
 
                      Ljubljana, 17.8.2017 

ZADEVA: ROŽNATE PLETENINE 2017 

 

Spoštovani, 

Europa Donna Slovenija je ugledna organizacija z veliko bazo članstva (3.500 članov), z več kot 5900 

sledilci na družbenih omrežjih in številnimi bralci Novic ED (priloga One, Delo) z naklado 101.000 

izvodov. Z dolgoletno prisotnostjo, sodelovanjem z različnimi deležniki (zdravstvenimi ustanovami, 

akademsko skupnostjo, vključevanjem ožje in širše zainteresirane javnosti), podporo javnim 

programom (DORA, ZORA, SVIT), z uveljavljeno mrežo članstva, partnerjev, sponzorjev in donatorjev 

ter preko jasne politike vodenja, delovanja in vizije uresničujemo programe in razvijamo nove, ki so v 

skladu s standardi in smernicami na področju zdravja 

Že tretje leto bomo v oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, z rožnatimi pleteninami za en mesec 

ovili drevesa v Ljubljani in številnih drugih mestih po Sloveniji, ki bodo mimoidoče opozarjali na 

pomen osveščanja o raku dojk. Cilj: obleči vsaj eno drevo v vsaki občini. 

 

Rak niso samo številke 

Rak dojk, za katerega nam številke sporočajo (1300 jih letno zboli, 400 jih umre), da so tovrstne civilno-

družbene akcije še vedno zelo potrebne pri osveščanju o sami bolezni, pomenu preventive, zdravega 

načina življenja kot tudi pozitivnih učinkov ustvarjalnosti na naše psiho-fizično zdravje. S to akcijo, ki 

je ena izmed mnogih, želimo opozoriti, da rak in vse ženske kot tudi moški, ki zbolijo, niso samo številke 

in da želimo to številko zmanjšati. Rak dojk in rodil je bolezen, ki lahko doleti prav vsako žensko: mamo, 

sestro, prijateljico, sodelavko in ki je obvladljiva, če jo pravočasno odkrijemo ter skrbjo za zdrav odnos 

do sebe, okolice in narave. Odziv sodelujočih v prejšnjih letih je zelo pozitiven, sodelujejo različni profili: 

od izkušenih rokodelk, do tistih, ki bi se te umetnosti ˝ročne meditacije˝ radi naučili.  

 

Povezujemo 

Ustvarjalnost neposredno povezujemo s skrbjo zase in svoje zdravje. Spodbujamo medgeneracijsko 

sodelovanje, saj vključujemo rokodelska društva, domove za upokojence, različna društva, bolnice ter 

posameznike v skupni cilj z dobrodelno noto. S spoštljivim odnosom do narave in dreves, ki nam 

predstavljajo simbol moči, ki je prisotna v vseh nas. Z nežnimi pleteninami, ki jih ovijajo povezujemo 

moč in ranljivost, ki nam jo obdobje bolezni prinaša.  

                

 



 
Sodelovanje z vami 

Letos bi akcijo želeli razširiti po celotni Sloveniji in vas vabimo k sodelovanju in sicer z vabilom, da s 

svoje člane spodbudite, da ustvarjalno ustvarjajo rožnate pletenine. V sklopu vaših že obstoječih 

kreativnih delavnic ali pa posredujete informacijo posameznicam, ki pletejo in kvačkajo. 

 

Naj bo to šal, babičin kvadratek, odejica, rožnata pentlja, različni vzorci rožnatih odtenkov. Izvedbo 

prepuščamo vaši domišljiji pri ustvarjanju različnih vzorcev rožnatih odtenkov! Veseli bomo vseh oblik 

in velikosti. Šteje vaša volja do ustvarjalnosti in ne izgled. Med ustvarjanjem lahko izdelke tudi 

fotografirate in nam jih pošljete na sanda.velic@europadonna.si – bomo delili na naši Facebook strani.  

 

Pletenine nam pošljite po pošti ali jih prevzamemo osebno. Ne pozabite pripisati imena ustvarjalk ter 

vaš kontakt.  

 

Preja- nekaj jo imamo na voljo – v kolikor jo potrebujete vam pošljemo.  

 

Rok oddaje: pletenine nam pošljite na naš naslov do 25.9.2017 

Termin ovijanja dreves: 28.9.-3.10.2017 (kraji po SLO bodo znani v septembru) 

 

Veseli bomo vašega doprinosa h soustvarjanju naše vseslovenske akcije pri osveščanju o raku dojk. Z 

vašo pomočjo bi sporočilna vrednost akcije pridobila veliko dodano vrednost in upamo, da se boste 

odzvali našemu vabilu.  

Hvala, da boste z nami povezali rožnate niti za zdravje! 

 

S spoštovanjem, 

Sanda Velić 

 
Sanda Velić 
Vodja projektov 
m: 040 160 075 
e: sanda.velic@europadonna.si  
 
Združenje Europa Donna Slovenija  
Vrazov trg 1, SI 1000 Ljubljana 
t: 01 231 21 01 
e: europadonna@europadonna.si 
www.europadonna.si  

Ostanimo povezani: Facebook / Twitter 

 
Povezave:  

- Naša spletna stran -  objava o lanskem projektu 

- Lanskoletno ovijanje dreves v Ljubljani (foto galerija) 

- Letošnji poziv k sodelovanju našim sledilcem na Facebooku 
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