Akcija Pošljimo nasmeh

Ljubljana, 13. 11. 2020

Spoštovani!
Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva in Zveza študentov medicine Slovenije, pod
okriljem katere deluje projekt V odsevu iz Ljubljane, ponavljata akcijo Pošljimo nasmeh.
Akcijo smo prvič izvedli že aprila, ko je doživela izjemen odziv. Ob ponovnem poslabšanju
epidemioloških razmer smo se odločili, da jo ponovimo. Verjamemo, da lahko tokrat
dosežemo še več starostnikov in jim pričaramo nasmeh.
Pod okriljem Zveze in Sekcije delujejo številni študenti, ki se tudi v tem, drugem, valu aktivno
vključujejo v delo v slovenskih domovih za starejše občane (DSO). Pri delu opažajo vse večjo
osamljenost, slabo duševno počutje, pomanjkanje veselja in volje ter strah med starostniki.
Ta občutja niso nenavadna, saj je bilo letošnje leto za oskrbovance domov še posebej
naporno. Mnogi imajo namreč zaradi strogih omejitev gibanja in prepovedi obiskovanja že več
tednov omejene socialne stike.
Da starostnikom povrnemo vsaj kanček sreče in upanja, smo se ponovno odločili, da k
sodelovanju povabimo otroke. Vabimo jih, da narišejo ali naslikajo risbico po svoji izbiri,
napišejo pismo, zgodbo, pesem ali le spodbudno misel, s katerimi bodo starostnikom dali
vedeti, da niso sami in da mislimo nanje. Prispevke naj otroci s pomočjo staršev pošljejo po
pošti na naslednji naslov:
Zbornica-Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana
Na kuverto napišite pripis: za akcijo »Pošljimo nasmeh«.
Izdelke bomo zbirali do 5. decembra in jih nato dostavili različnim domovom po Sloveniji, kjer
bodo razdeljeni med starostnike.
Verjamemo, da lahko s pomočjo otrok marsikateremu starostniku polepšamo dan in prižgemo
iskrice v očeh.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo veliko zdravja.

Sekcija študentov
zdravstvene nege
in babištva

Zveza študentov
medicine Slovenije

Društvo študentov
medicine Slovenije

Projekt V odsevu

Žiga Metelko
Predsednik

Lena Lapanja
Predsednica

Aleksandra Mikič
Predsednica

Maja Osojnik
Vodja projekta

*S pošiljanjem umetniških del se strinjate z njihovo javno objavo za namene promocije
projekta.

