Již tradičně proběhlo na SŠZP setkání dobrovolníků. Opět nás velmi mile potěšila velká účast lidí
s handicapem, rodičů, seniorů a dobrovolníků nejen z řad žáků. Také jsme mezi námi přivítali
pracovnice plzeňské DORy, která naše dobrovolnictví zaštiťuje. Přinášíme Vám postřehy
dobrovolníků, z nichž je jedna dívka dobrovolnicí krátce a druhá již tuto činnost vykonává léta.
Dobrovolníci nás potěšili svým entuziasmem a empatií. Zde jsou jejich postřehy.
Eva Matějková, Jana Toušová
Další setkání přátel z Diakonie, Domova pokojného stáří a klatovských dobrovolníků se uskutečnilo
v úterý 19. 2. 2013 v areálu Zemědělské a potravinářské školy v Klatovech.
Tato setkání, která se pořádají několikrát ročně jsou určitě skvělou zkušeností a příležitostí pro
někoho, kdo má rád práci s lidmi a možná by se někdy chtěl zabývat právě touto činností.
Během setkání, které se konalo především v klubovně školy si dobrovolníci a vychovatelé SŠZP skvěle
popovídali s našimi přáteli a poseděli s nimi u občerstvení, které pro ně s radostí připravili.
Na toto setkání zavítal i ředitel školy Ing. Vladislav Smolík a také Ing. Věra Schmidová, koordinátorka
komunitního plánování a projektu zdravé město
.
Jako začátečník v dobrovolnictví jsem se velmi ráda zúčastnila právě takovéto akce, při které jsem
měla příležitost seznámit se s novými lidmi a hlavně uvědomit si, že někteří lidé se umí radovat i
z maličkostí. A právě to, je na tom to nejlepší. Snažit se vnést do života těchto lidí více radosti a
zážitků, nás přece nestojí žádné úsilí a navíc odměnou za naši snahu, jsou jejich radostné výrazy a
rozzářené úsměvy.
Barbora Malátová
Tak jako každý rok, tak i letos se na SŠZP Klatovy uskutečnilo setkání dobrovolníků a s kamarády
z Diakonie s jejich rodiči a seniory z Domova pokojného stáří. Během tohoto odpoledne jsme si skvěle
popovídali a někteří zájemci dokonce měli možnost si prohlédnout ,,skleník“, kde máme zvířata a
květiny a ti nejodvážnější si prohlédli krajtu tmavou, o kterou se naše škola již několik let stará. Celé
odpoledne se neslo v uvolněné a zábavné atmosféře.
Lenka Bořilová

