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A je to tu!
Druhé vydanie dobrovoľníckeho
časopisu ANEWS. Môžeš si ho
prečítať na jeden dúšok, otvoriť
si obľúbenú rubriku pri rannej
káve, dozvedieť sa „smilenovinky“
počas obedňajšej prestávky,
pozrieť si ho namiesto večerníčka na dobrú noc, či rýchlo prelistovať na poslednú stránku a skúsiť šťastie v tajničke. Je to na Tebe.
Anews prináša hrejivé spomienky
na Mraznicu, motivuje k motivácií,
učí nás hrať sa. Prichádza s novou
rubrikou Dorka-page a dáva mu
európsky rozmer. Odhaľuje usmievavé zákulisie Radovana Sidora. Anjelské noviny nájdete už aj
na webe na stránkach našej spoločnosti www.usmev.sk_anjelský
program. Touto cestou ho chceme sprístupniť verejnosti ako aj
našim kolegom, dobrovoľníkom
z ostatných pobočiek a dať im
priestor
aktívne sa podieľať
na jeho obsahu. A s hrdosťou
Vám oznamujem, že náš Anews
je oficiálne zaregistovaný ako
elektronické periodikum v databáze ISSN. Je to proste „vážne“!
Príjemné čítanie...

Michaela Sabolová
šéfredaktor
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A noviny

Anjelská Mraznica
Druhý marcový víkend sa
v Slovenskom Rudohorí
v dedinke Hnilčík konal
prvý ročník Anjelskej
akadémie.
Turistická ubytovňa v SKY
CENTRE MRAZNICA
dobrovoľníkom ponúkla výborné
zázemie pre realizáciu vzdelávacích a zážitkových aktivít, ktoré si
pre anjelov z košickej, prešovskej
a bystrickej pobočky pripravil
lektorský tím v zložení Miška
Sabolová, Rado Sidor, Ferko Gura, Monika Házyová, Mišo Hovančák a Martinka Dulebová.
Anjelská akadémia je akreditovaný vzdelávací program, ktorý má
v prvom rade ponúknuť dobrovoľníkom – anjelom možnosť
rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti pre prácu s deťmi, ktoré
žijú v detských domovoch, krízových centrách alebo náhradnej
starostlivosti. No zároveň je
Anjelská akadémia cestou pre
dobrovoľníkov ako jedinečným
spôsobom spoznávať seba samého v spolupráci a konfrontácií
s inými mladými ľuďmi, ich ná-

zormi a životnými skúsenosťami.
Program Anjelskej akadémie má
svoju osnovu, no každý ročník je
zároveň po obsahovej stránke jedinečný, iný a dúfame, že aj kvalitnejší.Tento rok sa anjeli zúčastnili aj nočnej výpravy do sveta
fantázie a splnených želaní, absolvovali zábavnú rozcvičku a hlavne sa veľa dozvedeli o živote našich detí, o ich problémoch, pocitoch, stratách a možnostiach
s tým aspoň trochu niečo urobiť
v každodennej anjelskej činnosti.
Týždeň potom sa konal druhý

ročník Anjelskej akadémie. Jej
účastníci sú už len krôčik od
získania certifikátu. Zavŕšiť svoje
anjelské štúdium môžu na celoslovenskom stretnutí dobrovoľníkov, ktoré sa uskutoční koncom
mesiaca august 2010. Držíme im
palce! Zároveň touto cestou
srdečne pozývame všetkých Vás,
našich dobrovoľníkov, na toto
stretnutie, ktoré bude spojené
s „letným semestrom“ Anjelskej
akadémie 1. aj 2. ročníka.
Radovan Sidor
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Najmilší koncert roka
2010
V nedeľu 11. apríla 2010 sa
v priestoroch divadla Cassia
Dance v Košiciach uskutočnil
jubilejný 20-ročník tradičného
podujatia Najmilší koncert
roka - regionálne kolo.
Ide o prehliadku tvorivosti
detí z detských domovov
a za posledné roky aj detí
z náhradnýc h rodín.

Cieľom tohto projektu je aj naďalej upriamovať pozornosť všetkých účastníkov, odborníkov,
rovnako aj verejnosť na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v náhradnej starostlivosti bez ohľadu
na jej formu. Rozhodnutie pracovať na sebe samom, vystúpiť pred obecenstvo, prezentovať svoje
schopnosti predstavuje pre deti z detských domovov obrovský úspech a víťazstvo. Formuje ich osobnosť,
deti žijúce mimo biologickej rodiny nadobúdajú mnhokrát tak potrebné zdravé sebavedomie. Prostredníctvom vystúpení dávajú najavo svoje pocity, myšlienky a túžby, v kontexte s umením vyjadrujú samých seba.
Dvadsiate výročie amatérskeho
podujatia detí z detských domovov a náhradných rodín sa pripravilo v slávnostnom štýle. Podujatie moderovala už po 7-krát pani
moderátorka Katarína Brychtová
a pozvanie prijali hostia zo slovenskej pop music Robo Papp,
Bystrík a Denis Lacho zo Superstar, ktorí zavítali medzi 99 účinkujúcich detí z 15 detských domovov a krízových centier
so svojím vlastným programom.
Diváci mali dvojhodinový kultúrny zážitok plný pestrých vystúpení týchto detí. Folklór, country,
latinsko-americké rytmy, hip-hop,
disco, rómske tance, spev, recitácia, hra na klavíri, to všetko bolo
súčasťou repertuára podujatia.
Jednotlivé vystúpenia boli predeľované vstupom moderátorky,
ktorá prezentovala prácu
SPDDD Úsmev ako dar. Zároveň
sa na tomto koncerte oceňovalo.
Pán Ing. Juraj Briškár, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, odovzdal ocenenie
trom vychovávateľkám z DeD
za ich dlhoročnú a obetavú prácu.

