
  BOŽIČEK ZA STAREJŠE V OBČINI SV. ANDRAŽ V 
SLOV. GORICAH   

 

 
 

Bliža se praznični čas, prižgale se bodo lučke, dišalo bo po piškotih. Ob tem času si 
vsi želimo biti obdarjeni, ne glede na starost. Predvsem ne smemo pozabiti starejših, 
ki so se zaradi različnih okoliščin znašli sami, z minimalno pokojnino in bi bili prav 
tako veseli pozornosti. Tu gre za starejše ljudi, ki imajo najnižje pokojnine, živijo v 
pomanjkanju in jim za življenje ne ostane praktično nič. 
 
 
 

VABLJENI K SODELOVANJU IN OBDAROVANJU 
 
 
 

Naj dobi praznični december letos povsem drug pomen. Naj bodo prazniki polni 
povezanosti, topline, zadovoljstva, sreče ter vaših dobrih dejanj. 

Poskušajmo tudi starejšim narisati nasmeh na obraz in poskrbeti za magičnost, ki jo 
prinašajo praznični dnevi. Hvaležni bom za delitev, da dosežemo čim več Božičkov 
za en dan.   

 

 

 

ZBIRNO MESTO in ROK ZA ODDAJO DARIL: 
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ne spreglej spodnjih navodil 

 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO ŠKATLE – BODITE KREATIVNI 

 

Poiščite prazno škatlo za čevlje 
Vsi imamo škatle za čevlje, ki se nam motajo po omarah, predsobah in kleteh, ali pa 
poznamo koga, ki bi nam katero odstopil, lahko pa se ponjo odpravimo tudi v 
najbližjo trgovino s čevlji (seveda vam ni treba zato kupiti novih čevljev, verjetno 
vam bodo kakšno odvečno dobrodušno podarili. 

Škatlo okrasite 
Škatlo zavijte v ovijalni papir in sicer tako, da bosta ločeno zavita pokrov in preostali 
del škatle. To prosimo zato, ker zaradi varnosti vse škatle odpremo in pregledamo. 
Bodite kreativni, okrasite škatle s slikicami, risbami, kolažem, nalepkami, naj bo 
darilo tudi od zunaj lepo in primerno prejemnikovi starosti. Na ta način boste 
ustvarili unikatno škatlo, ki lahko še leta in leta služi kot nekakšna skrinja tistih 
majhnih zakladov od katerih se mnogi od nas kar ne moremo ločiti. Dajte škatli svoj 
pečat in tako podarite starejšemu tudi del sebe. 

Napolnite okrašeno škatlo z darili 
Ob tem pa imejte v mislih, da naj bodo darila nova ali v odličnem stanju in predvsem 
letom primerna. 

Darilo nikakor NE SME vsebovati 
Iz očitnih razlogov prosimo, da vaše darilo ne vsebuje… 

 domačih prehrambnih proizvodov (keksi, potice,…), pokvarljive hrane 
 kakršnih koli zdravil, vitaminov, prehrambenih dodatkov oz. dopolnil,… 
 vojnih igrač: plastičnih pištol pušk, nožev,.. 
 občutljivih predmetov: steklo, ogledala,… 
 ostrih in kakorkoli drugače nevarnih predmetov 
 elektronike: mobilnih telefonov, tablic,…. (izjema so igrače in dodatki: slušalke, 

zvočniki,…) 
 in za konec …. nič, kar bi utegnilo imeti kakršno koli rasno ali politično 

konotacijo! 
 

Za konec še nekaj pomembnih informacij… 
 ne zavijajte posameznih predmetov 
 škatlo zaprite in okoli nje napeljite elastiko. Prosimo, da škatel ne zavijate z 

okrasnimi trakovi. Ne “zapečatite” škatel, saj bodo te pregledane, preden bodo 
razposlane njihovim končnim lastnikom. 

 
Čisto za konec pa še enkrat 



Vsa darila oz. poklonjeni predmeti naj bodo novi in letom primerni. 

 

V kolikor bo ob pregledu škatel ugotovljeno, da katera od njih vsebuje potencialno 
nevarne predmete ali predmete, ki tako ali drugače niso primerni, si pridržujemo 
pravico, da le te iz škatel odstranimo in jih uporabimo v morebitnih prihodnjih 
humanitarnih projektih. 

KAJ PODARITI STAREJŠIM? IDEJE 

 
OSEBNA HIGIENA 

 trdo milo 
 milo za tuširanje (za občutljivo, suho kožo) 
 vazelin za ustnice 
 krema za obraz 
 krema za roke 
 losjon za suho kožo 
 šampon za občutljivo lasišče (npr. kamilica, kopriva, otroški) 
 glavnik ali krtača 
 dezodorant 
 vlažni robčki 
 robčki 
 zobna ščetka 
 zobna pasta 
 brisača (mala za obraz, večja za telo) 

 
POSLADKI (NE domači prehrambeni proizvodi – original zapakirani) 

 kava (prava ali instant) 
 kozarec medu 
 piškoti 
 čokolada brez lešnikov 
 zavitek čaja (zeliščni, planinski…) 
 suhe slive, marelice 
 Donat 
 vitamini v obliki sirupa 
 žele bonboni 
 Ricola bonboni 
 bonboni dimnikarček 
 mint bonbončki 
 smoki 
 rozine 
 brusnice 

 
OBLAČILA IN DODATKI 



 tople nogavice 
 topla kapa 
 rokavice 
 topla odejica (flis dekica) 
 debele najlon hlačne nogavice 
 pižama 
 copate ali obutev primerno za starejše 

 
DRUGO 

 skodelica za čaj, kavo 
 termo steklenica 
 pripomočki za ustvarjanje 
 križanke 
 pobarvanka za odrasle (vzorci za pomiritev…) 
 barvice 
 vaje za spomin 
 družabne igre z večjimi figurami 
 okrasna blazina 
 kakšna srednje velika igrača (npr. plišasti medved) 
 ura z velikimi številkami 
 baterije AA 
 vazica, šopek suhega cvetja 
 okvirčki za fotografije 
 knjiga pozitivnih mislih (o sreči, prijateljih, pogumu…) 

 
DODATNO: 

 karta za ogled gledališče predstave (npr. balet, opera) 
 karta za kopanje  
 pismo z lepimi željami 
 
 
 
 

 
POVZETO PO SPLETNI STRANI BOZICEKZAENDAN.SI 
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