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Projekt OPORA
Pomoc pre waldorfské inštitúcie v období pandemickej krízy
Milí členovia waldorfskej asociácie, waldorfskí priaznivci a priatelia,
Od 10. marca boli zavreté prvé školy a škôlky na Slovensku – najskôr v Bratislave, potom
nasledovali ďalšie mestá a obce. Waldorfské školy a škôlky a ľudia v nich pôsobiaci už mesiac
nemôžu plniť svoje poslanie vychovávať a vyučovať deti v súlade so skutočnou prirodzenosťou
človeka. Snažia sa to robiť aspoň na diaľku, ale teraz všetci môžeme cítiť aká je virtuálna realita
v mnohých ohľadoch chudobná oproti živej realite.
Nikto nevie ako dlho potrvá tento stav, ale triezve odhady hovoria o rádovo mesiacoch. To stavia
waldorfské inštitúcie pred veľmi vážnu otázku: ako majú financovať svoju existenciu kým sa toto
obdobie skončí? Najvážnejšie sa to dotýka tých, ktoré sú závislé výhradne na školnom platenom
rodičmi. Len dve waldorfské školy a jedna školská iniciatíva majú na Slovensku spolufinancovanie
od štátu; ďalšie školské iniciatívy, všetky waldorfské škôlky a rôzne zariadenia s prvkami
waldorfskej pedagogiky nedostávajú žiadnu formu štátnej podpory. A finančná situácia rodičov
samotných je ohrozená prepúšťaním a znížením príjmov.
Mnohé waldorfské inštitúcie sa rozhodli poskytnúť výraznú zľavu zo školného, aby sa tak pokúsili
spoločnými silami prekonať ťažké obdobie. Lenže aj toto opatrenie má svoje limity.
Preto považujeme za potrebné spojiť sily a vytvoriť základňu pre pomoc na celoslovenskej
úrovni. Vyhlasujeme projekt „OPORA“, ktorý má zabezpečiť podporu pre ľudí z waldorfských
inštitúcii: pomôcť zachovať existenciu škôl, škôlok a iniciatív a umožniť im ďalej pokračovať v ich
poslaní po skončení protipandemických opatrení. Vyzývame všetkých, ktorým na tom záleží, aby
sa zapojili a poskytli jednorazový alebo opakovaný finančný príspevok, ktorý bude v plnom
rozsahu použitý na priamu peňažnú pomoc pre waldorfské inštitúcie a iniciatívy.
Predstavenstvo AWŠŠ nechalo na tento účel zriadiť transparentný účet vo Fio banke, číslo účtu je
SK56 8330 0000 0027 0179 3823, jeho stav možno sledovať tu:
https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2701793823
Ďakujeme za každú pomoc.
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