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Projekt Anjeli deťom si kladie za cieľ vytvoriť pre deti v zložitej životnej situácii vhodné
podmienky pre ich osobnostný rozvoj a motiváciu prostredníctvom účasti na letnom tábore
v zdravom prostredí s bohatým programom zameraným na neformálne vzdelávanie.
Cieľovou skupinou projektu sú deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deti, ktoré si
zaslúžia extra motiváciu za svoju snahu alebo také, ktoré by účasť mohla naštartovať v
rozvíjaní zmysluplných činností.
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Asi každý z nás osobne pozná dieťa vyrastajúce v prostredí, kde je náročné zabezpečiť
vhodné podmienky pre jeho rozvoj. Šikovný žiak, ktorému sa napriek nepriaznivej situácii
darí v škole, športe či inej oblasti záujmu. Letné prázdniny strávené za hranicami rodného
kraja pre nich často bývajú len ťažko uskutočniteľným snom.
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Letný tábor je jednou z možností, ako práve toto dieťa motivovať, odmeniť za usilovnosť, či
vytrhnúť zo zabehaných koľají. Naše občianske združenie sa však oproti bežným táborom
a letným pobytom zameriava najmä na pridanú hodnotu – našim cieľom je rozvinúť
prirodzený potenciál detí v motivujúcom prostredí plnom zaujímavých podnetov.
V rokoch 2013 až 2019 sme do táborov pozvali viac ako 230 znevýhodnených detí, ktoré sa
vďaka dobrým ľuďom mohli zúčastniť bezplatne. Popri tradičných aktivitách sa deti pod
dohľadom certifikovaných animátorov zúčastňujú na hravých pokusoch Zvedavých vedcov.
Ide o animačný program, ktorý je pravidelne akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

V roku 2019 sme za finančnej pomoci donorov podporili 38 detí, pre ktoré sme získali dotácie
a granty vo výške 11 804 €. Na základe stabilných výsledkov a pozitívnej spätnej väzbe v tom
plánujeme pokračovať aj naďalej. Nadšené reakcie detí po návrate, úspešná spolupráca s
odborníkmi z praxe a pozitívny dopad na výsledky účastníkov nás neustále motivujú hľadať
nové možnosti na vytváranie podobných príležitostí.

Z účastníkov dobrovoľníci
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Anjeli deťom pripravili v roku 2019 finančnú podporu pre 38 detí vo veku od 8 do 17 rokov,
ktoré sa v dňoch 21. - 30. jún a 9. – 18. august bezplatne zúčastnili letného tábora
v Chorvátsku. Každoročne dostaneme po táboroch od detí množstvo pozitívnych reakcií.
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Vyššie zobrazený word cloud sme vytvorili na základe textov, ktoré sme dostali od účastníkov
tábora ako spätné väzby či poďakovanie. Na ilustrácii môžeme pekne vidieť, aké reakcie sa
u detí opakovali v slovách, ktoré volili. Obrázok je niekedy lepší ako tisíc slov.
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Na animačný program zvedavých vedcov máme dobrý ohlas aj od rodičov a učiteľov, lebo
deti neformálne vzdelávanie baví. Registrujeme u nich aj kultiváciu v oblasti sociálneho
správania a medziľudských vzťahov. Účastníci táborov vyzdvihujú nové priateľstvá a veľmi na
nich zapôsobili aj naši táboroví vedúci. Možno sa domnievať, že je to jeden z dôvodov, prečo
sú často motivovaní stať sa jednými z nich. Dostávame tiež informácie o spoločných
aktivitách žiakov aj po skončení tábora, ako napríklad žiaci z Partizánskeho, ktorí pozvali
nových kamarátov na návštevu, aby im mohli pripraviť prehliadku mesta.
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Môžeme konštatovať ako fakt, že animačný program naozaj pôsobí na deti aktivizujúco
a naštartuje ich v ďalšej činnosti. Ako príklad uvedieme zvýšený záujem o dobrovoľníctvo
medzi tými účastníkmi táborov, ktorí dorastajú do vyššieho veku. „Dúfam, že sa
k animátorom čoskoro pridám“ odkázal nám Maroš, a sformuloval aj niekoľko návrhov na
koncipovanie svojho programu. Tí, čo absolvovali letné školenie animátorov v rámci
animačného programu zvedavých vedcov, už pozerajú na tábor z novej perspektívy. Okrem
aktivít smerujúcich k neformálnemu vzdelávaniu hravou formou sa učia prijímať aj
zodpovednosť za bezpečnosť ostatných a rozvíjať svoje plánovacie schopnosti pri tvorbe
návrhov na program činností.

Tento rok boli z ôsmych absolventov školenia až šiesti, ktorí s nami „vyrastali“ na táboroch,
a chcú pokračovať ďalej v rámci novej role. V súčasnosti, kedy sa občianske združenia sťažujú
na nedostatok dobrovoľníkov, nás takýto záujem zo strany mládeže mimoriadne teší.
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Sme presvedčení, že všetky tieto aktivity budú mať pozitívny dopad na život detí. Rozvíjanie
kompetencií, praktické skúsenosti a formovanie zdravých medziľudských vzťahov môže mať
aj priaznivý vplyv na uplatnenie sa v ich budúcom zamestnaní.
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Za realizáciu projektu Anjeli deťom patrí veľká vďaka nadáciám, firmám, obecným úradom,
jednotlivcom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu. Letné tábory s AMAVETom sú viac než len pobyty pri mori. Naštartovali sme spolu mládež k zmysluplným činnostiam
a umožnili jej rásť. Chceme v tom pokračovať aj naďalej. Radi by sme vám preto ponúkli
šancu spolupodieľať sa s nami na projekte Anjeli deťom aj v budúcnosti.

Ďakujeme všetkým anjelom, ktorí pomáhajú deťom
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
Pracovný kolektív Asociácie pre mládež, vedu a techniku
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Radi poskytneme bližšie informácie o táboroch, animačnom programe zvedavých vedcov
a o tom, ako možno podporiť tieto projekty na kontaktnom čísle 0905 506 312.

