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Do rodzin i na kolonie

Rozmowa z SYLWIĄ KARŁOWSKĄ, pomysłodawczynią i organizatorką przyjazdów dzieci z litewskich domów dziecka do Polski, prezes
Fundacji „Serce Dzieciom”

Sylwia Karłowska wraz z dziećmi z Litwy.
– Kiedy przyjechała pierwsza grupa
dzieci na letnie wakacje w Polsce?
– W tym roku pierwsza grupa przyjechała już 30 maja. Są to młodsze dzieci,
które skończyły wcześniej szkołę. Było ich
trzydzieścioro. 27 czerwca dwoma autokarami przyjeżdża następna, ponadstuosobowa grupa.
– Jak długo będą przebywały dzieci w
Polsce?
– Dzieci spędzą w Polsce prawie 3 miesiące. Jak już mówiłam, pierwsza grupa
przyjechała pod koniec maja, natomiast
wyjazd planujemy pod koniec sierpnia.
– Skąd są rodziny, które zapraszają
dzieci do siebie?
– Większość dzieci zostaje w naszym
regionie na Pomorzu. Jest to Trójmiasto,
ale także mniejsze miejscowości lub wsie
naszego województwa. Niektóre dzieci
jadą w inne regiony Polski, ale jest to dużo
mniejsza grupa.
Czy rodziny, które chcą gościć dzieci
muszą spełnić jakieś warunki?

– Oczywiście, że tak. Sprawdzamy rodziny, do których traﬁają dzieci. Przede
wszystkim, czy w rodzinie nie ma problemów z alkoholem i czy opiekunowie
nie byli karani sądownie. Poza tym przeprowadzamy rozmowy i na tej podstawie
decydujemy, czy rodzina nadaje się, aby
przyjąć dziecko czy nie.
– Wiadomo, że niektóre rodziny nie
mogą wziąć dzieci na całe wakacje. Czy
fundacja zapewnia im pobyt w innym
miejscu?
– Dla dzieci, które będą przebywały
u rodzin krócej bądź też w ogóle nie traﬁą
do rodzin, organizujemy kolonie w Nowej
Karczmie koło Kościerzyny. Możliwe jest to
dzięki znacznej pomocy ﬁnansowej naszych
sponsorów. Naszymi darczyńcami są zarówno ﬁrmy, jak i osoby prywatne. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc można
na naszą działalność przekazać 1 procent
podatku dochodowego. Właśnie ten przedalej na str. 2

Od redakcji
Oddajemy w Państwa ręce
drugi numer biuletynu Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna
„SERCE – DZIECIOM” redagowany przez przedstawicieli
rodzin, które przyjmują do
swoich domów dzieci z litewskich sierocińców.
Tym razem docieramy do
Państwa w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci po raz kolejny przyjeżdżają do naszego
kraju na letni wypoczynek.
Chcielibyśmy podziękować
wszystkim sponsorom fundacji
oraz tym wszystkim z Państwa,
którzy przekazali 1 procent
swojego podatku dochodowego.
Pragniemy Państwa także i w
przyszłości zachęcić do przekazania tej niewielkiej kwoty na
naszą fundację.
Na koniec chcemy Państwa
zaprosić do współredagowania
biuletynu i do kontaktu
z redakcją: r.kuzma@wp.pl.
Prosimy też o przysyłanie informacji, czy chcieliby
Państwo otrzymywać kolejne
wydania „Biuletynu” (plik
pdf) do swoich skrzynek mailowych na adres:
res:
serce-dzieciom@epf.pl lub
jankas1930@op2.pl

JAK MOŻESZ POMÓC

 zaproś dziecko z polskiego sierocińca na
Litwie na święta lub
wakacje
 zgłoś się jako wolontariusz do opieki nad
dziećmi podczas kolonii letnich
 przekaż jeden procent
swojego podatku.

