
OBMOČNO 
ZDRUŽENJE
NOVO MESTO

Ker nam je mar.
Povsod in za vsakogar.

SREDSTVA ZBIRAMO neposredno v kinodvoranah v času predvajanja filma Družina in na dobrodelnem  

koncertu, z nakazili na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: Pomagajmo družini Rajk, 

naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 NM.
Hvala za podporo in pomoč.

POMAGAJMO DRUŽINI! 

Film Družina in članek v Zarji razkrivata pretresljivo 

življenje družine Rajk iz Podhoste na Dolenjskem. 

Zaradi svoje posebnosti so v okolju zaznamovani, 

izločeni, živijo v slabih bivalnih razmerah brez 

osnovnega človeškega dostojanstva.

Foto: Mateja J. Potočnik

 K PODPORI VABIMO

gledalce filmske predstave Družina, obiskovalce 

dobrodelnega koncerta v KCJT v Novem mestu 

(10. marec 2018), posameznike, organizacije, 

društva, podjetja, obrtnike, da s finančnimi sredstvi, 

podarjenim gradbenim in drugim materialom za 

obnovo ali z obrtniškimi deli pomagamo zbrati 

41.657,18 evrov, obnoviti razpadajočo hišo družine 

Rajk in hkrati poskrbimo za psiho-socialno podporo 

družinskim članom.   

 PRI AKCIJI SODELUJEMO 

OZRK Novo mesto, Rok Biček, Alenka Sivka, 

Občina Dol. Toplice, Gimnazija Novo mesto, 

CSD Novo mesto, LIFFE, Cankarjev dom, 

Kinodvor, APT …  



» S kamero nisem vplival na življenje teh ljudi, vse te  
  stvari so se zgodile in bi se zgodile in se dogajajo. «     
                           
  Rok Biček 
  v intervjuju za MMC RTV SLO (Portorož, 15. 9. 2017) 
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Akcijo koordinirata  Barbara Ozimek (novo-mesto.ozrk@ozrks.si, 041 746 742) in 
                Nuša Rustja (nusa.rustja@guest.arnes.si, 040 625 463). 

Družina Rajk je zaradi svoje 
drugačnosti posebna družina. 
Mama Alenka, pokojni oče Boris 
in sin Mitja so posebni, sin Matej 
bi lahko živel normalno življenje, 
če ga odraščanje v drugačni 
družini ne bi zaznamovalo in 
izločilo. Družina živi v več kot 
200 let stari hiši, ki nezadržno 
propada. Z denarjem od filma 
in s kreditom so obnovili streho, 
za vse ostalo je zmanjkalo 
denarja, volje in moči. 

Režiser Rok Biček je družino 
spremljal, snemal in ji pomagal 
skoraj 10 let. Tako je nastal 
impresiven in vznemirljiv 
dokumentarni film Družina, ki, 
nagrajen v Locarnu in Portorožu, 
začenja pot v slovenske kine-
matografe in na tuje festivale. 

Film in članek Alenke Sivka v 
Zarji sta nas opozorila na pre-
tresljivo življenje Rajkovih. Na 
Območnem združenju RK Novo 
mesto smo sprožili humanitarno 
akcijo POMAGAJMO DRUŽINI 
RAJK, s katero bi radi pomagali 
pri obnovi hiše in poskrbeli za 
psiho-socialno pomoč družini. 

Pot do sprememb v 
družbi vodi preko večje 

občutljivosti za ljudi v stiski, 
zato z akcijo opozarjamo na 

posebnosti drugačnih družin, 
ki za normalno življenje 

potrebujejo več družbene 
podpore in solidarnosti.

» Želim si, da bi našla skupino ljudi, ki bi mi prišli 
  pomagat, da bi hišo Rajkovih spravili v red … 
  Želim si, da bi se  v njihovo hišo naselila mir in veselje. 
  A kdo sem jaz, da si lahko privoščim takšne želje? «
  Alenka Sivka 
  v članku Življenje pretresljivejše od filma (revija Zarja, 3. 10. 2017) O
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