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Spoštovani predsednik republike Slovenije Borut Pahor! 
  
Dolgo sem oklevala, naj vam pišem ali ne. Sedaj se mi zdi pravi čas, ker prav vsi 
potrebujemo podporo, upanje. Vedno sem zagovarjala dobre reči in ljudi, kateri so 
nekaj svojega časa ter energije namenili starostnikom. 
Kajti, če bomo imeli srečo, bomo vsi enkrat stari. In zato moramo delati vse, da bo 
naša starost, kolikor je mogoče lepa, dostojna. Moramo biti zgled vsem, predvsem 
pa našim zanamcem. 
Ne morem se bolj strinjati z vami glede tega, da so bili domovi že prej 
stigmatizirani, sedaj še toliko bolj. Zato vse pohvale za vaše obiske. To ljudem 
pomeni ogromno.  
Nekateri ljudje ne razumejo, da naredite vse, kar lahko. Da je vaša vloga 
reprezentativna in da jo opravljate odlično.  
Glede starostnikov imam ogromno izkušenj. 15 leto delam z njimi, za njih in tudi v 
prostem času postorim marsikaj zanje. Zato sem zagotovo kompetentna zapisati 
sledeče. 
Vaše dejanje- obiskovanje domov je plemenito in za stanovalce domov zagotovo 
dobro ter pozitivno. V nedavnem intervjuju ste omenili med ljudmi dobro sprejeto 
igranje in prepevanje pod balkoni, okni domov. 
Gre za projekt ''Narazen, vendar vedno skupaj''. Pričeli smo ga v našem centru, 
sedaj ga uspešno širimo na vse domove in centre po Sloveniji. Z enakim namenom, 
kot vi, dati ljudem upanje, jih razvedriti. Čez čas se bo pokazalo, da je nastopanje 
pod balkoni in okni nekaj najbolj pozitivnega, zaželenega in predvsem, varnega. 
Opazila sem, da vam očitajo, da so ljudje po balkonih preveč skupaj. To bi moralo 
urediti vodstvo teh domov. Omogočiti varno prisotnost. Svetujem vam, da to 
predhodno uredijo vaši ljudje, opomnijo. 
Sicer pa hvala vam, za obiskovanje domov. Starostniki imajo do države, 
predsednika spoštljiv odnos in tako je prav. Sama sem jih, na njihovo željo, vsako 
leto pripeljala v predsedniško palačo.  
Letos jim tega nisem mogla omogočiti. Verjamem, da bo še priložnost za snidenje. 
  
Lep pozdrav / Kind regards  
  
Ana Petrič ∙ Direktor centra  
____________________________________________________ 
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