Benefiční koncert pro děti, kterým se nedaří
19. 4. 2013 od 19:30h
La Fabrika – Komunardů 30, Praha 7 – Holešovice.
Výtěžek koncertu je určen na programy o.s. HESTIA, zaměřené na děti ve věku 6 - 15 let, kterým se
z různých důvodů v životě moc dobře nedaří. Často nemají doma ani základní materiální vybavení, padnoucí
oblečení, vhodné zdravotní pomůcky a hygienické potřeby, natož pak příležitost účastnit se sportovních,
kulturních a jiných aktivit, zcela běžných pro ostatní děti. Co jim chybí ale úplně nejvíc, je bezvýhradné
přijetí, důvěra a kvalitní a stabilní přátelský vztah. V mentoringových programech se děti setkávají s
vyškolenými dobrovolníky, kteří s nimi tráví volný čas, jsou pro ně zdrojem informací, zážitků a hodnot.
Do programu PĚT P jsou přijímány děti, které mají příliš zkušeností s odmítáním a zklamáním a u kterých je
předpoklad, že jim právě kamarádský vztah a důvěra s dospělou osobou může pomoci zvládnout jejich
dlouhodobou nepříznivou situaci. Programem Pět P Praha již prošlo bezmála 600 dětí.
Dětí, které by takovou pomoc skutečně potřebovaly, je ale mnohem více.
Pro lepší představu několik skutečných dětských příběhů:
Ať žije malý Nebojsa! Ve čtyřech letech zvládl sám přicestovat od táty tyrana přes půl republiky až k mámě.
Teď je mu 6, žije chudě, ale v klidu, s mámou a mladší sestrou. V Pět P s dobrovolnicí nejraději běhají venku,
kopou do míče, hrají si na vojáky a vymýšlejí různé legrácky. Je to chytrý a šikovný kluk. Od Ježíška si usilovně
přál koloběžku nebo boby, nic z toho nedostal. Rád by se naučil plavat a jezdit na kole, hrát na hudební
nástroj, na to však rodina nemá dostatek peněz.
Příliš mnoho smůly najednou… Je to čilý osmiletý klučina z úplné rodiny a nikdo netušil, co všechno se
těsně před Vánoci nachumelí - smrt babičky, otci lékaři potvrdili Parkinsonovu nemoc, maminka v té době
ztratila práci a ještě k tomu jim zvýšili nájemné. Maminka z toho měla zdravotní kolaps a mnoho týdnů
strávila v nemocnici, pak navíc následovala dlouhodobá pracovní neschopnost. Jedině díky dobrovolnici z
Programu Pět P má máma aspoň 1x týdně možnost si v klidu zařídit všechna nutná úřadování a synek tráví
aktivně a příjemně volný čas, když teď rodina nemá ani korunu na zájmové kroužky nebo hračky.
V programu Pět P dostane každé takové potřebné dítě svého vlastního dobrovolníka – kamaráda. Vídají se
jednou týdně při aktivitách, které je baví. Mají možnost účastnit se společných jednorázových akcí a letního
tábora. Pro opravdovou pomoc dítěti je třeba získat a vyškolit dobrovolníka, sestavit vhodnou dvojici a
zajistit její oborné vedení nejméně po dobu jednoho roku (samotný vztah obvykle trvá déle), dále zajistit
pomůcky a materiál na schůzky, finance na zdravotní pomůcky, zájmové kroužky pro dítě, sportovní,
výtvarné, hudební aj. vybavení, permanentky a vstupenky apod. Výnos tohoto benefičního koncertu
pomůže zapojit do programu Pět P více dobrovolníků a aktivit pro více dětí, které to skutečně potřebují.
Více na www.hest.cz
Výtěžek z prodeje vstupenek na benefiční koncert bude
zdvojnásoben díky grantu Nadace Divoké husy - tento příspěvek pak
bude využit na Letní tábor Programu Pět P

Programy HESTIA podporují: Hlavní město Praha, Městské části Praha 2, 3, 5, 9, 10 a 11, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a společnosti Veolia Voda ČR, KPMG ČR, ETELA, Vodafone, ČEPS, CS Development, AWAC, ČEZ a všichni drobní dárci.

