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Zpráva z akce Křeslo pro hosta:
Akce Křeslo pro hosta se sl. Lenkou Škápikovou proběhla dle plánu dne 14.2.2013. Lenka byla na našem
dětském domově od svých 4 let věku až do svých 23 let věku, tady rekordně dlouho. Byla to klientka, která
během života v DD vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu ve Valašském Meziříčí, obor malířka skla a
keramiky. Po opuštění dětského domova jsme s ní byli stále ve styku, navštěvovala DD, telefonovali jsme si a i
osobně jsme se setkávali. Lenka vždy měla snahu pracovat a vždy řádně žila. Nyní bydlí v Opavě se svým
dlouholetým přítelem a pracuje. Proto si myslím, že byla vhodným hostem našeho setkání.
Na začátku besedy začala Lenka sama povídat svůj příběh zcela od začátku, mluvila o svém dětství a životě na
dětském domově, o pěkných ale i nepěkných zážitcích, o škole a svých zájmech. Ráda zpívala, reprezentovala
školu i dětský domov. Na svůj dětský domov byla hrdá. Toto několikrát dětem zdůraznila a vysvětlila dětem
proč. Poté jim vyprávěla o době, kdy opustila po maturitě dětský domov a začala žít svůj samostatný život.
Sdělila dětem, jak vyřešila svou otázku bydlení a jak si hledala práci. Mnohokrát, během výkladu, dětem
zdůrazňovala nutnost, aby pracovaly. Sdělila dětem i svou zkušenost, že není vždy dobré se vracet do své
nefunkční rodiny. Na toto téma se rozpoutala velká diskuse.
Děti se v průběhu jejího výkladu ptaly na nejrůznější věci o domově, např. jak to vypadalo dříve na DD, ptaly se
i na jiné děti z dřívější doby, vzpomněli jsme společně i na nedávnou akci na domově - Setkání s bývalými
klienty DD apod.
Po jejím vyprávění se rozvinula bohatá beseda, Lenka i dospělí účastníci – pracovníci dětského domova, dětem
odpovídali na otázky dětí.
Lenka celkově vzpomínala na dětský domov a na svůj život zde velmi ráda. Celá akce byla optimistická a dětem
se líbila. Lenka měla pěkný výklad a mluvila srozumitelně. Myslím, že akce přinesla očekávaný výsledek.

V Melči, 14.2.2013
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