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Novoletne voščilnice za starostnike na Goriškem
Ob zaključku leta, ki nas kot družbo že od pomladih mesecev postavlja pred nove izzive, smo se kot javni zavod
odzvali pobudi Rdečega križa Nova Gorica. Odločili smo se za izdelavo novoletnih voščilnic, ki jih bo starostnikom
v Novi Gorici in okolici Rdeči križ Nova Gorica pošiljal na dom ter v domove upokojencev konec leta. Osnovna
šola Frana Erjavca Nova Gorica je v neposredni bližini Doma upokojencev Nova Gorica in že desetletja uživata v
simbiozi. Naši osnovnošolci obiskujejo starostnike kot prostovoljci, vsi trije pevski zbori se tako prostovoljno, kot
tudi na vabilo doma upokojencev udeležujejo različnih prireditev, na katerih s petjem in tudi skupnim
prepevanjem popestrijo dogajanje varovancem. V letošnjem koledarskem letu, je zaradi izrednih razmer
dosedanjega sodelovanja občutno manj, zato se veselimo trenutka, ko jim bo prejeta voščilnica polepšala zadnje
dni starega leta in jim v teh negotovih časih pričarala praznično vzdušje. Izdelali smo jih več kot 1.500 skupaj z
učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi na naši šoli.
Novembra si sploh nismo predstavljali, da bodo šole ostale zaprte in bomo morali tudi izdelovanje voščilnic v
celoti izpeljati na daljavo. Pripravljanje izdelkov za voščilnice se je izkazalo kot velik izziv, saj je na tak način
potrebno vključiti več sodelujočih v sam proces, kot če bi jih učenci ustvarjali pri pouku in podaljšanem bivanju.
Nenazadnje so se učenci morali znajti z materiali, ki jih imajo doma, saj se zaradi vseh varnostnih ukrepov nismo
odločili, da bi v tem času učenci prihajali po material v šolo. Pripomočke in material za končni izgled voščilnice
nam je zagotovil Rdeči križ Nova Gorica.
Navodila za izdelavo smo učencem podali na daljavo oziroma v spletno učilnico. Na predmetni stopnji so izdelke
prinašali v šolo učenci sami, na razredni stopnji pa so na pomoč priskočili tudi starši. Pred vhode v šolo smo
namestili škatle, kjer so svoje izdelke lahko varno odložili. Za končni izgled voščilnice so poskrbeli nekateri učitelji
in drugi delavci šole.
Ob tem je ravnateljica mag. Lara Brun povedala: »Ob pobudi Rdečega križa Nova Gorica, da bi naši učenci izdelali
1.500 voščilnic za starostnike na širšem območju Goriške, nismo imeli nikakršnih pomislekov. Zato je sporočilna
vrednost vsake voščilnice neprecenljiva. Prepričani smo, da bo ves naš trud poplačan z veseljem in hvaležnostjo
starostnikov na Goriškem, saj jim bodo zagotovo pričarale nasmeh na obrazu in veselje, ko jih bodo prejeli – vsak
svojo, vsak drugačno in vsak unikatno izpod rok naših najmlajših, ki upanja polni stopajo po njihovi poti naprej.«
Mesec december je čas pričakovanj in upanja. Z vsako vročeno voščilnico si želimo, da se nihče od nas nikdar
ne preda, saj nam življenje ponuja še mnogo zgodb v čisto vseh starostnih obdobjih.
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