SPLETNI ČAS

Intervju z Lilijano Reljič in Tanjo Kodelja

V soboto, 8. aprila 2017 na široko odpira vrata SReČNA HIŠA v Novi Gorici, na
Tumovi ulici 5. Pogovarjala sem se z Lilijano Reljič, ustanoviteljico Ustanove
Zdenke Gustinčič, Fundacije za dobro ljudi in narave ter z Tanjo Kodelja, vodjo
Prostovoljcev UZG FDLN.
 SReČNA hiša Ustanove Zdenke Gustinčič Fundacije za dobro ljudi in narave
stoji sredi nove Gorice in v soboto, 8. aprila 2017 na široko odpira svoja vrata.
Lilijana , nam lahko na kratko poveš za kakšno HIŠO gre, kje stoji in čemu je
namenjena?
SReČNA hiša sredi Nove Gorice na Tumovi 5 ima posebno zgodbo. Nastala je
najprej iz ljubezni do svojega kraja ko je domačinka Zdenka Gustinčič svoje
premoženje po smrti namenila za dobro ljudi in narave. Ustanovili smo Fundacijo na
njeno ime, ki je kupila to prelepo staro vilo v centru in tu smo začeli uresničevati
njeno in našo vizijo. V zelo kratkem času se nam je pridružilo veliko ljudi, ki so
izjemno srčni, delavni, entuziastični ter polni poleta. V hiši dnevno potekajo razne
dejavnosti, delavnice, druženja, predavanja, šole. Predvsem pa se tu povezujemo in
sodelujemo ter kreiramo lepši danes in jutri.


Tanja, ti si vodja prostovoljcev Srečne hiše. Kdo so in kaj delajo?

Med Prostovoljci Srečne hiše je 26 srčnih posameznikov različnih profilov, ki so
pripravljeni nekaj svojega časa podariti za dobro drugih ljudi. Tisi, ki so aktivni
prostovoljno pomagajo pri urejanju Srčne hiše in okolice na Tumovi ter nudijo
podporo in pomoč pri organizaciji vsakodnevnih aktivnosti organizatorja.


Dan za spremembe. Povejta nekaj o tej vseslovenski prostovoljski akciji.

Z Dnevom za spremembe, ki ga že osmo leto zapored organizira Slovenska
filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, želimo ljudi spomniti na pomembno
vrednoto medsebojnega sodelovanja.

Zaščitni znak dneva za spremembe je ribica. Ribica, ki se ne prepušča toku in aktivno
prispeva k spremembam.
Z Dnevom odprtih vrat pa prebivalcem in vsem organizacijam Goriške sporočamo, da
v Hiši odprtih vrat (Ustanovi Zdenke Gustinčič Fundaciji za dobro ljudi in narave) vsak
dan potekajo programi za dobro ljudi in narave.

 Kako bo potekal dan za spremembe v srečni hiši? Menda imate številna
predavanja, delavnice, projekcije, celo slikarsko razstavo…predstavitev knjige,
našega Spletnega čas-opisa…skratka NI DA NI….
Lilijana: Dan za spremembe, ki bo to soboto 8.aprila je res osvežujoča sprememba
za Novo Gorico. Šopek dejavnosti in udeležencev je raznovrsten in enkraten. Dogodil
se je skoraj spontano in v treh tednih smo povezali 30 raznovrstnih akterjev in
dejavnosti, ki se bodo odvijale preko celega dneva v stavbi na Tumovi. V dvorani
bodo raznovrstna predavanja, po ostalih prostorih pa bodo delavnice, svetovanja,
meritve, predstavitve…. Vsako uro se bodo izmenjevale razni dogodki.
Tanja: V Hiši bodo potekale aktivnosti čez cel dan, od 10.00 do 17.00. Obiskovalci se
bodo lahko udeležili brezplačnih programov, ki se jim zdijo zanimivi. Vsak lahko
sodeluje pri Dnevu za spremembe.
Slogan akcije je: Stopite proti toku in spreminjate ter sodelujete tudi vi! Verjamem, da
bo ta inspiracijska akcija v našo skupnost prinesla pozitivne spremembe in spodbudila
sodelovanje. Ob 17.00 je predviden zaključek in druženje.

