Milý Anjel,
v rámci výzvy projektu Anjeli deťom nám v minulosti do AMAVET-u prišiel, popri množstve iných
žiadostí, email od pani Klaudie zo Svätého Jura, v ktorom nám priblížila osud svojej, vtedy 9ročnej, žiačky:
„Som učiteľka angličtiny na škole, ktorú Mirka navštevuje. Bola som svedkom toho, ako si raz
“vyliala srdce”, a bolo toho na malé dievča hodne... vzhľadom na rodinnú situáciu je nútená k
zodpovednostiam, ktoré neprislúchajú jej veku. Môcť byť dieťaťom mimo rodinného prostredia a
týchto povinností by jej veľmi pomohlo.“ V tejto súvislosti ďalej vysvetlila: „Mama alkoholička
na MD, otec vo väzbe, zlá finančná situácia. Žije v spoločnej domácnosti so starými rodičmi. Po
príchode zo školy sa stará o ročnú sestru. V škole dáva pozor na mladšieho brata. Chcela by mať
„normálne“ zážitky, ako jej rovesníci.“ Napriek uvedeným skutočnostiam Mirku zhodnotila
pozitívne: „Myslím, že môže byť hrdá, že napriek slabej pomoci zo strany rodiny mala na
vysvedčení len jednotky a dvojky. Je veľmi zodpovedná a schopná robiť samostatné rozhodnutia
na úrovni oveľa staršieho dieťaťa.“
V uvedenom kole sa žiaľ Mirka nedostala medzi šťastlivcov, ktorí vďaka finančnej pomoci
anjelov strávili letné prázdniny za hranicami rodného kraja. Rok sa s rokom stretol a keď sme
dostali možnosť osloviť ďalšie dieťa, neváhali sme ani chvíľu. Pani Klaudia však medzičasom
zmenila prácu a tým pádom aj všetky kontakty uvedené v pôvodnej žiadosti. K našej výzve sa
žiaľ dostala len náhodou pri kontrole starých emailov, v čase, keď už boli letné prázdniny dávno
za nami. Bolo jej to vtedy nesmierne ľúto.
Preto teraz, keď sme sa dozvedeli o Vašom zámere, prvá voľba padla práve na ňu. V duchu
hesla „do tretice všetko dobré“ sme opätovne nadviazali komunikáciu s pani Klaudiou a tá, hoci
už na Mirkinej škole nepôsobí, v spolupráci s učiteľmi preverila aktuálnu situáciu, nakoľko už
medzičasom ubehli tri roky a veľa vecí sa mohlo zmeniť. Vďaka jej úsiliu vieme, že Mirka sa
medzičasom presťahovala k druhej babke (z otcovej strany) a nemá v živote na ružiach ustlané.
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Po týchto slovách nám nebolo viac treba. Mirkina babička bola dojatá a obratom začala
vybavovať potrebné formality – cestovný pas, Európsky preukaz zdravotného poistenia
a oprávnenie vystupovať ako jej zákonný zástupca. Veríme, že darčekový poukaz napokon
putoval do správnych rúk:

Sms 29.6.2018:
Done  ďakujem donorovi za túto skúsenosť a radosť. Aspoň niečo som mohla pre ňu urobiť...Klaudia

Pri tejto príležitosti zároveň do prílohy prikladáme faktúru vystavenú na Mirkine meno, ktorej
úhradou prispejete na pokrytie nákladov za jej účasť v letnom tábore v plnej výške.
S vďakou a srdečným pozdravom
Ing. Gabriela Kukolová
výkonná riaditeľka AMAVET-u
V Bratislave dňa 29. júna 2018
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