
Uspešno zaključena akcija SOS za dijake! 
 
S.O.S. za dijake (sočutje, odgovornost in solidarnost) predstavlja aktivnosti na SESGŠ, v 
katere se lahko vključi vsak dijak in sodelavec Srednje ekonomske, storitvene in gradbene 
šole Kranj ter Šolskega centra Kranj v takšni meri, kot sam želi oz. zmore. V letošnjem 
šolskem letu smo pod okriljem SOS za dijake zbirali hrano za socialno ogrožene družine in jo 
v decembru podarili dobrodelni fundaciji Anina zvezdica. Zbiranje hrane so organizacijsko 
izpeljale dijakinje 4. b in kot projekt predstavile v zaključni nalogi na poklicni maturi. V 
zimsko-pomladnih mesecih smo zbirali rabljena, a še uporabna oblačila in obutev in jih v 
maju podarili neprofitni, človekoljubni organizaciji Zveza prijateljev mladine. Uporabna 
oblačila so porazdelili po svojih lokacijah, neuporabna pa odpeljali v tekstilni razrez. 
Pobudnik in izvajalec zbiranja oblačil in obutve je bilo učno podjetje Zelen.sem, d. o. o ., 3. b 
razreda. 
 
Namen SOS za dijake ni zgolj oskrbovanje z dobrinami pomoči potrebnih. Poglavitno 
poslanstvo je obuditev vrednot, kot so sočutje, odgovornost in solidarnost, ki so v teh časih še 
kako pomembne in predstavljajo neomajen gradnik za soustvarjanje varnejše prihodnosti. 
Dijaki, vključeni v aktivnosti SOS-a, so deležni neprecenljive izkušnje, s katero 
ozavestijo pomen t. i. »duhovnega kapitala«, ki se ustvarja s čustveno inteligenco – 
spoštljivim in nesebičnim odnosom do soljudi in narave ter predstavlja temelj 
»socialnega kapitala«, ne nazadnje pa tudi temelj »materialnega kapitala«.  
 
S prostovoljnim in človekoljubnim delom prepoznajo mladi sočutje kot nesebično in 
brezpogojno sprejemanje sočloveka. Odgovornost začutijo kot zavedanje lastne vrednosti v 
družbi in pomen ustvarjanja lastne vizije prihodnosti, ki ne temelji zgolj na pomoči iz okolice, 
pač pa na lastnem znanju in sposobnostih; solidarnost pa kot koncept, ki združuje ideje enako 
mislečih in jim omogoči lažjo realizacijo ciljev, ki jih bi sami težko uresničili.  
 
V upanju, da čim večji delež mladih skozi človekoljubne aktivnosti preneha iskati 
zadovoljstvo zgolj v materialnem oplajanju, potrošništvu … bomo SOS za dijake v 
prihodnjem šolskem letu nadgradili z novimi aktivnostmi in razširili na lokalno raven z 
vključitvijo nekaterih osnovnih šol in kranjskih vrtcev! 
 

Zapisala nosilka akcije: 
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