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Předmět: Poděkování paní Jarce Bednářové a všem zaměstnancům organizace Paprsek

Prázdniny se chýlí ke konci, léto také a já se chci podělit o zkušenost z letního
tábora pořádanou organizací Paprsek.

Týdenní  pobyt  v  bezbariérovém hotelu  v  překrásném prostředí  Beskyd,  pod
Lysou horou, byl nejen pro nás s dcerou, ale pro všechny klienty,něco jako Vánoce v
létě.

Zajistit  bezbariérové  ubytování  pro  60  lidí,  z  toho  13  vozíčkařů,  zajistit
kvalifikovaný personál z řad pedagogů, zdravotníků, dobrovolníků, kteří bez nároků na
odměnu celodenně pečují o děti a dospělé hendikepované klienty není časově, finančně
jednoduché!

Všem klientům byla poskytnuta ta nejlepší péče!
Cesta kolem světa za sedm dní, byla téma prostřednictvím které jsme poznávali

Itálii,  Keni,  Čínu,  Rusko,  Mexiko.  Rozvíjeli  hrubou  i  jemnou  motoriku,  poznávali
přírodu i okolí, vzdělávali se. Nebyl čas nudit se   a nedočkavci čekali přes odpolední
klid  na  terase,  co  se  bude  dít  odpoledne.  Samozřejmostí  bylo  podávaní  léků,
rehabilitace,  muzikoterapie,  rytmika  a  tanec.  Přesuny mezi  čtyřmi  oddíly byli  hrou.
Nikam se nespěchalo,  na všechno byl  čas,všichni byli  veselí,  usměvaví a spokojeni.
Organizace  táborového programu neměla  chybu,  byla  nápaditá  a  všechny vtáhla  do
děje. Ubytování a strava byla výborná, personál vstřícný. V případě zlého počasí jsme
pracovali v společenském sále, nebo v jídelně. I když jsme bydleli v hotelu, nikomu
jsme nepřekáželi,  hoteloví  hosté  se  bavili  společně  s  námi  a  vyjadřovali  obdiv  nad
souhrou a bezprostředností všech.

Těžké bylo loučení........ a už dnes se těšíme na příští letní tábor :).

Vím kolik  práce,  úsilí,  znalostí  a  dovedností  je  potřeba  k  přípravě  takového
projektu. O financích ani nemluvím ....... Proto  chci  vyjádřit  obdiv  paní  Jarce
Bednářové a všem zaměstnancům Paprsku, kteří dokážou s plným nasazením zajišťovat
služby klientům všech druhů hendikepu, plnit jejich potřeby i přání.

Kdo s láskou dává, dvakrát dává!

S úctou Eva a Evička Galatíkové.

Ve Vyškově 26.8. 2015


