
                                                 

 

NAVODILA ZA PROSTOVOLJCE 

                                                                                                                    

Pozdravljen dragi prostovoljec/draga prostovoljka!  

Najprej ISKRENA HVALA, da si se priključil/a naši akciji in HVALA, da boš s svojo 

srčnostjo, dobroto in lepimi besedami polepšal/a dan osamljenim oziroma starejšim, ki za lepši 

dan in nasmeh na obrazu potrebujejo samo nekaj tvojih spodbudnih besed, združenih v lepo 

pismo.  

Prosimo, da si priložene podatke in navodila pozorno prebereš.  

PREJEMNIK:  

 

 

 

• Najdi si primeren kotiček, kjer boš lahko v miru zbral/a misli in napisal/a pismo 

• Premisli, kaj bi želel/a sporočiti osamljenemu oziroma starostniku in kaj bi mu še 

posebej polepšalo dan  

• Osredotoči se na dobre misli in želje, ki bi jih rad/a prenesla prejemniku oziroma za 

katere meniš, da bi mu polepšale dan  

• Bodi izviren/a in ustvarjalen/a 

• Vsebina pisma je lahko čisto po tvoji volji  



 

• Prični s pisanjem 

• Piši lastnoročno in čitljivo 

• Piši na veliko, da bodo starejši pismo lažje prebrali 

• Pri pisanju bodi spoštljiv/a (uporaba vikanja) 

• V pismu naslovi prejemnika z imenom (če je navedeno) 

• Podpiši se z imenom 

• Pismu lahko dodaš tudi kakšno malenkost (risbica, čokolada, kava, čaj, nogavice ali kaj 

podobnega…) 

 

 

• Pismo zloži v kuverto – OGLEJ SI VIDEO POSNETEK NA SPLETNI STRANI YC     

LINK DO VIDEA: https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/  

• Pismo ali paketek lahko oblečeš v lep papir, ni pa obvezno 

• Pripravi kuverto/paket za pošiljanje 

• V mislih imej, da bo kuverta/paket prepotoval dolgo pot, zato ga primerno zaščiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/


 

 

• Prosimo, da pismo pošlješ najkasneje do 10. decembra 2021. Imej v mislih, da 

pismo potrebuje nekaj časa, da pravočasno prispe na naš naslov. :) 

• Kako poslati pismo? Pri pošiljanju pisma si pomagaj z video posnetkom, ki je objavljen 

na: https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/  

• Vabimo te, da akcijo podpreš tudi na socialnih omrežjih – objavi kakšno sliko med ali 

po pisanju pisma in dodaj #pismozalepšidan 

• Vabimo te, da slediš našemu Instagram profilu: @pismozalepsidan, kjer boš lahko 

spremljal/a vse aktualne teme v povezavi s pisanjem pisem za lepši dan in objavam 

oziroma slikam ostalih piscev pisem  

• Na ta način bomo lahko skupaj širili pozitivo med čim večji krog ljudi in razširili našo 

aktivnost, saj bo tako prišla do več ljudi  

• Na zadnjo stran kuverte s pismom ali paketa napiši tudi vaše podatke, da bomo vedeli, 

kdo je pismo poslal. Prav tako napišite ime prejemnika, doma za starejše. 

• Pismo oziroma paket pošlji na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 

Ljubljana, s pripisom: Pismo za lepši dan  

 

 
 

• Prosimo te, da si vzameš minuto časa in izpolniš spletni obrazec: 

• Na ta način bomo lahko zaradi lažje organizacije vedeli, kdo je pismo že poslal  

• Veseli bomo tudi tvojih predlogov in fotografij med ali po pisanju pisma 😊 

 

 

 

 

 

 

https://youngcaritas.si/pismo-za-lepsi-dan/


 
 

                                                                                                   KRAJ IN DATUM PISANJA  

NAGOVOR                                                                                                                                  

       

• PRIMER:  

 

Pozdravljeni vi, ki berete moje pismo                                                                

 

NEKAJ OSNOVNIH IDEJ ZA VSEBINO  

• Lepa misel, citat iz kakšne knjige, spodbudna pesem 

• Lep dogodek, ki se ti je zgodil in bi ga rad delil s prejemnikom 

• Kakšen izziv/naloga za kvalitetno preživljanje prostega časa 

• Primeren vic za nasmejan dan 

ZAKLJUČEK 

• Povzameš svoje misli  

• Od prejemnika se lepo posloviš  

• Zaželiš mu lep dan  

PRIMER: Lepo Vas pozdravljam in Vam želim lep preostanek dneva. 

                                                                                                                                        PODPIS

  

 

 

Hvala za tvoj trud in hvala, da boš nekomu s svojim pismom polepšal/a 

dan.                                         

 

Lepo te pozdravlja ekipa Pisma za lepši dan  

 


