V Projektu Šance si říkáme, že pomáhat důsledně má smysl.
Lidé žijící na ulici si zvykli žádat o pomoc, aniž by se sami snažili něco se sebou udělat. Zvykli si na
všude číhající jednorázovou pomoc, která je sice chvályhodná, ale dlouhodobě vytváří závislost a je návyková – nic nemusím, na všechno mám nárok. Lidi v nouzi to vede k životnímu stylu, namísto řešení
životní situace.
A proto si často společnost myslí, že když se ve dveřích pouliční pohotovosti Projektu Šance zjeví kdokoliv, budeme mu naslepo pomáhat, jak to vidí všude okolo sebe – nedůsledně. My ale pomáháme každému
individuálně dle jeho potřeb, a když je to třeba, umíme si s pomocí dát i načas.
Ještě v nedávné době zářil v Projektu Šance Pepa jako naše superstar na odiv ostatním klientům. Až tak
se mu v životě dařilo. Splnil se mu sen. Měl bydlení, skvělou práci jako pečovatel v domově seniorů…,
moc se z toho těšil a chlubil se, kudy chodil. Ale minulost – „dobří“ kamarádi, kteří přijali bezdomovectví
jako životní styl – ho pomalu stáhla zpátky, a také jeho „hluchota“ k varovným radám od lidí, kterých
by si měl vážit, ho dovedly tam, kde už předtím byl. Na ulici. Tam si opět natloukl nos. Přišel o všechno, co krátce měl. Málem umřel! Takže cestu z ulice s ním začínáme znovu – nanovo. Pepa se vrátil do
pracovní terapie v Domě Šance. Přijali jsme ho, ale než jsme mu přispěli na podporované bydlení, tak si
svých 50 % musel nejdříve u nás v pracovní terapii vydělat sám. Pak už to šlo rychle. Oholit, ostříhat (to
byl jen plán – po státním svátku bylo všude zavřeno:) a nové ubytování. Pepa začíná znovu a snad lépe!
Jeho postižení není vidět, „hodní lidé“ – kamarádi… ho ztřeští lehce.
Botičky, co má na sobě, jsou dárek od společnosti ALPINE PRO, která klienty Projektu Šance dlouhodobě podporuje. Jejich skvělé boty, bundy a další oblečení klienty zachraňují před zimou i nepohodou,
posouvají je mezi úhledné mladé lidi. Mají z nich vždy velikou radost a často je o toto oblečení doslova
„pranice“🙂.
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