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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 a navázání kontaktů u nových
pracovníků a s veřejností.

KDO SE ÚČASTNIL
MEDICA Třinec, z.ú.
Charita Třinec
KAPA, o.p.s.
BUNKR, o.p.s. - Streetwork
Centrum sociální pomoci, p.o. - Denní
stacionář RADOST
Charita Jablunkov - Centrum pomoci
sv. Rafaela
Šance podaná ruka, z.ú.
Slezská diakonie -TABITA, ELPIS, NOE,
ARCHA, JORDÁN, SOCIÁLNÍ
ASISTENCE, a BETHEL Třinec

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

9
přihlášených organizací

Akce byla pilotním, 0. ročníkem projektu. Poprvé se tak mělo možnost zapojit
9 organizací a celkem 14 pomáhajících služeb. Tyto vařily polévku, kterou si
samy zvolily, z vlastních surovin.
Polévky soutěžily ve dvou kategoriích:
1. Nejlepší polévka pro odbornou komisi
2. Nejlepší polévka pro veřejnost
Kromě jedenácti soutěžních polévek jste mohli ochutnat také pravý ukrajinský
boršč, vařený rodinou, která uprchla před válečným konfliktem, a polévku
uvařenou z potravin darovaných Potravinovou bankou, připravenou klienty
Šance - Nový START.

14
pomáhajících služeb

13
polévek

Projekt je realizován na parkovišti kolem Staré fary na Frýdecké 136.
Do podzimního, prvního ročníku se mohou zapojit další organizace z regionu.
Těšíme se také na větší zapojení místních institucí a úřadů.
Velké poděkování patří za nelehké hodnocení tříčlenné odborné komisi, za
účast všem organizacím a za zájem a podporu veřejnosti.
Děkujeme, že jste s námi a že pomáháte.

200
ochutnávajících

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Proč se akce konala v čase od
10.00 do 14.00 hodin?
"Akce byla určena především pro
pracovníky a klienty organizací,
které své služby poskytují právě v

Z čeho byla hrazena tato akce?
"Celá akce byla hrazena z grantu
nadačního fondu Hyundai a z
vlastních zdrojů pořadatele Šance
podaná ruka, z.ú."

této době. "
Proč byl na místě skákací hrad,
když jsou děti ve škole?
"Byly pozvány děti ze Základní
umělecké školy v Třinci, které
vytvořily hudební doprovod celé
akce. Pro tyto děti byl hrad
odměnou. Také se přicházely
podívat maminky s malými

Jak jste dokázali, že
moderoval
hokejista
Jaroměřský?

akci
Jan

"Myšlenka projektu se Honzovi
líbila. Slovo dalo slovo a tak se stal
nejen moderátorem, ale také
prvním ambasadorem. Děkujeme
tímto za spolupráci a podporu."

dětmi."
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. Nadaci
velmi děkujeme za důvěru v projekt a podporu při jeho realizaci.

