
Vážený pane faráři,  

 

Jmenuji se Zuzana Macháčková a jsem členkou studentské dobrovolnické organizace Mise naděje. 

Skupina, jíž jsem součástí, se zaměřuje na pomoc seniorům. Pravidelně navštěvujeme lidi žijící 

v domovech pro seniory, povídáme si s nimi, hrajeme deskové hry a pořádáme pro ně přednášky.  

S příchodem této nenadálé situace to však kvůli bezpečnostním opatřením není možné. Lidé žijící 

v těchto zařízeních často nemají nikoho, kdo by jim zavolal, uklidnil je a potěšil. Navíc je to právě 

jejich generace, která se momentálně ocitla pod značným psychickým tlakem. 

Právě proto vznikl projekt Úsměv do schránky, který spočívá v zasílání pohlednic starým lidem žijícím 

v domovech důchodců.  

Úsměv do schránky funguje velice jednoduše. Vše je vysvětleno na našich internetových stránkách 

(https://usmevdoschranky.cz) Najdete na nich i seznam adres domovů pro seniory, do kterých je 

možné pohlednice zasílat. V rámci krátkého dotazníku nás informujete o tom, kolik pohlednic a kam 

posíláte. 

Do projektu se zapojilo více než 100 domovů důchodců, a přestože neběží ještě ani dva týdny, bylo 

posláno už přes 1000 pohlednic. Snažíme se jej teď rozšířit mezi co nejvíce lidí, oslovily jsme základní 

umělecké školy, skautské organizace, dobrovolnická centra a taky významné osobnosti. Myslíme si, 

že tento projekt, jehož hlavní myšlenka spočívá v projevu solidarity a laskavosti, by mohl oslovit taky 

Vás a farnost, ve které působíte.  

Naším hlavním cílem je přinést radost tam, kde může být lidem zatěžko se smát. Zároveň chceme 

Úsměvem do schránky vyjádřit podporu všem pečovatelům, kteří odvádějí náročnou, avšak nesmírně 

záslužnou práci.  

Doufáme, že pokud vás projekt zaujal, najdete způsob, jak o něm dát vědět i lidem ve vaší farnosti. 

Budeme Vám vděční za každý pohled, jímž podpoříte naši iniciativu. V případě jakýchkoliv nejasností 

se na nás neváhejte obrátit. 

Přejeme pevné zdraví a nezlomného ducha Vám i celé farnosti, 

 

Za tým projektu Úsměv do schránky 

Zuzana Macháčková  

Mise naděje, z.s. 

 

„Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a 

zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň 

důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit.“ 

(Papež František 2020) 
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