одговор малишана на тему љубав (опоравак деце 2012)

ПОКАЖИМО ИМ ШТА ЗАИСТА ЗНАЧИ ЉУБАВ
Поштовани,
У време летњих месеци, након завршетка школске године када већина грађана планира годишње одморе, постоји
много породица које нису у могућности да издвоје средства да организују опоравак за своје дете ван Београда. За децу
која одрастају у породицама у којима не постоји социјална сигурност, односно чији је развој угрожен породичним
стањем, боравак ван Београда је недостижан и неостварљив сан.
Позивамо Вас, да заједно са Црвеним крстом Београд, учествујете у реализацији једног од најплеменитијих и
најзначајнијих социјалних програма наше организације. Вашом подршком програму, омогућићете да најугроженији
малишани који живе у Београду, организовано бораве за време распуста недељу дана у друштву својих вршњака и
тиме допринети да се бар на кратко промени њихова тешка свакодневница. Опоравак би био организован у
одмаралиштима за децу пригодног садржаја и квалитета, а све време би боравак деце био испуњен најразличитијим
садржајима и занимљивим радионицама, прилагођеним њиховим узрастом.
У нади да ћете подржати нашу хуманитарну акцију под слоганом ”ПОКАЖИМО ИМ ШТА ЗАИСТА ЗНАЧИ ЉУБАВ” и
Вашим прилогом /донацијом обезбедити одлазак деце на опоравак, позивамо Вас да средства Ваше компаније
уплатите на жиро рачун Црвеног крста Београд 205-0000000203712-52 отворен код Комерцијалне банке са
позивом на број 690/15
Цена седмодневног боравка по детету износи 13.900,00 динара. У цену су урачунати смештај и исхрана на бази седам
пуних пансиона и ужина, превоз и трошак ангажовања васпитача.Покажимо, да заједно можемо да улепшамо и
олакшамо детињство нашим најмлађим суграђанима. Будите и Ви део позитивне промене !
За све додатне информације позовите нас на контакт телефон 011 2620 616 а више на веб презентацији
www.crvenikrst011.org.rs.
С поштовањeм,
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАД

Неколико информација више о Програму...
Основни циљ организованог опоравка јесте да се понуди стимулативно окружење за децу која одрастају у
породицама у којима не постоји социјална сигурност, односно чији је развој угрожен њиховим породичним
стањем.
Ова врста подршке изузетно је значајна за децу из социјално угрожених породица из неколико разлога.
Представља физичко измештање деце из неусловних и нехигијенских услова живота, омогућава им
редовне оброке и хигијену, здравствену негу и бригу, доказује им да заједница брине и о њиховим
потребама. Деца у позитивном окружењу, дружећи се са вршњацима имају прилику да у раду са младим
волонтерима Црвеног крста уче о толеранцији и недискриминацији, о опасностима коришћења наркотика,
алкохола и дувана којима су углавном константно изложена поједина деца у свом свакодневном окружењу.
Избор деце врши се на предлог педагошко психолошких служби у основним школама, центара за социјални
рад или на основу сазнања сарадника Црвеног крста из локалних средина о потребама за овом врстом
опоравка код одређене деце, а на основу следећих критеријума:
1. Деца чији је развој угрожен породичним стањем (деца из материјално угрожених породица локалног
становништва - деца из вишечланих породица у којима су родитељи без сталних извора прихода,
деца из неформалних насеља, деца самохраних родитеља, деца са здравственим проблемима
којима би опоравак у објекту био уједно и део рехабилитације, деца са расељеничким статусом са
Косова и Метохије),
2. Ученици од трећег до шестог разреда основне школе.
Дневне активности деце
креативно-едукативних.

испуњене

су

различитим садржајима, од спортско-рекреативних

до

О малишанима се све време брину васпитачи, аниматор и лекар.
У периоду од 2009.године Црвени крст Београда је Програмом опоравка деце из социјално-угрожених
породица са територије Београда обухватио 1.305 малишана.
На основу картона породице урађена је анализа која говори о структури породице и њиховим
проблемима:




У 52% породица, ни један родитељ не ради, односно породице немају никаквих примања
95.7% породица налазило се испод апсолутне линије сиромаштва
Више од трећине породица чине породице самохраних родитеља

(Статистички подаци о деци упућеној на опоравак из претходних година (“Извештај о опоравку социјалноматеријално угрожене деце у 2010.години и 2011.години - Црвени крст Београда).
Овако низак степен запослености уз натпросечну величину породице, чланове ових породица излаже
великом ризику од сиромаштва што доводи до изразито неповољних околности за развој деце.

