Proč název Světlo do života
Musím se vrátit do roku 2003, kdy jsem sestavil 8 člennou skupina studentů zemědělské
školy. Společně jsme sepsali a zpracovali grant v programu MAC a Connection (Nadace
Nokia) a získali jsme finanční dotaci ve výši 40.000,- Kč na svůj první projekt. Ten byl
zaměřen na volnočasové aktivity pro děti ze ZŠ Havlíčkova v Opavě.
Název projektu Světlo do života vzešel z oslovené cílové skupiny, kterou byly především děti
s vadami řeči a zraku.
V roce 2004 se nám opět podařilo získat grant a finančně zajistit pokračování projektu z roku
2003. Tyto dva projekty byly velmi úspěšné a byly přínosem jak pro děti ZŠ, tak pro studenty
zemědělské školy, kteří takto získali velmi cenné organizační zkušenosti a měli možnost
poznat, s jakými problémy musí tyto dětí každodenně „bojovat“.
Koncem roku 2004 jsem oslovil několik kamarádů a po několika setkáních a poradách jsme v
roce 2005 založili nové sdružení v naší obci.
Původní název ve stanovách byl Helios.
Pod tímto názvem však naše nové sdružení nebylo zaregistrováno, protože obdobný název již
existoval.
Navrhl jsem proto vrátit se k názvu Světlo do života a tento název byl již ministerstvem vnitra
akceptován.
Během zpracovávání prezentace k 10. výročí založení sdružení jsem si postupně uvědomoval,
jaké velké množství aktivit naše sdružení za tuto dobu podniklo.
Do našich aktivit se zapojovali především studenti zemědělské školy, ale pomocnou ruku
podali i studenti ze strojní a stavební školy v Opavě.
Za dobu 10 let činnosti sdružení, se našich akcí aktivně zúčastnilo okolo 50 studentů.
Sedm z nich bylo, nebo stále je členy sdružení.
Členové našeho sdružení v letech 2007-2010 také pomáhali při realizaci nových tří
studentských projektů v programu MAC a Connection.
Naše činnost se během prvních tří let stabilizovala a je zaměřena na práci s mládeží a dětmi,
propagaci cykloturistiky, organizování autobusových zájezdů, na ochranu životního prostředí
a na spolupráci s obdobně zaměřenými sdruženími z Polska.
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