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Rekomendacja
Fundacja „Kadry ze Świata” zaprosiła podopiecznych Domu Samotnej Matki i
Dziecka do udziału w projekcie Kadry ze Świata – podróże okiem Polaków. W ramach akcji
Fundacja zorganizowała warsztaty pt. „Wykadruj sobie ciekawe życie”. Były to warsztaty
podróżnicze dla najmłodszych

dzieci, które poprowadziła Pani Agata

Piechocińska;

warsztaty podróżnicze dla młodzieży, które poprowadziła Panie: Wioletta Pietrucha, Anna
Cymerman, Sylwia Dyra oraz Monika Kowalczyk. Trzecią grupą warsztatową były kobiety –
mieszkanki Domu Samotnej Matki i Dziecka; warsztat został poprowadzony przez Panią
Ewę Kuczerę i Pana Piotra Celińskiego.
W warsztatach wzięło

udział

11 dzieci

i 6 mam. Warsztaty, były częścią

projektu Kadry ze Świata – podróże okiem Polaków. Kolejnym etapem projektu była
zorganizowanie wyjazdu w polskie Tatry dla wszystkich uczestników warsztatów. „Podróż
marzeń”, taką nazwę nosiła wyprawa która była prezentem Mikołajkowym dla mam i dzieci.
Ostatnim elementem projektu było zorganizowanie przez Fundację wieczoru kolęd
podczas którego wszyscy mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka oraz członkowie
Fundacji wspólnie wspominali wyprawę

w Tatry, oglądali zdjęcia i kolędowali przy

gitarowym akompaniamencie. Uczestnicy wyjazdu byli zachwyceni miejscem, w którym
mieszkali podczas wyjazdu, transportem jakim zostali dowiezieni na miejsce oraz atrakcjami
przewidzianymi przez organizatorów.
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Dzięki inicjatywie Fundacji niemal wszystkie rodziny, które wzięły udział w projekcie
mogły spełnić swoje marzenia. Nigdy wcześniej nie były w górach.
Warsztaty psychologiczne dla kobiet umożliwiły kierunek własnego rozwoju. Panie
poznały

lepiej własne potrzeby i

nazwały swoje cele życiowe, do których być może

zdecydują się dążyć. Warsztaty stały się początkiem podróży we własny rozwój osobisty
każdej z uczestniczących kobiet.
Na

szczególną

warsztatowych jak i

pochwałę

zasługuje

sposób

zorganizowania

zarówno

zajęć

wyprawy do Zakopanego. Organizatorzy wykazali się niebywałą

kreatywnością, ogromnym zaangażowaniem, elastycznością - odpowiedzieli na indywidualne
potrzeby uczestników projektu. Sposób prowadzenia zajęć był dostosowany merytorycznie do
poszczególnych grup wiekowych uczestników ( dorośli, młodzież i dzieci).
Fundacja Kadry ze Świata pokazała podopiecznym Domu Samotnej Matki i Dziecka,
że warto mieć marzenia i można je realizować. Kobiety uczestniczące w projekcie poczuły się
bezpieczne, ważne i docenione. Natomiast dzieci przeżyły niezapomniane chwile szczęścia i
radości, które na zawsze pozostaną w ich pamięci.

Biorąc pod uwagę cały szereg pozytywów wynikający z tej formy wsparcia naszej
placówki jesteśmy otwarci na współdziałanie z Fundacją Kadry ze Świata w przyszłości.
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