Društvo KRIŽEMROK
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Davčna št. društva: 14234203
Matična št. društva: 4066596000
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Slogan: Aktivno preživljanje prostega časa za izboljšanje kakovosti življenja otrok in
mladostnikov.

Spletna stran: https://krizemrok.si/
Facebook: https://www.facebook.com/krizemrok/
Instagram: https://www.instagram.com/drustvokrizemrok/
Kdo smo mi:
Društvo Križemrok-društvo s srcem je bilo ustanovljeno z namenom ponuditi otrokom iz
socialno šibkih družin možnost višje kakovosti življenja.
Vizija in poslanstvo:
Trudimo se, da bi otrokom iz ranljivih okolij zagotovili višjo kakovost življenja. Poudarek ne
damo samo na socialno ogrožene otroke, ampak tudi na tiste, ki svoj prosti čas in počitnice
preživljajo za računalniki, telefoni. Starši za nji zaradi služb ali drugih okoliščin nimajo časa,
so pa finančno stabilni. Ponuditi jim želimo drugačno okolje kot pa so ga navajeni. med vrstniki,
v neokrnjeni naravi, proč od mestnega vrveža in mobilnih naprav.
Ekonomsko šibke družine, nasilje, zasvojenosti ali bolezen katerega izmed staršev so za številne
otroke njihova stalnica. Trudimo se jim ponuditi manjkajoče osnovne materialne dobrine ter
jim občasno omogočili odmik iz svojega vsakdana v zameno za prijetno druženje v varnem
okolju taborjenja. Zato pri donatorjih zbiramo tako finančna sredstva (za pomoč otrokom) kot
tudi materialna sredstva (šolske potrebščine, igrače, …) in jih posredujemo otrokom in
družinam, ki to potrebujejo. Vsako leto v decembru organiziramo praznično obdarovanje. Tako
konec leta obdarimo preko 100 otrok. Otroke katere obdarimo poznamo iz letovanj na katere
hodimo kot prostovoljci, nekatere nam jih predlagajo Centri za socialno delo, vrtci, šole, znanci.
Kar nekaj je družin, ki se v prednovoletnem času sami obrnejo na nas. Žal ne moremo vsem
ugodit, saj je sama obširnost obdarovanja odvisna od odziva okolice- ljudi.
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Hkrati pa svoje moči vlagamo v organizacijo letovanja in zimovanja za taiste otroke, kjer jim
želimo ponuditi za nekaj dni okolje, kjer se lahko sprostijo v družbi sovrstnikov, stkejo nove
vezi in se naučijo kaj novega.
Opazimo, da se otroci sprostijo in med sabo navežejo dobre prijateljske stike.
Vsem prostovoljcem, ki so vključeni v naše projekte omogočimo dodatna izobraževanja znotraj
delovanja društva, sodelovanje s podjetji, samostojno vodenje skupin na letovanjih. Damo jim
možnost vključevanje svojih idej v projektih in razvijanje kompetenc. Predno začnejo
sodelovati z nami jih spodbudimo, da nam pošljejo svoj Europass in se tako predstavijo z vsemi
kompetencami katere so že dosegli in s tem, kaj še želijo doseči.
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