
POZNATKY DETÍ

Adam
„Bývam v domove sociálnych služieb a som rád, keď sa 
stretávame a mám iný program ako v domove. Máme 
tam super podmienky a dobrý personál, ale je dobré 
uniknúť od stereotypu a zoznámiť sa s novými ľuďmi. 
Veľmi rád hrám futbal a tenis. Chalani z obce Chocholná 
sa na mňa tešia a zažívame veľa zábavy. Naučil som 
sa aj nové poznatky o zdravej strave a športe.“
 
Reka 
„Bývam v domove a rada hrám divadlo. Vždy som 
najradšej , keď mám hlavnú úlohu. Teším sa na nové 
nápady a aktivity v občianskom združení.“ 

Martin
„Bývam s rodičmi, máme všetko, ale som rád, keď sa 
stretávame s deťmi z domovov. Máme spoločné záu jmy 
a radi si pomáhame.“ 

Lucia 
„Bývam s rodičmi, je nám dobre. Veľmi rada mám 
viacdenné stretnutia, keď sa sami o seba staráme 
a učíme sa nové veci – variť, nakupovať atď.“ 

Silnejší i slabší si rozumejú
Občianske združenie Silnejší slabším vzniklo pred 
troma rokmi, predtým dlhodobo fungovalo ako ne-
formálna skupina. Pôsobí v obciach Chocholná, Ada-
movské Kochanovce a v Trenčíne. Zameraním OZ 
je trávenie voľného času a spájanie detí a mládeže 
z fungujúcich rodín s deťmi z detských domovov 
a z domovov sociálnych služieb. Všetky aktivity 
prispievajú k prekonávaniu bariér medzi zdravými 
a znevýhodnenými ľuďmi.

NADáCIA 
AL L IANZ

„Zameriavame sa na aktivity, ktoré deti využijú aj 
v budúcom živote, keď opustia rodiny alebo zariade-
nia. Veľmi prospešné sú praktické veci, dobrovoľníci 
učia deti šiť, variť, štrikovať, starať sa o domácnosť, ako 
vychovávať dieťa. Aktivity sme zvolili tak, aby sa im 
lepšie osamostatňovalo,“ vysvetľuje Emília Šprtlová 
z občianskeho združenia. Silnejší slabším spolu 
s dobrovoľníkmi vedú mládež k športu a založili aj diva-
delný krúžok.  

Vďaka projektu podporeného Nadá-
ciou Allianz deti získali znalosti z prvej 
pomoci a naučili sa, ako sa správať na 
ceste a predchádzať nehodám. 

„Dobrou motiváciou pre deti je i stretávanie sa 
s hosťami, ktorí v živote niečo dokázali. Motivuje ich to 
k ďalším aktivitám. Radi odovzdávajú darčeky, prezentu-
jú sa divadlom alebo ich vyzývajú k športovým aktivitám. 
Mávame pozvaných lekárov, športovcov, ale i zamest-
nancov rôznych inštitúcií, ktorí im vedia poradiť, kam sa 
majú pri problémoch obrátiť – pri hľadaní zamestnania, 
ako si vybaviť administratívu, kde volať pri problémoch 
s alkoholom a podobne,“ dodáva Emília Šprtlová.
 
www.silnejsislabsim.wordpress.com

PRÍBEHY DOBROVOĽNÍKOV 
 
Marta
„Som vychovávateľka v škole, mám už veľké deti, ktoré 
majú svoje zamestnanie. V občianskom združení rada 
odovzdávam svoje vedomosti zo športu a tvorivých 
prác. Napĺňa ma to a teší ma spätná väzba vo for-
me vďaky od detí.“  

Marek
„Som inštruktor lyžovania pre telesne postihnuté 
deti a vo voľnom čase sa snažím vytvoriť program 
pre deti, ktoré nemajú možnosť navštevovať platené 
krúžky.“  

Janka 
„Pracu jem v škôlke, veľmi rada s deťmi spolupracu jem 
pri divadielkach a učím ich tvorivé práce, ktoré môžu 
využiť aj doma vo voľnom čase, aby len nesedeli pred 
televízorom a počítačom.“  

Jozef 
„Trénu jem tenis, vychoval som špičkové hráčky. Je 
iné pracovať s deťmi s prirodzeným talentom, ktoré 
nemajú finančné možnosti. Mám dobrý pocit, keď sa 
stretávajú na kurtoch a športu jú.“ 
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