
FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE V NOVI GORICI

Na Goriškem se je začela pisati 
zanimiva zgodba, ki jo uresničuje 
Ustanova Zdenke Gustinčič- Fun-
dacija za dobro ljudi in narave.
Zdenka, mila, nežna ženska, ki je 

bila najprej sodnica, nato pa notarka v Novi Gorici je po svoji smrti želela, 
da se z njenim premoženjem ustanovi fundacija na njeno ime, ki bo delova-
la v dobro ljudi in narave. Njeno željo smo uresničili z ustanovitvijo Ustano-
ve Zdenke Gustinčič, ki si je v duhu vzajemnosti in sožitja zastavila uresničiti 
projekt povezovanja ljudi v aktivno in radostno kreiranje življenja v mestu 
in podeželju v centru Sr(e)čni DAM – Druge Alternativne Možnosti. V ta 
namen je Fundacija kupila stavbo na Tumovi 5 v Novi Gorici, kjer sedaj s  
kapaciteto 3 sejnih sob, dvorane in več pisarn omogoča delovanje vsem, 
ki potrebujejo prostor za svoje ustvarjanje, delovanje, povezovanje, druže-
nje…
Cilj ustanovitve in razvijanje takšnega centra je zagotoviti urejeno, samoza-
dostno in zdravo okolje za vse generacije in omogočiti aktivno in produk-
tivno preživljanje prostega časa, hkrati pa povezano sobivanje in sopomoč.
Center SReČNI DAM je namenjen ljudem, ki radi živijo v stiku z naravo, se 
radi družijo, povezujejo, ustvarjajo ter živijo aktivno življenje. Prostori na 
Tumovi so tako namenjeni vsem, tako za društva, iniciative in posameznike, 
ki imajo željo, znanje in idejo kako ljudem in okolju ponuditi več in boljše, 
obenem pa tudi samo prihajati v SReČNI DAM po nova znanja, vedenja ali 
na druženje in radostno preživljanje časa.
V centru se tako odvijajo že razni dogodki, predavanja, delovne akcije, dru-
ženja…..
Center na Tumovi 5 v Novi Gorici je veliko darilo za vse nas in od vseh nas 
je odvisno ali bomo to darilo znali srčno sprejeti ter iz njega narediti SRČNO 
in SREČNO zgodbo vseh nas in za vse nas. Le na ta način bomo nadaljevali 
prvi korak, ki ga je naredila Zdenka Gustinčič za vse nas. Dala nam je zah-
tevno nalogo a tudi odlične možnosti. Tudi jaz lahko DAM- vsak izmed nas 
nosi v sebi bogastvo, ki ga lahko podari tudi v svoje okolje pa naj bo to čas, 
srčnost, denar, višek, znanje, druženje…. Nadaljujmo te začete korake.
Več o fundaciji pa na: www.fundacijazadobroljudi.si
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