Nekega zimskega jutra sem ob otroškem petju postala PALČICA POMAGALČICA. V pogledih
učencev sem začutila misel - pomagati in deliti z nekom je lepo. Odločila sem se, da bom
pogumna in da bom lučko dobrodelnosti ponesla naprej. Začela sem v pri družini, med
prijatelji, v naši vasici, med učitelji, sedanjimi in bivšimi učenci, med njihovimi starši, ki jih že
dolgo nisem videla, med študenti, ki bodo nekega dne postali učitelji... Zapisala sem nekaj
dragocenih misli svojih drugošolcev in dopisala - pridružite se mi, skupaj bomo osrečili tiste, ki
si v prazničnih dneh ne zmorejo pričarati toplih, mehkih, igrivih trenutkov. Niti v najlepših
sanjah si nisem upala sanjariti o lučki sreče, ki je začela potovati, potuje in še kar potuje. Z
dobrodelnimi škratki, ki sem jim lahko podarila objem in toplo misel, smo polnili škatlo, avto
in napolnili smo tudi avtodom. Z njim smo pakete sreče odpeljali in obdarili kar 250 otrok.
Tudi otroci v stiski bodo veseli!
Živim in pišem pravljico o dobrosrčnih škratkih, ki
spreminjajo svet.
Moji škratki pa tiho šepetajo: “SKUPAJ NAM JE
USPELO”.
Na decembrsko dogajanje se je odzvala urednica časopisa Oljka, ki je napisala srčen članek.
Ekipa televizije v Kopru je pod vodstvom urednika posnela dragocen prispevek. Po objavah v
medijih je v mesecu januarju pravljica o Palčici pomagalčici dobila krila. Želje ljudi, ki bi radi
postali dobrodelni škratki, so kar deževale. Takrat sem se odločila, da bomo nadaljevali. Podali
smo se na pot, v kateri smo želeli povezati ekologijo, dobrodelnost in poslanstvo mojega
poklica - učiti in vzgajati otroke in vse nas za življenje.
Začeli smo HUMANITARNO AKCIJO ZBIRAMO ZAMAŠKE S PALČICO POMAGALČICO. Vključile so
se nekatere večje javne ustanove v Kopru in v njegovem zaledju, od osnovnih do srednjih šol,
fakultet do domov za ostarele. Pristopili so gostinski lokali in obalna podjetja. Gasilska brigade
v Kopru je z veseljem ponudila prostor za skladiščenje, prevoze in pomoč pri zbiranju. Pristopile
so tudi nekatere krajevne skupnosti. Že po letu dni pa se je veriga zbiranja plastičnih zamaškov
razširila tudi v druge pokrajine Slovenije. Z zbranimi sredstvi te akcije, ki je naša stalnica,
omogočamo hudo bolnim otrokom samoplačniške terapije, ki jih starši ne zmorejo kriti sami.
Podjetje za odkup odpadnih surovin Dinos je ponudilo odkupe za vse odpadne surovine
našemu društvu po celi Sloveniji. Vsa zbrana sredstva kovinskih zamaškov in aluminijastih
pločevink ali ostalih kovinskih odpadkov pa namenimo tudi otrokom drugih ranljivih skupin.
Na majhni slovenski obali se v Strunjanu nahaja kamp, kjer so postavljene kantice z logotipom
našega društva in z napisom – pločevinke, v različnih jezikih. Srčna ekipa kampa spodbuja svoje
goste k dobrodelnosti preko ekološke osveščenosti. Kantice dopustniki polnijo z aluminijastimi
pločevinkami, ki nam jih nato zaposleni kampa donirajo. S prodajo le teh pridobimo sredstva,
s katerimi izpolnjujemo skrite željice otrok, ki so pod okriljem našega društva.

Palčica Pomagalčica si čiste dežele želi,
dežele dobrodelnih ljudi,
v kateri sreča v otroških očeh žari.

Stalna aktivnost našega društva je tudi ekološko dobrodelna akcija “ZBIRAMO STAR PAPIR”.
Podjetje Dinos nam je podarilo zabojnik, ki smo ga poimenovali kar “zabojnik sreče”. V njem
smo v pol leta zbrali že več kot 17 ton papirja. Vsa zbrana sredstva pridobljena z akcije, so
namenjena otrokom iz socialno šibkih družin. Otrokom smo v enkratnem dogodku podarili tudi
doživetje “Z VETROM V LASEH”, ki bo nam vsem za vedno ostal v spominu. Za njih smo pripravili
PAKETE POČITNIŠKEGA RAZVAJANJA s hrano in pijačo, ko med počitnicami nimajo regresirane
malice ali kosila. V hladnejših dneh pa z zbranimi sredstvi otrokom kupimo nova obuvala za
TOPEL IN POSKOČEN KORAK V OTROŠKE DNI.