Pán Dr. Jozef Ondáš, riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o.
a zároveň predseda Správnej rady
Centra Dorka pre obnovu rodiny
v Košiciach, odovzdal ocenenie
generálnemu partnerovi podujatia Hi- Reklame za firemnú filantropiu a zodpovedný spoločenský
prístup. Ocenenie z rúk predsedu
SPDDD Úsmev ako dar pána prof.
MUDr. Jozefa Mikloška si prevzali
režisér podujatia Jaroslav Bryndzák a moderátori podujatia Eva
Árvayová a Katarína Brychtová
za ich dlhoročnú prácu na tomto
projekte. Pre detských účinkujúcich ako aj pre neúčinkujúce deti
z radu divákov bol počas celého
dňa pripravený doplnkový sprievodný program: Zábavný park,
kúzelník, basketballová show,
cukrová vata, návšteva McDonaldu, diskotéka. Celé toto organizačne náročné podujatie sme
zvládli aj vďaka Vám našim dobrovoľníkov. V zostave asi 50-členného dobrovoľníckeho tímu ste si
svoju anjelskú činnosť plnili fakt
úžasne. Ďakujeme :)
Michaela Sabolová
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Europoslanci na Dorke
Poslanci Európskeho parlamentu
(EP) z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP), ktorí
boli v Košiciach na svojom dvojdňovom zasadnutí rozšíreného
predsedníctva, pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu navštívili vo štvrtok 15.4.2010 v metropole východu aj Centrum pre
obnovu rodiny – DORKA.
Centrum privítalo slovenských
europoslancov - Annu Záborskú,
Eduarda Kukana a Miroslava Mikolášika, francúzsku europoslankyňu Elisabeth Morin - Chartier,
europoslankyňu z Portugalska
Reginu Bastos a nemeckého poslanca z Bavorska Martina Kastlera.
Jednou z priorít tohto klubu
v Európskom parlamente je odstránenie chudoby a hlavne chudoby detí. Zasadzuje sa za zabránenie prenosu chudoby z jednej
generácie na druhú, bojuje proti
sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu
z bývania. Poslanecký klub takisto
podporuje vyššiu účasť postihnutých ľudí na pracovnom trhu.
Európska ľudová strana je súborom kresťansko-demokratických
strán, pre ktoré je poslanie rodiny základom programu. Poslanci
EP sa oboznámili aj s projektmi
Nadácie DeDo – Solidarita
s deťmi z detských domovov,
Spoločnosti Úsmev ako dar
a Rádu premonštrátov na zmiernenie chudoby, ktoré na najbližšie

obdobie pripravujú v regióne východného Slovenska. Poslanci
ocenili vynikajúcu prácu všetkých
zúčastnených v Centre Dorka.
Podľa Záborskej súzvuk rôznych
inštitúcii a aktivít v Centre Dorka
je jediným efektívnym modelom
ako pomôcť súčasnej spoločnosti.
Nepomáhať osobitne ženám,
osobitne mužom, osobitne deťom, osobitne matkám, osobitne
otcom, čo je bohužiaľ trend v súčasnej dobe. Atomizovanie spoločnosti na jednotlivé prvky prináša oveľa menej viditeľných úspechov. Poslankyňa ocenila prácu
Nadácie DeDo, pričom vyjadrila
názor, že názov tejto nadácie je
veľmi symbolický, lebo málokto
urobil v rodine v minulosti aj
v súčasnosti toľko ako starý otec
so svojou autoritou. Poslanci
vyzdvihli aj dôležitosť kresťan-

ských hodnôt, duchovný rozmer
centra a spoluprácu cirkevných
organizácií. Model Centra Dorka
považujú europoslanci za unikátny. Vo Francúzsku, Portugalsku
a Nemecku nefungujú centrá,
ktoré spájajú rôzne skupiny pod
jednu strechu. Myšlienku koncentrácie jednotlivých skupín v jednom centre a zlúčenie morálnej
a etickej výchovy s výchovou do
praktického života označili za
model, ktorý by sa mal preniesť
aj do západnej Európy. Na záver
europoslanci poďakovali všetkým
za krásne chvíle a popriali centru,
aby našlo veľa podporovateľov
a ešte viacej nasledovníkov
v tejto myšlienke.
Jana Čopíková

5

Máj 2010
P U S Š P S N

A

kalendárium

Vyvrcholením Najmilsieho Koncertu roka 2010_
podujatia umeleckej prezentácie detí z DeD,
náhradných rodín a krízových centier_je jeho
celoslovenské kolo, ktoré sa uskutocní 18.mája
v Bratislave. Na nom sa este raz predstavia tí
„najlepsí z najmilsích“, ktorí získajú postup v rámci
regiónu. Výsledky vsak este nie sú známe, po ich
vyhlásení Vás hned budeme informovat. Za odmenu
tam môzeme vyslat aj niekolko dobrovolníkov z nasej
pobocky, ktorí budú sprevádzat postupujúcich
úcinkujúcich z násho regiónu. Ak máte záujem,
dajte nám vediet.

Máj

Máj
5. 5. 2010 Zbierka
streda 1 DEN ÚSMEVU
Táto zbierka je
Celoslovenská
zbierka,
celoslovenská.
na ktorejSpolupraspolupracujeme na
so strednými
nej so strednými
skolami,
skolami,
ktoré nám
ktoré nám
poskytnú svojich studentov ako zberacov.
zberacov
v uliciach
Títo
studenti
slovenských
za koordinácie
miest. Táto
nasich
zbierka
je podporená masmédiami(
dobrovolníkov
Úsmevu ako dar
STV,budú
rádio Jemné
–
melódie,...),
5.
mája v uliciach
ako aj slovenských
známymi osobnostami
miest
Katarínapríspevky
zbierat
Brychtová,
na Zuzana
podporuTlucková,
projektov Bibiana
Ondrejková,
pre
deti v detských
Zuzanadomovov,
Vackovápre
ci Stefánia
mladých
Gordulicová,
dospelých,
ktorí
ktoré
opústa
budújú
v detské
den zbierky
domovy,
zbierat
spoluajpeniaze
ako
projektov
v OC
naPolus
pomoc
v Bratislave.
rodinám v kríze.
VASU
POMOC
BUDEME POTREBOVAT AKO
Viac info
na www.usmev.sk.
INSTRUKTOROV pre jednotlivé studentské
skupiny. Táto zbierka je podporená
masmédiami( STV, rádio Jemné melódie,...),
ako aj známymi osobnostami – Katarína
Brychtová, Zuzana Tlucková, Bibiana
Ondrejková, Zuzana Vacková ci Stefánia
Gordulicová, ktoré budú v den zbierky zbierat
spolu peniaze v OC Polus v Bratislave.
Nasa pobocka má na starosti mestá
kosického kraja. Viac info o priebehu tejto
tradicnej zbierky na www.usmev.sk.

