Świetlica w Białej Rawskiej jak drugi dom i trzeci rodzic
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Wiktoria Szmulska dziś jest wolontariuszką Świetlicy, pomaga dzieciom w nauce. (Justyna Napierała)

Wiktoria Szmulska, dziś uczennica drugiej klasy liceum w Białej Rawskiej jest
wolontariuszką Świetlicy Środowiskowej w Białej. O świetlicy mówi: wychowawcy pomogli
mi pozbyć się kompleksów i rozwinęli mój indywidualny talent. Młoda kobieta nim stała się
wolontariuszką, od czwartej klasy podstawówki była podopieczną świetlicy.
Mieszka naprzeciwko.
– Świetlica to taki mój drugi dom i trzecia rodzina – mówi po latach.
Dziś piękna, uśmiechnięta, pełna pasji dziewczyna, wspomina, że była zakompleksiona.
– Ciocie dały mi skrzydła – mówi.
– Małe dzieci wstydzą się korzystać z opieki psychologa, a na świetlicy są ciocie, jest też psycholożka,
która fachowo pomaga ale nie idzie się do niej jak do psychologa a jak do cioci, jest duże zaufanie –
mówi Wiktoria.

Dzieci w każdej chwili mogą zwrócić się z prośbą o pomoc. Wiktoria na świetlicę przyszła z
ciekawości, no i została.
– Nie wyobrażam sobie życia, bym nie mogła tutaj bywać.
Udziela korepetycji z matematyki, bawi się z dziećmi, zaraziła nawet swoją pasją dwie koleżanki:
Anię i Agatę.
– Są zachwycone – podkreśla licealistka.
Na świetlicy odkryła także swoją artystyczną duszę, pięknie maluje i rysuje.
A przyszłość chce związać z pedagogiką, a to zasługa tego miejsca.
– Świetlica pokazuje jak ważny jest człowiek, że nie można przejść obojętnie obok jego problemów –
mówi Wiktoria.
Wolontariusze bawią się z dziećmi i odrabiają z nimi lekcje, robią to wszystko na co zabiegani
rodzice mogą już nie mieć czasu, po pracy.
Dzieci wspólnie wyjeżdżają też na wypoczynek, były między innymi na zimowisku w Zakopanem.
Dzięki wsparciu MGOPS i sponsorów dzieci za niewielką kwotę wypoczywają w różnych miejscach,
spędzają ferie czy wakacje poza domem.
Świetlica Środowiskowa w Białej Rawskiej rozpoczęła swą działalność osiem lat temu.
Zorganizowana jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Biała Rawska, zajęcia na niej są
bezpłatne.
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