S sodelovanjem gostov bomo ustvarjali naslednje spremembe:
-

Zakaj je potrebno koristiti duhovne sile, Peter Černe, Center revitalizacije
Piramide sveta in njihove funkcije, Vlado Paljk
Biodanza, Klavdija Lutman
Kako preživeti menopavzo z nasmeškom, Magdalena Fabčič
Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica
Nastop kitaristov, skupina UNITRI
Pridelovanje lastnih semen, Mirjam Hojak
Kako obvladati stres, Mirjam Dovečar
Predavanje o mediaciji in Predmediacijski razgovori, Prima mediatorke
Naredi si denarnico, delavnica, Ana Fabjan, Inštitut za urbane spremembe
Biološka dinamična metoda gospodarenja, Društvo Ajda
Kako živeti z rakom, Marko Vudrag, Društvo ko-RAK.si
Meritve sladkorja v krvi, Meritve pritiska in O2, O negi bolnika, O negi bolnika
na domu, Medigo d.o.o
Prisluhnimo lepotam pomladne narave, projekcija fotografij, Katarina
Vuga
Modrosti iz Velike knjige o siru, Alja Furlan
Spletni čas, prosotovoljski časopis, Kulturno društvo VNL
»Generative Art«, kreativne sposobnosti računalniških programov za ustvarjanje slik, Bogdan Soban
Učinkovita uporaba glasu, Martina Furlan
Kamišibaj – zgodbe med besedo in sliko predstavljajo udeleženci kamišibaj
gledališča
Jyotish (Indijska astrologija), Iris Sedmak, Skriti dragulj d.o.o.
Joga Smeha, Barbara Završnik.

-

Tokom celega dneva bo tudi potekala ustvarjalna delavnica z Lauro Kanyo.
Udeleženci »Dneva za spremembe« bodo na dve avtoričini sliki prispevali Abordžinske pike, sliki bosta po prireditvi razstavljeni v prostorih SReČNE HIŠE.

 Kako ocenjujeta odziv tistih, ki bodo prispevali svoje znanje, predavanja,
delavnice….?
K sodelovanju smo povabili veliko posameznikov, društev, ustvarjalcev. Hvaležni
smo vsem, ki so se na povabilo odzvali. Prijavilo se je 31 prostovoljcev - izvajalcev
programa, to so ljudje, ki so na akcijo znali pogledati s srcem. Poleg sodelujočih v
programu pa nas je kar 14 prostovoljcev aktivno sodelovalo pri pravi tega dne.
Prečudovito je sodelovati in ustvarjati s tako srčnimi ljudmi.
V okviru priprave te akcije se je že pokazal za zelo realističen naš slogan
»SReČNI«, saj smo v tej srčnosti vsi občutili tudi srečo, radost, zadovoljstvo… in to
največ šteje.


Kdaj lahko pričakujemo podobno akcijo?

Tako obširna akcija bo najbrž kar vsako leto na vseslovenski Dan za spremembe, saj
se je že v pripravi na 8.april porodilo še veliko novih idej. Akcije pa se tudi sicer
dogajajo v SReČNI hiši dogajajo skoraj vsakodnevno.
 Za organizacijo te akcije ste potrebovali le slab mesec dni, ste zadovoljni z
delom prostovoljcev in kaj to za te ljudi, ki nesebično razdajajo svoj čas,
pomeni?
Res je, akcija se je odvila spontano in skoraj čez noč. Najlepše se je pravzaprav
dogajalo že med samo pripravo. Naravnost navdušujoče je, ko spoznaš, da so v
tvojem okolju tako fantastični ljudje, polni idej, pripravljenosti, srčnosti, odprtosti…s
takšno ekipo je prelepo delati in ustvarjati. Neizmerno sem jim hvaležna in presrečna,
da imam možnost spoznavati tako enkratne ljudi.
Lilijana, Tanja, želim vam veliko zadovoljstva pri delu še naprej, predvsem pa
obilo malih lepih trenutkov, preživeti v krogu ljudi, ki jih imata radi in ki vam to
nesebično ljubezen tudi vračajo.
Zapisala: Zarja Trkman