9. 5. 2010 KOSTOLNÁ ZBIERKA
_dekanát stred
nedela
Táto zbierka bude prebiehat celý
nedelný den v kostoloch centra Kosíc.
Symbolicky sa koná v období oslavy
významných dní v roku: 14. májDen Matiek a 15. máj Svetový den
rodiny. Kazdá zbierka konaná po kazdej
sv. omsi bude spojená s prezentáciou
práce SPDDD Úsmev ako dar s upriamením pozornosti na velký význam
náhradnej rodiny. Výtazok z tejto
zbierky sa pouzije na konkrétnu prácu
s náhradnými rodinami ( vzdelávanie,
poradenstvo, sprevádzanie, víkendovky).
VASU POMOC BUDEME POTREBOVAT
AKO HOVORCOV A ZBERACOV.

NKR - celoslovenské 18. 5. 2010
kolo Bratislava

utorok
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A hlavná téma

V bežnej reči nepožívame tak
často slovo motivácia, ale zato
sa častejšie stretávame s otázkami typu: „Prečo si si práve toto
vybral? Prečo tam chceš ísť?
Prečo to robíš?...“
Dobrovoľníci a motivácia
Dobrovoľníci možno nepotrebujú sami sebe odpovedať na to,
prečo sa dobrovoľníkmi stali,
prečo sa venujú deťom, prečo
robia službu iným zadarmo.
Ale iste by sa v ich okolí našli
zvedaví ľudia, ktorí by veľmi radi
vedeli, prečo sa mladý človek
v dnešnej dobe rozhodne
altruisticky nezištne dávať

a pomáhať deťom.
Čo ho motivuje?
Pojem motivácia
Pokúsme sa najprv pozrieť na to,
čo sa ukrýva pod pojmom motivácia. Základové slovo motív
vzniklo z latinského movere, čo
znamená hýbať, pohybovať, teda
zjednodušene povedané, motív
je to, čo nás uvedie do pohybu.
Podnety, ktoré nás uvádzajú do
pohybu, môžu byť také rôzne,
aké rôzne sú naše povahy, rozhodnutia a životy. Podľa psychologických štúdií zrealizovanie
istej myšlienky má svoj pôvod
v našich srdciach (emocionálna,

duševná oblasť) a hlavách (racionálna oblasť), rodia sa z našich
potrieb, očakávaní, túžob, záujmov,... Dôvody, ktoré ovplyvňujú
naše konanie, môžu byť úplne
pragmatické (vyhovuje mi takýto
„praktický“ druh činnosti), môžu
byť spoločenské a sociálne (cítim
sa dobre, ak pomáham a som
užitočný, som rád v spoločnosti
ľudí, ktorí rovnako zmýšľajú),
môžu byť duchovné (moje filozofické presvedčenie ma smeruje
k d o b r o č i n n o s t i )
alebo ide o psychologické
a osobné dôvody, o ktorých viac
hovorí psychológ Maslow.
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A hlavná téma

Maslow vyjadruje teóriu, že človek je od narodenia ovládaný určitými potrebami, ktoré sa
v priebehu jeho života napĺňajú
a uspokojujú. Ak má uspokojené
fyziologické potreby a potreby
istoty, bezpečia a zázemia, posúva
sa do vyššieho levelu potrieb,
kde napríklad túži po uznaní
a spoločenskom uplatnení.V tom
najvyššom štádiu cíti vnútornú
potrebu sebarealizácie alebo sa
používa aj výraz potreba sebaaktualizácie.

Čo je motívom a motorom
tvojej dobrovoľníckej práce?
Čo ti pomáha a povzbudzuje
neprestať?
Čo sa ti na nej páči, čo ťa teší,
čo prináša dobrý pocit?

To je všetko však možno príliš
teoretické – takže jednoducho
povedané, človek, ktorý sa rozhodne pre dobrovoľnícku službu,
zažíva pri tejto činnosti isté naplnenie, uspokojenie, získava akúsi
satisfakciu – každý jeden dobrovoľník by pravdepodobne použil
iné výrazové prostriedky, aby vyjadril, prečo robí to, čo robí.
Skús si teraz, milý dobrovoľník –
sám sebe - odpovedať na otázku:

To nevadí... Či je to tak a či tak,
dávaš konkrétnemu dieťaťu (ktorému venuješ svoj čas, svoju
energiu, dobré slovo a citlivé
srdce) to, čo je základnou potrebou každého človeka.
Každý jeden z nás – a to bez výnimky – potrebuje cítiť a prežívať
pocit, že je milovaný.
Keď to dobré a krásne dáš, také
sa ti aj vráti. Veď aj príslovie hovorí: Čo zaseješ, budeš žať.

