
DVD ZA MEDVEDKA

Ob besedi MEDVED večina pomisli na kosmatinca,
ki brunda in hlača po naših gozdovih ali na priljubljenega
plišastega medvedka. Nekaj jih tudi zagotovo pomisli na
ozvezdja Mali in Veliki Medved ali na priznanje Zlati
medved za najboljši film berlinskega festivala. Z oznako 
“si kot medved“ pa pogosto označujemo močne,
trmaste, lahko tudi okorne, a predvsem dobrodušne ljudi.

Otroci in mladostniki z rakom so zagotovo medvedki,
hemato – onkološki oddelek na Pediatrični kliniki v
Ljubljani pa Medvedja dežela.

Z močno voljo in trmastim pogledom se medvedki
zoperstavljajo in kljubujejo kruti bolezni – raku.
V Medvedji deželi prebijejo ure, dneve, včasih pa tudi
tedne in mesece. Nekaj ur dneva zapolnijo zdravniški pregledi, terapije, učenje z učitelji ali ustvarjanje
z vzgojiteljico, pogovori s soborci … ampak včasih se ure in dnevi preveč vlečejo.

Za krajšanje bolnišničnih dni smo se na Med.Over.Net skupaj z moderatorkama iz foruma Otroci s
posebnimi potrebami in foruma Kako živeti z rakom in Limfom - rak limfatičnega sistema, odločili,
da za medvedke zberemo različne risanke in filme na DVD-jih.
V akciji, ki je trajala med 15.1.2007 in 28.2.2007 je bilo za potrebe hemato-onkološkega oddelka
zbranih več kot 150 različnih, originalnih, sinhroniziranih ali podnaslovljenih risank in filmov.
Skupaj z DVD-ji pa so prispele mnoge risbice in pisma z dobrimi željami. Objavljene so v nadaljevanju.

Želimo vam, da bi ob gledanju risank pozabili na tiste cevke in pikanje in bolečine, da bi vam čas
ob gledanju hitreje minil, da bi starši bili lahko ob vas, kadar jih potrebujete in želite.
Kadar pa to ne bo mogoče, si oglejte kakšno risanko ali film. In upamo, da boste ob njej stopili
v svet pravljičnih bitij in domišljije in pozabili na vse, kar vam ni všeč.

                     Vaši virtualni prijatelji
         iz Zavoda Med.Over.Net

Slika: Ester in Leo



Želiva vam veliko kratkočasja in veselja ob gledanju risanke
Ledena doba 2. Stanka in Mitja iz Maribora

Želiva vam vesele urice ob gledanju Ninja želv.
Filip in Adrian iz Nove gorice

Upam, da nam uspe malčke čimbolj razveseliti in jim polepšati dneve!
Sanja

Moja hčerka Tia je stara 4 leta in pol. Ko sem ji povedala za vašo
akcijo, da zbirate DVD za bolne otroke, je takoj izbrala iz svoje zbirke
Pepelko, da jo pošljem. Od tistega dne in vse do danes me je
preganjala, da sem ga odnesla na pošto. Povedala je, da želi podariti
otrokom zato, ker so v bolnici in ne vidijo svojega doma ter mamice
in očeta vsaki dan. Vse to so njene besede, ki sem jih Vam prenesla
na papir. Upam, da smo Vam pripomogli k dopolnitvi vaše zbirke za
otroke.
Melita in Tia iz Maribora

Vsem medvedkom želiva čim krajše bivanje v bolnišnici, uspešno
zdravljenje in čimveč prijetnih uric ob gledanju risank. Veliko,
veliko zdravja želiva.
Alenka in Anja iz Vrhnike

Pozdravljeni, pošiljava vam nekaj risank in upava,
da boste uživali.
Asa in Fin

Pošiljam vam nekaj DVD-jev, da vam bo čas v bolnišnici hitreje
mineval. Malim bolnikom pa želimo čimprejšnje okrevanje.
Katja in Urban
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Slika: Tia

