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 - 2009………………………………………………………………….….982 762,- Kč
Za rok 2010 ….................................................................................................... 249 362,- Kč
Průměrná odměna vyplacená jednomu klientovi za 1. týden .................................. 1 351,- Kč
Nejvyšší vyplacená odměna za týden ..................................................................... 3 015,- Kč
Návštěvnost PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Dílnu navštěvuje denně v průměru 10 klientů. Většina klientů přichází opakovaně. Ročně
najde v dílně práci až 50 klientů Projektu Šance, kteří získají možnost učit se pracovat.
Klienti přicházejí rovnou z ulice, a chtějí-li, mohou ve stejný den, kdy nastoupí do práce,
vstoupit i do programu podporovaného bydlení. 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. Výhledově
potřebujeme kapacitu dílny zvýšit vzhledem k zájmu ze strany klientů. Dílna je během roku
často plná a klienti se musí v nouzovém provozu tísnit.

PROGRAM PODPOROVANÉHO BYDLENÍ:

Spoluúčast klientů v programu podporovaného bydlení je na začátku 1/3 nájmu = 277 Kč za týden.
Klientům stačí, aby denně smontovali 28 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 bydlení sami…
V roce 2009 Projekt Šance za bydlení klientů zaplatil………………..……………..275 763,- Kč
V roce 2010 Projekt Šance za bydlení klientů zaplatil………………..……………..233 184,- Kč
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