Ako môžem motivovať deti?
Najdôležitejšie, aj keď nie vždy aj
najľahšie, je získať spätnú väzbu
po činnosti, aktivite alebo situácii,
ktorú sme spolu s deťmi zažili.
Deti nedokážu vždy presne formulovať vety a vyjadriť svoje pocity. Niekedy je potrebné byť
vnímavý, citlivý na ich reakcie
počas trvania alebo po skončení
stretnutia s nimi. Očakáva sa od
nás, že budeme trocha aj v roli
psychológa, aby sme zistili, či sa
dieťaťu páčila hra, alebo mu stačilo, že sme sa iba rozprávali,
či chce opäť ísť na rovnakú alebo
podobnú akciu... tie otázky je
dobré prispôsobiť povahe stretnutia, aby sme si overili, čo konkrétne (a možno sa dozvieme aj
prečo) sa tá či oná vec dieťaťu
páčila. Postupom času strávenom
v spoločnosti detí, overenými
informáciami, novými skúsenosťami sa sami naučíme, čo je
pre dieťa motívom a čo nie.
Ivona Hološová

Ak si úprimne a pravdivo odpovieš na tieto otázky, máš odpoveď na to, čo sa pýta názov tohto
článku.Ak odpoveď iba cítiš alebo
ju iba tušíš, možno si doteraz nemal potrebu
slovne vyjadriť
príčiny a dôvody svojho konania.

ZELENÝ BO
D TO JE KROK
ČAKÁ ŤA OD
VPRE
MENA, ZATI
AĽ JE BEZ M D.
ČERVENÝ BO
ODMENA SA
D TO JE KROK ENA.
VZĎAĽUJE.
SPÄŤ,
STOJÍŠ TO ZN
AMENÁ!!!
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MOTIVAČNÁ TABUĽKA
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Význam hry
Hra je najlepším a najvýznamnejším výchovným prostriedkom.
Ako to však vyzerá v praxi? Deti
sa už nehrajú toľko ako voľakedy.
Ani doma sa deti nehrajú tak často ako predtým – tak sa prejavuje
neblahý vplyv televízie a počítačových hier; pasívna zábava nahrádza
aktívnu hru. Tiež to platí i pre telesnú výchovu a šport – pribúdajú tzv. športoví diváci, činných
športovcov je však stále menej.
Je hra naozaj takým významným
výchovným prostriedkom? Stojí
za to, aby sme jej venovali toľko
času a pozornosti? Pozrime sa
na partiu chlapcov, ktorá sa hrá
v parku na naháňačku. Za desať
minút vykoná pri tejto jednoduchej hre viac pohybu ako za celú
hodinu. Hry nám teda na malom
časovom úseku pomáhajú vyrovnať nepriaznivý vplyv sedavého
spôsobu života, dávajú telu tak
potrebný pohyb. Mohli by sme
namietnuť, že rovnakú úlohu
plnia aj hodiny telesnej výchovy,
ale tie sú závislé na telocvičniach,
ihriskách a dospelých vedúcich.
Drobné hry sa dajú hrať prakticky vždy a všade. A sú ďaleko
účinnejšie ako napríklad gymnastika alebo telocvik. Môžeme to
dokázať na triede, ktorá obeháva
školské ihrisko. Učiteľ musí stále
niekoho popoháňať a napomínať.
Ak by však hodil medzi deti loptu,
budú za ňou všetci behať bez stopy únavy alebo nezáujmu. A to je
ďalšia skrytá hodnota hier – ich
podmanivosť a spontánnosť.
Dobrá hra dokáže aktivizovať
všetky sily, udržať dlho záujem
a priviesť k najvyššiemu výkonu.
V súvislosti s tým by som chcela
zdôrazniť i veľký rekreačný a oddychový význam hier. Hra je najlepšou formou aktívneho odpočinku. Dokonale vypĺňa voľný čas.
Poctivá hra na ihrisku – potom i
v živote. Hry nás učia znášať porážku i víťazstvo. Kto sa tomu naučí na ihrisku, dokáže to ľahšie i
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HRA

neoddeliteľná súčasť
anjelskej návštevy!!!

v živote. S hrou súvisia mnohé
etické vlastnosti, ako napríklad
rytierskosť, obetavosť, vytrvalosť,
húževnatosť a odvaha, taktiež sú
nápomocné pri pestovaní pevnej
vôle a sebaovládaní. Hry tiež rozvíjajú zrak, sluch, postreh, pozornosť, logický úsudok, inteligenciu.
Avšak v hre sa neprejavujú len
dobré charakterové vlastnosti,
ale i nežiadúce. Popri nezištnosti
sebectvo, vedľa skromnosti neúmerná ctižiadostivosť, popri čistom jednaní i zákerná hra. Hra
sama o sebe nepestuje v človeku
negatívne vlastnosti, ale môže ich
odhaľovať a posilňovať. A práve
z tohto dôvodu je dôležitá hra
riadená a nie spontánna a tu je
potrebná postava dobrovoľníka,
vychovávateľa, ktorého slovo,
gesto, osobný príklad môžu mať
rozhodujúci vplyv, môžu tlmiť zlé
vlastnosti a posilňovať dobré.
V podstate neexistuje jediná telesná alebo duševná vlastnosť,
ktorú by nerozvíjala určitá skupina hier. Na tejto rôznorodosti

