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POĎAKOVANIE
V dňoch od 14.09. – 17.09.2017 sa v našom detskom domove v spolupráci s p. Mgr.
Božkou Klimek a p. Mgr. Ľubošom Klimekom zrealizovalo školenie „Štart do života I.“.
V priestoroch samostatnej skupiny sa po tieto dni stretávala skupinka 5 mladých dospelých
chlapcov z nášho detského domova a 8 deti zo samostatných skupín starších ako 15 rokov.
Všetkých lákala najskôr zvedavosť, čo ich na prednáškach čaká, kto príde, ako to bude všetko
prebiehať. No po ďalšie dni ich už lákala možnosť stretnutia sa s príjemnými ľuďmi, ktorí sa
im snažili prostredníctvom hrových aktivít a konkrétnych príkladov poukázať na možnosti ich
samostatného fungovania po osamostatnení sa, či už v priestore mladých dospelých alebo
v iných zariadeniach. Každý z opýtaných detí a mladých dospelých si vo svojich myšlienkach
po skončení prednášok odniesli niečo iné. Niektorí strach a obavu, aké je to všetko zložité, iní
odhodlanosť a sebaistotu voľby jasnej cesty po odchode z detského domova. Keďže sa všetci
vzájomne dobre poznali, medzi deťmi nebola prítomná hanblivosť alebo neistota, skôr sa
chcel každý zapojiť a vyjadriť svoj osobný názor. Touto cestou chceme vysloviť srdečné
poďakovanie za sprostredkovanie tejto poučnej skúsenosti pre deti z nášho detského domova,
za možnosť zdieľania vzájomných skúseností s prácou s deťmi pri osamostatňovaní sa aj
napriek tomu, že vieme, aká je táto cesta pre všetky naše deti náročná. Sme radi, že existujú
formy pomoci a spolupráce pri zdieľaní spoločných starostí aj radostí v práci s deťmi
v detských domovoch. Prajeme si, aby každé dieťa z nášho detského domova našlo vo svojej
dospelosti pocit spokojnosti a radosti zo života a naučilo sa žiť plnohodnotne a zodpovedne.
Ďakujeme za prínosné skúsenosti, ktoré ste našim deťom odovzdali a veríme, že ich vo
svojej praxi aj zužitkujú.
S pozdravom
Mgr. Marcela Marhefková
riaditeľka DeD Spišská Belá
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