Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí
v ČR v zapomenutí…
Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for
commercially sexually abused children and adolescents, victims of
trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.
Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm
für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer
des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen
leben...

Odměny vyplacené klientům pracujícím v pracovní terapeutické dílně
Za rok 2007 ………………………………………………………………………….….236 753,- Kč
Za rok 2008 ….................................................................................................... 315 170,- Kč
V roce 2008 PRACOVNÍ TERAPEUTICKOU DÍLNOU prošlo celkem 2 239 klientů*.
Za rok 2009 ….................................................................................................... 181 468,- Kč
Od začátku roku 2009 PRACOVNÍ TERAPEUTICKOU DÍLNOU prošlo celkem 1 121 klientů*.
Průměrná odměna vyplacená jednomu klientovi za týden: ....................................... 600,- Kč
Nejvyšší vyplacená odměna za týden: .................................................................... 3 015,- Kč
Návštěvnost PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Dílnu navštěvuje v průměru 50 klientů za týden. Většina klientů přichází opakovaně. Provoz
dílny a návštěvnost negativně ovlivnil „vyhazov“, který Dům Šance dostal od Milana Jančíka,
starosty MČ Prahy 5, z jehož ataku se někteří klienti dodnes nevyléčili a bojí se centrum
navštěvovat…

PROGRAM PODPOROVANÉ BYDLENÍ:
Spoluúčast klientů v programu podporovaného bydlení je na začátku 1/3 nájmu = 277 Kč za týden.
Klientům stačí, aby denně smontovali 37 propisek, a mohou získat okamžitě střechu nad hlavou.
V následujícím období cca 4 měsíců se klientům zvyšuje spoluúčast na 50%. Cílem je, aby si
výhledově platili klienti bydlení sami…
V roce 2009 Projekt Šance za bydlení klientů zaplatil………………..……………..165 124,- Kč
V roce 2009 klienti zaplatili ve spoluúčasti……………………………….……………44 522,- Kč

* Statistické číslo tvoří především klienti, kteří dílnu navštěvují pravidelně a splňují cíle pracovní terapie.
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