
SRČNA PISMA ZA MALE BORCE

Projekt Srčna pisma za male borce je človekoljuben in dobrodelen projekt, 
ki ga izvajajo v Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan.

Projekt je namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam ob svetovnem dnevu

redkih bolezni, ki se vsako leto obeležuje zadnji dan v mesecu februarju in

ima dvojni namen:

• na eni strani je to podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam skozi 

izkazovanje pozornosti, spoštovanja in sočutja,

• na drugi pa je spodbujanje sprejemanja drugačnosti, empatije in solidarnosti med

otroci in mladimi do otrok z redkimi boleznimi.

Redke bolezni so večinoma zelo težka zdravstvena stanja, kar 75-odstotkov bolnikov pa

so otroci. Te bolezni so večinoma neozdravljive, so kronično napredujoče, povzročajo
invalidnost ter so pogosto tudi smrtonosne.



Zgodbe otrok z redkimi boleznimi si lahko preberete na Facebook

strani društva Viljem Julijan:

https://www.facebook.com/DrustvoViljemJulijan

ter na spletni strani: https://viljem-julijan.si/bozicek-za-male-borce-2022/

Otroci z redkimi boleznimi skupaj s svojimi družinami doživljajo zelo težke

stiske, tako na zdravstvenem, osebnem, čustvenem in socialnem področju.

Obenem pa se pogosto soočajo tudi s socialno izključenostjo in izolacijo.

Mali bolniki z redkimi boleznimi se poleg zdravstvenih in socialnih težav

pogosto srečujejo tudi s predsodki, ne sprejemanjem, nerazumevanjem,

stigmatizacijo in celo diskriminacijo. Zato je zelo pomembno, da širimo

zavedanje, da ima vsak posameznik in vsako življenje enako vrednost.

https://www.facebook.com/DrustvoViljemJulijan
https://viljem-julijan.si/bozicek-za-male-borce-2022/


DRUŠTVO VILJEM JULIJAN

Poslanstvo Društva Viljem Julijan je pomoč in podpora otrokom z 
redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezovanje družin otrok 

z redkimi boleznimi, širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih ter 
prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih bolezni v 
Sloveniji.

V društvu združujejo otroke z redkimi boleznimi in njihove starše v 
okviru Slovenske skupnosti družin otrok z redkimi boleznimi. V okviru 
društva deluje tudi dobrodelni Sklad Viljem Julijan, ki nudi denarno in 
materialno pomoč otrokom z redkimi boleznimi. V petih letih so s 
skladom podarili že več kot 750.000€ donacij za otroke z redkimi 
boleznimi.



Naša šola se je v tem šolskem letu prvič vključila v projekt Srčna pisma za male borce. 

Nastala so pisma polna vzpodbudnih besed in otroških sporočil. Učenci naše šole, skupaj z 

učiteljicami so pokazali, da je srčnost vrlina, ki jo gojimo že od malih nog. Vsem sodelujočim 

učiteljicam in učencem pohvala  in zahvala za številna pisma, ki so prišla v roke malih borcev.

1. c, OPB



1. A , PODRUŽNICA DOBROVCE



2. A, PODRUŽNICA DOBROVCE



2. C

USTVARJALI SO 2. RAZREDI: 2. B, C in D



3. A, PODRUŽNICA DOBROVCE



3. D in 3. B



4. C in 4. B



6. D

Živa Žitnik, 7.a



7. c, pri pouku slovenščine



SODELOVALE SO UČITELJICE:
Asja Ertl, Marija Petko, Alenka Primec,  Ana Šoba, Saša Stanković,  

Barbara Ajdinović, Duška Kopše, Simona Kocbek, Simona Žitnik, Nataša 
Bukovšek Kosi, Janja Štrucl, Marjetka Klep, Ana Koritnik, Zdenka 
Roškarič Duh z učenci.                                                        

HVALA ZA IZKAZANO SRČNOST.
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