Slika: Urša in Rok

Pismo: Neža Mivšek



Za vse otroke, ki potrebujejo predvsem zdravje.
Patrik in Alex iz Trbovelj

Septembra sem tudi sam nekaj dni preživel na vašem oddelku.
In še danes sem hvaležen, za vso prijaznost in toplino, ki jo
izžarevajo vsi zaposleni na tem oddelku. Posebej še dr. Jazbec.
K sreči se je izšlo tako, da se, bil tam samo nekaj dni.
Matjaž in Gabriela iz Velenja

Upam, da se je ob prebrani zgodbi v Lisi marsikomu misel vsaj za
trenutek ustavila pri problemih, ki jih nekateri ljudje doživljajo ob
bolezni svojih otrok. To je spet droben korak k temu, da se zavemo,
kako smo ranljivi, majhni in kako so vsakodnevni problemi za katere
ljudje mislijo, da so nerešljivi, v bistvu nepomembni. Akcija, ki ste jo
sprožili je zelo pozitivna in upam, da se bo veliko ljudi odločilo za
nakup kakšne risanke, saj mislim, da je tudi to znak, da ljudem ni
vseeno kaj se dogaja, pa čeprav sami nimajo nikogar, ki bi se zdravil
pri vas.
Želimo hitro in trajno okrevanje!
Andreja z družino iz Frama

Pošiljamo vam dve risanki v upanju, da bodo krajšale urice malim
medvedkom hematološkega oddelka Pediatrične klinike v Ljubljani.
Vsem bolnikom, njihovim staršem, prijateljem in najbližjim pa
želimo veliko sončnih misli.
Filipa in Leona iz Trbovelj

Vašim varovancem želiva, da bi čimprej zdravi zapustili trenutno
domovanje. Inge in Zvone

Pošiljam vam dva DVD-ja z željo, da bi otroci vsaj za nekaj
trenutkov ob gledanju risank pozabili na bolezni in težave, za
katere upam, in želim, da čimprej minejo. Nadja

Obilo veselja in zabave ob gledanju vam želijo Katka, Simon in
mala Zala iz Utika
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Slika: Petra in Barbara

slika: družina Cvetežar

slika: Lea in Sara
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Otrokom in mladostnikom želimo veliko, veliko, veliko zdravja,
poguma in dobre volje, zaposlenemu osebju veliko potrpljenja
pri zahtevnem, delu, vam ustvarjalcem Mon-a pa še veliko
vztrajnosti in dobrih idej.
Anže, Andrej in Barbara

Iz naše zbirke sta otroka izbrala nekaj risank. V upanju, da jih
bodo otroci z veseljem (koliko ga lahko imajo) gledali in si krajšali
čas bivanja v bolnišnici. Suzana iz Črnuč

Veliko zabave ob gledanju risank vam želita Lara in Lina iz Ljubljane

Dragi prijatelji, z bratcem vam pošiljava najini najljubši
risanki, Avtomobilčki in Divjino. Upava, da boste tudi vi
uživali v le teh in se nasmejali kot midva.
Ester in Leo iz Ljubljane

Za vašo akcijo zbiranja DVD-jev za medvedk sem
izvedela šele danes ter se tudi dama takoj odločila poslati
svoj prispevek, ki bo morda pomagal kakšnemu otroku
premagati dolgčas ter mu polepšati dan …
Tudi sama se še kako dobro zavedam, kako je ležati v
bolnišnici in kako zelo počasi takrat teče čas … In kako
lepo je, če lahko pogledaš kakšen film ali risanko, ob
katerem ti misli odplavajo drugam, zato menim, da je
zelo pohvalno, da ste se lotili te akcije.
Zmeraj znova me prizadene dejstvo, koliko otrok oboli
za rakom in dobro vem, skozi kaj morajo iti in kaj vse
morajo prenesti. Nataša iz Maribora 

Tomaju iz Dutovelj, Alji iz Radomelj, Eli in  Manji iz Ljubljane, Špar Slovenija, Evi in Pii iz Ivančne Gorice, Stanki in Mitji iz Maribora, Nataši iz Maribora,
družini Florjanič iz Dupelj,  Urošu iz Šentvida, Mini  iz Škofje Loke, Drem studio Krt d.o.o. iz Stahovice, "Miškam, Muckom in Kužkom"  vrtca  Sončnica
iz  Velikega Gabra,  RTV Slovenija, Suzani iz Črnuč, Dnevniku, OŠ Dr. Lunačka  iz Šentruperta, klubu Dobrih čarovnic, družini iz Spodnjega Dupleka,
družini Jakopin iz Ljubljana, družini Slanc iz Bevk, Lari in Lini iz Ljubljane, Ireni iz Ljubljane, Borutu iz Maribora, Ani iz Murske Sobote, Špeli, Boru in
Beniju iz Ljubljane, Filipu in Adrianu iz Nove Gorice, Ester in Leu in Ljubljane, Nadji iz Novega Mesta, Saši, Domenu in Neži iz Ljubljane, družini G. iz
Žalca, družini J. iz Ljubljane, Anji, Simonu, Joži in Marjanu iz Ilirske Bistrice, Katki, Simonu in Zali iz Vodic, Leoni in Filipi iz Trbovelj, Družini Č. iz Vodic,
Družini K. iz Domžal, Maši, Ali, Nataši in Sandiju iz Litije, Andreji iz Celja, Silvesteru iz Novega Mesta, Deniju, Tomiju in Janiju iz Dola, Tajdi in Tamari
iz Cerkelj, RTV Slovenija, Neji iz Radomelj, Urbanu in Katji iz Sevnice, Marjetki iz Vrhnike, Alenki in Anji iz Vrhnike, Barbari, Petri in Evi iz Ljubljane,
Marjani iz Ljubljane, Matjažu in Gabi iz Velenja, Vandi iz Maribora, Danica iz Luč, Andreji iz Maribora, Majdi Iz Vrhnike, Ireni in Robertu iz Kočevja, Inge
 in Zvonetu Malečnika, Patriku in Alexu iz Trbovelj, Anžetu iz Ljubljane, Urški in Roku iz Polja v Ljubljani, Urški in Klari iz Prestranka, Osnovni šoli Livada
 iz Ljubljane, Taji iz Črnega Kala, podjetju Propeler d.o.o. iz Ljubljane, Jakobu iz Renč, Jožetu in Nataši, Zoranu iz Kopra, Ireni in Robertu iz Kočevja,
Tii iz Maribora, Jakobu iz Maribora, Aljažu iz Pesnice, Lani in Alji iz Starega trga pri ložu, Karin-Agnes in Iri-Evi iz Ljubljane, Žanu iz Kamnika, Gašperju
iz Prevalj, Jani iz Kamnika, Nikiti in Petji iz Šenčurja, Cinemania group d.o.o.,,Hani iz Ljubljane, Borisu in Silmu iz Ptuja, Jakobu iz Blagovice, Sanji iz
 Grosuplja, Neži in Andražu iz Ljubljane, Juretu, Nini in Ireni iz Ljubljane, Luku iz Zaplane, Vesni iz Hrastnika, Nives iz Kozine, Lei in Sari iz Ljubljane,
 Nei in Domnu iz Velikih Lašč, Asi in Finu, Uredništvu Lisa, Burda d.o.o., Mileni iz Šenčurja; Tomažu, Tilnu in Katji iz Laz v Tuhinju; Andreji iz Celja;
 Juretu iz Ivančne Gorice; Podjetju Venum d.o.o., Vesni, Mojci, Ireni, Angeli, Marjani, Trencu, Sonji, Tomislavu, Petru, Danici, Karmeli, Maruši, Ivici, Sladjani,
Jože Andreju, Vesni, Juretu, Taji, Majdi, Branku, Barbari, Alešu, Maji, Tini, Kres d.o.o., Mitji, Impol-Inotechna d.o.o., Primožu, Miru, Bojani, Marku, Tomažu,
Valentinu, Nini, Barbari, Mojci, Maximusu in Amelie, Gregorju ter Primožu.

Vsem, ki so sodelovali v akciji “DVD za medvedka” se najlepše zahvaljujemo!

Pismo: Žan 

Slika: Jakob
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