
Počet zhlédnutí: 82Článek od uživatele Dana Ehlová

Neobyčejný vánoční jarmark v Kostelci
nad Orlicí pohledem účastníků
Ve dnech 3. až 5. prosince proběhl v Kostelci nad Orlicí vánoční jarmark, jehož cílem

bylo podpořit spolupráci sociálních služeb pro zdravotně postižené občany s

veřejností a také poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapojeni v Síti sociálních

služeb na Kostelecku.

Včera 12:09

Na otázku Co pro vaše zařízení znamená účast na

Vánočním jarmarku? odpověděli někteří účastníci:

Pharm Dr. Ilona Mikušová, Občanské sdružení rodičů a

přátel dětí s handicapem ORION: "Děkujeme za možnost

účastnit se na Vánočním jarmarku, je to pro nás vždy milé

setkání a zastavení v předvánočním čase, které zároveň slouží

jako prezentace činnosti ORIONU. Rádi představujeme

výrobky dětí z našeho sdružení i jejich maminek a finanční

zisk z prodeje používáme pro zajištění dalších výtvarných

aktivit dětí s postižením."

Simona Němcová, Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí:

"Pro naše zařízení účast na Vánočním jarmarku znamená v
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Zpravodajská žurnalistika je
vedle aktivního sportovního
odpočinku a cestování mým
velkým koníčkem. V minulosti
jsem působila jako externí
pracovnik zpravodajské
redakce regionálního rádia,
publikuji v regionálním tisku.
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první řadě to, že si lidé kolem nás uvědomí, že i starší a

nemocní lidé se dokáží radovat z maličkostí, které vyrobí pro

radost a potěšení jiných."

Marta Zákorová, Centrum denních služeb – Domovinka:

"Pro nás tato akce znamená spoustu vyrábění, chystání, ale

především také radosti z práce a nadšení klientů. Dávají do

výrobků nejen práci, ale i srdce. Odměnou jim je radost všech, kteří se přijdou podívat a

zakoupí některý z jejich výrobků."

Mgr. Jana Skokanová, vedoucí sociální péče ÚSP pro mládež DOMEČKY Rychnov

nad Kněžnou: "Účast našeho zařízení na Vánočním jarmarku v Kostelci n. O. můžeme

hodnotit ze dvou pohledů. Je to pro nás možnost představit návštěvníkům jarmarku

výrobky terapeutických dílen, ve kterých naši klienti velice rádi pracují a pod vedením

zkušených pracovnic vytváří opravdu krásné věci.  Velkým přínosem je pro nás i setkání

s dalšími poskytovateli sociálních služeb z našeho regionu, k čemuž nemáme během

roku moc příležitostí."  

Iva Kaplanová, o. p. s. Šťastný domov, Líšnice: "Děkujeme za pozvání, můžeme zde

prezentovat, co děláme, jak jsou šikovné naše postižené děti i klienti v chráněných

dílnách."

Běla Kovaříčková, hlavní pořadatelka - odbor sociálních věcí MÚ Kostelec nad Orlicí:

"Z pohledu pořadatele musím konstatovat, že je mi velikou ctí být u celých příprav

tradičního Vánočního jarmarku a sledovat poskytovatele sociálních služeb, jak společně

s klienty aranžují své výrobky a chtějí všem ukázat, jak jsou spokojení a šikovní. Jsem

ráda, že se na jednom místě potkává tolik obětavých lidí, kteří se srdcem na dlani

zajišťují provoz ve svých zařízeních a tím usnadňují život svým klientům.  Všem bych

přála zažít ten obrovský nával pozitivní energie, který je v době konání jarmarku na sále,

to je ten impuls, že taková práce má smysl a je potřeba v ní pokračovat. V dnešní

uspěchané době se nám nedaří radovat se z maličkostí a ocenit práci jiných, což je veliká

škoda."  

Ing. Marta Klimešová, vedoucí SK Rabštejn: "Vánoční jarmark je pro Rabštejn

určitým symbolem zahájení Adventu. Vždy říkám, organizátorům, že jim předávám na

dobu tří dnů vládu nad sálem kulturního domu. Myslím si, že nákupem drobných

dárečků potěší návštěvníci nejen obdarované, ale především ty, kteří je s dobrým

pocitem zhotovili."

 

Napište článek o dění ve
vašem okolí. Stalo se něco
zajímavého? Má se něco
zajímavého stát?
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