
Poštovani djelatnici dječjeg vrtića Rijeka, 

 

prošlo je već mjesec dana otkako su se naši životi promijenili radi pojave koronavirusa i 

opasnosti širenja bolesti COVID-19, posebice od 13. ožujka kada je donijeta odluka o obustavi 

rada vrtića i škola. Koronavirus je oku nevidljiv, ali ga jako dobro uočavamo u okolnostima i 

promjenama koje se svakodnevno događaju oko nas i u nama samima. Sigurno ste i sami u 

ovome periodu prolazili različita stanja, od straha, zabrinutosti, strepnje, uznemirenosti, 

nesigurnosti, pa i ljutnje, ali i nade, prihvaćanja, optimizma, pozitivnog gledanja na stvari... U 

prirodi je čovjeka da propituje i dublju pozadinu događanja, onu skrivenu dimenziju koja je 

nešto više od pojavne stvarnosti, koja govori o smislu i traži značenje svega što nam se događa. 

Vjerujem da se upravo na tom mjestu može pojaviti nada i svjetlo na kraju tunela, jer smo, bez 

obzira na svakodnevne izazove i restriktivne mjere protiv širenja epidemije, svjedočili i 

svjedočimo divnim primjerima hrabrosti, nesebičnosti, solidarnosti, ljubavi, zajedništva i  

povezanosti među ljudima... Također se ujedinjujemo u davanju priznanja i zahvalnosti 

herojima današnjice: zdravstvenim radnicima, vatrogascima, policajcima, prodavačima, 

brojnim volonterima i drugim ljudima koji na djelu pokazuju kako im je stalo do drugih i kako 

su tu za druge, za nas... Tu su za druge ljude, i upravo im to daje nevjerojatnu snagu, radost i 

ispunjenje, jer čovjek je upravo po tim svojim ljudskim vrijednostima posebno biće. Ovih dana 

kruže i razmjenjuju se putem društvenih mreža brojne poruke koje na neki način ističu i 

pozitivne strane krize u kojoj smo se našli, a to je prije svega nužnost da se zaustavimo, da 

prestane svakodnevna trka koja nas melje... Imamo priliku povući se, osamiti se, biti u miru, 

razmisliti o svemu, razmisliti o sebi i drugima, o životinjskom i biljnom svijetu oko nas, moru, 

vodama, zraku, planeti Zemlji... Malo smo do sada imali vremena za to, sad ga imamo i tu 

priliku trebamo iskoristiti i iz svega što se događa izaći kao svjesniji i bolji ljudi. Ove kvalitete 

već prepoznajemo u onima koji se svakoga dana brinu za živote i zdravlje ljudi, a ni mi nismo 

drukčiji. Sve nas čeka prilika da to iskažemo u svojim osjećajima i postupcima u odnosu na 

obitelj, prijatelje, susjede, ljude u naselju u kojem živimo, sve druge ljude koji su možda 

drugačijih uvjerenja, drugih vjera, drugih nacija... Divno bi bilo da se i u našoj radnoj sredini 

osnaži zajedništvo, topla riječ podrške i razumijevanja, brižan i neprosuđujući pogled, ruka 

pomoći i suradnje! 

Danas smo uglavnom svi kod svojih kuća, ali čvrsto vjerujemo kako će se to uskoro promijeniti! 

Proći će kriza koju nam je donio koronavirus i COVID-19. Djeca će ponovno oživjeti naše vrtiće, 

odgajatelji će opet vrijedno i predano raditi na stvaranju najboljeg ozračja i okruženja kako bi 

se djeca u vrtiću radosno igrala i razvijala, stručni suradnici će doprinositi poboljšaju kvalitete 

stručnoga rada, naše će kuharice s ljubavlju pripremati ukusna jela, i svi drugi naši djelatnici u 

vrtićima i upravi marljivo će nastaviti svoje poslove. Svi očekuju da se život vrati u redovito 

stanje, da opet imamo predvidljiva i sigurna uporišta u našim životima, a jako važan dio naših 

života je naš posao i ljudi s kojima radimo. Kada sve ovo prođe, vjerojatno ćemo svijet gledati 

drugim očima i on će biti ljepši, jer ljepota je, kažu, u očima promatrača! Sigurno ćemo znati 

više cijeniti i biti zahvalniji na svemu što smo do sada uzimali zdravo za gotovo, kao nešto što 

nam bezuvjetno pripada, a pokazalo se da baš i nije tako i da se sve u trenutku može 

promijeniti.  



Što možemo učiniti danas? Možemo pokazati odgovornost i dati osobni doprinos sprečavanju 

širenja epidemije poštivanjem uputa i mjera stručnjaka koji u ovom trenutku upravljaju 

zdravstvenom krizom, možemo pomoći onima u našem okruženju kojima je pomoć potrebna, 

možemo iskoristiti vrijeme za mnoge korisne aktivnosti u svojim domovima, možemo nastaviti 

komunicirati s drugima uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija, možemo raditi 

nešto što smo oduvijek željeli, a nismo imali vremena za to, posebno biti kreativni u bilo kojem 

području, možemo tražiti nove načine kako drugima pokazati koliko su nam važni, možemo 

puno toga... 

I na kraju, svima Vama i Vašim obiteljima želim zdravlje, snagu i strpljenje do završetka ove 

izvanredne situacije i povratka na posao u redovnim uvjetima koje svi nestrpljivo očekujemo! 

Zdravi bili! 

 

Davorka Guštin 


