Změnila jsem

svůj život

Zakladatelka
občanského sdružení
Dejme dětem šanci Michaela
Chovancová vybudovala
v podstatě od píky organizaci,
která pomáhá dětem začlenit se
do normálního života. A že to nebyl
žádný med, může jen potvrdit. „ALE
STÁLO TO ZA TO!“ prozradila
nám sympatická „máma“
desítek dětí…

OD ZÁKLADU!

kamarádce a teď už i kolegyni, která je právnička
a několik let chodí pomáhat na Linku právní pomoci do Nadace Naše dítě. Ta mě představila Zuzaně Baudyšové, díky které jsem mohla nahlédnout do světa dětí z dětských domovů. Přiznám
se, že o této problematice jsem vlastně vůbec nic
nevěděla. Čím víc jsem se ovšem dozvídala, tím
víc jsem toužila vědět víc.“

kolegyně-kamarádky na bázi
dobrovolnictví. Samy si hradí účty za telefon, dopravu i pojištění. Proto ocenila, když ji manžel finančně podpořil. „Úplně růžové to ale také
není. Kvůli práci nemám tolik času na rodinu a to
občas přináší v partnerském vztahu neshody. Nakonec to ale vždycky s manželem vyřešíme.“

Pomohly
KAMARÁDKY

Aby Michaela nenaplnila heslo, že kovářova kobyla chodí bosa, osobně začala podporovat slečnu, se kterou se začala stýkat osobně. „Když někomu něco nabízím, tak si to přece musím sama
vyzkoušet! Té dívce je už skoro devatenáct, našla si přítele, otěhotněla, a v létě dětský domov opustí. Je to
typický případ, kdy se dívky,
toužící po citu, který jim chyběl, chytí prvního kluka, který jim vyzná lásku, a ne pokaždé to končí happy endem…
Snad to nebude i její případ…“

V hlavě měla Michaela jasnou představu – nabídnout dětem finanční pomoc po opuštění dětského domova, a to tak, že jim někdo bude spořit
po dobu, kdy budou v domově
s tím, že se v případě zájmu se
může dotyčný s dítětem i vídat.
Touha pomoci ji úplně pohltila.
Volné večery trávila u počítače
a nasávala informace jako houba. „Bylo mi jasné, že ve dvou
lidech se to zvládnout nedá“,
vzpomíná na nelehké začátky
Michaela. S pomocí pak přišly
její další tři kamarádky a ke splnění snů zbýval už jen malý krůček – registrovat
občanské sdružení s názvem Dejme dětem šanci.
„Od toho dne jsem se ještě prakticky nezastavila.
Pracovala jsem 15 let v realitách a poslední roky
mě už to tolik nenaplňovalo. Toužila jsem dělat
něco smysluplného, a to mi má současná práce
splňuje na dvě stě procent!“

PŘÍKLADY táhnou

„ZA DOBU NAŠEHO
PŮSOBENÍ JSME
SPLNILI PŘÁNÍ
1266 DĚTEM
ZA TÉMĚŘ
450 TISÍC KORUN!“

INSPIRACE celebritami

Bez RŮŽOVÝCH BRÝLÍ…

To, že by mohla pomáhat dětem vyrůstajícím
v dětských domovech, ji napadlo v době, kdy
do České republiky pronikl fenomén takzvané
adopce na dálku. „Ve všech médiích se známé
osobnosti chlubily, že mají adoptovaného černouška, a často ukazovali fotku „svého dítěte“.
Líbila se mi ta úžasná konkrétnost pomoci. Říkala
jsem si, že je ale spousta dětí, které naši pomoc
potřebují přímo u nás, v Česku. Navíc v případě
pomoci dítěti v rámci České republiky se každý
může daleko lépe přesvědčit, že dítě, kterému pomáhá, opravdu existuje, a že prostředky do podpory vložené opravdu doputují právě k němu,“ říká
Michaela. V té době měla Michaela dvě malé děti,
práci, závazky, a nebyl čas, prostor a ani možnosti
začít „podnikat“ v této sféře.

Bez podpory manžela by Michaela svou práci nezvládla. Do dnešního dne pracuje jak ona, tak i její

Plány
do BUDOUCNA

Těch má Michaela se svým týmem plno. „Právě
jsme zahájili náš čtvrtý projekt ,Pomoz mi do života…´ Na podzim chystáme velký projekt – internetový Strom splněných přání ve spolupráci
s internetovou nákupní galerií MALL. Přála bych
si, aby se projekt Dejme dětem šanci stal synonymem pomoci konkrétním dětem bez domova.
A aby byl všeobecně známou, a hlavně důvěryhodnou organizací.“ ■

Ženy „v akci“
Patronkou o. s. Dejme dětem
šanci je herečka Lucie Benešová
(třetí zprava).

Připravila: dit; foto: archiv o.s. Dejme dětem šanci

osud

SBÍRÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
za pochodu
Jenže pak přišel zlom. To když se jim před třemi
lety narodil „benjamínek“ rodiny a Michaela si
uvědomila, že pokud má šanci změnit svůj pracovní život, je to právě teď. „Řekla jsem o nápadu
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Míša se se svými dětmi
snaží trávit veškerý
volný čas.
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