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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.

ANJELI DEŤOM | ASOCIÁCIA PE MLÁDEŽ, VEDU A TECHNIKU

Anjeli deťom v rámci rovnomenného projektu pripravili finančnú podporu pre 30 detí vo
veku od 9 do 17 rokov, ktoré sa v dňoch 24.6. – 3.7. a 5.8. – 14.8.2016 bezplatne zúčastnili
letného tábora v Chorvátsku.
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PENIAZE NERASTÚ NA STROMOCH
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Podporiť deti je ohromná vec. Preto je potešujúce, že organizácie, ktoré sa do projektu zapojili
v minulých ročníkoch, rozvíjajú v rámci svojich sociálnych programov túto myšlienku aj naďalej. Šancu
tak dostali napríklad deti zamestnancov z odľahlejších regiónov Slovenska, prípadne viacdetných či
sociálne slabších rodín. Krásny príklad priniesla aj firma, ktorá sa prostredníctvom svojej nadácie
celoročne stará o siroty svojich bývalých zamestnancov. Okrem iného deťom do tábora pribalili uteráky
s logom spoločnosti. Poviete si – obyčajná reklama. Predstavte si ale dieťa, ktoré sa v ňom osuší po
šantení v mori a najmä jeho mamu - samoživiteľku, ktorá ho nemusela kupovať z rodinného rozpočtu.
A potom... potom sú tu individuálni darcovia. Myslíte, že daňový úrad prezradí ich mená, keď nám
posielajú 2% dane z príjmu? Myslíte, že sa podpíšu, keď vkladajú dar na bankový účet alebo cez online
platobný portál Darujme.sk?!
NERUŠTE MOJE KRUHY - PRACUJEM V UTAJENÍ
Vypátrať mená individuálnych darcov je ako hľadať ihlu v kope sena. Ibaže by ste používali už
spomenutú „vychytávku“ typu Darujme.sk alebo ich poznali osobne. Jedného sme vďaka tomu pristihli
priamo v tábore! Sedel na terase domčeka, z diaľky pozoroval dianie a tešil sa, že deťom mohol aspoň
takto pomôcť. Bez toho, aby o tom vedeli. Odvtedy už síce ubehlo pár mesiacov, no emócia zostala. Na
papieri by možno vyzerala nejako takto:

„Mám veľkú radosť, že sa mi tohto roku podarilo prispieť na prekrásnu akciu Anjeli deťom,
ktorú organizuje AMAVET. O to väčšia bola moja radosť, keď som na vlastné oči videla obe deti
v akcii. Boli nesmierne šťastné, veselé, užili si slnko, vodu, všetko. Už od dnešného dňa si
odkladám peniaze do prasiatka a čakám, kedy znovu vyhlásia túto akciu, na svete nie je nič
krajšie ako šťastné oči detí. Ďakujem, že organizujete takéto krásne podujatia.“
(darca cez portál Darujme.sk)
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Ako si poradiť s hanblivými darcami?
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Ľahko 
KROK 1: vyloviť mušle
KROK 2: vlastnoručne nalepiť na kameň
KROK 3: poprosiť dospelých, nech odovzdajú darček ďakovnou detskou rukou vyrobený...

TOP DARCA
Tento rok nás najviac dostal príbeh 10-ročnej slečny - asi najmladšieho darcu vôbec. Celý školský rok
sa zapájala do vedomostnej súťaže. Makala a vyhrala. Ako vecnú cenu získala poukaz do tábora. Ale
beda! Práve to nešlo... Napokon prišiel takýto e-mail:

„Janka v prvej chvíli riešila, že už budúci rok nesúťaží - prešla si ale svoju cestu... dnes sme to
opäť prebrali a rozhodla sa, že výhru venuje - my však v našom okolí nikoho nepoznáme...Tak
ak viete o niekom, kto by dokázal poukaz využiť - necháme výber na Vás... Janka má len
jedno želanie - aby to bol niekto, čo niečo mimoriadne dokázal alebo sa dobre učí v škole.
Pekný deň.“
(mama výherkyne)
TOP DOHADZOVAČ
Vybrať dieťa, pár dní pred nástupom do tábora, dieťa, čo si to zaslúži. Dieťa, ktoré by inak nedostalo
podobnú možnosť. V preklade také, čo poukaz „nepreplatí“, aby si za to mohla niečo kúpiť aj pôvodná
výherkyňa. Tu pomôže len zázrak alebo Andrea. Andrea je učiteľka. Poznáme sa už nejaký čas. Prvé
stretnutie končila slovami „veď vidím, že nie ste úchyl“  (takto s naším TOP vedúcim uzavreli kauzu
„nečakaná láskavosť a starostlivosť v tábore vs. deti z domu zvyknuté na samotu a tvrdú prácu od
útleho veku“). Z doteraz neobjasneného dôvodu si zobrala pod patronát viacdetné oravské rodiny a iné
znevýhodnené deti. Ale to je iný príbeh...

„Zdravím. Posielam ďakovný list od Katky Janke, aby sa o nej niečo dozvedela. Veľmi si vážim,
že ma vždy kontaktujete, aby sme takto spoločnými silami vedeli pomôcť deťom, ktoré si to
zaslúžia. Ďakujem.“
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(neúnavná „dohadzovačka“)
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NOVÉ POSILY
V jedom z táborov sa objavila dievčina, staršia ako ostatní účastníci. Šikovná dievčina. Rada pomáhala
vedúcim a s menšími to vedela. O rok bude plnoletá. Pozvali sme ju na interné školenie animačného
programu Zvedaví vedci. Žeby nová dobrovoľníčka? 
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„Najviac sa mi páčilo, keď sme robili pokusy“, boli slová trinásťročného Lukáša po návrate. „Bol
som veľmi spokojný s ubytovaním“, pokračuje vo svojich zážitkoch. „Mám z toho veľmi dobré
pocity a odniesol som si dobré spomienky. Napríklad, keď sme išli do mesta Baška Voda alebo
na výlet loďou po mori.“ Do rozhovoru sa pridáva aj dvanásťročná Simonka: „V Chorvátsku
bolo dobre, našla som si nových kamarátov. Páčil sa mi program aj animátori“ a Lukáš dodáva:
„Boli tam dobrí ľudia, mali sme dobrých animátorov a spoznal som dobrých kamarátov.“
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Príjemné prázdniny pri mori mohli petržalské deti Simonka a Lukáš stráviť vďaka rozhodnutiu
zástupcov Mestskej časti Petržalka o pridelení grantu pre deti, pre ktoré sú takéto prázdniny len
snom. V ich prípade sa premenil na skutočnosť.
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Nájdete Lukáša? Heslo STAR WARS 
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Ďakujeme všetkým anjelom, ktorí pomáhajú deťom.
Pracovný kolektív Asociácie pre mládež, vedu a techniku.

Budúcu sezónu sme tu zas 
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Príloha:
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