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Andělská slavnost letos již po dvanácté
Máte-li čas a chuť, přijeďte si zpestřit třetí adventní víkend do Lužických hor.
V dětském domově v Krompachu se uskuteční již 12. ročník Andělské slavnosti.
Chybět nebude Muzika Dokolečka, divadelně-taneční vystoupení Ivany Hessové,
adventní písně a spirituály v podání Kytlického chrámového sboru či andělské příběhy od Petra Vacka.
Slavnost pořádá Letní dům společně s dětským domovem 9.-11. prosince.

Vzdělávání dobrovolníků v plném proudu
Na podzim jsme zahájili nábor nových dobrovolníků a právě probíhá jejich vzdělávání v oblasti zaměřené na práci s dětmi z dětských domovů. Přihlásilo se nám celkem 14 nových tváří, čehož si velmi vážíme a děkujeme jim za zájem a chuť
pomáhat!

Kampaň Dej dar odstartovala
Oblékli jsme komára do zimního hávu a vyslali ho k Vám s novou nabídkou vánočního dárku. Dárku, který potěší, nezabere místo a navíc pomůže!
Nadělte o letošních Vánocích svým blízkým originální dárkový certifikát, jehož koupí přispějete na programy, které Letní dům pořádá pro děti a mladé lidi z dětských
domovů.
Certifikát si objednejte na www.letnidum.cz

Projekt Spolu o krok dále oceněn Nadací OKD
Projekt Spolu o krok dále - Doprovázení mladých lidí na cestě k životní jistotě
se stal projektem roku 2011 v programu Pro zdraví. Této ceny si velmi vážíme
a Nadaci OKD děkujeme za několikaletou podporu!

04/2011

Bilancujeme rok 2011

Listopadový víkend s názvem Můj životní příběh zakončil desítku sociálně-terapeutických pobytů, které jsme pro děti v roce 2011 připravili. Nechyběly tradiční pobyty jako Velikonoce, Mužinec, Sedmikrásky či Sourozenecký pobyt, třikrát
jsme navštívili planetu Malého prince a léto strávili v Otevřeném ateliéru.
Na pobytech s námi bylo celkem 52 dětí, mnoho z nich opakovaně. Některé děti
jezdí s Letním domem již od roku 2005. Naopak poprvé s námi na pobyty vyjelo
13 dětí. Nejen od dětí, které s Letním domem jezdí často, slýcháme otázku: „Kdy
bude další pobyt?“.
Pro dospívající starší 15 let jsme v rámci projektu Spolu o krok dále připravili:
11 pobytů v tréninkovém bytě na téma bydlení, práce, vztahy, finance a cestování. Na vlastní kůži si 22 mladých lidí vyzkoušelo pohovory u personalistů, volání na inzeráty, cestování po Praze, zařizování volnočasových aktivit, nakupování,
vaření a mnoho dalších věcí potřebných pro samostatný život.
Doprovázeli jsme 13 mladých lidí, kteří odcházejí nebo již odešli z dětského domova; pokračovali ve spolupráci s firmou Sodexo, s.r.o. při brigádách a zaměstnávání mladých lidí po osamostatnění.
20 x jsme navštívili dětské domovy a připravili nejen tvořivé programy či sportovní klání ve vikingské hře Kubb.
Nově jsme zahájili individuální psychoterapii pro děti z dětského domova, do
které se zapojili tři klienti.
Uspořádali celkem 4 výstavy v Liberci i v Praze, společně s dětským domovem
v Písku a o.s. Švagr slavnost Draci ve Skalách.
V únoru otevřeli dveře Letního domu veřejnosti a nabídli malou ochutnávku výtvarné techniky Zrcadlení. Ta nás provázela i na festivalu Mezi ploty.
Účastnili se setkání otevřené skupiny NNO.
Dokončili vzdělávání v rámci projektu Rozvojem ke stabilitě!
Zahájili nábor nových dobrovolníků spojený s jejich proškolením.
Rozjeli kampaň Udělej z komára velblouda a Dej dar!

Děkujeme všem individuálním i firemním dárcům, nadacím, nadačním fondům, státním a krajským institucím a samozřejmě dobrovolníkům, díky kterým se mohlo toto vše uskutečnit!

Největší dar
… je zdravé a usměvavé dítě. Stala jsem se „maminou“ malé Terezky. Můžu na ní oči nechat a často jí láskyplně konejším v náručí. Mám spokojené dítě. O to víc přemýšlím nad dětmi, kterým se takové péče nedostává, nad dětmi z dětských domovů, které nezažily to správné „doma“.
Když mám (to štěstí), tak dám (dar).
Martina Veselá

