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Spoštovani!

Se spomnite, kdaj in kje ste se prvič kopali v morju in se vam 
ob tem spominu na obraz vedno znova prikrade nasmešek? 
Osebne zmage in lepi spomini nas osrečujejo, krepijo našo 
samopodobo in nam vlivajo moči za nove podvige. 

Peter, ki ste mu pred sedmimi leti s svojim dobrosrčnim prispev-
kom pomagali, da se je odpeljal na morje, je pred koncem svojih 
nepozabnih počitnic učiteljici ponosno napisal na razglednico: 
»Naučil sem se plavati!« Še vedno se veseli svoje osebne zmage 
in že razmišlja, kako bo čez nekaj let opravil izpit za reševalca iz 
vode. Brez vaše pomoči med radoživimi počitniškimi pozdravi 
na steni v šoli ne bi bilo  Petrove razglednice in tudi ne njegovih 
sanj, da bo nekoč postal reševalec iz vode.

V Sloveniji iz leta v leto več Petrov, Mojc, Nejcev in Špel, pa 
tudi nekoliko starejših Janezov, Marij, Tonetov in Lojzk, vedno 
bolj tiho sanja, da bi med počitnicami ali med letom vsaj nekaj 
dni brezskrbno uživali na obali in čofotali v morju, sklepali 
prijateljstva in vsaj za nekaj dni pozabili težko vsakdanjost. 

Renata Brunskole    
generalna sekretarka RKS

Rdeči križ Slovenije vam zato tudi letos piše v njihovem ime-
nu – prosimo in vabimo vas, da s prispevkom po svojih 
močeh ponovno pripomorete, da se bo kar največ otrok in 
starostnikov za nekaj dni iz sanj prebudilo v lepe, počitniške 
dneve ob morju.
»Hvala, ker ste mi pomagali, da sem lahko šel na morje in se 
naučil plavati.« se zahvaljuje Peter, ostali zadovoljni staro-
stniki pa sporočajo: »Ko gremo v jedilnico, se nam kar smeji, 
ker nas razvajajo kuharji vsi.« 

V preteklih letih nam je z vašo pomočjo v okviru akcije 
“Peljimo jih na morje!” uspelo na morje odpeljati skoraj 
2.500 otrok in 965 starostnikov, kar pomeni 50 polnih av-
tobusov otrok iz socialno ogroženih družin in več kot 19 
avtobusov starostnikov.

Vabimo vas, da po svojih zmožnostih z vplačilom prilože-
nega plačilnega naloga prispevate k akciji “Peljimo jih na 
morje!” in tako pomagate otrokom in starostnikom, da se 
njihove sanje o morju uresničijo. HVALA!

Irena Nečemer
zakonita zastopnica in podpredsednica RKS

Več o akciji na spletni strani: www.rks.si

Poiščete nas lahko tudi na             Facebook-u: Rdeči križ Slovenije


