...protože každá pomoc pomáhá.

VELVET SMILE s radostí RADOSTI
Velvet Smile, o.p.s. (dále jen "Velvet Smile") navázala novou
spolupráci s Dětským domovem Radost, který je provozován v Praze - Dolních
Měcholupech. V současné době v něm žije 16 dětí, nejmladší má 9 let a
nejstarší 21 let.
Charakteristika tohoto domova je jednoduchá: snaží se zde žít rodinným
typem života. Jaký to má význam pro děti? Děti sami uklízí, vaří společně s
vychovateli. Chodí běžně nakupovat, například potraviny na večeři. Jednak
proto, aby se naučili hospodařit s penězi a měli povědomí o základních
cenách běžně dostupných věcí.
Od 10/2013 získalo sdružení provozující dětský domov k pronájmu byt,
kde bylo zřízeno startovací bydlení pro děti, které dovršili osmnáct let a
dokončují přípravu na budoucí povolání. Začít žít samostatně bývá běžně
obtížné pro děti s fungujícím rodinným zázemím. Co pak pro děti, které
opravdovou rodinu v tom nejlepším smyslu nikdy nepoznali?!
Cílem Radosti je pomoci dětem překonat bolestné zkušenosti a připravuje je
na budoucí život.
Jak pomoci a nasměrovat děti na lepší budoucnost?
Velvet Smile společně s vedením dětského domova našli cesty, kde podat
pomocnou ruku.
Brigády pro děti - v současné je dost dětí z domova na středních a
vysokých školách a snaží se při studiu o zajištění brigád. Zajistit
brigádu dětem mezi 15tým a 18tým rokem je poměrně složité. Ideální by byly
brigády o víkendech a pro jednu z dívek (studentka třetího ročníku střední
školy zdravotní) také všední dny cca od 16:00 hodiny. Hledají se úklidové a
kancelářské práce; výpomoc na recepci třeba v kadeřnických či jiných
salonech anebo výpomoc v obchodech.
Podpora dětského domova - pro Dětský domov Radost je finančně náročný
provoz zkušebního a startovacího bytu (11.200 Kč za měsíc). Za rok
provozu se ukázalo, že osobní zkušenost s vedením domácnosti a osobním
hospodařením je nenahraditelná pro další úspěšný život dětí po odchodu
z DD. Náklady jsou samozřejmě doložitelné platnou nájemní smlouvou a výpisy
z účtu.
Zážitek a záliby - pro děti neopakovatelný a neocenitelný dar! Výlety
do přírody, víkendové pobyty během celého roku či finanční pomoc
s lyžařskými kurzy. Jako každé dítě, i děti z dětského domova svá hobby.
Materiální podpora - v této oblasti podpory bychom byli vděčni
zejména za obměnu výpočetní techniky pro studující děti, jednalo by
se o notebooky či tablety apod.

Děkujeme vám!

VELVET SMILE, o.p.s.

www.velvetsmile.com