môžeme vidieť, že hry sú vlastne
účinným prostriedkom pre rozvoj
tela i ducha a v neposlednom rade nám hry pomáhajú spoznávať
vnútro „našich“ detí.
Prístup dobrovoľníka k hre
A tak sme sa okľukou dostali opäť
tam, odkiaľ sme vyšli. K záveru, že
hra je naozaj najlepším a najvýznamnejším výchovným prostriedkom. Z toho vyplýva pre každého
vychovávateľa a v našom prípade
dobrovoľníka pracujúceho s deťmi niekoľko úloh: Poznať čo najviac rôznych hier.Vedieť ich vyberať, upravovať, riadiť, analyzovať
a hodnotiť. Vedieť vytvárať nové
hry. Každý dobrý dobrovoľník,
učiteľ, vychovávateľ sa neuspokojí len s tým, že hru pripraví a potom jej dá voľný priebeh. Keď
inštruktor na výlete hodí deťom
loptu so slovami „hrajte sa“,
a potom si ľahne s novinami v ruke do trávy, prinesie deťom hra
automaticky veľa dobrého, ale
predsa pri nej zostane mnoho
premárnených možností.
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Všestranný hlboký vplyv má len
hra riadená, ktorú vedúci pozorne sleduje alebo sa jej sám aktívne zúčastní. Nezabúdajte na to.
Ak chcete byť skutočne dobrými
dobrovoľníkmi, vychovávateľmi,
nesmiete považovať dobu hry
za svoj oddychový čas. Hra je
hrou len pre deti, pre nás je však
vážnou, zodpovednou prácou.
Týmto Vás chcem povzbudiť ku
aplikácii a štúdiu hier, pričom sa
v budúcom vydaní budeme venovať téme ako správne hrať
a pripraviť hry.
Monika Házyová
Hra verzus motivácia
V hlavnej téme sme sa venovali
motivácii, a tak som sa rozhodla
premostiť touto témou do našej
rubriky ako pripraviť anjelskú
návštevu. Dozvedeli ste sa aký
význam má hra a teraz si viac
povieme ako súvisí hra s pojmom
motivácia. Vzťah hry a motivácie
má v sebe dve dimenzie:
motivácia ku hre - hrou sa
prekonáva sklon k pasivite. Ku
hrám s pravidlami však treba niekedy motivovať. Správne volená
motivácia dokáže deti naladiť tak,
aby sa im chcelo hrať. Na motivácií záleží, ako sa hra rozbehne,
do akej miery sú deti ochotné
vydať zo seba čo najviac. Ak nie
sú deti motivované, hra často
stráca zmysel a nemá taký účinok,
ako sme si predstavovali. Ku hre
motivujeme napr. lákavým názvom
hry, porozprávaním legendy,
zahraním divadla, hudbou, ukázaním zaujímavého predmetu...
Jednou z najsilnejších motivačných síl je však skupina sama
osebe. Musí to byť skupina,
v ktorej sa deti cítia dobre. Strachy a obavy totiž blokujú spontánnosť v hre.

A anjelská návšteva

motivácia hrou - hra má
v sebe vysokú motivačnú silu,
obsahuje vnútornú motiváciu, to
znamená, že k nej netreba zvlášť
povzbudzovať, dieťa sa hrá, pretože to samo chce. Hra sa však
používa vo výchove aj ako motivačný prostriedok na iné aktivity.
Motivácia hrou sa najsilnejšie
prejavuje v detstve.V hre dokáže
dieťa niekedy oveľa viac ako
v reálnom živote. Plnenie hrovej
úlohy, roly je emocionálne príťažlivé, má stimulujúci vplyv.Tým
sa posilňuje vôľa a snaha dokončiť činnosť.

Nádej = vnútorná motivácia
Ako dobrovoľník , kamarát, vzor
môžeš prispieť k budovaniu vnútornej motivácie dieťaťa, ktorá
je veľmi dôležitá v rozvoji osobnosti a úspešnému zvládnutiu
budúcnosti. Jednou z dôležitých
úloh dobrovoľníka je dodávať
deťom odvahu a povzbudzovať
ich vo viere, že môžu svoj život
dobre zvládnuť. Aby sa dívali

s nádejou do budúcnosti. Nádej
je existencionálny postoj, s ktorým pristupujeme k obtiažnym
situáciám. Nádej dáva deťom
a dospelým silu a vnútorné ciele.
V podstate by som medzi nádej
a vnútornú motiváciu dala interpunkčné znamienko rovná sa.
Intenzita vnútornej motivácie závisí od viacerých aspektov. Deti
z detského domova sa často krát
vyznačujú nižšou motiváciou
a pasivitou k budúcnosti, čo súvisí s ich negatívnou minulou skúsenosťou, s obmedzenou slobodou rozhodovania o nich samých
a kontrolou nad svojím životom,
nižším pocitom zodpovednosti,
či absenciou sebarealizácie. Dajte
deťom nádej, že môžu žiť svoj
sen. Mať sen je dôležité, pretože
je ťažké byť motivovaným, ak nemáte terč, cieľ. Nižšie je uvedených niekoľko hier na rozvoj
motivácie. Skúste aj vy porozmýšľať nad hrami, ktoré deti
pripravia ľahšie prekonávať ťažkosti a upevniť v nich vlastnosti,
akými sú odhodlanie a vytrvalosť.
Vytvorte prostredníctvom hry
dieťaťu priestor na zážitok
z vlastného úspechu a chváľte ho
za dosiahnuté výsledky.
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Hry na rozvoj
motivácie
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1.) Keby som bol...
Deti môžu nakresliť alebo rozprávať o tom, čím by chceli byť,
keby boli ovocím, vtákom, jedlom,
farbou, kvetom, zvieraťom a podobne.Vždy odôvodnia, prečo by
tým určitým chceli byť, napr.:
,,Keby som bol ovocím, chcel by
som byť banánom, lebo je sladký.“
Aj menšie deti môžu najprv svoju
predstavu nakresliť a potom opísať, čo svojou kresbou chceli vyjadriť.

2.) Čo dobré som
urobil
Dobrovoľník vyzve deti, aby si
spomenuli na takú činnosť, ktorú
urobili dobre, spôsobili ňou niekomu radosť a za to dostali pochvalu.

3.) Dosiahnuť cieľ

Úspech sa dostaví ľahšie, keď ho
očakávame a čo najpodrobnejšie
si predstavíme, čo budeme môcť
robiť, až cieľ dosiahneme.V tejto
hre budú deti vyjadrovať špecifický cieľ ako herci pantomímy.
Pre mnohé z nich to bude pozi-

tívne posilnenie, ktoré im pomôže skutočne dosiahnuť cieľ.
Deti majú túto aktivitu radi, môžu pri nej uplatniť herecký talent
a môžu hádať, čo predstavujú
druhý.
Návod: Seďte chvíľu ticho a premýšľajte, čo chcete v tomto roku
dosiahnuť. Čo by ste sa chceli naučiť? Premyslite si tiež, ako by ste
to, čo sa chcete naučiť, mohli
predviesť bez slov pred skupinou.
(2-3 min.; potom dajte každému
dieťaťu priestor 2 min, aby predstavilo ostatným svoju vlastnú
pantomímu. Ostatné deti hádajú,
čo im kamarát predvádza.

