INROMACIJA ZA JAVNOST

DRŽIMO SKUPAJ: GORIŠKI DAN PROSTOVLJSTVA IN
ROŽNI DAN V MESTU VRTNIC
V soboto, 18. maja 2019 bo Bevkov trg v Novi Gorici prizorišče odvijanja
in prepletanja dveh dogodkov, Goriškega dneva prostovoljstva in Rožnega
dne v mestu vrtnic.
Mladinski center Nova Gorica želi z organizacijo Goriškega dneva
prostovoljstva, poleg osnovnega namena, torej praznovanja prostovoljstva ter
prostovoljskih organizacij in zahvale prostovoljcem za njihovo udejstvovanje,
skupaj s partnerji, sodelujočimi in obiskovalci predati sporočilo o pomenu
skupnega prizadevanja k oblikovanju takšnega okolja, v katerem prebivalci
živimo z občutkom, da smo vključeni, sprejeti, varni, torej, da smo vsi
nezamenljivi delček pestrega mozaika naše skupnosti.
Letošnji nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega že tradicionalno
poteka tudi Goriški dan prostovoljstva je obarvam s tematiko »Odpravimo
diskriminacijo!«, zato k sodelovanju, poleg prostovoljskih organizacij, vabimo
tudi druge organizacije, društva in organizirane ali neorganizirane skupine, ki
želijo, da skupaj predamo sporočilo o tem, kako je pomembno, da v naši
skupnosti držimo skupaj in na prvo mesto pred vsemi »razlikami in
drugačnostmi« postavimo Človeka.
Zato smo v sodelovanju s podobno mislečimi naredili tudi že prvi korak v tej
smeri in pod sloganom »Držimo skupaj« se je porodilo sodelovanje z
organizatorji prireditve »Rožni dan v mestu vrtnic«, ki bo potekala na istem
prizorišču v prepletanju z Goriškim dnevom prostovoljstva.
»Novo sodelovanje, za katero si želimo, da bi postalo dolgoročno, je osnovano
na skupni želji, da doprinesemo živahnosti ponudbe dogajanja in možnosti za
udejstvovanje, vključevanje in tkanje stikov v našem mestu za vse občane ne

glede na kakršnekoli »razlike«, zato smo k sodelovanju povabili veliko
organizacij/zavodov/društev, ki so aktivni na področju prostovoljstva ter tiste,
pod okriljem katerih se združujejo predstavniki drugih narodnosti in tisti, ki jih
združuje izkušnja bolezni na fizični ali duševni ravni. Sodelovali bodo ali v
obliki kulturnega ali umetniškega nastopa, predstavitve svojega delovanja na
stojnici s pokušino tradicionalnih jedi, izvajanja kviza z namenom razbijanja
stereotipov o »drugačnosti« ali kreativne delavnice.
Projekt je za Mladinski center pomemben, saj je poslanstvo centra tudi aktivno
vključevanje, spodbujanje, promocija in podpiranje prostovoljstva med
mladimi ter promocija participacije mladih v medgeneracijskem sodelovanju.
Med osnovnimi evropskimi cilji na področju mladine je vključevanja v družbo
eden izmed prioritetnih ciljev, ki naj bo vodilo vsem, ki delujejo na področju
mladine, zato si tudi Mladinski center v okviru svojih dejavnosti prizadeva
omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo« je pojasnila
direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, mag. Lara Brun.
Rožni dan v mestu vrtnic v organizaciji Goriškega društva ljubiteljev
vrtnic v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, HIT d.d., Frančiškanskim
samostanom Kostanjevica, Turistično zvezo TIC Nova Gorica, Kletjo Brda in
trgovino Zâle & Pépe poteka v okviru 14. Festivala vrtnic, ki ga društvo
prireja od 2006, ko so zbirko burbonk na Kostanjevici prvič postavili na ogled.
Festival vsako leto ponudi številne dogodke, povezane z vrtnicami: predavanja,
različne delavnice, fotografske in slikarske razstave, koncerte, v povezavi s
hotelirji in gostinci pa še tematsko kulinarično in sprostitveno ponudbo.
Del tega pestrega dogajanja je tudi Rožni dan v mestu vrtnic, ki bo ponudil
vodene oglede, tržnico, odprto rožno kuhinjo, razglasitev burbonke leta, parado
vrtnic z naših vrtov, fotografsko in cvetličarsko razstavo in delavnice.
Predvsem pa vodenje po zbirki burbonk in sprehod po rožnih nasadih v mestu.
Vsako leto je kaj novega. Letos si obetajo nove zloženke s seznamom burbonk,
snemanje predstavitvenega videa, v sodelovanju s Komunalo pa načrta rožnih

nasadov v mestu. Načrtujejo tudi usposabljanje turističnih vodičev za vodenje
po zbirki in rožnih nasadih.
»Združujemo ljubitelje, poznavalce in občudovalce vrtnic, ki jih v mestu vrtnic
in širše po Sloveniji ne manjka. Trenutno nas je kakih 150, največ pozornosti
pa namenjamo prav starinskim burbonkam, ki so v zadnjih letih prerasle v eno
največjih javnih zbirk v Evropi in pomenijo kulturno-turistično atrakcijo, ki so
jo v zadnjih letih ogleda okoli 10.000 obiskovalcev v enem mesecu, oz. času od
konca aprila do konca maja. Skrb za zbirko počasi prerašča prostovoljske
okvire, zato terja festival vedno večjo organiziranost in profesionalnost.
Število obiskovalcev vsako leto še narašča, prihajajo od blizu in daleč, z vseh
koncev sveta. Povezanost festivala s Frančiškanskim samostanom na
Kostanjevici omogoča sočasen ogled cerkve, grobnice francoske kraljeve
družine Bourbonov in Škrabčeve knjižnice, povezava s Parkom Viatori v Gorici
in festivalom vrtnic v Rožaškem samostanu pa mu daje čezmejno razsežnost, ki
lepo zaokrožuje tovrstno ponudbo v spomladanskem času« je o dogodku
povedala Katja Kogej, predsednica Goriške društva ljubiteljev vrtnic.
Da se bodo prispevki vseh teh sodelujočih »vrtnic« zlili v eno, bosta poskrbela
zabavna, nasmejana in humorja polna voditelja: Marjana Remiaš in priznani
slovenski komik Ranko Babić.
Srčno si želimo, da se srce mesta v soboto, 18.5.2019, med 9.00 in 13.00
napolni s pozitivno energijo nas vseh v duhu radosti, zabave in
povezovanja!
V primeru dežja, prireditvi odpadeta, o čemer vas bomo obvestili v petek,
17.5.2019 do 13.00!

