V osrčju tehniških strok ostajam Človek
Mladi se z dobrodelnostjo in empatijo do drugega oblikujejo v zrelejše in odgovornejše ljudi. V
nadaljevanju so predstavljene nekatere aktivnosti v smislu dobrodelnosti in prostovoljnega
dela, ki potekajo ali so potekale na šoli in pustile pečat v zadnjih nekaj letih.
Kako ravnati v primeru večjih nesreč, poplav, potresa in požara, s katerimi ukrepi se na nesrečo
pripraviti, kako ob nesreči ravnati in kaj po nesreči storiti? Vse te informacije dijakom podajo
prostovoljci RK v delavnicah z naslovom Sem sreča v nesreči, naši dijaki prostovoljci pa
pridobljene informacije podajajo naprej učencem v osnovnih šolah. Gre za projekt Rdečega
križa Slovenije Območnega združenja Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, naša šola pa se
vključuje kot partnerska organizacija.
»Sem pozitivec/negativec že od rojstva, darujem kri.« To je slogan Zavoda za transfuzijo, s
katerim šola v sodelovanju Rdečega križa, Območnega združenja Ljubljana sodeluje v
krvodajalski akciji, ki jo na šoli za zaključne letnike organiziramo že četrto leto. Vzdušje na
transfuzijski postaji je vedno prijetno, v duhu želim pomagati.
Šola sodeluje tudi z Društvom Vita, kjer skrbijo za ljudi s poškodbo glave. Njihovi delavci so
prihajali na šolo in ozaveščali ter preventivno opozarjali na vzroke poškodb glav in na posledice
poškodb. Dijaki so dnevni center društva tudi obiskali in nekateri so se odločili za prostovoljstvo.
Pomagali so varovancem pri njihovih vsakdanjih opravilih, jim delali družbo, včasih pa tudi
popravili kakšno napako na računalnikih.
Ko tema prižge luč sodelovanja. Zelo močno se je dijakom vtisnil v spomin obisk Zavoda za slepe
in slabovidne v Ljubljani. Tam so dijake ob predstavitvi povabili tudi na zajtrk v temi. Šola je ob
tem z zavodom navezala tesnejše vezi. V interdisciplinarnem sodelovanju naše šole, Srednje
lesarske šole Ljubljana in Srednje gradbene in geodetske šole so dijaki prostovoljci v Zavodu
postavili in uredili sobo za goste.
»Za otroški nasmeh« je dobrodelna akcija za novoletno obdaritev otrok iz materialno šibkih
družin. Zbiranje sredstev poteka vsako leto v začetku decembra, prav tako na pobudo Rdečega
križa Slovenije (Območno združenje Ljubljana). V tem tednu dobrodelnosti na šoli zbiramo
sladkarije, rabljene igrače, otroške knjige in obleke. Na šoli poskrbimo za promocijo in obvestila,
ki jih dijaki, ki vodijo šolski radio, v tem tednu večkrat preberejo, pri zbiranju pa aktivno
sodelujejo tudi razredniki, ki zberejo vse prinesene stvari.
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