BUDUJME SPOLU LEPŠIU BUDÚCNOSŤ PRE TÝCH NAJZRANITEĽNEJŠÍCH !
Veľadôstojný pán,
sme Špeciálna základná škola sv. Anny v okresnom meste Stará Ľubovňa, ktorá sa venuje žiakom s
mentálnym postihnutím a žiakom s autizmom. Sme školou rodinného typu s vysokým dôrazom na
individuálnu prácu so žiakom a jeho rodinou, jediný s takýmto zameraním v dosahu 60 km. Naším
poslaním je výchova a vzdelávanie, ktoré budú reflektovať individuálne potreby našich žiakov so
zameraním na ich všestranný rozvoj a osvojovanie si praktických zručností potrebných pre plnohodnotné
fungovanie v spoločnosti. Konkrétnymi krokmi pomáhame rodičom týchto žiakov s ich začleňovaním sa
do spoločnosti a socializáciou. Aktívne sa zapájame do debarierizácie v miestnej komunite, regióne a
spoluprácou s ďalšími školami a inštitúciami vytvárame inkluzívne prostredie. Naša škola si za krátke
obdobie vybudovala v regióne dobré meno a záujem o edukáciu v nej stále rastie.
Momentálne sídlime v prenajatých priestoroch ZSS – Domu sv. Anny, s ktorým úzko
spolupracujeme pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dom
sv. Anny prenajíma škole 4 učebne, v ktorých prebieha vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. Existujúce
priestory sú nepostačujúce, pretože počet žiakov pribúda každým rokom. A teda, výstavba adekvátnych
priestorov je nevyhnutná.
Stojíme pred veľkou výzvou „vybudovať školu, ktorá naučí žiakov – Nebáť sa žiť!“ Tá bude
prispôsobená dopytu a potrebám hendikepovaných žiakov, poskytne priestor pre ich rozvoj a
napredovanie. Prvým krokom k realizácii tejto vízie bolo zakúpenie stavebných pozemkov, ktoré už dnes
vlastníme. Nachádzajú sa v blízkosti ZSS – Domu sv. Anny, nakoľko chceme naďalej s nimi úzko
spolupracovať. Túto spoluprácu oceňujú nie len zaangažované organizácie, ale aj samotní rodičia detí.
Naším úmyslom je zapojiť sa do vyhlásených projektových výziev, avšak najprv musíme mať
vyhotovenú kompletnú projektovú dokumentáciu výstavby školy. Obraciame sa preto na Vás so
žiadosťou o finančnú podporu, ktorou nám pomôžete zrealizovať túto myšlienku a podporíte tým
budúcnosť detí so zdravotným znevýhodnením v našom regióne.
Staňte sa súčasťou nášho spoločného úsilia, aby sme aj vďaka Vám mohli splniť sny tým
najzraniteľnejším. Aktuálne prebieha kampaň StartLab s názvom „BUDUJME SPOLU LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
PRE TÝCH NAJZRANITEĽNEJŠÍCH!“ StarLab je miestom pre podporu dobrých vecí. Spája aktívnych ľudí,
ktorí chcú realizovať svoj projekt s verejnosťou, ktorá ho môže podporiť. StartLab zastrešuje Nadácia
Centra pre filantropiu, prostredníctvom ktorej môžete podporiť práve našu školu.
Malé kroky nás posúvajú k veľkému cieľu.
Za Vašu pomoc Vám v mene našich žiakov a celého kolektívu ďakujeme!
Viac informácii o našom projekte nájdete na https://www.startlab.sk/projekty/2838-budujme-spolulepsiu-buducnost-pre-tych-najzranitelnejsich/ .
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