S pomočjo donatorjev že tretjič zapored omogočili NASMEJAN VSTOP V NOVO ŠOLSKO LETO
otrokom, ki nas potrebujejo. Vsak donator je po seznamu posameznega otroka zanj pripravil
personaliziran paket sreče, paket čudovitih šolskih pripomočkov. V pakete so škratki priložili
tudi igrače, sladka presenečenja, tople misli…

Dobrodelni škratki z ljubeznijo poskrbijo za otroke. Seznam otrok oblikujejo ljudje, ki sodelujejo
na humanitarno ekološki poti našega društva. Vsaka šola ali regija ima tudi Palčico ali Palčka,
ki lahko v dogovoru s starši pove našemu društvu ime in starost otroka, za katerega poskrbimo
na različne načine. Med našimi sončki so hudo bolni otroci, njihovi bratje in sestre ter otroci,
ki živijo v manj prijaznih socialnih razmerah. Družine, ki jim pomagamo, so tudi dobrodelne in
tudi one lahko občutijo srečo, ki pravi, lepo je deliti. Kot vsi mi, zbirajo in prinašajo zamaške,
star papir, delijo prijazne misli in objeme topline. V dobrodelni akciji ZA PRAZNIČNO SOČUTNE
DNI donator kupi ter pripravi personaliziran paket sreče, ki ga v mesecu decembru predamo
otroku. Donatorji pakete obogatijo s sladkimi priboljški, poučnimi knjigami, z igrivimi
presenečenji, jahalnimi uricami, vstopnicami za bazen... Tudi srčni kolektivi se odzovejo in
sklenejo dobrodelni objem, v katerem živijo sočutje, iskrenost, zaupanje in spoštovanje.

Želja našega društva je, da bi bilo vsakemu otroku omogočeno, da njegova mavrica
ustvarjalnosti, ki jo nosi v sebi, zasije v vseh njenih odtenkih. Strmimo k temu, da bi bilo
vsakemu otroku omogočeno biti ponosen sam nase in da bi bilo vsakemu od njih ponujeno
stopati po poti posuti z življenjsko dragocenimi trenutki. S pomočjo denarnih donacij v okviru
akcije UJEMI SVOJE SANJE želimo otrokom omogočiti, da razvijajo svoje talente in nekega dne
tudi oni ujamejo svoje sanje. Z zbranimi donacijami jim želimo ponuditi možnost obiskovanje
različnih taborov, tečajev ali treningov, ki si jih sami izberejo, a jim jih njihovi starši ne zmorejo
finančno ponuditi. Tako bodo tudi na obrazih the otrok zažareli športni, slikarski, gledališki in
drugi nasmehi, ki bodo osrečili njih in vse nas.

Nekega dne v mesecu septembru 2019 sta se na nas obrnila starša hudo bolnega dečka Krisa,
ki je za ozdravitev potreboval 2.300.000,00. Začeli smo z akcijo PODARI ŽIVLJENJE in v manj kot
šestih dneh zbrali dovolj za najdražje zdravilo na svetu. Zbrali več kot 4 milijone evrov. Pri tem
smo začutili odgovornost in spoštovanje do vseh, ki so pomagali in zaupali in tudi do staršev
hudo bolnih otrok, ki nam zaupajo življenje svojega otroka. Kris je naša pravljica v pravljici, saj
nas vsakodnevno osrečuje s svojimi novimi podvigi. Z zbranimi sredstvi smo od takrat pomagali
že več kot 80. hudo bolnim otrokom, do samoplačniške rehabilitacije, posegov, terapij...

Na naša srca je ob pihanju druge svečke na rojstnodnevni torti vseh nas potrkal dveletni
nasmejani deček Urban. Vsi, ki ga imamo radi, mu pravimo Ban. Ljudi rad pozdravi s prstkom
na prstek in rad jim pošlje poljubčka. Najraje je v objemu svoje družine, saj se tam počuti
najbolj varen. Rodil se je z redko gensko okvaro, zaradi katere ne more hoditi in govoriti. Urban
bi se rad ponovno rodil v življenje, v katerem bi lahko svoji mamici rekel Rad te imam, v življenje
prvih samostojnih korakov in igrivih dni s prijatelji. Podali smo se v novo zbiranje enormnega
zneska, s katerim bi naredili zdravilo za Urbana in ostalih 400 otrok, ki živi s to boleznijo ter
tudi za otroke, ki se še bodo s tako okvaro rodili. V akciji so se v pol leta, kljub negotovim časom
odzvali mnogi, s katerimi smo zbrali že skoraj neverjetnih 700.000, evrov. Za zdravilo, ki že
nastaja v Avstraliji, pa moramo v enem letu zbrati še 1.300.00, 00 evrov. Vem, da bomo tudi
tokrat premaknili meje mogočega in podarili otroška življenjA. Podprli so nas že mnogi sočutni
ljudje, slovenski olimpijci, kulturniki in pevci.... Skupaj nam bo uspelo.

Že v prvih trenutkih našega delovanja, ko nam je bilo zaupano veliko poslanstvo, smo prejeli
tudi državno priznanje predsednika Boruta Pahorja, ki nam je vročil Jabolko navdiha. V istem
letu pa smo bili prejemini tudi Zlatega jabolka za osebnost Primorske.

Kot društvo smo upihnili drugo svečko na naši torti. Vsi v društvu še naprej ostajamo prostovoljci in prav
vsak doniran kovanček je vedno za otroke. Na pravljično ekološko obarvani poti, ki je bila vedno
dobrodelna, so škratki pričarali že veliko nasmehov na obrazih otrok različnih ranljivih skupin. Uspelo nam
je... smo del nečesa, kar je večje od nas...pravi ena od dobrodelnih škratk.
Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki

