
se začátkem nového roku se opět otevřely všechny provozy Projektu Šance. A opět se někdy až překotně začaly 
odehrávat životní příběhy jednotlivých klientů, do kterých se snažíme v rámci možností pozitivně zasahovat. 
David nastoupil do dílny v listopadu 2009. Z dětských domovů a české ústavní péče byl zvyklý jako mnozí ostatní, 
že mu musí všechno projít. V domovech se často chytil nejsilnější party a snažil se zapadnout a proplout. Trvalo 
několik měsíců, než se rozhodl, že by to v dílně mohl zkusit. Zapadl ale bohužel do „starých kolejí“ a sám se své 
šance vzdal. Z ústavní péče si odnesl, že zase nějak propluje. Bohužel mu ale schází elementární návyky, pracovní 

– sociální – lidské, které jsou nezbytné, aby mohl žít jako slušný člověk. To vše dílna nabízí opět od nového roku od pondělí do pátku 
od 10:00 do 17:00. V týdnu v rámci pracovní terapie klientům pomáhají paní Kubíčková a paní Novotná, které občas podléhají 
mateřských citům a lítosti nad osudem klientů, než aby je vychovávali. V úterý a ve čtvrtek to pak napravuje László v rámci 
DNE S LÁSZLEM. Kdo z klientů chce, může od Lászla získat vše, co potřebuje. Od rady přes inspiraci až třeba po kalhoty, když 
už se Martinovi zdálo, že je má moc roztrhaný. 

Jeden z příběhů klientů se v této době ale blíží ke svému konci. Možná si ještě vzpomenete na Mirka, o kterém jsme Vám v minulém 
roce psali. Po dlouhých letech života na ulici a intenzivní spolupráci s Lászem, plné zvratů a návratů, poté co si našel přítelkyni, která 
s ním chtěla sdílet život, mu lékaři diagnostikovali rakovinu. Mirek v těchto dnech prožívá to nejlepší a zároveň nejhorší období svého 
života. Bydlí v bytě, má práci i přítelkyni. My ostatní se o Lászla trochu bojíme, protože je z nás nejcitlivější a nejemocionálnější a jeho 
vztah s Mirkem, který pochází z jeho rodného kraje, byl velmi intenzivní a Lászó mu často nahrazoval rodiče, které nikdy nepoznal. 
Nám všem ale nezbyde nic jiného, než to přežít a jít dál. 

Možná si myslíte, že získávat podporu pro české „děti ulice“ je snadné a většina lidí pochopí, že je třeba snažit se pomoci. Od roku 
1995 László ale získává jiné zkušenosti. Jedna z lékařek, která vedla testování klientů Projektu Šance na přenosné choroby, Lászlovi, 
když začínal, řekla: „A proč byste pro ně měl chtít i sprchu?“ …  Později ale Lászlovi řekla: „László, já jsem to už pochopila. Byl u nás 
jeden z Vašich klientů, a když jsem se zeptala, kdo je mu nejbližší, komu máme oznámit to, co by bylo potřeba, uvedl Vaše jméno, 
omlouvám se Vám.“ Toto uvědomění ale není běžné. Mnozí lidé včetně lékařů se klientů štítí – ať už pro jejich život na ulici nebo proto, 
že jsou extrémně chudí, jak uvedla ředitelka Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové v jednom pracovním rozhovoru. 
12. ledna se do dílny s voláním o pomoc… hlásil Martin III., který minulý rok nechtěl snášet „skoro“ běž-
né pracovní prostředí a se zvednutým nosem odešel. Na 12. ledna měl těžkou noc a snad mu to pomohlo 
pochopit, že zachránit se může jen on sám. My mu v tom můžeme jen pomoci. Ještě v tom dnu se ubytoval v rámci 
programu podporovaného bydlení a poprvé v životě opravdu pracuje – chodí do práce už dva měsíce.
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Projekt Šance je aktivistou Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, který byl zakotven v usnesení vlády České republiky dne 12. července 2000 č. 698.

1. Mirek někdy v roce 2003. 
2. Mirek s Petrem na Vánoce 2009.
3. Králíček Termix a morče Ramík, kteří mimo jiných dělají klientům v dílně společnost.
4. A Martin maluje dál na tašky i svíčky. Spíš náhodou vznikla nedávno „čínská série“.
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1 Mirek někdy v roce 2003
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10. 11. 2009 Na vernisáži kalendáře mistra Olbrama Zoubka, který Projekt Šance obdržel do aukce s jednou  
  z patronek Domu Šance s Táňou Fischerovou.
06. 12. 2009 Česká televize věnovala Projektu Šance 2. adventní koncert. Úspěšně jsme přežili i přímý přenos… 
18. 12. 2009 László s ministrem práce a sociálních věcí na ministerstvu.
29. 01. 2010 László s ministrem kultury ČR prof. V. Riedlbauchem na ministerstvu.

IČO: 65 99 57 67, Registrace právní subjektivity: MV 6.1. 97 II/s-os/1-31537/97-R v Praze. 
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Mnohdy se stává, že klienti, kteří jsou sami na ulici, se snaží pomáhat stejně osudem postiženým. Radek se snažil pomáhat dvěma klu-
kům, dvojčatům, kteří ihned, jak opustili brány dětského domova, skončili na ulici. Žebrají a problémy s životem zatím neřeší. O Projektu 
Šance ví, ale jejich život jim zatím vyhovuje. Radek je nechal přespávat v opuštěné plechové boudě, kterou si našel, ale oba kluci někde 
„získali“ nějaké broučky, kteří zamořili celé jejich bydlení, a Radek musel spát v mrazech na lavičce. Vedlo to ale k tomu, že právě dokon-
čuje svou léčbu, testování, které dlouhé měsíce zanedbával, a v těchto dnech by měl nastoupit do dílny a s Martinem by měl malovat na 
tašky a svíčky. Malovat umí. Je to právě on, který pro Vás připravuje obrázky na obálky.
Štědrý den jsme s klienty oslavili v nouzovém provozu Domu Šance na Praze 9. Dárky pro klienty byly hlavně praktické. Mezi ty nepraktické 
dárky, co mají ale velký úspěch, patří různí plyšáci, které si klienti nechávají po celý rok. 
Na konci roku 2009 jsme se sešli na Ministerstvu práce a sociálních věcí s panem ministrem JUDr. Petrem Šimerkou, který o smutném 
konci Domu Šance, který původně sídlil na Městské části Praha 5, ví od listopadu 2009, kdy se zúčastnil benefičního představení v diva-
dle Ungelt. Bohužel nám ale hned mezi dveřmi oznámil, že objekt pro Dům Šance nemá. Přesto si převzal oficiální žádost, kterou dokonce 
pochválil. V únoru 2010 nás přijal ministr kultury prof. Václav Riedlbauch, který měl upřímně radost, že se projekty slibně rozvíjí. Přestože 
problém je mimo jeho resort, slíbil, že se pokusí podporu pro Dům Šance získat. 
Na konci roku 2009 jsme uzavřeli statistiku odměn klientů i náklady na podporované bydlení a zjistili jsme, že i díky Vaší pomoci a podpoře 
jsme klientům vyplatili na odměnách za práci 430 839 Kč a za podporované bydlení 275 763 Kč. K těmto nákladům se samozřejmě přidá-
vá celá řada dalších, vč. energií, nájmu, nákupu dílů propisek atd., což celý projekt značně prodražuje, bohužel se bez těchto investic ale 
neobejdeme. Dům Šance za rozumných nájemních podmínek je jedinou schůdnou cestou, ale jak můžete číst, pro „děti ulice“ a jejich „pra-
covní učení“ zřejmě není. Nevzdáváme se však a s optimismem (možná neodůvodněným) jdeme dál. Během roku 2009 probíhal průběžný 
audit Projektu Šance. Vyjádření auditorské firmy za rok 2009 Vám stejně jako v minulém roce zašleme do června 2010.

Vážená paní. Vážený pane.
Vážení přátelé, kteří jste často tou jedinou RODINOU, kterou české „děti ulice“ mají,

děkujeme Vám za Vaši podporu v roce 2009, která nám moc pomáhá. Děkujeme Vám nejen za Vaši finanční podporu, ale také za čepi-
ce, rukavice a šály, které jsme klientům rádi na letošní mrazy rozdali. Děkujeme Vám za dopisy a přání. Věřte, že i to posiluje naši víru 
jít dál a „bojovat“ za lepší osud těch, co si to zaslouží.

Laskavě Vás prosíme, pomozte nám i v tomto roce. Stejně jako v minulém roce bychom Vaši podporu rádi využili především na odměny 
pro klienty za práci a na nákup dílů propisek, které klienti během roku montují/balí a každou smontovanou propisku ručně podepisují.

Děkujeme.

S úctou Vás zdraví Lásló Sümegh,    Petr Novotný,
 koordinátor     jeden z kmotrů pracovní dílny

 a za tým Projektu Šance, Pavel Kozler, autor dopisů

pro Rodinu 2010_1.indd   2pro Rodinu 2010_1.indd   2 3/23/10   2:03 PM3/23/10   2:03 PM


