Društvo “Sonce v Srcu” je projektni partner ustanove Family Care Foundation - E37
Dragi prijatelji in partnerji,
v veliko veselje nam je, da vam lahko ponovno predstavimo
poročilo o dejavnostih društva, ki vsebuje najnovejše podatke
o našem delu in projektih v preteklih treh mesecih. Upamo,
da vam bo naslednji citat pomagal ustvariti še uspešnejše
leto 2014: »Svoj uspeh in srečo najdete v vas samih. Odločite
se, da boste srečni; s svojim veseljem boste namreč oblikovali
nepremagljiv ščit pred težavami.« – Helen Keller

Mladinski dom
Na novembrski delavnici v Domu Malči Beličeve smo se
osredotočili na Gano. Katja, ena izmed socialnih delavk v
Domu, se je namreč pred nedavnim podala na nekajtedensko
bivanje v Gano, kjer je kot prostovoljka sodelovala pri
nekaterih projektih, hkrati pa pridobila edinstven vpogled v
to državo in njeno prebivalstvo.

Na delavnici je tako predstavila
svoje vtise o Gani, kulturne razlike,
osnove geografije in fotografije.
Udeleženci so nato skupaj
pripravili slastno afriško večerjo
in poskusili različne okuse Gane.
Etienne in Erica sta decembra s
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Prostovoljci društva Sonce v Srcu so pripravili tudi
različne igre, izvedli Božično predstavo, peli Božične pesmi
in pripravili delavnico presenečenja, na kateri so izdelovali
skulpture iz balonov.
Gledališka
predstava se
je
izkazala
za posebej
zabavno,
obenem pa je
pri gledalcih
sprožila tudi
poglobljen
razmislek, saj
se je Matej
Etienne sestavlja ekipi za
(eden izmed socialnih
hokej, medtem ko se druga
delavcev) prostovoljno
skupina pripravlja na začetek javil, da bo igral enega
tekmovanja v pikadu.
od likov v gledališki
igri in po
zaključku
predstave
vodil razpravo
o tem, zakaj
je pomembno,
da pomagamo
drugim, ko ti
potrebujejo
našo pomoč in
podporo.
V veliko veselje nam je, da lahko naši prostovoljci z obema
skupinama otrok sodelujejo že 8 let, saj vsako leto dobimo
nove zamisli in se v okviru kulturnih delavnic, ki širijo
obzorja otrok, podajamo v vedno nove države.

Lepe želje za leto 2014

Starejši otroci pri kuhanju
pomagajo mlajšim
seboj pripeljala
dva
nova
prostovoljca,
Jennie in Pala, ki
bosta v prihodnje
delala
skupaj
s
prostovoljci
društva Sonce v
Srcu .

»Letos vam želim, da bi našli tolažbo v težkih
dneh, se nasmehnili, ko vas napada žalost, gledali
mavrice, ki sledijo oblakom, začutili smeh, kako
poljublja vaše ustnice, občudovali sončne zahode,
ki vam ogrejejo srce, padli v objem, ko zagnanost
popušča, uzrli lepoto, ki bo balzam za vaše oči, imeli
prijateljstva, ki bodo razsvetljevala vaše življenje,
našli vero, da bi lahko verjeli, imeli zaupanje, ko ste v
dvomih, bili dovolj pogumni, da spoznate sami sebe,
imeli potrpljenje za sprejetje resnice in našli ljubezen,
ki bo izpopolnila vaše življenje.«
- Neznan avtor

Zavod za rehabilitacijo Korak
Prostovoljci društva Sonce v Srcu so v Centru Korak
nadaljevali s predstavitvijo niza potopisnih predavanj in
delavnic. Etienne je s fotografijami pokrajine Phuket,
otočja Phi Phi in mesta Krabi zaključil s predstavitvijo
svojega popotovanja po Tajski in Maleziji, kjer je živel
kot otrok. Poslušalcem je nato povedal, kako se je morala
njegova družina vrniti v Francijo in prilagoditi svoje življenje
navadam v Evropi. Tudi Odile je nadaljevala s predstavitvijo
svojega življenja in dogodivščin v Indiji, kjer je bila v 70. letih
prejšnjega stoletja. Udeleženci so se veliko naučili o kulturi
in tradiciji na vzhodni obali Indije ter v mestih Madras in
Pondicherry, izvedeli pa so tudi, kako je Odile spoznala
svojega moža.

Prostovoljci društva Sonce v Srcu so se decembra odločili, da
bodo prekinili običajna potopisna predavanja ter zaposlenim
in uporabnikom Centra Korak prinesli nekaj Božičnega
vzdušja. Prav vsi so lahko uživali v Božični predstavi, petju
Božičnih pesmi, zlasti pa so se razveselili skulptur iz balonov,
ki so jih izdelali Etienne, Pal in Jennie.
Na prvi potopisni delavnici leta 2014 sta se Odile in Etienne
pridružila uporabnikom Centra Korak in predstavila še več
znamenitosti, zanimivosti in kulturnih značilnosti Indije. Na
tokratni delavnici je Odile spregovorila o svojem življenju
v Mumbaju, poroki in rojstvu prvega otroka, potovanju v
Francijo in Kanado ter o dokončnem povratku v Indijo s svojo
družino. Iz Mumbaja smo se nato podali na pot v Kalkuto in
razpravljali o številnih posebnostih indijske kulture, navad in
hrane, pa tudi o vplivu starega kastnega sistema na indijsko
družbo.

na svoje otroke, ki so občudovali izdelavo različnih skulptur
iz balonov in uživali v številnih igrah.
Etienne, Erica in Pal se zabavne programe pripravili tudi
v ljubljanski pediatrični kliniki. Otroci so uživali ob igranju
namiznega hokeja, največ navdušenja pa so kot ponavadi
požele prekrasne stvaritve in živali iz balonov, ki sta jih
ustvarjala Etienne in Pal in ki so v življenja otrok, ki se soočajo
z nepredstavljivimi izzivi, vnesla vsaj malce veselja.

