
PROJEKT Piali Ashar Alo 

 

Sva zakonca Gayen in leta 2008 sva v Indiji ustanovila šolo Piali Ashar Alo. Trenutno 

šolo obiskuje 92 učencev, poleg tega pomagamo še 13 otrokom, ki obiskujejo državno 

šolo.  

 

Šola Piali Ashar Alo je namenjena otrokom, ki prihajajo iz revnih in neurejenih družin, in 

živijo v zelo revnih, skromnih socialnih in družinskih razmerah, v katerih starši otrokom 

ne morejo omogočiti šolanja. Za učence skušamo poskrbeti čim bolj celostno, saj jim 

omogočamo, da poleg osnovne izobrazbe (učijo se osnovnih predmetov, kot so materni 

jezik, angleščina, matematika, družba/narava) pridobivajo znanje tudi pri likovnem oz. 

ustvarjalnem pouku, igri ter učenju plesa in petja. Učenci dobijo vsak dan dva topla 

obroka (zajtrk in kosilo), na voljo jim je tudi medicinska oskrba. Učencem s specifičnimi 

učnimi težavami namenjamo posebno pozornost in več individualne pomoči. Šola je 

povsem brezplačna: učenci dobijo hrano, uniformo, vse šolske potrebščine, mesečni 

higienski paket z osnovnim higienskim materialom ter medicinsko oskrbo. Starejšim 

dekletom in vaškim mamicam so na voljo tudi štiri šivalni stroji. Želimo jih namreč 

naučiti šivanja in s tem prispevati k bolj kvalitetnemu življenju skupnosti.  

 

Vse stroške, ki so tako ali drugače povezani s šolanjem otrok, pokrijemo s prispevki 

botrov (posamezniki oz. družine, ki sponzorirajo eno učenko oz. učenca) in s prispevki 

ostalih podpornikov. Med te sodijo prijazni posamezniki, nekatere šole oz. vrtci ter 

podjetja, ki nam pomagajo z enkratnimi prispevki. Pri zbiranju donacij, organizaciji akcij 

in posredovanju med Slovenijo in Indijo nam pomaga humanitarno društvo Luč upanja. 

 

Naša velika želja je, da bi postavili svojo lastno šolsko stavbo. V najetih prostorih smo 

utesnjeni, razredi so majhni, imamo le eno stranišče, prav tako ni posebnega prostora za 

učiteljice. Šivalni stroji so postavljeni v enem izmed razredov, otroci z učnimi težavami 

se učijo v šolski pisarni. V klopeh sedijo le starejše deklice in dečki, saj skušamo tudi s 

tem, da mlajši otroci sedijo na tleh, pridobiti prostor še za kakšnega novega učenca.  

 

Naš prvi okvirni arhitekturni načrt za novo šolo je narejen. Ker smo mali ljudje, ki si ne 

želijo imeti prevelikih sanj, skušamo biti čim bolj realni. Zato si za začetek želimo le 

prostore, ki bi ustrezali manjši šoli. Tako predvidevamo 6 razredov, pisarno, zbornico, 

kuhinjo in stranišče – vse to v skupni površini približno 120 m
2
. Ocena predvidenih 

stroškov znaša 20.000,00 EUR. 

 

V prihodnje bi želeli dodati učilnice, jedilnico, likovno učilnico, knjižnico, računalniško 

učilnico, bivanjske prostore za sirote in za prostovoljce, prostor za poklicno usposabljanje 

in prvo pomoč. 

 

Ker so sredstva, ki jih dobimo, namenjena izključno otrokom, pokrivamo plače učiteljic 

in nekatere druge stroške iz drugih donacij. Tako praktično ne ostane nobenih sredstev, ki 

bi jih lahko vložili v postopno izgradnjo šole. Ostaja pa nam upanje in veseli smo 

vsakršne pomoči … 

Mojca in Anup Gayen 


