Barvení velikonočních vajíček s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí

Ve středu 25. 3. 2015 odpoledne se v nové keramické dílně MěCKP sešlo několik klientů,
dětí z kroužku Podnikáme-pomáháme ze ZŠ Husovo náměstí v doprovodu paní učitelky Ing.
Pavly Zadákové, zaměstnanců MěCKP a dorazila také vzácná návštěva z Prahy, a sice pan
PhDr. Daniel Hodulík, lektor společnosti Centrum dohody s. r. o., které je koordinátorem
projektu „Podnikáme - pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem“. V rámci
tohoto projektu se rozvíjí podnikavost žáků základních a středních škol realizací kroužků
studentských minipodniků, které jsou propojeny s reálným prvkem sociálního podnikání.
Projekt realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. ve spolupráci se svými partnery a je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem
projektu je podpořit podnikavost žáků a zrealizovat s nimi řadu zajímavých projektů.
V Benátkách nad Jizerou se do tohoto projektu zapojila ZŠ Husovo náměstí, žáci s pomocí
paní učitelky Ing. Pavly Zadákové založili minipodnik Seniorclub zaměřený na volnočasové
aktivity seniorů a s MěCKP úzce spolupracují. Spolu s panem doktorem Hodulíkem dorazil
také kameraman. Cílem jejich návštěvy bylo zúčastnit se společné aktivity Seniorclubu a
seniorů MěCKP, pořídit z této návštěvy videozáznam, který bude součástí krátkého filmu o
zavádění minipodniků ve 3 školách. Film má sloužit jako motivace a informační materiál o
metodice studentských minipodniků, bude vydán závěrem projektu Podnikáme-pomáháme.
Atmosféra v keramické dílně byla výborná, paní Jará učila všechny přítomné novou vtipnou
„hodovačku“, zatímco pracovnice MěCKP paní Marie Novotná připravila barvy a vosky na
barvení vajíček a rozdala je mezi zúčastněné. Paní Novotná, které v MěCKP nikdo neřekne
jinak než „Maruška“, seznamovala klienty MěCKP se svým ověřeným postupem barvení
velikonočních vajíček pro velký úspěch již druhým rokem. Přítomnost dětí z kroužku
Podnikáme-pomáháme se ukázala jako výborný nápad, děti se aktivně a účinně ujaly pomoci
seniorům s barvením a zdobením vajíček voskem, vzájemnou pomocí vznikly krásné
ornamenty. Všichni přítomní si akci velmi užívali a pozitivně vnímali krásné mezigenerační
vztahy, které se v průběhu naší spolupráce mezi seniory a dětmi vytvořily. Díky tomuto
setkání vznikla příležitost popovídat si o blížících se Velikonocích. Senioři vzpomínali na
Velikonoce, které v mládí zažili, na tradice, hodnoty a zvyky na kterých byly tyto svátky
postaveny. Vznikla nejedna dojemná, ale i vtipná situace. Při tomto milém setkání jsme si
také našli čas na odpočinek, pauzu, při které děti naše seniory obsloužily, pila se káva, kdo
měl chuť, mohl si nabídnout pečivo či ovoce. Nic nám nechybělo.

Věřím, že se panu kameramanovi povedlo tuto výtečnou náladu zachytit, a že se práce
našich dobrovolníků stane cenným materiálem pro inspiraci a motivaci ostatním dětem.
Mezigenerační setkávání, ke kterému v MěCKP pravidelně dochází, se stalo obohacením
nejen pro naše klienty, ale i pro děti, kterým senioři, ať již vědomě či ne, dokáží jedinečným
způsobem předat své životní zkušenosti a moudrost. Závěrem svého příspěvku bych ráda
poděkovala zejména dětem a paní učitelce Ing. Pavle Zadákové, která se obětavě
zúčastňuje aktivit v MěCKP se svými žáky a výborně se nám s ní spolupracuje. Poděkování
samozřejmě také patří Centru dohody s. r. o. zastoupenému panem PhDr. Daniel
Hodulíkem, který nás potěšil svou přítomností a netajil se potěšením z dobré práce, kterou u
nás žáci ZŠ Husovo náměstí zastávají. V neposlední řadě si velký dík zaslouží pracovnice
MěCKP, tentokrát zejména paní Marie Novotná, která na akci dorazila ve svém volnu a
poskytla nám kompletně svůj um, materiál a nástroje k barvení vajíček. Všichni se těšíme na
další akce, které s dětmi z kroužku Podnikáme-pomáháme pro naše klienty společně
podnikneme!
Bc. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP

