Teden dobrih del 2017
Pusti svojo sled

Teden dobrih del – navodila za vodnike
1. Kaj je teden dobrih del?
Teden dobrih del (TDD) je akcija, ki jo RSŽ-ml pripravlja že nekaj let, v letošnjem letu pa jo bomo
opravljali znotraj celotnega GOOT-a. TDD poteka od 1. do 7. decembra 2017. V tem času vsak
udeleženec vsak dan opravi dobro delo in ga vpiše v tabelico, ki jo dobi ob začetku akcije. Najdete jo
na spletni strani RSŽ-ml pod zavihkom Teden dobrih del.
Ko je tabelica polna, je TDD zaključen in naslednji dan, 8. 12., sledi zaključna prireditev za vse, ki so
ves teden pridno izpolnjevali zadano nalogo. Letos bo prireditev v Škofi Loki, v MKC Pri rdeči ostrigi.

2. Vodov sestanek na temo TDD
Čar TDD je, da lahko sodeluje čisto vsak, od murnov do grč. Ker akcija poteka v predbožičnem času, je
priložnosti za dobra dela še več. Pri tem, kakšna dela naj kdo opravlja, pa boste morali pomagati
vodniki. Zato predlagamo, da teden ali dva pred začetkom akcije, članom razložite, za kaj se gre,
skupaj naredite načrt in se tako pripravite na akcijo.
Po uvodni igri (če jo imate) si vzemite nekaj minut za ogled videa:
https://www.youtube.com/watch?v=zcruIov45bI
Nato se pogovorite o vsebini. Kaj je počel fant v videu? Zakaj?n Kaj je dobil v zameno? Je to dovolj …?
Potem preidite na temo dobrih del. Kaj torej je dobro delo? Je dobro delo to, da pospraviš svojo
sobo? Pomiješ posodo?
Na tem mestu morate kot vodniki svojim članom razložiti, da pomoč pri domačih opravilih,
pospravljanje za sabo itn. ni dobro delo, ampak pač dolžnost, nekaj normalnega, kar počnemo vsi.
Dobro delo je nekaj, česar nismo dolžni narediti. Poleg tega jim razložite, da z dobrim delom
vplivamo na nekoga drugega, mogoče na svet. In da so vsa dobra dela velika, čeprav so majhna.
Če nekomu pomagajo nesti vrečke iz trgovine, če obiščejo ostarele, če zberejo zamaške za kako
društvo, če napišejo pismo osamljenemu človeku, če pomagajo sošolcu pri učenju, nalogi, če
nahranijo mačka brez doma …. Vse to in še mnogo več so dobra dela.
Potem naredite seznam, na katerega vsi lahko prispevajo ideje – ideje za dobra dela. Kaj bi oni, pri
svoji starosti lahko naredili. Tu upoštevajte stopnjevanje od murnov proti GG-jem in prilagajajte
zahtevnost, predvsem pa jih samo usmerjajte in pustite, da so kreativni, da čim več prispevajo.
Povejte jim za skupno dobro delo (ali več), ki ga boste organizirali v rodu (npr. obisk zavetišča za
živali), ter jim predstavite še nekaj opcij: lahko je eno dobro delo vseh, da prinesejo svoja premajhna
ohranjena oblačila in jih nesete Rdečemu križu, v Humano … Lahko prinesete odslužene računalnike
za društvo Vez-je. Lahko se prijavite za Božičke za en dan in skupaj pripravite darilo – tako imate tudi
že rešeno eno vodovo srečanje. Možnosti je ogromno.
Potem naj se tisti, ki želijo sodelovati, prijavijo, vi pa seznam nato pošljite koordinatorju v vašem
rodu oz. Anamariji Pelko (marijaana.pelko@gmail.com) do 25. 11.
Razdelite jim tabele, ki jih najdete na spletni strani projekta, nato pa jih spodbujajte in jim
pomagajte, da bodo zadevo res razumeli ter opravili. Tabele prinesite s seboj na zaključno
prireditev!

