
Vážený pane řediteli/paní ředitelko,  

rádi bychom Vás a Vaši základní školu požádali o pomoc. Jsme dobrovolníci ze studentské neziskové 

organizace Masarykovy univerzity Mise naděje a stojíme taktéž za nedávno vzniklou iniciativou 

s názvem ÚSMĚV DO SCHRÁNKY. 

Jejím cílem je zasílání povzbudivých pohlednic do domovů pro seniory, kde se klienti běžně potýkají 

s pocity osamělosti. Vlivem pandemie byli kvůli bezpečnostním opatřením ochuzeni o přímý kontakt 

s rodinou či dobrovolníky, což mohlo tento pocit prohloubit ještě více. Tato nenadálá situace dala 

vzniknout našemu projektu, který ovšem spolu s opatřeními nekončí. Izolace a jednotvárnost dní, které 

jsme na vlastní kůži pocítili, je každodenní realitou pro mnohé seniory, bez ohledu na to, jaká je 

situace „venku“ za hranicemi zařízení. 

Vzhledem k tomu, že Vaše škola sdružuje lidi mladého ducha plného nadšení a optimismu, myslíme 

si, že by Vás projekt mohl oslovit. Vytvoření pohlednice navíc zaměstná nejen ruce, ale i srdce, a to je 

v každém čase ve společnosti potřeba.  

Myslíme si, že zapojení žáků/studentů do projektu by mohlo rozvinout jejich sociální cítění a 

solidaritu, jejíž význam ještě více zdůraznilo nedávné období.  

Úsměv do schránky funguje velice jednoduše – vše je vysvětleno na našich internetových stránkách 

(https://usmevdoschranky.cz/). Stačí jen napsat podle pravidel pohlednice, najít v seznamu Domovů 

zařízení, kam chcete pohlednice poslat, a nakonec vyplnit náš mini-dotazník. To abychom věděli, 

kde už mají pohlednic dostatek a kde ještě chybí.  

V současné době spolupracujeme s více než 130 domovy seniorů po celé ČR a taktéž se nám přihlásilo 

několik nemocničních zařízení s prosbou o pohlednice pro své pacienty. Pomůžete nám, prosím,  

s rozdáváním úsměvů a šířením projektu dále? 

Pevně věříme, že naše společná iniciativa může pro seniory znamenat mnohem víc než obdržení 

pohlednice. Zároveň chceme touto cestou vyjádřit vděk sociálním pracovníkům, kteří se o klienty 

neúnavně starají. 

Za každou pohlednici a šíření našeho společného úsilí jsme Vám velmi vděční. Jsme přesvědčeni, že 

se na vaší škole jistě nachází několik nadšených pedagogů, kteří by se do psaní pohlednic vrhli třeba i 

v rámci výuky. Chtěli bychom Vás tedy poprosit, zda byste učitele a vychovatele vaší školy 

informoval/a o možnosti zapojení se do tohoto projektu.  

Pro více informací nebo v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na nás, nebo na naše webové 

stránky.  
 

Srdečně děkujeme za Váš čas a těšíme se na spolupráci. 

 
Tým projektu Úsměv do schránky 

Mise naděje, z. s. 

 

 

 

https://usmevdoschranky.cz/

