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PISMA BRALCI HVALIJO, GRAJAJO, PREDLAGAJO

Hvala vsem, ki ste omogočili letovanje otrok v
Punatu
Območno združenje Rdečega križa (RK) Maribor je v letošnji sezoni organiziralo in izvedlo že
49. sezono klimatskega zdravljenja in letovanja otrok v Punatu. Vsako leto se letovanja v
sedmih izmenah udeleži kakih 2700 otrok, ki jih za letovanje predlagajo predšolski in šolski
dispanzerji (zdravstvena indikacija), socialne službe (socialne indikacije), letujejo pa tudi
otroci, ki jim starši v celoti poravnajo stroške letovanja (samoplačniško letovanje). Za letovanje
v Punatu se vsako leto odloča tudi veliko zunanjih udeležencev, ki uporabljajo naše
zmogljivosti in storitve (letos smo jih morali zaradi zasedenosti doma v vseh sedmih izmenah
kar nekaj odkloniti). Z nami so tako letovali otroci iz KO RK Cirkovce, OZ RK Litija, Društvo
prijateljev mladine Žalec, Velenje, Mažoretni klub iz Lenarta, Logatca, že peto leto z nami
letujejo varovanci Zavoda Hrastovec-Trate, Sožitje iz Ptuja, letos pa so se jim prvič priključili še
varovanci Šenta (slovenskega združenja za duševno zdravje). Paleta uporabnikov je torej
izredno raznolika.
Za uspešno izvedbo projekta letovanja otrok gre posebna zahvala tudi pedagoškemu kadru
(pedagoškim vodjem posameznih izmen ter vzgojiteljem) in zdravstvenim ekipam, ki se vključujejo v
delo v koloniji ter tako zagotavljajo otrokom 24-urno zdravstveno varstvo. Seveda pa je veliko breme
tudi na tehnični ekipi, ki vsako izmeno sprejme do 500 oseb, ter s svojim delom skrbi, da otroci, ki
pridejo na letovanje, uživajo zdravo prehrano, spijo v urejenih sobah in so dobro postreženi... Za
uspešno izvedbo posamezne sezone letovanja otrok se je treba zahvaliti tudi posameznim plačnikom
letovanja; naš glavni vir financiranja je nedvomno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z
območno enoto Maribor (v letošnji sezoni so sofinancirali stroške letovanja za 1583 otrok, ki so letovali
na osnovi zdravstvene indikacije). Drugi sofinancerji so oddelki za družbene dejavnosti posameznih
občin (ti regresirajo letovanje otrokom na osnovi zdravstvene in socialne indikacije), posamezne
krajevne organizacije RK ter donatorji, sponzorji in posamezniki. V imenu otrok, ki so bili na letovanju,
in našega območnega združenja RK Maribor se vsem plačnikom zahvaljujemo za finančna sredstva;
marsikateri otrok je z njihovo pomočjo tudi prvič doživel srečanje z morjem.
Kot vodja referata za letovanje otrok imam posebno čast, da lahko opravljam to delo, saj vanj vlagam
tudi veliko svojega znanja in požrtvovalnosti, nemalokrat pa sem tudi (neupravičeno) deležna
izsiljevanj in poniževanj staršev - ti so, to moram priznati, iz leta v leto bolj agresivni, nerazumevajoči...
Pa ni lahko vsakih 14 dni organizirati in izpeljati letovanje za prek 400 otrok ter hkrati uskladiti želje in
potrebe 400 staršev ter otrok. Vendar, ko vsakih 14 dni odpeljem posamezno izmeno otrok (12
avtobusov) na klimatsko zdravljenje in letovanje, me to nekako notranje bogati, navdušuje, mi daje
novega elana za pripravo nove izmene. Lepo je delati za otroke in RK, še lepše pa je, ko od
posameznih staršev prejmemo pisno ali ustno zahvalo za čudovite počitnice, ki smo jih omogočili
njihovemu otroku.
Svojega dela pa ne bi opravljala tako uspešno, če ne bi imela podpore našega sekretarja, gospoda
Alojza Kovačiča, ki se mu prav tako zahvaljujem za njegove spodbude, pomoč in nasvete pri delu.
Prihodnjo sezono, leta 2005, praznujemo že 50-letnico organiziranega zdravstvenega letovanja otrok
v Punatu, kar pomeni, da bomo naš projekt letovanja razvijali in opravljali še naprej tako uspešno kot
doslej - za zdravje in srečno otroštvo naših otrok.
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