Komitet Grupy do spraw Bezdomności
Dzień z życia bezdomnego dziecka
Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa Interfaith Hospitality Network of Ocean County i jakie
korzyści z tego czerpią dzieci w tych traumatycznych chwilach.
Interfaith Hospitality zapewnia bezpieczne schronienie dla rodzin, które biorą udział w
programie.
Rodziny przebywają w każdym kościele przez tydzień. Po upływie tygodnia przenoszą
się do następnego kościoła. Rodziny przebywają po kolei we wszystkich kościołach
przez okres od 3 do 9 miesięcy. Tyle czasu potrzeba przeciętnie rodzinom na
znalezienie odpowiedniego mieszkania w przystępnej cenie. W tym okresie rodziny są
w stanie zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie muszą płacić za czynsz i utrzymanie.

Każdy z kościołów zapewnia łóżka oraz miejsce do spożywania posiłków. Każdy
kościół zapewnia gorące obiady, śniadania i kolacje, napoje oraz inne przekąski na
miarę potrzeb przez cały tydzień. Posiłki te i pozostałe niezbędne artykuły zapewniane
są z datków parafian oraz innych darczyńców. Każdego ranka rodziny opuszczają
kościół nie później niż o 7:00 rano (większość rodzin robi to wcześniej, aby
przygotować dzieci do szkoły a siebie do pracy).
Rodziny mogą udać się do Day Center, które znajduje się za kościołem Saint Joseph
w Toms River, aby się zająć praniem, wykąpać się pod prysznicem i przygotować się
na nadchodzący dzień. Day Center jest również dostępne dla rodzin, kiedy mają one
wolny dzień.
Około godziny 6:00 wieczorem rodziny udają się z powrotem do kościoła, gdzie wita
ich dwoje woluntariuszy-gospodarzy, którzy zasiadają wraz z nimi do obiadu
rodzinnego. Po obiedzie dzieci odrabiają lekcje albo bawią się czy oglądają trochę
telewizji. Gospodarze zazwyczaj z przyjemnością bawią się z dziećmi albo spędzają
czas na rozmowie z dorosłymi. O godzinie 8:30 przychodzi dwoje kolejnych
woluntariuszy, którzy spędzą noc z rodziną. Ponieważ nasze rodziny przemieszczają
się z kościoła do kościoła, nasi woluntariusze zapewniają im bezpieczne miejsce
odpoczynku. Cisza nocna jest o godzinie 9:00 wieczorem, ale zazwyczaj dzieci i
rodzice są w łóżkach na długo przedtem, ponieważ rozpoczynają oni swój dzień tak
wcześnie rano.

Ciąg dalszy nastąpi ...

