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Dragi otroci in starši, srčno pozdravljeni! 
 
Vsi skupaj smo ujeti v obdobju, ko stvari niso več kot smo jih navajeni in zato za marsikoga to 
predstavlja še dodaten stres v življenju. Predvsem vam ni lahko staršem bolnih otrok in seveda 
otrokom, bodisi v bolnišnici ali doma.  
 
Rdeči noski veliko mislimo na vse, ki ste v tem času bolni in preživljate zato še težje trenutke.  
In ves čas iščemo možnosti in poti kako bi vas lahko kljub izolaciji in karanteni obiskali in 
razveselili. 
 
V bolnišnico in v vaš dom seveda ne moremo, lahko pa pridemo k vam preko interneta. 
Ugotovili smo, da se nekateri naši klovnovski kolegi iz drugih organizacij že povezujejo z otroki 
preko različnih aplikacij, kot so Facebook in Skype. In to zelo uspešno! 
 
Tako bi se tudi Rdeči noski radi povabili k vam na obisk! In kako nas lahko povabite v vašo 
bolniško sobo ali k vam domov? 
 
Na naši spletni strani https://www.rdecinoski.org/ boste na prvi strani našli aplikacijo, kjer 
lahko označite kateri dan in katero uro (od predlaganih) bi vam ustrezalo, da vas naš klovn 
obišče – seveda preko ekrana. Takrat se boste z bolnišničnim klovnom povezali preko 
aplikacije, ki vam najbolj ustreza (Messenger na Facebooku ali Skype). 
 
Pred tem prosimo starše, da izpolnijo obrazec, ki dovoljuje pogovor med bolnišničnim 
klovnom in otrokom. In obisk se lahko začne! 
 
In še sporočilo namenjeno samo otrokom: 
 
Rdeči noski priporočamo, da ste takrat čim bolj nagajivo razpoloženi, obkroženi z najljubšimi 
igračami in v prostoru, kjer vam je najbolj lepo in toplo! Zraven lahko seveda povabite celo 
družino ali pa se pred njimi takrat skrijete. ☺ 
 
 
P.s. Za kakršnokoli vprašanje, dilemo smo vam na voljo na 031 551 745 ali na mailu 
ana@rdecinoski.org. 
 
Se vidimoooooooo! 
 
 
Vaši Rdeči noski 
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