Ljubljana, 4. junija 2013

Dobrodelna akcija danes
IZLET V ŽIVALSKI VRT
Boško s prijatelji vabi otroke na zabavno
učno potepanje in spoznavanje živali
Otroci so naše največje bogastvo in ni lepšega kot je otroški
smeh: iskren, radosten, brezskrben, igriv.
Otroci skozi igro in v družbi svojih vrstnikov spoznavajo
nove kraje, urijo svoje socialne veščine, izboljšujejo
motorične spretnosti, se učijo odnosa do okolja, do soljudi in
tudi do samega sebe.
Ko pride čas počitnic, z žarečimi očmi zrejo v svoje skrbnike in upajo na nepozabna doživetja na
snegu, morju, v hribih, na kakšnem izletu … Takšna, da bodo o njih lahko še dolgo navdušeno
pripovedovali drugim.
Mnogi starši in skrbniki, ki živijo v socialno nespodbudnih okoljih, svojim otrokom teh radosti ne morejo
privoščiti. Ko sem prebiral te zgodbe, sem jih delil s prijatelji in se odločil, da za 20 otrok organiziram
nepozaben izlet v ljubljanski živalski vrt.
V soboto, 29. junija, se bomo ob 10-ih zbrali pred ljubljanskim živalskim vrtom, kjer nas bo pričakal
Boško s prijatelji, tudi 2 strokovnima spremljevalka, ki sta zaposleni v vrtcu. Na izletu, ki bo trajal
največ do 14. ure, bodo otroci pod vodstvom strokovnega vodiča spoznali različne živalske vrste in se
naučili marsičesa zanimivega.
Boško s prijatelji bo poskrbel tudi za igro in malico za vse udeležene otroke.
Izlet je primeren za mlajše osnovnošolske otroke.
Prosim, da Bošku najkasneje do 21. junija sporočite imena in priimke 20 otrok, ki se bodo
udeležili izleta ter podatke (telefon, e-naslov) kontaktne osebe, ki bo pripeljala otroke v živalski
vrt.
Boško Jezerčić s prijatelji
Študent veterine
Dobrodelnaakcija.danes@gmail.com
Tel: 040 586 737

Karin Elena Sánchez
Generalna sekretarka ZPMS

KDO JE BOŠKO JEZERČIĆ?
Sem študent veterine, ki sem med branjem novic zasledil članke o botrstvu in kritični socialni situaciji v
Sloveniji. Zgodbe so me zelo ganile, saj si nisem mislil, da je lahko tako hudo. Članke sem pokazal
tudi ostalim prijateljem in vsi smo se strinjali, da bi morali tudi mi na opozoriti stanje sociale, ki trenutno
vlada. Zato smo se odločili, da bomo z zbiranjem hrane in
darilnih kuponov opozarjali na tematiko revščine in
pomanjkanja in tudi organizirali razne dobrodelne akcije.
Otroški smeh
Ustvarili smo Facebook stran DOBRODELNA AKCIJA
(S. Plut / S. Plut)
DANES:
https://www.facebook.com/DobrodelnaAkcijaDanes,
Prav lepo zveni, sliši ga nihče,
preko katere obveščamo, kako in kje potekajo naše
le otroci še, z njim igrajo se.
Ko ustavim se, ko sem praznih rok,
dobrodelne akcije.
slišim ga lahko, nasmeh iskren od otrok.
Danes kruti svet, več pozna ga ne.
Vse preveč skrbi, skriva ga v nas.
Res iskreni je, le otroški še,
sliši ga lahko, le po srcu otrok
Sliši naj se smeh otrok,
zveni naj nam vsak dan, povsod.
In smeh naj opomni te da sreča je,
ko ni skrbi in živiš le za nasmeh.

