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Mladi, ki s svojimi dejanji ustvarjajo  
boljšo družbo
Zdi se, da solidarnosti in pomoči bližnjemu dandanes kronično primanjkuje. Sploh mladim številni očitajo, da jim je 
za to malo mar. A še zdaleč ni tako. To dokazuje tudi skupina mladih Interact Škofja Loka, ki so združeni pod okriljem 
škofjeloškega Rotary cluba. 

S svojim delovanjem si namreč 
prizadevajo za širše spremem-
be v družbi, za pomoč tistim, ki 
jo najbolj potrebujejo. Na kavo 
smo povabili Anžeta Knifica 
in Lano Primožič, dva izmed 
članov škofjeloškega Interacta, ki 
sta nam bolj približala delovanje 
rotarijskega podmladka. Izvedeli 
smo, da so doslej s svojim delo-
vanjem razveselili že številne, 
od otrok v vrtcu do starejših v 
domu za ostarele, nasmehi ljudi 
in hvaležnost, ki so jo pri tem 

deležni, pa jim dajejo dodaten 
zagon za naprej.  

Lana in Anže, kako bi nekomu, 
ki s tem ni seznanjen, opisala 
delovanje Interacta? 
Anže: Predvsem dobrodelnost! 
Z dogodki, ki jih organiziramo, 
zbiramo denar za dober namen. 
Velikokrat recimo zbran denar 
namenimo gimnazijskemu skla-
du Gaudeamus, ki je podpora 
dijakom iz finančno šibkejših 
okolij. A ne gre vedno za denar-

no pomoč. Oskrbovancem doma 
za ostarele Škofja Loka smo tako 
napisali pisma, da bi s tem olajšali 
njihovo osamljenost, otrokom 
v vrtcu pa podarili knjige. Prav 
tako smo z zbranim denarjem 
kupili žoge in razveselili otroke v 
Keniji. Interact pod mentorstvom 
Rotary cluba Škofja Loka deluje 
že od leta 2017. 

Interactu se lahko pridružijo vsi 
mladi, stari med 12 in 18 let. Ko-
liko članov trenutno šteje škof-
jeloški Interact? 
Lana: Približno 15 nas je, vsako 
leto pa se nam pridruži še nekaj 
novih. Letos smo tako dobili tri 
nove člane iz drugega letnika. 
Močno je na naše delovanje 
vplivala tudi epidemija novega 
koronavirusa, saj smo bili primo-
rani biti več časa doma. 

Na kakšen način pa širite glas o 
delovanju Interacta? Kako lahko 
dijaki izvedo za vas? 
Anže: Izvajali smo predstavitve 
po razredih, prav tako smo oza-
veščali s plakati. Ob naših dejav-
nostih je zraven vedno tabla, ki 
pojasnjuje, kdo smo in kaj poč-
nemo. Prav tako vest o našem 
delovanju širimo po družbenih 
omrežjih. S koncem leta velik 
del članov odhaja na fakultete, 
zato upamo, da bo podmladek 
prevzel pobudo. 

Kaj je po vajinem mnenju naj-
boljša stvar Interacta? 
Anže: Dober občutek, ko narediš 
nekaj za skupnost!
Lana: Ko vidiš odzive teh ljudi, 
ko narediš nekaj, kar je zate ma-
lenkost, drugemu pa pomeni 
vse na svetu. Ko smo recimo 
obiskali vrtec in prinesli knjige 
ali pa smo pisali oskrbovancem 
doma za ostarele. Sploh to med-
generacijsko povezovanje je 
pomemben dejavnik pri našem 
delovanju.   

Nam lahko bolj podrobno opišeta 
akcijo v domu starejših? 

Lana: V času novega koronavi-
rusa so bili starejši pogosto še 
bolj osamljeni, saj obiski niso bili 
dovoljeni. Tako smo se združili z 
dijaki programa Mepi in napisali 
nekaj pisem o tem, kaj počnemo, 
kdo smo. To je bilo ravno v času 
praznikov, tako da smo v pismih 
voščili še za božič in novo leto. 
Pripisali smo tudi svoje kontakte, 
da nas lahko ti ljudje kontaktirajo, 
če želijo, da bi se vzpostavilo 
dopisovanje. Mislim, da jim je 
veliko pomenilo, da se je nekdo 
spomnil nanje. 

