
Najbolj pogosta vprašanja prostovoljcev!
Ali moram pismo napisati ročno?
Da, saj naša akcija izvira prav iz ideje pošiljanja pisem, s katerimi so si starejši včasih
lepšali dni (se še spomnite?).

Ali lahko napišem eno pismo in ga večkrat fotokopiram?
Prosimo, da ne. Želimo si, da bi vsak od starejših prejel svoje originalno napisano pismo.

Kako naj vem, na kakšen način napisati pismo, če ne vem, komu ga pošiljam?
Ravno to, da ne veš, komu pišeš, ti pušča izjemno odprte roke. Pišeš lahko o čemerkoli,
pazi le, da čez celotno pismo ohranjaš spoštljiv, topel in prijazen odnos, ter da
prejemnika vikaš. 
Se pa zavedamo, da je pisati pismo neznani osebi lahko izziv, zato imamo zate tudi
drobno (dolgoročno) rešitev: vse, kar te o starostniku zanima, ga lahko vprašaš v
pismu! Pripiši še svoj naslov oziroma kontakt, kam ti lahko odgovori na pismo, če želi. 

Kako dolgo naj bo pismo?
Po želji. Napiši, prosimo, vsaj par povedi. Predolgih pisem pa ni, tako da brez skrbi. 

Do kdaj imam čas, da napišem pismo?
Prosimo, da najkasneje do 1.12. 2022 svoje pismo oddaš na pošto. 

Kam pošljem pismo?
Napisana in dokončana pisma prosimo pošlji oziroma dostavi na naslov Slovenske
Karitas:

Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana s pripisom: Pismo za lepši dan



 Napisal/a bom eno pismo.
Kako naj zapakiram pismo?

1.
Ko končaš s pisanjem pisma, ga zapakiraš v novo kuverto in na katero ne rabiš napisati
ničesar, lahko pa jo lepo okrasiš, dodaš kakšno nalepko, ne pa znamke. Kuverte ne
zalepi, saj moramo vsa pisma prebrati, preden jih dostavimo končnim prejemnikom, da
se prepričamo, da je vsebina primerna. Nezalepljeno kuverto vloži v novo kuverto, jo
zalepi in nanjo napiši naslov Slovenske Karitas:

Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana s pripisom: Pismo za lepši dan

Veliko kuverto s pismom okrasi z znamko, jo odnesi do najbližjega poštnega nabiralnika
ter ji tam pomahaj v slovo.

    2. Napisal/a bom več pisem.
Postopek je enak, kot če bi napisal samo 1 pismo. Vsako pismo posebej zapakiraš v
kuverto, ki je ne zalepiš in nato vse kuverte skupaj vložiš v večjo kuverto, ki jo zalepiš.
Znamko prilepiš le na večjo, zunanjo kuverto. Postopek in naslov pošiljanja je enak.

Ali lahko pismu dodam še kakšno malenkost, na primer kaj sladkega, čajno vrečko
itd.?
Pismu vsekakor lahko dodaš kakšno malenkost. Prosimo pa te, da res ostaneš pri
malenkostih, kot so vrečka čaja/majhna čokolada, saj je vseeno glavni poudarek na
pismu, hkrati pa ne želimo ustvarjati prevelikih razlik med prejemniki. Prav tako želimo
ohranjati enostavno pošiljanje v kuvertah. Prosimo, izogibaj se tudi domačim piškotom
— to je super prisrčna ideja, ki ima žal omejen rok trajanja. 

Ali lahko pisma osebno dostavim prejemniku?
Ne, pisem ne moreš osebno dostaviti prejemniku. Lahko pa jih osebno dostaviš na
sedež Slovenske Karitas na Kristanovi ulici v Ljubljani — sploh če boš napisal/a več
pisem. 

Ali lahko pošljem pismo iz tujine?
Z največjim veseljem sprejemamo pisma z vseh koncev in krajev! Pismo lahko pošljete
fizično po pošti, če pa se vam zdi to časovno oziroma finančno zahtevno, lahko svoje
pismo skenirate ter pošljete na pismo@karitas.si, mi pa ga natisnemo, skrijemo v
kuverto ter dostavimo v fizični obliki. 



Ali se lahko k akciji prijavimo kot študentska/mladinska skupina?
Seveda! Zaradi velikega interesa s strani skupin, letos ločeno odpiramo prijavnice za
skupine in sicer prek prijavnega obrazca:            
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TcdQoARhv-E5GfyOAQlFTIneEW-
ZY_mL7ZiaU8lYY84LSQ/viewform
  
Ali lahko za pisanje pisem prejmem potrdilo o prostovoljstvu?
Žal ne. Za vaš vložen čas in kreativnost smo vam izjemno hvaležni, vendar pa pisanje
pisma ne zadošča za izdajo potrdila o prostovoljnem delu s strani Karitas.

Ali dobim potrdilo, da je nekdo res prejel moje pismo?
Od nas organizatorjev žal ne. Imamo pa drug namig za vas: če želite prejemniku
vašega pisma dati možnost, da vam odpiše, ga k temu nagovorite v svojem pismu. Ob
tem ne pozabite v pismo pripisati svojega naslova. 😊 

Ali lahko pismu dodam svoj kontakt, če bi želel starostnik ostati v stiku z mano?
Seveda! Veseli bomo, če bo naša akcija izhodišče za ustvarjanje novega prijetnega
medgeneracijskega odnosa.

Kako naša pisma sploh pridejo do starostnikov?
V več korakih 😊  Najprej počakamo, da vsa pisma pripotujejo do nas, potem pa jih
zvesta ekipa nadobudnih prostovoljcev pregleda. Pisma nato razporedimo glede na to,
v katero ustanovo so namenjena ter jih tja pošljemo po pošti ali odpeljemo sami
(odvisno od količine). Nekaj domov smo lani tudi osebno obiskali in se veselili skupaj s
starostniki, ko so prejemali vaša pisma.

Lahko poleg tega, da napišem pismo, naredim še kaj?
Že samo napisano pismo nam bo pomenilo ogromno! Če želiš, pa prosim razširi glas o
akciji še v krogu svoje družine, prijateljev, na svojih družbenih omrežjih … Lahko deliš
naše objave ali narediš kako svojo, ter nas pri tem označiš. Bomo zelo zelo veseli, da
dosežemo čim več piscev. 

Kaj pa, če imam vprašanje, ki ni zgoraj navedeno?
Vedno dobrodošel/a, da nam pišeš zasebno na profilu @pismozalepsidan ali na mail
pismo@karitas.si . Se potrudimo, da ti čim hitreje odgovorimo.
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