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Vážení přátelé

Tak už ptáčata opouštějí hnízdo. . .

Vstoupili jsme do nového
školního roku. Rozhodli
jsme se, že Vás budeme
tímto elektronickým
bulletinem seznamovat s
tím, co je u nás v dětském
domově Radost nového,
co se událo a co
plánujeme. Budeme rádi,
když našim dětem
zachováte i v budoucnu
svou přízeň.

Když k nám Sandra přišla, bylo
jí 16 let. Před nedávnem oslavila
již
své
dvacáté
narozeniny.
V červnu 2010 úspěšně složila
závěrečné zkoušky na střední
zdravotní
škole
a
definitivně
vykročila do samostatného života.
Aby si mohla vyzkoušet vše, co
přináší
běžné
starosti
života,
pronajala si před rokem malý byt,
kde bydlí se svým přítelem Járou a
pejskem
Luckym.
Celý
rok
zjišťovala, co obnáší studium,
vedení domácnosti, hospodaření a
partnerské soužití, celý rok jsme jí
mohli podporovat - radou, pomocí,
ale hlavně finančně. I když bez
přispění Klubu přátel dětí DD by
se nám to asi nepodařilo. Nájmy
v Praze opravdu nejsou levné……
Teď už je Sandra dospělá. Našla
si práci a my věříme, že bude v
životě šťastná a spokojená. Je to
první mladý člověk, který odchází
do života z našeho domova.
Držíme ti palce Sandro!!!

Cesta ke vzdělání
Vzdělání je jedním ze základních pilířů péče
o děti v našem domově. Jazyková vybavenost
je důležitým předpokladem k uplatnění v
pracovním i osobním životě.
V letošním roce se nám podařilo získat z
nadačního fondu Cesta ke vzdělání finanční
prostředky na prázdninové intenzivní jazykové
kurzy v zahraničí pro čtyři dívky z našeho
domova.
Studentky
obchodní
akademie,
střední zdravotní školy, střední školy sociálně
právní a víceletého gymnázia se tak měly
možnost zdokonalit ve vyučovaném jazyce.
Angličtinu absolvovaly dvě dívky na Maltě,

třetí francouzštinu v Nice a čtvrtá španělštinu v
Barceloně. Kurzy zajišťovaly kvalitní jazykové
školy (Caledonian School, Studyline a Intact).
Jsme rádi, že se dívky mohly kurzů zúčastnit
a věříme, že získané jazykové dovednosti a
také zkušenosti s pobytem v zahraničí jim
pomůžou se
lépe uplatnit v jejich dalším
životě.

Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ
přispěl částkou: 135.000,-- Kč
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Prázdniny u moře
V srpnu jsme měli možnost odletět
se všemi dětmi na báječnou společnou
dovolenou do letoviska Kalithea na
řeckém ostrově Rhodos. Pro většinu dětí
(ale i pár vychovatelů) první cesta
letadlem v životě.
Celý týden jsme si užívali teplého
moře a rozpálené pláže, hotelový bazén,
dobré jídlo, pohodlné a klimatizované
ubytování a hlavně 40ti stupňová vedra.
Navštívili jsme malé přímořské lázně
Kalithea, malebné městečko Koskinou a
samozřejmě
hlavní
město
ostrova
Rhodos
s
mnoha
starověkými
a
středověkými památkami.
Zájezd pro nás připravila cestovní
kancelář Greece Tours Praha, kterou jsme
si vybrali z pěti různých nabídek, finanční
prostředky
poskytl
nadační
fond
Tegmento.

Děkujeme společnosti
Whirpool ČR, s. r. o. za
poskytnutí pračky a
mikrovlnné trouby.
Děkujeme samozřejmě i
Klubu přátel DD za
zprostředkování celé
sponzorské akce.

Přispět našim dětem můžete na účet
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