Kakšne vrednote vas združujejo?
Lana: Veselje, ko pomagaš sočlo-
veku. Pa namen, da pomagaš 
drugemu. Da hočeš nekomu 
dobro. Ob takem ti ni problem 
vložiti časa in energije v nekaj, 
kar bo drugega razveselilo. Že-
limo prispevati k družbi, da bo 
čim boljša.  

Zakaj sta se sama odločila, da se 
pridružita Interactu? 
Lana: Oba sva se priključila v 
drugem letniku, povsem po na-
ključju. V sklopu programa Mepi 
moraš opravljati prostovoljstvo 
in na ta način bi združila prijetno 
s koristnim. V skupini smo se 
zelo hitro povezali in vse nas je 
posrkalo notri. Na konferenci 
na Bledu 2020 smo dobili veliko 
idej drugih slovenskih Interact 
klubov, pa smo zavihali rokave 
in se lotili dela. 

Od kod pa še črpate ideje za 
projekte? 
Anže: Veliko časa posvečamo 
dijakom škofjeloške gimnazije, 
saj se velik dela naših dejavnosti 
osredotoča na šolo. Pogosto se 
priključimo dejavnostim dijaške 
skupnosti. Recimo v sklopu Spi-
rit Weeka je bil en dan posvečen 
tematiki Beach Day (op. Teden 
plaže) in ob tej priložnosti smo 
mešali brezalkoholne koktejle, 
prostovoljne prispevke pa smo 
namenili skladu Gaudeamus. 
Ob vsaki tovrstni akciji zbiramo 

Skupinska slika ob nakupu daril za projekt Škrat za en dan

 »Ko vidiš odzive teh ljudi, ko narediš nekaj, kar je zate 
malenkost, drugemu pa pomeni vse na svetu.« 



29

December 2022

prispevke in jih namenimo v 
dober namen. Pri posameznih 
projektih pa se povezujemo 
tudi z drugimi Interact klubi 
po Sloveniji. 

Recimo s krajnskim. Z njimi ste 
izvedli akcijo zbiranja hrane za 
zavetišča. Lahko povesta kaj več? 
Anže: IAC klub Carnium nas je 
povabil k sodelovanju pri akciji 
zbiranja hrane za ljubljansko 
Zavetišče Gmajnice. Dogovo-
rili smo se, da izdelamo škatlo 
za zbiranje hrane in jo posta-
vimo v knjižnico. S Facebook 
objavami in plakati smo ljudi 
obveščali o tej akciji ter zbrali 
kar nekaj hrane za živali iz zave-
tišča. Marsikdo ima doma nekaj 
hrane za živali, ki je morda ne 
potrebuje. Kosmatinci so naši 
najboljši prijatelji in prav je, da 
jim pomagamo. 

Kaj pa sama pogrešata v družbi? 
Anže: Opažam, da je nižji sloj 
prebivalstva pogosto spregle-
dan. Torej tisti, ki si marsičesa 
ne morejo privoščiti.  
Lana: Ni mi všeč, da ljudje pri nas 
ves čas iščejo konflikt, namesto 
da bi stopili skupaj in pokazali 
solidarnost z drugim. 

Na kaj pa sta najbolj ponosna 
doslej? 
Lana: Vsaka akcija je nekaj po-
sebnega, saj pomaga različnim 
delom družbe, od najmlajših do 
najstarejših. 

Kakšne projekte imate še v na-
črtu za letos? 
Anže: V decembru, natančneje 
20. decembra, bomo organizirali 
dobrodelno peko palačink. Na 
gimnaziji bomo pekli palačinke, 
zbrani denar pa najverjetneje 
namenili v sklad Gaudeamus. Še 
pred tem nas čaka miklavževa-
nje na šoli Jela Janežiča. Z njimi 
smo veliko sodelovali že pred 
pojavom novega koronavirusa, 
zaradi epidemije pa miklavževa-
nja nekaj časa nismo več mogli 
organizirati. Letos pridemo spet 
na obisk, kakšen izmed nas se 
preobleče v angelčka, tudi par-
keljna imamo. Otrokom to res 
veliko pomeni! 

