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Vážení zástupci studentů, studenti, příznivci projektu STUDENT| DĚTEM

dovolte mi, abych Vám touto cestou vzkázala velké poděkování od dětí ijejich vychovatelů za úžasnou
pomoc v rámci projektu spolku Hvězdy dětem ,,STUDENT| DĚTEM", který vznikl z důvodu pomoci

konkrétním dětským domovům v průběhu pandemie COV|D19.

Požádalijsme studenty o pomoc při doučovánídětíonline cestou. Jeden student doučoval, či pomáhal
jednomu konkrétnímu dítěti plnit své školní povinnosti. Student komunikoval s dítětem a jeho

vychovatelem pomocí online portálů. Snažili jsme se, aby počet i čas online schůzek vyhovovaljak dítěti, tak
samozřejmě i studentovi.

Doufám, že vydané úsilí a pomoc samotných studentů jim přinesla i radost z dobře vykonané práce,

zkušenost s doučováním dětí sociálně, či jinak znevýhodněných. Návazné možnosti k další spolupráci
s konkrétními dětskými domovy, potažmo s konkrétními dětmi v budoucnosti, třeba hned v dalším školním
roce.

Od vedoucích pracovníků dětských domovů iod samotných dětí jsem měla jen pozitivnízprávy. Je pravdou,

že z počátku projektu se v některých domovech potýkali s technickými, nebo personálními problémy, ty se

ale brzy vyřešily,

Děti se na doučování těšily. Spolupráce se studenty jim pomohla nejen ve škole, pomohla i v navazování
sociálního kontaktu, kontaktu s novou autoritou. Dozvěděla jsem se, že mnohdy vznikl i užší, kamarádský
vztah, což hodnotíme, jako jeden z nejpozitivnějších faktorů projektu STUDENTl DĚTEM.

Ještě jednou tedy děkuji všem, kteříse do projektu zapojili a pokud to bude možné, rádi se s Vámi v příštím

školním roce opět spojíme.

S přáním krásných letních prázdnin
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