Vemo, da se ljudje v stiskah razlidno vedejo. So takSni, ki 5e za v lonec
nimajo, pa nikoli ne prosijo za pomo6. In so taki, ki nenehno klidejo
in spra6ujejo, kdaj in koliko denarja bodo dobili. Tisti, ki nesebidno
pomagajo ljudem v stiski, zato poudarjajo, da je najpomembneje odkriti
in pomagati tudi tistim, ki se svoje rev5dine sramujejo in ne prosijo za
pomo6. A tudi ti ljudje so la6ni, bolni, osamljeni, brez strehe nad glavo in
imajo otroke, ki niso krivi za bedo, v kateri Zivijo.
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ato je seveda ved kot hvalevredno, da tudi pri nas Zivijo
ljudje, ki jim je dobrodeinost
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V uredni5tvo Zenske je letos prispelo 26 predlogov za ljudi odprtih
rok. Petnajst so jih uvrstili v finale in
jih predstavili v posebni prilogi. Sest
predlogovje bilo za dobrotnika, trije
za darovalca in Sest za izjemno osebnost 1eta. Dobitnike naziva v navedenih treh kategorijah je izbrala posebna komisija Zenske, bralstvo revije pa je z glasovanjem po po5ti med

Priznanja revije Zenska za
6lovekoljubno delovanje so
letos prejeli 5e: Zavod Ma6ja
hiSa iz Celja, PrimoZ Miheli6 iz
Novega mesta, Tondka Pisnik
lz Lovrenca na Pohorju, Projekt
Zlate mreie - PROSTOFER,
K emen Gra5i6 iz Kri2 pri TrZi6u,
O,r,'!'r' Slovenija, Janja Dular
z Jurke vasi. Marija Sne2na
Paviin Koiir z Golnika, Jasna
:uuK HLpnrK ter Eva Stergar
iz Ljubljane in Vesna Zist iz
Dra5i6ev pri Metliki.
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nad Potoki. Izvirnik hrani Gorenjski muzej v Kranju.
Komisija je izbrala takole: dobrotnica leta je postala Jelka Verbid iz
Postojne. ki 2e 44 let vodi in organizira Ster.ilne prostovoljske skupine v
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Rustja iz Novega mesta, ki ruSi
predsodke pri delu z Romi. saj jim
nesebidno pomaga in jih podpira ter
se z njimi veseli vsakid, ko kdo konda srednjo 5olo ali univerzo. Za izjemno osebnost je bila razgla5ena dr.
\'larinka Vovk iz Spodnjih Prelog pri
Slovenskih Konjicah, ki s socialnim

podjetni5tvom pomaga najteZe zaposljivim in invalidom. Dobri ijudje pa
so po izboru bralcev revije Zenska
postali vsi dlani druZine Lipii LiLek
iz DokleZovja v Prekmurju, v kateri
kar tri generacije ponujajo sosedsko
pomod vsem v svoji skupnosti, ki jo
potrebujejo.
Priznanja dobrim ljudem sta podeljevali Marta Krpid. odgovorna urednica revije Zenska, in Tanja Amon
z ministrslra za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti. To
ministrstvo ie od za(etka sodeluje v
akciji Ljudje odprtih rok, saj se odgovorni zavedajo, da prav ti posamezniki mnogokrat hitreje in bolje od
drZavnih ustanov odpravljajo in odpravljo preltevilne krize na terenu.
Program je tudi letos imenitno vodila Ida Ba5, vsem dobrim ljudem pa
so s petjem in igranjem polepiali slovesno razpoloZenje Fredi Ponudid iz

Maribora in Lara Kadid iz Izole, ki
jo je na klavirju spremljal Matej BafIC. #i