Kaj pa projekti za leto 2023? 
Lana: Predvsem nekaj že tradi-
cionalnih, od peke mišk za pusta 
pa do izmenjevalnice oblačil. 
Januarja se bomo spet udeležili 
konference na Bledu. V sklopu 
te vsak Interact sam izbere de-

javnosti in teme, ki jih želi pre-
debatirati. Leta 2020, ko smo bili 
prisotni, smo predstavili Steklen-
ko (steklenico, ki nadomešča 
plastično), ena izmed tem pa je 
bila tudi zasvojenost s telefoni. 
Ta dogodek je res pomemben za 
izmenjavo idej in povezovanje. 

Skratka, v Interactu se imate res 
fino. S katerimi besedami pa bi 
rada povabila mlade, da se vam 
pridružijo? 
Anže: Če bi radi prispevali k 
družbi in vas zanima dobro-
delnost, potem vabljeni v naše 

vrste. Zelo dragoceno je, ko 
nekomu pomagaš. Ob tem se 
tudi dobro zabavamo, ustva-
rili smo super skupino mladih, 
ki se družimo tudi v prostem 
času. Interact je tudi odlična 
priložnost, da začneš ceniti tudi 
manjša drobna dejanja. Nam 
so morda žoge povsem samo-
umevne, a lepo je vedeti, da si 
narisal nasmeh na obraz otrok 
v Keniji. Tudi otroci v vrtcu so se 
razveselili knjig, ob katerih smo 
odraščali tudi sami, zdaj pa jih 
z veseljem predajamo naprej 
najmlajšim. Nika Arsovski

 Z najrazličnejšimi akcijami zbirajo prostovoljne prispevke za 
najbolj ranljive. 

Prvi dobrodelni Božičkov tek
V organizaciji Vrtca Škofja Loka je po škofjeloških ulicah in trgih potekal prvi dobrodelni Božičkov tek, ki se ga je 
udeležilo 18 tekaško razpoloženih božičk in božičkov. Na prireditvi so zbrali 326 evrov prostovoljnih prispevkov, ki 
bodo namenjeni za obnovo otroških igrišč. 

Udeleženci so si v imenu do-
brodelnosti nadeli Božičkove 
rdeče čepice in se pri tempe-
raturi pod lediščem podali na 
skoraj petkilometrsko dolgo 
progo. Pot jih je izpred enote 
Najdihojca vodila po naseljih 
Podlubnik I in Podlubnik II, 
nato skozi Vincarje na Mestni 
trg in čez Novi svet mimo dvo-
rane Poden nazaj na izhodišče, 
kjer so delavke vrtca za tekaške 
junakinje in junake pripravile 
pecivo in nekaj okrepčilnih 
napitkov. »Teka so se udeležili 
starši otrok, člani tekaške sku-
pine Partizan in delavci vrtca 
Škofja Loka. Ideja je nastala 
ob naši letošnji prednostni na-
logi z naslovom 'Trajnostno 

mesto in skupnost', v okviru 
katere se bomo trudili, da se 
čim bolj povežemo z lokalno 
skupnostjo, in kjer smo snovali 
ideje, kako in na kakšen način 
povezati lokalno prebivalstvo. 
Ker pa imamo še eno predno-
stno nalogo 'Otrok v središču 
gibalnih izzivov', smo obe vse-
bini združili in nastal je do-
brodelni tek odraslih. Zbrane 
prostovoljne prispevke bomo 
namenili za obnovo otroških 
igrišč oz. za pripomočke za 
gibanje otrok na prostem,« je 
povedala ravnateljica Janja 
Bogataj, ki se nadeja, da bo 
tek postal tradicionalen. 

Damjan Likar Udeleženci prvega dobrodelnega Božičkovega teka.  
(Foto: Boštjan Dolinar)


