Благодарствено писмо

Аз съм Десислава Ласкова, студентка специалност
Социални дейности – четвърти курс в СУ „Св.
Климент Охридски“.
С настоящото писмо изказвам най-искрената си
благодарност на Център за обществена подкрепа
„Света София“ към Фондация „За Нашите Деца“,
град София за оказаната подкрепа и съдействие за
провеждането на преддипломната ми практика.
Искам да изкажа специални благодарности относно
помощта и отговорността на Рая Цветанова –
Старши специалист „Ранна интервенция“, която е
мой базов специалист по преддипломна практика и
която ми оказа изключителна подкрепа и
съдействие за работа, въпреки създалата се
ситуация и трудности, поради COVID 19.
От проведения стаж аз научих, че един специалист
трябва да е много добре подготвен, квалифициран,
съпричастен и мотивиран. Да умее да работи с хора от всички социални групи, да
уважава личността и достойнството на всеки и да дава най-доброто от себе си в името
на основната цел на своята работа – да покаже пътя на човека, изпаднал в затруднение,
да му вдъхне увереност, да му помогне да развие максималния си потенциал и
възможности.
С изключителната подкрепа на Старши специалист „Ранна интервенция“ Рая
Цветанова, успях да се запозная в детайли с това как да се подпомогнат семействата и
децата, за да получат подходящите специализирани социални услуги.
Благодарна съм, че научих много от Програмата „Ранно детско развитие“ и в частност
Ранната детска интервенция. Да работиш с деца със специални потребности е
предизвикателство, всеки ден е различен сам по себе си и носи разнообразни емоции и
моменти. Разбрах, че работата е трудна, но носи истинско удовлетворение, когато
видиш напредъка в развитието на децата..
Смятам, че е важно и да се повиши информираността и чувствителността на обществото
за приобщаването и приемането на децата със специални нужди, да се предостави
възможност на децата да оперират със средата в максимална степен, според техните
възможности, да използват пълния си капацитет от знания и умения, да бъдат
уважавани като личности.
Благодаря на Център за обществена подкрепа „Света София“ към Фондация „За Нашите
Деца“, че ми дадоха възможността да обогатя знанията си и да развия уменията си, за
да се реализирам успешно, в специалността, която съм избрала, да се чувствам
удовлетворена, да бъда пълноценна за себе си и обществото.

Желая Ви добро здраве, добър дух, сила и енергия за преодоляване на всички лични и
професионални предизвикателства!

10.06.2020г
Град София

С уважение,
Десислава Ласкова