Otázky na reflexiu:
Bolo pre teba ťažké nájsť nejaký
dôležitý cieľ?

?
?
?
?
?

Aký si mal pocit, keď si svoj cieľ
predvádzal?
Veríš, že do roka môžeš tento
cieľ dosiahnuť? Čo pre to musíš
urobiť?
Ako si svoje ciele vyberáš?
Sú tvoje ciele príliš veľké , príliš
malé, primerané?
Michaela Sabolová
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.. narodený
15. 10. 1982
v Košiciach..
.. slobodný..
.. bezdetný..

idor
van S

Rado

.. projektový manazér
na poboèke Úsmev
ako dar Košice
do mája 2010..

1. Ako si sa dostal na košický
Úsmev ako dar?
Bolo to v prvom ročníku na vysokej škole. Mal som viac voľného času, bol som zvedavý a mal
chuť sa niečo nové naučiť. Napadlo mi, že dobrovoľnícka služba
by bol fajn nápad. Začal som sa
teda obzerať po nejakých dobrovoľníckych organizáciách a práve
vtedy som v škole na nástenke
objavil úsmevácky náborový plagát, napísal mail a už to šlo.

4. Najvtipnejší zážitok?
Tých vtipných zážitkov je kopec.
Rád spomínam na naše letné
a zimné rozvojové pobyty, kde sa
vždy udeje množstvo fakt vtipných vecí.Veľmi pekné spomienky
mám na jeden letný pobyt, ktorý
sme pripravovali spolu so skautským oddielom Biele vrany, a ako
naše deti z Dorky každé ráno
vztyčovali slovenskú vlajku
a spievali slovenskú hymnu spolu
so skautmi.

2. Čo bolo Tvojou pracovnou
náplňou?
Začínal som ako dobrovoľník,
šofér, člen anjelského tímu v Žakarovciach a v Rožňave. Potom
som sa posnul na pozíciu manažéra anjelského programu
a koordinátora detských programov. Rok 2009 som zároveň
pôsobil ako celoslovenský metodik anjelského programu a v Košiciach sa venoval koordinácií
rôznych špecifických projektov.

5. Najobľúbenejšia kolegyňa?
Ťažká otázka. Hlavne preto, lebo
po tých rokoch na Úsmeve sú
naše „ženy v kancelárií“ viac ako
len kolegyne, a preto ich vnímam
všetky jedinečne. V poslednom
čase si aj robievam často srandu

3. Čo pre Teba znamenajú
roky prežité na Úsmeve?
Ten čas pre mňa znamená dosť
veľa. Množstvo skúseností v práci s ľuďmi a v tíme, množstvo
kontaktov, ale aj veľa silných zážitkov, netradičných situácií, no
tým najdôležitejším pre mňa sú
nadobudnuté priateľstvá.

A rozhovor S

a volám ich ženy môjho života,
vzhľadom k tomu, ako dlho ich
poznám a čo všetko sme za tie
roky na Úsmeve pri práci spolu
zažili.
6. Najobľúbenejšia
dobrovoľníčka?
Zákerná otázka.Vlastne nezodpovedateľná.Všetky si ich veľmi
vážim, no je pravda, že si veľmi
cením práve tie, ktoré dokážu
obetovať pre deti nielen svoj
voľný čas, ale v prípade potreby
aj čas, kedy je to na úkor niečoho
iného. Kvalitná práca s deťmi,
akýmikoľvek si takýto prístup vyžaduje.
7. Niečo na záver...?
Momentálne som moje pracovné
pôsobenie nasmeroval do komerčnej sféry. Robím to preto,
lebo chcem načerpať nové skúsenosti a rozšíriť svoje obzory.
Priamo teda na úsmeve už pôsobiť nebudem. No každopádne
aktívnym Úsmevákom zostávam,
hlavne čo sa týka dobrovoľníckych aktivít.Vždy som totiž tvrdil,
že byť Úsmevákom je na celý
život a tiež, že ľudia v našich životoch sú to najdôležitejšie, čo
máme, aj keď je to spolunažívanie niekedy náročné.
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Letné tábory
NEW!

Zdeněk Friedrich

Kniha o rodině
Virginia Satirová

Hry pre tvorivé myslenie
Rosemarie Portmannová

Skupinové hry pro život 3
Klaus W.Vopel

Skupinové hry pro život 4
Klaus W.Vopel

Táborové etapové hry
Majka Foglová

Prvá kniha pre šikovné ruky
vyd.: Slovart

Knižka pre zvedavé deti
vyd.: MATYS

Prázdninová kniha nápadov
Jane Bull

Kirigami
Karol Krčmár

Vianočné nápady

Človek v sociálnom kontexte
Ľubica Gáborová

Skupinová arteterapie
Marian Liebman

Dilemy náhradnej výchovy
Albín Škoviera

Mamy Bocian nenosí
M. Krajčírová, J.Mikloško ml.

Základy sociálni práce
Oldrich Matoušek a kol.

Sociálna práca
Anna Tokárová a kol.

Metódy a riadenie
sociálnej práce
Oldrich Matoušek a kol.

Sociálni služby
Oldrich Matoušek a kol.

