Sociálne projekty
SEKCIA:
SOCIÁLNE PROJEKTY

SLOVENSKO
TALIANSKO

PROJEKT “RODINY V NÚDZI“
V sociálnej oblasti sa Nadácia venuje tiež pomoci
a podpore rodinám, ktoré sú v núdzi, alebo majú
iné vážne problémy. V roku 2011 bola dvom
takýmto rodinám s postihnutými alebo vážne
chorými deťmi, jednej v Taliansku a jednej na
Slovensku, poskytnutá finančná podpora v
celkovej výške 1850 EUR.
PROJEKT “VÄZENIE”
je zameraný na ľudí, ktorí z rôznych dôvodov
musia žiť určité obdobie svojho života bez
slobody, na ktorú má každá ľudská bytosť právo.
Zámerom nadácie Cantonuovo je, aby väzni
mohli uniknúť zo špirály prázdnoty a frustrácie,
v ktorej žili, a aby naopak našli spokojnosť a
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šťastie v živote skrze to, že ocenia jeho zmysel,
pochopia poslanie a budú vedení k tomu, aby
vyjadrili to najlepšie z nich.

toho, čím sa stávame. Človeku musí byť
pomáhané pochopiť, že každá skúsenosť má
význam v jeho formovaní.
Je preto v súlade s našimi cieľmi pomôcť väzňom

V krátkosti, cieľom projektu je:
- vychovávať väznených k tomu, aby znovu
objavili vrodený zmysel pre spravodlivosť
vlastný každému človeku, či už je to myslené aj
ako dodržiavanie spoločenských pravidiel a
zákonov, či ako schopnosť vedieť správne konať
v súlade s princípmi, ktoré riadia život
všeobecne; ďalej pomôcť im nájsť svoju identitu
a znovu získať autonómiu v schopnosti vybrať si;
znovuzískať sebaúctu, mať nádej do budúcnosti,
a rozhodnúť sa dať lepšiu budúcnosť aj svojej
rodine;
-dať väzneným dôstojnosť ľudských bytostí,
pomáhajúc im získať sebauvedomenie, aby našli
odozvu na ich túžbu žiť život, ktorý má zmysel,
hodnotu a význam.
Na dosiahnutie tohto cieľu je potrebná osobná
starostlivosť o nich vo všetkých aspektoch
(duševnom, morálnom, etickom, duchovnom i
materiálnom), až kým nedokážu pripísať význam
daru
života.
Poskytovaná
starostlivosť
a pozornosť determinujú ľudskú bytosť v jej
jedinečnej neopakovateľnosti, takže neexistujú
všeobecne platné postupy, ale musia byť
prispôsobené človeku, na ktorého sa vzťahujú, a
preto sa líšia od jednotlivca k jednotlivcovi.
Starostlivosť znamená nedovoliť, aby minulosť
určovala to, kto sme, ale aby sa stala súčasťou
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objaviť ich potenciál a pripraviť sa na znovu
začlenenie do spoločnosti, aby ju vylepšovali
objaviť ich potenciál a pripraviť sa na znovu
začlenenie do spoločnosti, aby ju vylepšovali
skrze ich vlastný príspevok.
Projekt je pod dohľadom tímu dobrovoľných
spolupracovníkov
Nadácie,
s
rôznymi
schopnosťami, úlohami a funkciami, zvolenými
tak, aby mohli byť naplnené rôzne potreby.
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Do dnešných dní boli vo väzení v Siene
realizované tieto aktivity:
-tematické skupinové stretnutia, s cieľom
nadviazania dialógu a zníženiu konfliktnosti, a to
skrze úvahy na témy, ktoré vedú k oceneniu
pokoja a priateľstva.
- individuálne rozhovory, aby väzni mali

možnosť vypovedať svoje príbehy, boli vypočutí
a aby im, v prípade potreby a na ich žiadosť,
bola daná morálna, psychologická, etická a
duchovná
podpora, aj podľa odbornej
spôsobilosti dobrovoľníkov.
- doprovod počas priepustky, aby väzneným,
ktorý opustia väzenie na priepustku, bol
uľahčený pohyb a presúvanie sa v meste a
umožnené aj stretnutie s rodinou.

- doprovod do komunity pre drogovo závislých.
Odvoz je realizovaný súkromným autom. Osoba
hlásená na prevzatie vo väzení sa odprevadí na
miesto určenia
- zblíženie s príbuznými, pomoc pre rodinných
príslušníkov väzňov, ktorí žijú ďaleko a nemajú
ekonomické prostriedky, aby ich mohli prísť
navštíviť
- hudobné kompozície, aby účastníci spoznali
kritériá pre zloženie piesne a na základe zásad
osvojených v priebehu vzdelávacích kurzov
potom počas nich aj skladali vlastné texty
- koncerty vo väzení, aby účastníci mali
možnosť stráviť čas zábavy a relaxu, ponúkajúci
kvalitnú
súčasnú
hudbu
inšpirovanú
kresťanskými princípmi, ktorú zložil Fabrizio
Tiezzi. Pozorovanými benefitami sú zníženie
napätia prostredníctvom voľného času a zábavy
a zapojenie sa i aktívna účasť väzňou aj so
zvnútornením textov.
- gitarové lekcie, výuka základných akordov s
cieľom uschopniť hrať na gitare, súčasťou je aj
poskytnutie študijných schém a praktických
cvičení.
-prejav a spev, aby sa účastníci dokázali vyjadriť
skrze spev, k zlepšeniu povedomia o dýchaní
spolu s hudobným citom.
- Vianočný večierok pre deti, aby deti a
vnúčatá väzňov mali možnosť osláviť Vianoce s
ich otcami/starými otcami, tešiac sa z určitej
voľnosti kontaktu s cieľom zabezpečiť, aby
otcovia/starí rodičia a deti trávili spolu čas so
svojimi blízkymi v normálnej atmosféra pokoja.

Copyright © Fondazione Cantonuovo 2012

Fondazione Cantonuovo • Projekty / Sociálne projekty

- Vianočné darčeky pre deti, aby sa zabezpečili
otcom/starým otcom darčeky, ktoré môžu dať
svojim deťom/vnúčatám na Vianoce, a tak je
umožnené týmto rodičom/starým rodičom
preukázať svojich deťom a vnukom, že sú im
blízki a že majú o nich záujem, prejavujúc
náklonnosť aj skrze darček, ktorý akoby
umožňuje vidieť vzťah k normálnej dimenzii.
- hygienické potreby a oblečenie, aby tým,
ktorí potrebujú, bolo zabezpečené minimum
potrebné na osobnú hygienu a jednotlivé časti
odevu v prípade ich nedostatku, aby bola
zabezpečená starostlivosť a dôstojnosť človeka.
- zabezpečenie administratívnych postupov,
pomoc väzňom v spracovaní a ošetrení ich
administratívnych aj iných záležitostí,
v
kanceláriách vládnych úradov mimo väznice,
aby väznení nestratili svoje výhody a práva.
- podpora a pomoc pri príprave na maturitné
skúšky, aby boli študentom zabezpečené
potrebné materiály
na pomoc pri štúdiu
školských predmetov z učebníc a podkladov.
- objav svoje poslanie, príprava na prepustenie
z väzenia, zameraná na objavenie poslania a
prekonávania ťažkostí života. Postupuje sa skrze
čítanie knihy, po ktorom nasleduje diskusia v
skupine, sú poskytnuté podklady so zhrnutými
princípmi, otázky, na ktoré je potrebné
odpovedať, a tiež výtlačky použitých kníh.
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