Bojničky - Archa prijatia v náručí študentov a pedagógov
V Bojničkách, neďaleko Hlohovca, sa posledný májový víkend premenilo diecézne centrum z
Archy prijatia na Archu prijatia a sprevádzania. Víkendovka bola zameraná na pomoc
rodinám s deťmi so špecifickými potrebami. Prostredníctvom tejto akcie mohli študenti
končiaceho ročníka programu Náuky o rodine aplikovať vedomosti získané počas štúdia a tak
pomôcť rodinám prežiť pokojné chvíle plné smiechu a pocitu blízkosti. Víkendová akcia sa
uskutočnila v rámci vysokoškolského projektu KEGA - Nový model efektívnych
študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými
sociálnymi problémami. Pre rodiny a pedagógov to bol čas oddychu a vzájomného zdieľania
sa s inými rodinami a profesionálmi z praxe. Pre deti čas jašenia a hrania sa a pre študentov to
bola prekrásna rozlúčka so školou. Rodičom boli počas víkendu ponúknuté interaktívne
prednášky a odborné rozhovory, deti mali pripravenú muzikoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu
a „bublifukoterapiu“. Spokojnosť účastníkov víkendového pobytu je jednoznačná z ich
spätnej väzby, veď posúďte sami.
„Vnímal som, že hoci všetko vyzeralo na prvý pohľad spontánne, stretnutie bolo
precízne pripravené, úlohy boli vopred premyslené a zodpovednosť za ne pridelená a akcia
mala jednotiacu myšlienku a zámer.“ Marek Šmid – rektor TU
„Sú to ľudia s veľkým srdcom a mimoriadnou trpezlivosťou, ktorej je v dnešnej dobe
veľmi málo. Ďakujem im, že mi preukázali „môj ideál rodiča“ ktorý je poverený touto
skúšajúcou službou.“ Lenka Gardianová – študentka TF TU
„Celé stretnutie nás posunulo o poznanie, že sú ešte ľudia, ktorí chcú pomáhať a nič za
to nečakajú a hlavne, že takýmito stretnutiami priblížite vašim študentom, ktorí majú záujem
pracovať s ľuďmi s znevýhodnením, že sú to úplne rovnakí ľudia ako oni, len mali trošku
menej šťastia, ale rovnako sa vedia tešiť aj z maličkostí.” Slávikovci – jedna zo zúčastnených
rodín
„Na záver ešte jedno obrovské ďakujem, že som mohla byť súčasťou niečoho tak
krásneho, čo v mojom srdci ostane navždy.“ Petra Tomaščíková – študentka TF TU
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