A Úsmevácka knižnica

V tejto rubrike vám vždy predstavíme jednu knihu, ktorá svojím
obsahom zapadá do nášho „dobrovoľníckeho sveta“. Teda nám
môže rozšíriť odborné poznatky, či praktické zručnosti pri
práci s deťmi. Na ľavom okraji tejto stránky si môžete všimnúť
zoznam literatúry, ktorá je súčasťou našej „Úsmeváckej knižnice“ .
Sú to knihy pre Vás - môžete si ich vypožičať priamo na našej
pobočke.
Z úsmeváckej knižnice som si
do tohto čísla Anews vybrala knihu „Dilemy náhradnej výchovy“.
Autorom tejto knihy je pán docent
Albín Škoviera. Minulý rok nás
poctil svojou návštevou a prednáškou o poruchách správania,
takže niektorí z Vás sa s ním
stretli aj osobne. Dovoľte mi však
v skratke ho predstaviť: Docent
Š kov i e r a p r a c ov a l v i a c a ko
20 rokov v oblasti inštitucionálnej
náhradnej výchovy ako liečebný
pedagóg, vychovávateľ a riaditeľ.
Od roku 2002 je vysokoškolským
učiteľom. Je v Zozname slovenských psychoterapeutov so zameraním na dynamickú psychoterapiu. Má skúsenosti s využívaním rôznych podôb hrania rolí
(od rituálov po dramatoterapiu),
hudby, s vedením terapeutických
komunít, detských i rodičovských
terapeutických skupín. Osobitne
sa zaoberá otázkami náhradnej
inštitucionálnej a náhradnej rodinnej výchovy. Poskytuje supervíznu
pomoc pre pracovníkov v detských domovoch i prevýchovných
zariadeniach.

· Špeciálna dramatická
výchova...(spolu s K. Majzlanovou
a P.Fu-dalym), Humanitas,
Bratislava 2004
· Malá polepšovňa (pre rodičov),
Petrus, Bratislava 2005
· Dilamata náhradní výchovy,
Portál, Praha 2007
· Trendy náhradnej výchovy,
Petrus, Bratislava 2007
· Kapitoly z výchovy a prevýchovy,
MPC Bratislava 2008
· Dve tváre jedného sveta,
UNICEF, Bratislava 2009

Dilemy náhradnej výchovy
Autor píše na tému opustených
detí a ich prijímanie do náhradných rodín, ktorá je predmetom
záujmu širokej verejnosti i štátnych orgánov.V súvislosti s touto
problematikou sa objavuje rad
otázok, na ktoré sa často nedá
jednoznačne odpovedať. Je pre
dieťa lepšia „zlá“ rodina, alebo
„dobrá“ výchovná inštitúcia?
Podľa ktorých kritérií vyberať
rodiča pre konkrétne dieťa?
Aká by mala byť náhradná starostlivosť pre deti s postihnutím?
Sú lepšie štátne alebo neštátne
inštitúcie náhradnej starostlivosti?
Aký typ detského domova je naj-

lepší? Kam by mali byť umiestňované deti s ťažkými poruchami
správania?
V dvanástich kapitolách knihy,
z ktorých každá rieši jednu dilemu, nájdete podrobný rozbor rôznych rodinných a výchovných
situácií. Autor preberá argumenty
z oboch strán, uvádza zaujímavé
výskumné zistenia a príbehy
z vlastnej praxe. Kniha je písaná
pre pracovníkov v oblasti náhradnej starostlivosti o deti, psychológov, študentov sociálnych odborov, súčasných aj potenciálny c h a d o p t í v ny c h ro d i č o v
a náhradných rodičov.
Michaela Sabolová

Jeho najznámejšie
publikácie:
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A príspevky dobrovolníkov
Anjelská akadémia
1. ročník
12.-14. marec 2010
Hnilčík, Chata Mraznica
Bol mrazivý deň, koniec týždňa,
čas ako stvorený na oddych, no
tridsiatka mladých ľudí bažiacich
po vedomostiach sa vybrala
do Hnilčíka.Tam v malej dedinke
na úpätí Národného parku Slovenský raj sme mali absolvovať
prvý semester Anjelskej akadémie. Cesta vlakom do Spišskej
Novej Vsi a potom autobusom
do údolia posiateho nádhernou
snehovou prikrývkou rýchlo
ubiehala. Po príchode na chatu
s výstižným názvom Mraznica
bolo niektorým jasné, že tam až

také teplo nebude.Ale vedeli sme,
že spoločnosť ľudí, s ktorými
strávime víkend nám aj tú trošku
nepohody nahradia. Na Mraznicu
dorazili aj naši kamaráti dobrovoľníci z Banskej Bystrice
a Anjelská akadémia sa mohla
začať.
Na nudu nebol čas, program bol
nabitý na prasknutie. Zaujímavé
prednášky, interaktívne workshopy a diskusie do skorých ranných
hodín pod vedením skúsených
lektorov boli zárukou spokojnosti nás „študentov“ a taktiež
organizátorov. Spoznali sme nových ľudí, utužili priateľstvá.
A samozrejme bola aj pestrá
strava, vždy sme sa ocitli v inej
rozprávke.Večerali sme s nádhernou Popoluškou, raňajkovali
s tromi kozliatkami a obed sme

