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ANJELI DEŤOM
Záverečná správa
Asi každý z nás osobne pozná dieťa vyrastajúce v prostredí, kde je náročné zabezpečiť
vhodné podmienky pre jeho rozvoj. Šikovné dieťa, ktorému sa napriek nepriaznivej situácii
darí v škole, športe či inej oblasti záujmu. Dieťa, pre ktoré sú letné prázdniny strávené za
hranicami rodného kraja len ťažko uskutočniteľným snom.
Možno i vy niekedy rozmýšľate nad tým, ako práve toto dieťa motivovať, odmeniť za
usilovnosť či vytrhnúť zo zabehaných koľají. Jednou z možností je letný tábor plný nových
priateľstiev, oddychu a bezstarostných hier.
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Anjeli deťom v rámci rovnomenného projektu pripravili finančnú podporu pre 54 detí vo
veku od 9 do 15 rokov, ktoré sa v dňoch 27.6. – 5.7. a 28.8. - 6.9.2015 bezplatne zúčastnili
letného tábora v Chorvátsku.
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Zoznamovanie, šnorchlovanie, futbalový zápas a vlastnoručne vyrobené suveníry ☺

ZO ZÁKULISIA
„Projekt Anjeli deťom sa mi pozdával od prvej chvíle, odkedy som o ňom počul. Po vylosovaní tých pár
šťastných som dostal za úlohu oboznámiť s touto správou „anjelov“ a bola to veľmi milá skúsenosť,
keďže na telefonát tohto typu sa nedá reagovať inak ako pozitívne. Už teraz sa teším na to, keď sa
budem môcť opäť vžiť do roly posla dobrých správ.“

ANJELI DEŤOM | ASOCIÁCIA PE MLÁDEŽ,.VEDU A TECHNIKU

Peťo (AMAVET)
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More, výlety, súťaže, pokusy Zvedavých vedcov a opäť futbal ☺
„Milí zakladatelia AMAVETu! Touto cestou sa Vám chceme poďakovať, že môj syn dostal šancu
zúčastniť sa na „Letnej univerzitke“. Bola som dojatá, že sú ľudia, ktorí sa venujú aj deťom, ktoré sú
šikovné a talentované, ale bez Vašej pomoci a bez „ANJELI DEŤOM“ by sa tam nemali možnosť dostať.
Môj syn sa tomu nesmierne teší. Ešte raz ďakujeme, a prajem Vám veľa úspechov.“

Katarína (mamička účastníka)
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Spoločne to zvládneme ☺
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„Po zverejnení výzvy mi na pracovný email začali chodiť iné správy, než na aké som bola dovtedy
zvyknutá. Odrazu som otvárala prihlášky plné príbehov o sirotách, o rodinách na pokraji hmotnej
núdze, o deťoch z detských domovov...Prišlo ich niekoľkonásobne viac, ako sme reálne mohli
podporiť. V tej chvíli som bola šťastná, že o výsledku rozhodne žrebovanie a nesúťažíme o to, kto
napíše srdcervúcejší príbeh, ani nehodnotíme, ku komu bol osud najkrutejší. O pomoc sme poprosili
„dospelákov“, ktorí tieto osudy poznali osobne a ktorí prihlášku vyplnili namiesto detí. Bola to pre
nás morálna záruka, že sa do žrebovania dostanú deti, ktoré to naozaj potrebujú a zároveň cesta, ako
deti netrápiť spomienkami na to menej pekné v ich životoch. Do výzvy sa zapájali rôzni ľudia vychovávatelia z detských domovov, pracovníci sociálnych úradov, ale aj triedni učitelia a známi, ktorí
si všímali svoje okolie. Spomínam si napríklad na mamičku, ktorá do výzvy prihlásila cudzieho
chlapčeka z viacdetnej rómskej rodiny, hoci doma mala štyri vlastné deti. Z prajných reakcií týchto
ľudí bolo cítiť, že nám držia palce a že sa asi podarila dobrá vec.“

Katka (AMAVET)

„Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť oboch táborov. Prežili sme spolu s deťmi krásne chvíle
a neopakovateľné zážitky, ako napr. keď sme sa plavili loďou a pre mnohé z detí to bolo prvýkrát, ale
spolu - ruka v ruke sme tomu strachu čelili a prekonali ho. Pravdaže boli situácie, kedy som toho mala
dosť ....Ale vynahradili mi to chvíle ktoré vyčarili deťom úsmev na perách, rozžiarili im očká, objali ma
a vtedy som si uvedomila, prečo som tam a prečo to vlastne robím. Najviac ma prekvapilo ako
dokázali otvorene rozprávať o svojich ťažkých životných osudoch. Ledva som si ráno umyla zuby a už
sa mi hrnuli slzy do očí z toho čo mi malý Jožko rozprával. A práve preto som veľmi vďačná, že sa deti
niečoho takéhoto mohli zúčastniť. Nik, kto tam bol to v živote nemá ľahké, no na tých pár dní sme
zabudli na všetky problémy, starosti a snažili sme sa zaplátať dieru v srdci. Za ten pomerne krátky čas
mi tí malí šibali prirástli k srdcu. S niektorými som doteraz v kontakte a vôbec neľutujem, že som ich
spoznala. Tak ako dúfam, že tento pobyt zmenil ich život aspoň na chvíľku, tak už ani ja som odtiaľ
neodchádzala rovnaká ako predtým.“
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Lucka (táborová vedúca)
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„V prvom rade by som sa chcel obrátiť na „anjelov“, vďaka ktorým môže projekt Anjeli deťom
fungovať. Veď práve vďaka vám mohlo niekoľko detí prežiť časť prázdnin v krásnom prímorskom
prostredí, kam by sa bez vás len ťažko dostali. Z pohľadu vedúceho musím povedať, že tábor to bol
veru náročný. Práve kvôli prostrediu, z akého k nám deti prichádzali. Každé si so sebou nieslo vlastný
mech starostí a obáv a nezostáva mi veriť v nič iné, len v to, že sa nám spolu s ostatnými vedúcimi
podarilo pri väčšine detí dosiahnuť za ten krátky čas to, že aspoň na chvíľu mohli tie ťažké mechy
odložiť, zabudnúť a užívať si more, oddych a nových kamarátov. Budem veľmi rád, ak tento projekt
bude fungovať i naďalej a my, táboroví vedúci, dostaneme príležitosť postarať sa o pekné prázdniny
ešte poriadnej kôpke detí ☺“

Dominik (táborový vedúci)

TÁBORY OČAMI DETÍ
"Dávid, Dominik, Martin, Lucka, veľmi pekne ďakujem za to, že
som mohol prísť ku vám do Chorvátska a že bola veľká sranda aj
keď sme boli moc veľa pri mori, ale to nevadí. Každý nevie, čo
ten druhý chce. A okrem toho strašne ďakujem aj ujovi Milošovi,
ktorý mi dal od toho sponzora ten mobil. A ešte ďakujem aj ujovi
Mirovi a tete Zuzke, že mi požičali niečo, čo som potreboval.
Napr. lehátko, lebo neviem plávať, ale verím, že sa to skoro
naučím. A ďakujem aj Martinovi, že keď mi došli peniaze, tak mi
požičal na pekné suveníry. A ďakujem aj Dominikovi, že mi z
mora vytiahol pekné mušle. A ďakujem, že som mohol ísť na tú
loď. A bolo fakt super!!!"
(Vladko)
"A naozaj som rád, že som tu prišiel a že som mohol spoznať
takých dobrý ľudí aj deti a chcem sa naozaj srdečne poďakovať
Lucke. Lucka, ďakujem, že si mohla byť s nami. Naozaj som rád,
že som sa s tebou mohol spoznať a dúfam, že sa ešte uvidíme. Tak pá, Lucka. A ďakujem, Janko :)"
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(Janko)
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"Chcem sa poďakovať Dominikovi za to, že sa o nás
staral, aj to, že s nami vydržal tábor. Ďakujem.
Chcem sa poďakovať Dávidovi za to, že sa s nami
pripojil do skúmania Zvedaví vedci a za to, že sme
aj robili pokusy. Ďakujem. Chcem sa poďakovať
Martinovi za to, že nám dával dosť radosti, zábavy
a smiechu. Ďakujem. Ste všetci úžasní, bude mi za
vami smutno. Tak pá a vidíme sa o rok. Tak čo, už
musíme ísť aj my. Ďakujem Amavetu :) :("
(nepodpísané)

"Toto leto bolo jedno z najlepších a zároveň
najhorších z dôvodu spomienok, ktoré vo mne
Chorvátsko ako také evokovalo. Čož‘ pre mňa
znamenalo, že by som si to zopakovala. Celková
partia ľudí, s ktorými som sa zoznámila, bola, je a
zároveň bude neskutočná. K srdcu mi prirástli
najmä chalani (Feďo, Samo, Samo /palmička/,
Matúš..). Vedúci jedna báseň. Sranda jak mala byť, i keď nás starších brali za malé deti. A nakoniec..
by som z celého srdca chcela poďakovať môjmu anjelovi, ktorý mi dovolil prežiť tieto dni s touto TOP
partiou... Ďakujem"
(Andrea)
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Ďakujeme všetkým anjelom, ktorí pomáhajú deťom.
Pracovný kolektív Asociácie pre mládež, vedu a techniku.

