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Polévka na dlažbě
Hlavní myšlenkou projektu je vytvářet
neformální prostředí pro setkání pomáhajících
organizací a komunity. Nabízí možnost mít
prostor pro prohlubování spolupráce mezi
organizacemi, navázání nových kontaktů
navzájem i s veřejností.

KDO SE ÚČASTNIL
MEDICA Třinec
Charita Třinec
BUNKR, o.p.s. - NZDM a Streetwork
Centrum sociální pomoci - azylový
dům pro rodiče s dětmi
Anděl strážný tísňová péče
Šance podaná ruka - Nový START
Slezská diakonie - Oáza Nebory,
azylový dům pro ženy Sára, Sociální
asistence a poradna Elpis Třinec
Renarkon, o.p.s.
Komunita neslyšících a
nedoslýchavých Třinec
Farní sbor SCEAV Třinec

HLAVNÍ PARTNEŘI
Nadační fond Hyundai a Nadace OSF
MEDICA Třinec, z.ú.

10
přihlášených organizací

Projekt je realizován za finanční podpory Nadačního fondu Hyundai a z
vlastních zdrojů pořadatele Šance podaná ruka, z.ú.
Velmi děkujeme za důvěru v projekt a podporu při jeho realizaci.

14
pomáhajících služeb

Projekt je situován na parkovišti kolem Staré fary na Frýdecké 136.
Akce byla 1. ročníkem projektu. Zapojilo se 10 organizací a celkem 14
pomáhajících služeb. Tyto vařily z vlastních surovin polévku, kterou si samy
zvolily. Přes nepřízeň počasí, které bylo chladné a deštivé, panovala dobrá
nálada a skvělá atmosféra.
Úžasnou atmosféru vytvořila herečka a šansoniérka Renata Drössler, která se
ujala moderace. Tato báječná osobnost se vzdala svého honoráře ve prospěch

12
polévek

projektu.
Nezapomenutelný doprovodný program připravily paní učitelky Tamara
Tomoszek a Darina Szymeczková se svými dětmi ze ZUŠ Třinec a také taneční
skupina Jedině Amen, kterou vede Věra Vaňáková (Bunkr, o.p.s.).

187
ochutnávajících

Polévky opět soutěžily ve dvou kategoriích:
1. Nejlepší polévka pro odbornou komisi
2. Nejlepší polévka pro veřejnost
A jak to dopadlo?
V kategorii nejlepší polévka pro odbornou komisi se umístili:
1. místo - Komunita neslyšících a nedoslýchavých Třinec s houbovou
bramboračkou
2. místo - Azylový dům Sára Třinec s kanadskou kulajdou
3. místo - Charita Třinec s gulášovou polévkou.
V kategorii nejlepší polévka pro veřejnost se umístili:
1. místo - Charita Třinec gulášová polévka
2. místo - Centrum sociální pomoci - AD pro rodiče s dětmi s fazolovou
polévkou
3. místo - Bunkr, o.p.s. s česnekovou polévkou
Velké poděkování patří za nelehké hodnocení tříčlenné odborné komisi ve
složení: Rudolf Rusz, Jaroslav Kočík a Eva Tomečková, za účast všem
organizacím a institucím a za zájem a podporu veřejnosti.
Děkujeme, že jste s námi a že pomáháte.

Fotodokumentaci z příprav a průběhu akce naleznete na:
www.sancepodanaruka.cz
www.facebook.com/šance podaná ruka
Projekt finančně podpořila Nadace OSF z Nadačního fondu
Hyundai částkou 90 000 Kč. Díky tomuto příspěvku mohl být
uhrazen především nákup potřebného zázemí a vybavení. Děkujeme.

