SURADNJA S GRADSKOM ORGANIZACIJOM CRVENI KRIŽ
Hrvatski Crveni križ kao najveća humanitarna organizacija usmjerava svoje aktivnosti
kroz različite vidove pomoći potrebama stanovništva, a izmeñu ostalog provodi i
odgojno-edukativne programe u kojima već niz godina sudjelujemo i mi vrtićanci.
Poštujući djetetove interese i mogućnosti djelovanja osmišljeni su susreti unutar i
izvan vrtića s aktivistima podmlatka Crvenog križa pri kojima su na djeci primjeren i
zabavan način približili svoje aktivnosti te nas u njih i uključili.

Kako smo to mi činili ?
Razgovarali smo o dobrim djelima, u „kućicu dobrih djela“ bilježili sva naša dobra
djela, osvještavali i razgovarali o osjećajima koje smo pri tome doživljavali; provodili
aktivnosti u kojima djeca upoznaju svoja prava, prava ljudi uopće te vlastite potrebe i
potrebe drugih ljudi. U sakupljačkim aktivnostima uz aktivno sudjelovanje roditelja
prikupljali smo svoje igračke, slikovnice i odjeću za djecu. Organizirali smo posjet
djece starijim i usamljenim osobama na području našeg Grada.
Družeći se s mladim aktivistima Crvenog križa saznali smo da oni znaju pružiti
pomoć ozljeñenima i unesrećenima. To nas je jako zanimalo pa smo organizirali
„mali tečaj prve pomoći“ i uz vodstvo aktivista savladali početne korake. Danima kroz
naše stvaralačke igre provlačila se tematika pružanja pomoći svom prijatelju, lutki,
medvjediću.
A saznali smo da se briga aktivista ne ograničava samo na ljude već se širi na živu i
neživu prirodu oko nas – brigu o životinjama, biljkama i zdravom okolišu. Pojačali
smo djelovanja naših sakupljačkih aktivnosti i ekološkog razvrstavanja otpada starog
papira, PP ambalaže, baterija i dr.
I u svim tim aktivnostima dobro smo se osjećali. Stekli smo nove spoznaje, nove
prijatelje, osjetili radost primanja i davanja kao i njihove vrijednosti.
Suradnju s Crvenim križom nastavljamo i dalje. Naša iskustva su pozitivna u smjeru
povećanja osjetljivosti za samog sebe te osjećaje i doživljaje drugih što je temelj
djelovanja u preuzimanju odgovornosti u brizi za sebe, druge i vlastito prirodno
okruženje.