więcej o fundacji na: www.sercedzieciom.org

Do rodzin i na kolonie

PODZIĘKOWANIE Z LITWY

dokończenie ze str. 1

kazywany 1 procent to bardzo ważna pozycja w naszym budżecie.
Nie do przecenienia jest patronat Senatu RP, który regularnie doﬁnansowuje w znacznej kwocie nasze kolonie.
– Czy dysponujecie listą osób, które przekazują 1 procent swoich dochodów?
– W ubiegłych latach urząd skarbowy przekazywał nam informację tylko o ogólnej kwocie, która wpłynęła na nasze konto
z tego tytułu. Nie mogliśmy więc wysyłać indywidualnych podziękowań naszym darczyńcom. Nie wiem jeszcze, jak to będzie
w tym roku.
– Czy dzieci są ubezpieczone i jak jest z ich opieką zdrowotną?
– Firma, która ubezpiecza dzieci, to Hestia. Jest to ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Na koloniach jest lekarz. Gdy
dzieci przebywają u rodzin w drobniejszych sprawach opieka lekarska jest zapewniana przez opiekunów. Przy poważniejszych
sprawach dzieci są objęte ubezpieczeniem zgodnie z prawem
Unii Europejskiej. Litwa, tak jak i Polska, jest członkiem Unii Europejskiej, każde dziecko ma obowiązujące na terenie całej Unii
ubezpieczenie zdrowotne.
– Jakie są największe problemy przy organizowaniu przyjazdów dzieci?
– Oczywiście ﬁnansowe. Zawsze brakuje pieniędzy. Mnóstwo
czasu musimy poświęcać na znajdowanie sponsorów. Następny
problem to rozbudowana biurokracja. Na koniec chciałabym zaapelować do wszystkich, zarówno osób ﬁzycznych, jak i ﬁrm oraz
instytucji, które zechciałyby nas wspomóc ﬁnansowo – pomóżcie.
Jednocześnie proszę wszystkich o przekazywanie 1 procenta ze
swoich podatków dochodowych na naszą rzecz. Wszystkim, którzy
nam pomogli i pomagają, serdecznie dziękuję.
– Czy jeśli jakaś rodzina chciałaby przyjąć dziecko na część
wakcji może się jeszcze zgłosić?
– Oczywiście, wszyscy chętni, którzy chcą zaopiekować się
dziećmi mogą zgłaszać się do fundacji. Poza tym poszukujemy
także wolontariuszy, którzy pomogliby w opiece nad dziećmi
podczas kolonii. Kolonie trwają od 27 czerwca do 24 sierpnia i w
tym czasie można się do nas zgłaszać.
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Dlaczego zdecydowali się Państwo
na goszczenie dziecka z litewskich
sierocińców w swojej rodzinie?
Agnieszka Bloch

– Mamy dobre warunki mieszkaniowe i ﬁnansowe, więc postanowiliśmy dać coś od siebie innym. Nie jest problemem wziąć
dziecko na jeden raz, jednak gdy myśli się o nawiązaniu trwalszych więzi, trzeba się nad tym dobrze zastanowić. Trzeba pamiętać, że są to dzieci z problemami, które niestety z wiekiem się
mogą pogłębiać. Dzieci przez większą część roku przebywają w
środowisku, które nie ma na nich najlepszego wpływu.

Dorota Narloch

– Chcieliśmy pomóc jakiemuś dziecku i zgłosiliśmy się do fundacji prowadzonej przez Panią Sylwię Karłowską. Wiktoria będzie
u nas gościła już kolejny raz i muszę powiedzieć, że jak do tej pory
nie mieliśmy z nią żadnych kłopotów. Jest bardzo miłym i wrażliwym dzieckiem, może dlatego, że w domu dziecka jest dopiero od
pewnego czasu, a przedtem wychowywana była przez kochającego tatę, który niestety zmarł. Myślę, że zadomowiła się w naszym
domu, w którym jest dwójka naszych biologicznych dzieci i troje
dzieci, nad którymi sprawujemy opiekę jako rodzina zastępcza.

Małgorzata Stępień

– Byliśmy na wakacjach w Wilnie i przy okazji odwiedzin w domu,
gdzie kiedyś przebywała błogosławiona siostra Faustyna Kowalska, traﬁliśmy do tamtejszego sierocińca. Tam dowiedzieliśmy się, że w Gdyni
jest fundacja, która organizuje przyjazdy dzieci do Polski. Wiktoria, gdy
do nas traﬁła, miała siedem lat i główny problem był taki, że nie mówiła
po polsku, jednak bardzo szybko się nauczyła i dziś bardzo dobrze radzi
sobie z naszym językiem. Wiktoria jest wyjątkowa, jest bardzo grzeczna
i szybko się uczy. Jak każde dziecko potrzebuje ciepła, które staramy się
jej zapewnić. A z drugiej strony nam daje wiele radości.

