
                                                  

 
 
 

 
POVABILO K SODELOVANJU 

 
V okviru že 12. Dneva za spremembe, največje vseslovenske prostovoljske akcije, ki je 
nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje 
skupnosti in ki ga obeležujemo 10. aprila je Mladinski center Nova Gorica v okviru 
Projekta Doma na Krasu in v sodelovanju s Slovensko Filantropijo in ostalimi akterji v 
goriški in obalno-kraški regiji stopil k skupni akciji, ki letos naslavlja občutek osamljenosti 
z namenom krepitve vezi med posamezniki, organizacijami, skupnostmi in nenazadnje v 
celotni družbi. 
 
Letošnja tema skupnostne akcije Dan za spremembe je »Premagajmo osamljenost«, ki 
je bila lokalno nadgrajena s sloganom »Z branjem premagajmo osamljenost«.  
 
V Domu na Krasu so prejšnje leto v sklopu projekta deinstitucionalizacije pričeli z izdajo 
časopisa »Izhod v skupnost«, ki je izdelek tako njihovih stanovalcev kot tudi ljudi iz 
skupnosti. Da bi ljudi v skupnosti še bolj povezali, so se odločili izdelati posebno izdajo 
časopisa h kateri želimo skupaj s pomočjo goriške skupnosti pristopiti tudi na Mladinskem 
centru Nova Gorica.   
 
Na goriškem bomo prispevke za časopis zbirali preko e-maila info@mc-novagorica.si 
s pripisom Dan za spremembe in rumenih kartonskih hišic, ki bodo v Mestni občini Nova 
Gorica postavljene v prostorih: Mladinskega centra Nova Gorica, Osnovne šola Frana 
Erjavca Nova Gorica, Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica, v Šentu - Dnevnem 
centru za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica, Dnevnem centru Žarek, 
Dnevnem centru ŠENT in v Goriški knjižnici Franceta Bevka. 
 
Prispevki so lahko plod lastne domišljije, hkrati pa naj se dotikajo teme »Premagajmo 
osamljenost«. Izdelek je lahko članek, kolumna, ilustracija, poezija, proza, kolaž, risba, vic 
ipd. Pri ustvarjanju ni omejitev glede likovnega materiala in tehnike. Edina omejitev je 
velikost prispevka, ki ne sme presegati formata A4.  
 
Prispevke zbiramo do 9. 4. 2021, na ta dan pa bomo dogodek obeležili s postavljeno 
instalacijo - leseno hiško in obešenimi članki že izdanih časopisov »Izhod v skupnost« na 
ploščadi Silvana Furlana, med občinsko stavbo ter Goriško knjižnico Franceta Bevka.  
Na ta dan bo mimoidoče v hišici čakala tudi sveža številka časopisa »Izhod v skupnost«. 
 
Prejeti prispevki bodo objavljeni v posebni izdaji časopisa z naslovom »Spremembe«, ki bo 
izšel konec aprila. 
 
Širšo skupnost vabimo, da se nam pridruži pri akciji » Z branjem premagajmo osamljenost«. 
 

Z lepimi pozdravi, 
 

Ana Raganzini 
v.d. direktorica 
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