Neziskové organizace

Příběh o úniku z beznaděje

aneb jak se s pomocí Motýlku jedna
z maminek samoživitelek odrazila ode dna
Paní Jana žila v azylovém domě se svými dvěma malými syny a každodenně
bojovala s nedostatkem peněz. Koupit
mladšímu synovi plenky nebo staršímu
boty, když už staré zase tlačí? Z čeho
uhradit doplatky na léky, když kluci
zase marodí? V peněžence pak zbyde
sotva na rohlíky…
Když paní Jana přišla poprvé do Komunitního centra Motýlek, propadala beznaději, cítila se na dně. Naštěstí
zde našla pochopení a pomocnou ruku.
Ochotná sociální pracovnice jí pomohla
vyřešit dlouhodobé problémy. A nakonec se jí podařilo od pomyslného dna
odrazit.
A S ČÍM JÍ V MOTÝLKU POMOHLI?
• Zajistit pronájem bytu a ve spolupráci
s nábytkovou bankou ho vybavit; jedna z nadací zaplatila pračku a dětem
postele;

• zprostředkovat pomoc z potravinové
banky, nejen jídlo, ale i plenky a další
potřeby;
• vyřídit sociální dávky, aby si rodina bydlení udržela;
• najít brigádu;
• začlenit staršího syna do školičky
v Motýlku a zařídit mu logopedii.
Příběh paní Jany a jejích malých synů
je jedním z mnoha, které díky Motýlku
skončily šťastně. V tomto komunitním
centru na Černém Mostě už více než
20 let nacházejí pomoc rodiny s dětmi
v náročné životní situaci i ty, které pečují o děti se zdravotním postižením.
Je povzbuzující, že osud těchto dětí
není lhostejný ani mnoha obyvatelům
Prahy 14. Mezi sousedy se našlo několik
dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají. Díky laskavým dárcům, kteří přispívají
do krizového fondu, se daří pokrývat
naléhavé výdaje rodin v nouzi. Úžasný
ohlas měla i prosba o darování nepo-

třebných hraček. V Motýlku se sešly
nejen hry, panenky, autíčka a knížky, ale
i další vybavení pro děti. K tomu leckdo
přidal i pár povzbudivých slov pro ty,
kdo to mají v životě opravdu těžké, i pro
Motýlek, který je tu pro ně. „Velké díky
patří těm, kdo se do této sbírkové akce
zapojili a třeba vysvětlili svým dětem, že
vzdát se věcí ve prospěch jiných přinese
dobrý pocit i jim samotným,“ doplňuje
Zuzana Jelenová, předsedkyně správní
rady Motýlku.
KC Motýlek
Pomáhejte s námi těm, kteří to
opravdu potřebují. Laskavým
dárcům děkujeme za příspěvek
do krizového fondu - sbírkový účet:
2501883883/2010.
Nebo se chcete stát dobrovolníkem?
Hlaste se na tel. 777 964 754 nebo
e-mailu dobrovolnik@motylek.org
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Linka návratu
Městské nemocnice
následné péče

 770 170 651
BEZPLATNÁ POMOC!
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