VESELÉHO DARCU MILUJE BOH
Nevedia sa postarať o deti, ale chcú sa to naučiť (problémy v škole, učenie sa s deťmi, adolescentné
skupiny, novorodenecké potreby, celkové potreby dieťaťa...).
Chýbajú im sociálne zručnosti, ale chcú si ich osvojiť (komunikácia s inštitúciami, úradmi, hľadanie práce,
udržanie si práce, fungovanie v medziľudských vzťahoch, písanie žiadostí...).
Momentálne sa nemôžu o svoje deti z rôznych dôvodov postarať (najčastejšie finančné a bytové dôvody).
Ocitli sa v prechodnej krízovej životnej situácii, ktorá niekedy vyústi do dlhodobej krízy rodiny (odchod
partnera, strata bývania, strata práce, výkon trestu odňatia slobody,...za krízovú situáciu sa považuje napr.
aj príchod nového člena do rodiny...).

Z klientky dobrovoľníčka, a tak trochu aj
rodina...
Rodinu pani Aleny Tankovej sprevádzame už
10. rok. Jej životný príbeh, plný ostrých zákrut a
menších i väčších zlomov, sa však začal odvíjať
oveľa skôr.
Alena vyrastala v rôznych detských domovoch a
neskôr žila so svojimi dvomi synmi v
zariadeniach pre slobodné mamičky. Kvôli
finančnej núdzi jej bol mladší chlapec na krátku
dobu odňatý a umiestnený do detského
domova, tak ako kedysi jeho mama. No práve v
tom čase sa pani Alena zoznámila so svojím
terajším druhom Palom Oláhom, ktorý jej
ponúkol nielen emocionálne zázemie, ale aj strechu nad hlavou a spoločným úsilím získali syna Dávida
späť do opatery.
Začali nový, hoci skromný život v Banskej Bystrici, kde nás rodina Aleny Tankovej skontaktovala a stali sa
našimi klientmi. Deti vyrastali v nízkopodnetnom prostredí, často krát bez stravy a základných nutností.
Rodičia nemali dosť peňazí na to, aby ich prihlásili do niektorého z predškolských zariadení. Až našej
pobočke sa podarilo umiestniť chlapcov do školy a škôlky. K dvom synom z predchádzajúceho vzťahu
pribudli tri dcérky, ktoré partnerstvo Aleny a Pala povzbudili, napriek zložitým podmienkam, k hľadaniu
zmysluplných východísk.
Mladší syn dnes navštevuje gymnázium s vynikajúcimi výsledkami, staršie dievčatá trávia svoj voľný čas
prevažne na krúžkoch, najstaršia Margitka sa profesionálne venuje ľudovým tancom a všetci sa učia
cudzie jazyky. Ich mama chodila svojho času do špeciálnej školy, a preto sa v súčasnosti cieľavedomo
snaží doplniť svoje vzdelanie, aby mohla pomáhať svojim deťom. V doobedňajších hodinách, keď sú deti
v škôlke a škole, prichádza na pobočku Úsmevu a študuje. Samostatne, no s našou podporou, keďže je to
pre ňu celkom nová skúsenosť. Učí sa látku svojich detí, aby im mohla byť nápomocná, keď ju o to
požiadajú.
Alena Tanková je už po mnohé roky našou vernou dobrovoľníčkou, na ktorú sa môžeme spoľahnúť.
Dokonca sme sa spolu s kolegyňou Luciou Sobotkovou stali krstnými rodičmi všetkých jej detí, a teda sme
aspoň takto sprostredkovane rodina. Ako Alena hovorí, jej jediná rodina.
Príbeh Beaty Šnapkovej, predsedkyňe pobočky Úsmev ako dar v Banskej Bystrici.