Odile in Pal sta bila povabljena k pripravi programa, s katerim
bi razveselila otroke iz Gaze, ki prebivajo v Univerzitetnem
rehabilitacijskem inštitutu – Soča v Ljubljani. Starši in
otroci so se zabavali
ob
opazovanju
izdelave
skulptur
iz balonov in se po
zaključku Palovega
klovnovskega
nastopa družili v
prijetnem in toplem
vzdušju.

Predstavitve in animacije za otroke
Prostovoljci društva Sonce v Srcu so bili v preteklih mesecih
izjemno hvaležni za podporo in velikodušnost vodstev
nakupovalnih središč Citypark, Citycenter in Qlandia
Ptuj, ki so vzpostavili nove priložnosti za promocijo naših
prostovoljskih dejavnosti in ozaveščanje javnosti skozi celo
leto.

Mladinski
programi in
projekti
Tine,
eden
izmed študentov,
ki sodeluje z
društvom Sonce v Srcu, je Etienna in Erico povabil k izvedbi
delavnice z mladimi
starši, ki ob skrbi za
svoje majhne otroke
tudi študirajo. To
je
bila
izjemno
prijetna izkušnja za
vse starše, ki so se
zabavali ob pogledu

Otroci in starši so se zabavali
Odile, Jennie, Pal,
s skulpturami iz balonov, Erica in Etienne (ekipa
z zanimanjem pregledovali društva Sonce v Srcu)
naša izobraževalna gradiva v
angleškem jeziku in prispevali sredstva za Božične programe
društva Svs.

Božični programi in obiskane ustanove
Društvo Sonce v Srcu je decembra pripravilo program
Božičnih gledaliških predstav in petja Božičnih pesmi, ki
ga je izvedlo v centrih in ustanovah v Ljubljani, Kranju,
Preddvoru, Naklem, Škofji Loki, Celju, Žalcu, Dobrni in
Murski Soboti ter na Igu.
Letošnji program so sestavljale Božične pesmi, sodobna
različica predstave »Dobri Samaritan« in izdelavo skulptur iz
balonov za vse udeležence. Etienne in Erica, Pal in Jennie ter
Janja in Vanessa so se na predstavo pripravljali novembra in
jo potem igrali skozi ves december.

Božični program v Centru Janeza Levca - Ljubljana.

Božična predstava z Etiennom in Majem v CUDV Dobrna.

Prostovoljci
društva
Sonce v Srcu so nastopili
tudi na Igu, kjer so
peli Božične pesmi in
odigrali predstavo za
tam nastanjene ženske.
Jennie sprašuje otroke
v
Centru
Janeza
Levca, kdo bo pomagal
ubogemu moškemu na
ulici.
Janja, nakupovalka, se
spotakne ob Etienna, ki
so ga okradli in pustili
ležati na ulici (CSS
Škofja Loka).

Jennie, Etienne in Pal izdelujejo skulpturi iz balonov po
zaključku programa v Domu starejših Preddvor in Naklo.
Otroci po zaključku programa v Osnovni šoli Žalec uživajo
v prigrizkih, ki
jih je podarilo
podjetje Manner.
O t r o c i
sodelujejo
pri
petju
Božičnih
pesmi in izdelavi
skulptur
iz
balonov na šoli
Glazija - Celje.

Pal igra poslovneža, ki je bil preveč zaposlen, da bi moškemu
pomagal (CUDV Dobrna).

Razdeljevanje pomoči in Božičnih daril
Družine iz vse Slovenije so stopile skupaj in podarile
kakovostne
igrače.
V
Hotelu Mons
so se starši
in
otroci
pridružili
prostovoljcem
društva Sonce
v Srcu in nam
pomagali
igrače zaviti v
darilni papir in jih pripraviti za pomoči
Etienne, Erica,
potrebne družine. V obdobju Božiča
Jennie, Janja in
smo v sklopu tega programa izmenjave
Marjanca
daril obdarili preko sto otrok.

Sonce v Srcu sponsors (zadnjih treh mesecev)

Otroci so po Božični predstavi in izdelavi skulptur iz balonov
z navdušenjem pozdravili Božička (Etienne) v RIS Rakičan.
Otroci
iz
C e n t r a
Moste
in
F u ž i n e
prejemajo
podarjena
darila za svoje
družine.
Etienne
pripravlja
darilo
za
neučakane
otroke v enem izmed materinskih domov.
Društvo Sonce V Srcu se toplo zahvaljuje vsem, ki ste
poskrbeli, da je bil letošnji Božič nekaj posebnega za vse.

Svojega poslanstva ne bi mogli opravljati brez pomoči
prizadevnih posameznikov. Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki
nam redno pomagate, saj nas prav vaša podpora spodbuja k
nadaljnjemu nudenju pomoči vsem, ki so je potrebni.
Se nam želite pridružiti in dejavno prispevati k nudenju
pomoči prikrajšanim osebam? Stopite v stik z nami!
Pridružite se tistim, ki sponzorirajo naše dejavnosti ali pa
prispevajte svoj čas in pomagajte vsem, ki pomoč zares potrebujejo.
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