
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport
dr. Simona Kustec
Masarykova cesta 16

1000 LJUBLJANA

Datum: 18. 03. 2022
Številka: 22-003-1002

ZADEVA: pobuda za ozaveščanje o otroškem raku v šolskem sistemu

Spoštovani ministrica, dr. Simona Kustec,

na vas se obračamo starši otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike, ki

smo povezani v Društvo Junaki 3. nadstropja. Združuje nas boj s težko boleznijo naših otrok in želja

pomagati vsem, ki še prihajajo za nami.

V slovenskih šolah se o otroškem raku ve malo. Mnogi ne vedo, da otroški rak sploh obstaja. Vrstniki

obolelih otrok žal pogosto mislijo, da je rak nalezljiva bolezen in jih zato ne sprejemajo. Mnogi naši

otroci imajo zato stiske, ko se po dolgotrajnem zdravljenju vračajo nazaj v šolo med svoje vrstnike. V

društvu sicer že od ustanovitve l. 2020 ozaveščamo o raku pri otrocih v okviru mednarodnega dneva

boja proti otroškemu raku 15. 2. in v septembru, ki je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Želimo pa

si, da se v šolskem prostoru nameni nekaj časa za tej tematiki.

Zavedamo se, da prejmete veliko pobud s strani različnih organizacij in vsaka od njih je pomembna na

svojem področju. Za nas so seveda najpomembnejši naši otroci, ki jih je življenje zaznamovalo z

najtežjo preizkušnjo. Zanje si zgolj želimo, da z vrnitvijo v šolske klopi niso odrinjeni v svojem šolskem

okolju.



Spoštovana ministrica,

na vas naslavljamo apel za pomoč pri naših prizadevanjih ozaveščanja v slovenskih šolah, ki bo

posredno olajšal stiske naši otrok pri vračanju v šolske klopi. Ker je šolski sistem velik, izkušnje

različne, si primarno želimo vaš pogled in možne rešitve za našo pobudo.

Ena od rešitev, ki smo jo laično identificirali znotraj društva, je, da Ministrstvo za šolstvo,

izobraževanje in šport šolam pošlje dopis/okrožnico z opisom problematike in pozivom k

ozaveščanju otrok in šolskega osebja k večji vključenosti obolelih otrok po zdravljenju na dan 15.

2. Naj dodamo, da je bila akcija že izvedena v l. 2021 in 2022. Vsako leto je bilo vključenih pribl. 55 šol

in vrtcev, odzivi so bili neverjetno srčni.

V namen ozaveščanja smo posneli 22-minutni film, dostopen na povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=l46UsreunQs&t=5s., v katerem oboleli in ozdravljeni otroci ter

mladostniki predstavijo bolezen in svoje stiske. Imenujemo jih Junaki 3. nadstropja. Posneli smo tudi

4-minutni video, dostopen na povezavi: https://youtu.be/gcgxe6zzWas, v katerem učenec, dijakinja in

študentka predstavijo, zakaj se med zdravljenjem ne šolajo skupaj s sošolci in kako poteka njihov

pouk.

Z vami delimo še dva resnična dogodka, ki potrjujeta pomen ozaveščanja - da se o raku pri otrocih

govori na glas in brez zadržkov ter da se tema predstavi tudi najmlajšim otrokom:

“6-letna deklica mi je zaupala, da so se sošolci ob gledanju filma norčevali iz gologlavih otrok. Učiteljica

jim je razlagala, da to ni prav in zraven jokala. Ko jim je učiteljica povedala, da je bil en Junak njen

učenec in dekličin bratranec, pa so se umirili in bili bolj prijazni. Ne morem verjeti, da so takšni že v

prvem razredu. Nujno je vsako letno ozaveščanje!”

“Ko je moja 7-letna hči, ki je premagala raka, sošolcem povedala, da je morala lulati v kahlo, ker ni

smela hodit po lumbalni punkciji, so jo zafrkavali, da je dojenček.”

Zahvaljujemo se za vaš odgovor in veseli bi bili tudi za srečanje v živo ali online.

Lepo vas pozdravljamo,

predsednica Urška Kolenc in ekipa društva Junaki 3. nadstropja

https://www.youtube.com/watch?v=l46UsreunQs&t=5s
https://youtu.be/gcgxe6zzWas

