ADOPCE

NA BLÍZ KO

prvních šest měsíců
Pracujeme s konkrétními dětmi a jejich rodinami, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy žijí v
nedobrých podmínkách, v těch extrémních případech chudě až nuzně, jsou sociálně vyloučené. Jindy to jsou
neúplné rodiny, nebo osaměle žijící lidé na hranici mezi azylem a ulicí.
Jak Adopce na blízko funguje?
Jsme s rodinami v kontaktu a zjišťujeme jejich hmotné potřeby (jídlo, oblečení, obutí, hygienické potřeby) a
běžné potřeby pro domácnost - nádobí, postýlky, kočárky, úklidové přostředky). Pak se je snažíme zajistit.
Seznam aktuálních potřeb průběžně doplňujeme. Je sestavován terénními sociálními pracovníky a lékaři,
kteří jsou s rodinami v úzkém kontaktu. Chceme rodiny také doprovázet a pomáhat jim v orientaci, resp. V
otázkách dluhů, nájmů, splátkových kalendářů, školy, doučování apod.
Bývá to i tak, že se ozvou napřed dárci, že mají nějakou konkrétní věc a zda pro ni nemáme užití. Takto
jsme mohli poslat dál jízdní koho či dětský kočárek včetně základní výbavy pro mimi, dva kočárky pro
panenky nebo množství knih o akvaristice :-)
Jiná forma pomoci je také v nabídnuté vaší práci či aktivitě – improvizovaný kadeřnický salon, či účast na
příměstských táborech. Někteří dárci přispějí i menší finanční částkou, za tyto peníze nakupujeme právě
potraviny. Děkujeme!
Dárce do Adopce na blízko jednotně charakterizovat nejde – je to rodina s malými dětmi, rodina s
odrostlými dětmi, senioři, žáčci prvního stupně základní školy, mládežníci či osaměle žijící dospělák. Někdy
jsou to věci již použité (ale stále funkční a kvalitní) jindy zcela nové.
DĚKUJEME
Od ledna 2014 se nám podařilo, díky vám, sehnat téměř vše, co bylo třeba.
Nashromáždili jsme hodně dětských knih, hraček a společenských her – pro komunitní práci s dětmi
(klubovna, kroužky). Získali a rozdali jsme opravdu nepřeberné množství oblečení a obutí pro konkrétní
kluky a holky.
Díky také za kvalitní 4 školní tašky a 7 batohů, velké množství školních potřeb (pastelky, fixy, sešity apod.)
Nosíte nám také trvanlivé potraviny (těstoviny, rýže, polévky, domácí marmelády či medy apod.) a
hygienické a úklidové prostředky – ty se snažíme pokaždé rozdělit na všechna místa, kde pracujeme.
Pro Adopci na blízko jsem také získali 4 nočníky a 2 matrace, 2 dětské postýlky, 1 kolo, dětskou
autosedačku, několik přikrývek a polštářů, ložního povlečení či závěsů a záclon, 2 koberce, žehličku,
nádobí, spacák. Mohli jsme rozdat také kočárky na panenky a opravdu hodně kvalitních didaktických her a
hraček.
Výčet přijatých darů zdaleka nekončí, jsme velmi vděčni za vaši pomoc. Bez vás bychom nemohli pomáhat
ani my.
POTRAVINY
Naše jednání s jihočeskou pobočkou Potravinové banky se posunulo o kus dál. 22. října 2014 se bude konat
druhá národní potravinová sbírka a nám bylo nabídnuto, pokud zorganizujeme skupiny dobrovolníků, že si
tuto sbírku probíhající ve Strakonicích a Prachaticích můžeme odebrat. Tím se staneme smluvním
partnerem Potravinové banky a poplynou nám z toho závazky (i finanční), ale příjem trvanlivých potravin to
vykompenzuje.

JAK DÁL?
- v létě nás čeká víkendovka a nocování spolu s výtvarnou dílnou, kadeřnický salon či krátký vandr
- od září bychom rádi (znovu)otevřeli klubovou místnost s prostorem pro smysluplné využívání volného
času. Aktivity komunitního centra se zdaleka netýkají jen Adopce na blízko. Chcete-li být lektorem
volnočasové aktivity – ozvěte se nám!
- určitě uspořádáme dobročinný bazar – nabídneme kvalitní oblečení, obutí a domácí potřeby z darů našich
zahraničních partnerů (v minulosti proběhl již 6x)
- rádi bychom získali finanční prostředky na úhradu obědu ve školních či školkových jídelnách (žádost o
grant odeslána)
- zkoušíme sehnat staré batohy, spacáky/deky, karimatky pro děti – sociální pracovník by s dětmi občas
vyrážel na víkendové výlety. Tyto věci by zůstaly u soc. pracovníka a ten by je půjčoval konkrétním dětem
na konkrétní výlet.
- v Adventu opět proběhne akce Krabice od bot – vánoční dárky pro konkrétní děti
- zjišťujeme možnosti, jak uspokojit vaše dotazy na případnou možnost adoptovat děti tak, že je „přijmete za
své“ – rodinné výlety, výbava do školy, trávení volného času apod.

Aktuální dění hledejte zde: http://volyne.evangnet.cz/adopce.html

Jsme vděčni, že můžeme pomáhat – vaše důvěra nás povzbuzuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní osoba:
Eva Tkadlečková, pastorační pracovnice, Českobratrský evangelický sbor ve Volyni,
eva.tkadleckova@evangnet.cz, 605474588 – www.volyne.evangnet.cz
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