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Dom Aniołów Stróżów

Dom Aniołów Stróżów potrzebuje pomocy, bo mimo
epidemii nie zostawił dzieci. "Sponsorzy będą się
wycofywać"

- Spodziewamy się, że część sponsorów w obawie o
własną sytuację nie będzie w stanie wspierać
naszych podopiecznych tak jak dotychczas -
martwi się Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów
Stróżów".

 KATOWICE
Koronawirus uderza w chorych
na raka. Dramatycznie spadła
liczba porad dla pacjentów
rozpoczynających leczenie

 KATOWICE
"Dej pozór, trzim absztand". W
internecie można kupić
maseczki dla Ślązaków

 KATOWICE
W Katowicach budują prywatny
akademik. Z 733 pokojami i
siłownią

 KATOWICE
Polska kwarantanna bez
alkoholu, a wódka przez
internet niedostępna. Cała
branża będzie w dużym

kryzysie

 KATOWICE
Pandemia koronawirusa to
okazja, by coś zmienić w
naszych miastach

1 ZDJĘCIE

Monika bajka z podopiecznymi Domu Aniołów Stróżów w czasach przed pandemią (DAWID
CHALIMONIUK)
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Koronawirus - zadajemy Wasze
pytania ekspertom i odpowiadamy

W Katowicach budują prywatny
akademik. Z 733 pokojami i siłownią

"Dej pozór, trzim absztand". W
internecie można kupić maseczki dla
Ślązaków

Susza w mieście. Za łapanie deszczu
mieszkańcy Bielska-Białej dostaną
nawet 3 tys. zł

18-latek, udając oficera CBŚP,
wyłudził w Katowicach pół miliona
złotych

Kolejnych 11 osób zakażonych
koronawirusem w województwie
śląskim. Dwie osoby zmarły

Budowa trasy S1 z Bielska-Białej do
Mysłowic wreszcie się rozpocznie.
Koszt: 1 mld zł

Zamknięci w domach po udarach.
Epidemia koronawirusa zablokowała
rehabilitację, skutki będą opłakane

Pilnie potrzebni wolontariusze.
Trzeba pomóc starszym osobom

Pielęgniarki nie mają już sił. Tragedia
w domach pomocy społecznej

wyborcza to wy

wyborcza to wy
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Dom Aniołów Stróżów prowadzi osiem placówek dla potrzebujących
wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin w Katowicach, Chorzowie i
Sosnowcu. To świetlice terapeutyczne, kluby rozwoju dzieci i
młodzieży, programy uliczne, a także poradnia rodzinna. Mimo
epidemii koronawirusa stowarzyszenie nie zostawiło swoich
podopiecznych bez pomocy, a placówki działają dalej, tylko online.

Budżet Domu Aniołów Stróżów został
nadszarpnięty
- Nasza praca przeniosła się do internetu, gdzie pedagodzy i
psychologowie przygotowali specjalną ofertę codziennych zajęć,
uruchomiliśmy także telefoniczną linię wsparcia, dzięki czemu
jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami, udzielając im pomocy w tym
wyjątkowym czasie, a także inspirując, jak mogą go zagospodarować.
Wszystkie nasze placówki pracują codziennie od godz. 12 do 16 - mówi
Bajka.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że w trudnym położeniu
znaleźli się nie tylko podopieczni Domu Aniołów Stróżów, ale także
sama organizacja. Planowane wydarzenia, podczas których miały być
zbierane pieniądze potrzebne dzieciom, zostały przełożone. Tak stało
się m.in. z organizowanymi przez Anioły: Anielskim Meczem
Charytatywnym Gwiazd, Wielkanocną Loterią Fantową czy
świątecznymi kiermaszami. W maju organizacja po raz kolejny miała
być partnerem społecznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Nie wiadomo, czy odbędzie się zaplanowany na czerwiec bieg
charytatywny. To wszystko sprawia, że budżet Domu Aniołów Stróżów
został nadszarpnięty.

Trudno jest rodzinom zamkniętym w domach
- Spodziewamy się, że część sponsorów w obawie o własną trudną
sytuację nie będzie w stanie wspierać naszych podopiecznych w takim
zakresie jak dotychczas - przyznaje Bajka.

Groźba zachwiania stabilności finansowej stowarzyszenia może się
przełożyć na zakres świadczonej pomocy. Tymczasem dla rodzin,
którym już wcześniej nie było łatwo, epidemia koronawirusa jest
źródłem dodatkowych problemów.

- Chociaż rodziny, którymi się opiekujemy, przyjmują obecną sytuację
różnie: jedni się boją i nigdzie nie wychodzą, inni chodzą do pracy i
uważają, że stosowane środki są przesadzone, każdej jest coraz
trudniej funkcjonować w zamkniętym domu. Pamiętajmy,
że nierzadko są to rodziny wielodzietne, które mieszkają na małej
przestrzeni, często w starych familokach, gdzie nie brakuje konfliktów
międzypokoleniowych, agresji i innych problemów. Niejednokrotnie
pracujemy z osobami, które nie do końca sprawdzają się w roli rodzica,
teraz nie sprawdzają się w jeszcze większym stopniu i część otwarcie
się do tego przyznaje - mówi Agnieszka Kubera, psycholożka,
kierownik prowadzonego przez Dom Aniołów Stróżów Centrum
Wspierania Rodzin.

Ludzie chcą rozmawiać
Pracownicy Domu Aniołów Stróżów regularnie kontaktują się z
rodzinami za pomocą internetowych komunikatorów i telefonów.

- One potrzebują tego wsparcia. Nawet takie osoby, z którymi
wcześniej był utrudniony kontakt, teraz chcą rozmawiać.
Najtrudniejsze jest to, że w obecnej sytuacji realnie możemy tylko
wysłuchać, pożartować, próbować rozładować napięcie, bo pomoc
przy załatwianiu bieżących spraw jest mocno ograniczona - przyznaje
psycholożka.

Kto może, proszony jest o pomoc
To, co obecnie dzieje się w Domu Aniołów Stróżów, można znaleźć na
stronie anioly24.pl oraz na profilach organizacji na Facebooku i
Instagramie.

- Jeśli ktoś chciałby nam pomóc - finansowo lub wolontariacko
wesprzeć nasze dzieciaki przy odrabianiu lekcji, podzielić się swoją
pasją, a może zorganizować ciekawy konkurs - to zapraszamy.
Zachęcamy do wsparcia choćby drobną darowizną - cegiełką, która
buduje nasz Dom, ale także do przekazania na rzecz naszych
podopiecznych 1 proc. swojego podatku - mówi Bajka.

KRS 0000009221 - www.anioly24.pl/przekaz-1-procent/,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów
Stróżów”, ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice.

Przedsiębiorco, pracowniku! Macie pytania związane z
prowadzeniem biznesu w czasie epidemii?

Jako emeryt prowadzę działalność jednoosobową i opłacam
tylko składkę zdrowotną. Czy mogę wystąpić o umorzenie tej
składki?

Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii?

Napisz do nas list lub zadaj pytanie naszym ekspertom
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Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Twoja
pensja w czasie pandemii.

Prawnicy czytelnikom, odc. 2.
Umowy-zlecenia, czy dostanę
postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy
pracownik na kwarantannie ma
prawo do wynagrodzenia za pracę?

Materiały promocyjne partnera
W Rybniku otwarta Droga
Regionalna!

Materiał promocyjny partnera
Bydgoszcz - miasto harmonii

Materiały promocyjne Partnera
Kraków dziś: dynamiczny,
atrakcyjny, bez kompleksów
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