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- Musieliśmy wstrzymać licytacje, loterie fantowe, czy kiermasze.

Osoby które mogą nas wesprzeć bardzo do tego zachęcamy - mówi

Monika Bajka prezes Stowarzyszenia:

29 marca Dom Aniołów Stróż miał zorganizować Charytatywny
Anielski Mecz Gwiazd. Z racji epidemii to wydarzenie nie mogło się

odbyć.

Dom Aniołów Stróżów - mimo epidemii -
pozostaje blisko dzieci
Social media, komunikatory i długie rozmowy telefoniczne - tymi

drogami każdego dnia wolontariusze próbują dotrzeć do swoich

podopiecznych. Jedna z nich Julia Sorczyńska mówi Radiu eM jak

wyglądają takie zajęcia:

Zajęcia online mają też gorsze strony. - Dzieci po prostu czasem łatwiej

nudzą - przyznaje wolontariuszka Kamila Bandura, która pomaga w

odrabianiu lekcji:

Dom Aniołów Stróżów - z racji epidemii przeżywa kłopoty finansowe.

O wsparcie dla stowarzyszenia - na antenie Radia eM zaapelowała jego

prezes Monika Bajka.
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Śląskie. Dom Aniołów Stróżów kontynuuje pomoc dzieciom.
Sam też jej jednak potrzebuje
Mimo epidemii, Dom Aniołów Stróż nie zapomina o swoich podopiecznych. Przez cztery

godziny dziennie wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci z trudnych rodzin. Dom

znalazł się jednak w trudnej sytuacji finansowej.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w
logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy
systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita
Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci
przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.
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Na takie bezpośrednie spotkania jak tutaj - podopieczni Domu Aniołów Stróżów na razie muszą poczekać
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DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW EPIDEMIA KORONAWIRUSA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW WOLONTARIAT
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NAZWA UŻYTKOWNIKA

TREŚĆ

Napisz co myślisz na ten temat...

zaloguj się lub zarejestruj się

DODAJ
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Czytaj bez ograniczeń

Najnowsze w serwisie

W mijającym tygodniu wykryto 25 nowych ognisk
koronawirusa we Francji

Anielskie głosy dziewczyn z Les Femmes dziś
premierowo na Gość.pl

RespiSave - Politechnika Śląska opracowała
prototyp respiratora z funkcją telemetrii

MZ: 135 nowych zakażeń koronawirusem, w tym
88 na Śląsku

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali
respirator z możliwością zdalnego sterowania

Papież: Duch Święty rozpala serca i oświeca drogę

Abp Skworc: niech zstąpi Duch i odnowi oblicze
ziemi, abyśmy byli jedno

Dyrdy. "Czy świętość Jana Pawła II przemawia do
współczesnego człowieka?"

Pszów. Przepis na niedzielną ewangelizację

Prezydent: Jan Paweł II był jedną z
najważniejszych postaci XX w.
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Najlepsze treści

Wieczorny gość Radio eM: ks. Sławomir Oder

Czy znacie Państwo znaczenie słowa "hut"?

Na ambitną muzykę bez granic zaprasza Jacek
Kurek

Bluesowe rytmy wg Andrzeja Matysika

Na popołudnie w Radiu eM zaprasza Marek
Piechniczek

Miłość… Ilu ludzi, tyle o niej wyobrażeń

Abp Skworc podczas święceń: Szukajcie tego, co w
górze, gdzie przebywa Chrystus!

Jak dobra drużyna piłkarska

Bez Boga jesteśmy sierotami

Abp Skworc zezwala na spowiedź pod
szczególnymi warunkami
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Zapisane na później

Twój schowek jest pusty

Reklama

Najczęściej komentowane

Czy wspólna modlitwa i post wyznawców różnych
religii to relatywizm religijny? Odpowiada papież
Franciszek

Przewodniczący Episkopatu: Zachęcam do
korzystania z sakramentów

Politycznie poprawna Biblia w Danii

Czego najbardziej brakuje nam w czasie pandemii?

Od niedzieli w kościołach 1 osoba na 10 metrów
kwadratowych
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ADRES: KONTAKT:

Radio eM 107,6 FM
ul. Wita Stwosza 11

Katowice, 40-042

redakcja@radioem.pl
 tel. 32/ 608-80-40

sekretariat@radioem.pl
tel. 32/ 251 18 07
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