si dali s Harry Potterom.
A počasie ? Svietilo síce slniečko,
ale aj to oziabalo až do kosti.
Najviac sme si ho vychutnali pri
rannej rozcvičke na snehu.
Celý program vyvrcholil v sobotu, keď sme v tichu noci vypustili
do neba balóny šťastia. Pre nás,
pre naše deti a pre všetkých ľudí
s dobrým srdcom.Víkend plný
zážitkov sa pomaly schyľoval ku
koncu no nabitý novou energiou
a inšpirovaný novými nápadmi sa
tešíme na nasledujúci semester
Anjelskej akadémie a hlavne na
deti, pre ktoré to všetko robíme.
Lebo deti nám ukazujú, že to
všetko má zmysel a ich objatie
a iskričky v ich očiach je to najväčšie „ďakujem“ pre nás dobrovoľníkov.
Michaela Štefanová
a Peter Smatana
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A príspevky dobrovolníkov
Vyhorenie
ne/rovná
sa koniec?
Skúsenosť našej dobrovoľníčky
O syndróme vyhorenia som počula už veľa a z rôznych strán, ale
nikdy som si nevedela predstaviť,
že by som sa s tým osobne
mohla stretnúť. Až raz... Náš tím
chodieval do istého satelitu
pomaly piaty rok, ak dobre počítam. Prvé roky boli skvelé, deti
nadšené a vychovávateľky
v rámci normy :O) ..a nám sa
pracovalo neskutočne, rady sme
tam chodievali a chystali program.
Až jedného dňa som sa pristihla
pri myšlienkach:
„...ani neviem, prečo by som tam
mala ísť(?), nemám ani najmenšiu
chuť, nevidím dôvod.“ Bol to veľmi
nepríjemný pocit, lebo som sa
hanbila za to, že nemám radosť
z toho, čo robím, že nie som viac
aktívnejšia a kreatívnejšia vo vymýšľaní programu, cítila som sa
ako vyžmýkaný citrón.
Som presvedčená, že celá táto
nešťastná situácia sa dostala na
svetlo sveta práve po víkendovom výlete, kde sa naše deti zachovali tak, ako by som to od
nich nikdy nečakala – bola to rana pod pás, ktorú sme si nezaslúžili. Ostala som ako v tranze, vôbec mi nedochádzalo, čo robíme
zle, veď sa poznáme tak dlho,
správame sa k deťom dobre,
spravodlivo, snažíme sa im pripraviť vždy dobrý program...
a zrazu toto.
Po tomto som niekoľko mesiacov
fungovala mechanicky, návštevy
síce pokračovali ďalej, ale aj zvyšok tímu pociťoval, že to už nie
je ono. Nadobudli sme pocit, že
naša práca nie je vítaná, deti boli
ako také „krémeše“ takmer žiad-

na odozva pri programe, ťahať
z nich ochotu a nadšenie ako
z chlpatej deky...to vôbec nebolo
efektívne. Takže nastal čas rozhodnúť sa, čo bude ďalej. Bola
som už natoľko demotivovaná
a znechutená, že som mala sto
chutí so všetkým skončiť. Maximálne tak chodiť vypomáhať
na Úsmevácke akcie a dosť. Veľa
sme o tom diskutovali aj v tíme,
nakoniec sme dospeli k rozhodnutiu. Síce nám bude ľúto za
deťmi, ktoré sa snažili a mali nás
rady – viem, že tým dvom náš
odchod neprospel a veľmi ma to
mrzí. No nemôžem robiť niečo,
čo ma nenapĺňa a hlavne ak vidím,
že to neprináša žiaden efekt.
Napriek dosť pochmúrnemu
a nie veľmi optimistickému priebehu má tento príbeh šťastný
koniec. Dostali sme návrh
navštevovať nový detský domov.
Povedali sme si, že to aspoň skúsime. Musím priznať, že spočiatku
som tomuto návrhu veľmi nedôverovala, koniec koncov to vyhorenie môjho nadšenia pre vec
tlelo v mojej mysli už tak dlho.
Dali sme dokopy staro - nový tím
a vybrali sa za novými deťmi, no-

vými dobrodružstvami a skúsenosťami. Táto návšteva vliala do
nás všetkých veľa novej energie
a nádeje, že sme sa predsa len
rozhodli správne – nehodiť uterák do ringu – deti boli neskutočné, zapájali sa do hry, boli nadšení, že sme tam a ja som si našla
dieťa, ktoré by som najradšej
v tom momente uniesla domov
:O) Som síce tvrdý oriešok, takže
som prvotné nadšenie brala
opatrne, aby som sa opäť nesklamala, ale zatiaľ je všetko v poriadku, deti prijímajú aktivity, ktoré im pripravíme veľmi srdečne,
členov tímu práca opäť napĺňa
a ja som šťastná a spokojná, že
všetko funguje ako má.
Dúfam, že v budúcnosti, ak sa
vyskytnú nejaké problémy, tak si
s nimi na základe predošlej skúsenosti dokážeme poradiť lepšie.
Ak mám povedať pravdu, tak by
som bola najradšej, ak by podobné problémy vôbec nikdy nenastali a ak ...tak až o niekoľko
rokov. Teraz by sa nám snáď
mohli na istú chvíľu vyhnúť.
Zuzana Bučeková
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A funpage

FTIPY

Nemyslíš, že vyberať dáždnik
podľa vkusu nie
je vždycky najlepšie?

Ten mal ale šťastie!
Keby neuhol,
tak je pod predným kolesom!

TAJNIČKA
1. Úsmev ako dar po anglicky...?
2. Náhradný rodič, ktorý je externým zamestnancom detského
domova alebo krízového strediska je...?
3.Ako sa volá fundraisor košickej pobočky ÚaD?
4.Ako sa volá akreditovaný vzdelávací program
pre úsmeváckych dobrovoľníkov?
5. Skratka detského domova?
6.V ktorej susednej krajine pomohla košická pobočka
zriadiť detský domov?
7.Osvojenie inak...?
8.Ktoré výročie oslavuje projekt Najmilší koncert roka?

KTO JE TO?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ako prvý správne odpovede na úlohy z našej funpage zaslal náš dobrovoľník Peter Lehoczki - náhradný rodič
a zároveň anjel v detskom domove vo Veľkých Kapušanoch.
Spravne odpovede sú:
Kto je to? Radoslav Dráb - významný článok úsmeváckeho tímu na košickej pobočke.
Tajnička: Mentoring- ide o dobrovoľnícky program, o ktorom sa viac dočítate v nasledujúcom čísle Anews.
Výhercovi srdečne gratulujeme, prajeme mu veľa Fun:). Odmenu, ktorou sú žuvačky Mentos
a rozprávková knižka Tuláčik a Klára, si môže osobne vyzdvihnúť u nás na košickej pobočke.

16

ĎAKUJEME VÁM
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Darovaním stravného lístka
pomôžete pri realizácii našich
letných pobytov pre deti z detských
domovov a náhradných rodín
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