Roman
„Když nás s bráchou přivezli do dětského domova, mysleli jsme si, že tam budeme jen jeden
den a potom se vrátíme k tátínkovi. Asi po měsíci jsme se dozvěděli, že je náš tatínek ve vězení
a jeden den se prodloužil na pět let.“
V roce 2012 jsme vyhlásili literární soutěž na téma Jak jsem se dostal(a) do dětského domova,
přání do života, do které se zapojil i tehdy třináctiletý Roman. Jeho velkým přáním bylo dostat
se na Střední odbornou školu ochrany osob a majetku v Ostravě.
„Ptáte se, proč bych chtěl být policistou? Už v 5. třídě jsem se díval na dokumentární filmy
o policistech, kteří nasazují své životy při různých katastrofách, dbají na pořádek, a hlavně
pomáhají lidem, kteří jejich pomoc potřebují. Také bych chtěl pomáhat.“
My v DEJME DĚTEM ŠANCI také rádi pomáháme a podpora dětí při studiu nám přijde velmi
důležitá. Věříme, že studium jimi vybraného oboru zvýší jejich motivaci a šanci k úspěšnému
dokončení studia, proto jsme se rozhodli pomoci i Romanovi. Díky našim podporovatelům se
nám podařilo splnit několik jeho přání. Zaplatili jsme mu mimo jiné tréninky thajského boxu,
aby tak mohl zlepšovat svou fyzickou kondici, a řidičský průkaz, který je nezbytnou součástí
pro jeho vysněné budoucí povolání.
Ve školním roce 2017/2018 jsme začali za pomoci fyzických osob a firemních dárců hradit také
jeho náklady spojené se studiem vysoké školy AMBIS Praha, kam se přihlásil po úspěšném
zvládnutí střední školy. Jeho dosavadní úspěchy pro nás shrnul v krátkém povídání v roce 2018,
po přečtení své předchozí povídky.
„Přání z 8. třídy na základní škole jsem si splnil! Dostal jsem se na policejní školu MV
v Holešově. Dostal jsem se mezi nové lidi, zažil plno nových zážitků, získal nové zkušenosti
a dozvěděl jsem se spoustu informací o práci u policie. Dnes je mi 20 let. Přání toho kluka
z 8. třídy se dnes nijak nemění. Studuji v Praze VŠ AMBIS, obor kriminalistika a kriminologie.
Škola mě baví a zvládám u toho dělat i spoustu dalších věcí.“
Roman je jedním ze studentů, které podporujeme v rámci projektu „Pomoz mi do života…“
Součástí tohoto projektu jsou dvakrát do roka také čtyřdenní pobyty, v průběhu kterých
zajišťujeme všelijaké kulturní aktivity a vzdělávací semináře. Vnímáme jako naši povinnost
zasvětit mladé lidi do světa zaměstnanosti a finanční gramotnosti, což se cílevědomému
Romanovi zalíbilo.
„Po několika brigádách, které mi nedaly nic než peníze, jsem hledal něco, co by mě bavilo
a zároveň v tom viděl smysl. Dnes se mimo studia kriminalistiky vzdělávám na finančním trhu.
Mám určité cíle a sny, ke kterým směřuji.“

Po jeho přestěhování do hlavního města Prahy, se s ním pravidelně setkáváme v rámci námi
pořádaných akcí, kde nám pomáhá s jejich hladkým průběhem. V Praze jsme mu také pomohli
s hledáním brigády. Dva roky pracoval v restauraci Ambiente Brasileiro, která nás podporuje
již od našeho založení než si našel práci, kde uplatňuje své vědomosti v oblasti financí.
Máme velkou radost, že se Romanovi daří plnit jeho sny a přání, a že toho můžeme být
součástí. Věříme, že po dokončení vysoké školy, vstoupí do samostatného života připravený.
Nejen díky nám, ale také díky jeho podporovatelce, která mu od roku 2016 zasílá pravidelné
měsíční příspěvky, aby mu tak usnadnila nelehké začátky. Roman má nyní naspořeno přes
20 tisíc Kč a tato částka každý měsíc narůstá.
Rádi sledujeme, jak se děti, které podporujeme mění v dospělé jedince a utvářejí se jejich
osobnosti. S několika jsme v kontaktu i po jejich opuštění dětského domova, a i nadále
zůstáváme součástí jejich životů. Věříme, že s Romanem tomu nebude jinak. Jsme zvědaví,
kam ho jeho píle a pracovitost zavedou, a ať už se jeho sny a cíle budou odvíjet jakýmkoliv
směrem, vždy ho rádi podpoříme.
„Velké díky patří dětskému domovu a organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI. Bez této organizace,
sponzorů a lidí, kteří jsou její součástí, bych nebyl tam, kde jsem dnes. Ať už to jsou vzdělávací
semináře či finanční podpora, vždy to bylo užitečné. Děkuji za to, že toho můžu být součástí.“

