
musím se Vám přiznat, že když jsem před lety jezdil kolem hlavního nádraží, vždycky mě trápilo pomyšlení na ty převážně mladé lidi, kteří 
tam tráví svůj život, ale kteří by snad tak nemuseli skončit… S otevřením dílny máme možnost spolu s klienty to změnit. Mají u nás reálnou 
šanci chytit se, žít svůj život. Už mě to tolik netrápí. I po deseti letech spolupráce mě ale László dokáže fascinovat. V pátek přišel do 
streetworkcentra Michal, který z dílny odešel, protože dal přednost svému „volnému“ životu před řádem a odpovědností – svou budoucností. 
Že prý asi umírá… Dělal jsem si z toho legraci, dokud se mi nesvěřil, že má v moči krev. Řekl jsem mu, aby šel raději za Lászlem, ale že 
v pátek odpoledne před svátky mu jen těžko pomůže. Neměl navíc placené ani minimální zdravotní pojištění. Když ho László uviděl, hned 
řekl, že důvodem je žloutenka, kterou nedoléčil, když nechtěl být v nemocnici za nicku, tak se zvedl a řekl: „Zvládnuto.“ A odešel. Ale pak ho 
László naložil do auta a možná s modlením jeli do nemocnice. Bylo to prý na hraně, ale naštěstí narazili na lidské lékaře, kteří Michala přijali, 
a uvidíme, jestli byl dostatečně vystrašený a doléčí se. Kde na to ale László bere energii a víru, to opravdu nevím…

Na konci srpna z dílny do „velké práce“ odchází Josef. Stačilo mu pár měsíců, otřepal se a už vidí své další možnosti a chce žít svůj život. 
László ho napomíná, aby vše dobře uvážil, že vedle práce musí někde bydlet, něco jíst, ale Josef se už tak těší a věří, že obtíže překoná, 
že je myšlenkami jinde. A u „kulatého stolu“ se dohodli, že kdyby se mu nový start do života nepovedl, může se vrátit a zkusit to ještě jednou. 

A to je cíl, o který se snažíme a ve kterém nám nezištně pomáháte. I s Vaší pomocí a s Lászlovou neutuchající vírou se podařilo pomoci 
a snad zachránit život dalšímu mladému člověku, který si, doufejme, jednou vybuduje svou rodinu a najde svůj domov, jak si v životě přeje.

Marek, kterému všichni říkají Sluníčko, je v dílně od jejího založení. Dlouhé roky, co opustil ústavní péči, žil na hlavním nádraží v Praze 
a čekal na své štěstí, které ale nepřicházelo. Už v době, kdy ještě nebyla dílna, jsme mu nabízeli práci a několikrát jsme mu pomáhali 
i s bydlením, ale on měl o svém osudu jiné představy. Když jsme v roce 2006 dělali první pokusy s pracovní terapií, jak na ni klienti budou 
reagovat a budou-li mít o ni vůbec zájem, ho ostatní zvali ke stolu, aby šel také montovat propisky, ale on jim řekl, že to pro něj není dobrý 
byznys. Všichni se tomu smáli, a po pár měsících i Marek přišel na to, že v dílně se bude mít přeci jen líp, že bude mít základní životní 
jistoty.
Marka si z dětského domova vzala do pěstounské péče paní, která pro něj ale neměla dostatek lásky a pochopení. Snad čekala 
permanentní děkování a dokonalého dospívajícího člověka… Jako v celé řadě dalších případů to skončilo násilím a jeho návratem do 
ústavní péče a v osmnácti šel na ulici. 
Marek je dost ovlivnitelný, ale László ho vede a má s ním nemalé úspěchy. Po srpnové výplatě šel za mnou jakožto za asistentem Lászla, 
abych mu pomohl nakoupit. Nechal jsem ho napsat si seznam, co by vlastně chtěl, abychom to koupili v dobré kvalitě a za dobrou cenu, 
a tak jsme šli po streetcentru v pátek na nákup. Marek si pod mým vedením vše naložil do košíku a sám u pokladny zaplatil. Říkal jsem 
mu, že si může koupit třeba trvanlivé salámy na celý měsíc, ale měl spíš radost z toho, že se pořádně nacpe. Možná Vám ten nákup za 
pětistovku nepřipadá jako nějak výjimečná věc, ale pro nás je to u Marka velký posun vpřed… Marek se v běžné práci zřejmě už nikdy 
neuplatní, vzhledem k tomu, co prožil… a tak se ho snažíme vést, aby se do budoucna například staral o zvířata, nebo uvažujeme nad 
nějakou jednoduchou prací, aby mohl slušně žít.  

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně 
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které 
žijí v ČR v zapomenutí… 

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commerci-
ally sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, 
living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm 
für kommerziell  sexuell  missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer 
des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...

Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 
110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP  Linka Šance 
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797
www.sance.info * info@sance.info
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IČO: 65 99 57 67, Registrace právní subjektivity: MV 6.1. 97 II/s-os/1-31537/97-R v Praze. 

Součástí benefičního koncertu Marie Rottrové bude vedle překvapení večera malá výstava  fotoarchivu klientů Projektu Šance 2000–2010. 

Jak viděl Lászlovu práci na ulici (streetwork) fotograf Milan Jaroš...
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17. října 2010 se uskuteční benefiční koncert, který Projektu Šance věnovala Marie Rot-
trová, jedna z patronek Domu Šance. Na fotografii z hlavního nádraží v Praze je paní Ma-
rie s Tomášem, který patří mezi ty úspěšné a má dnes svůj vlastní život, ženu, která zná 
jeho minulost, a přesto ho přijímá. László mu šel na svatbě za svědka a dodnes na to 
vzpomíná.   

A protože pracovní terapie běží bez přestávky dál, vyvíjí se i odměny pro klienty a náklady 
na podporované bydlení, kde hlavně využíváme Vaši podporu. Od začátku roku jsme klien-
tům v dílně v pracovní terapii vyplatili na odměnách 304 052 Kč. Za podporované bydlení 
klientů jsme zaplatili 268 609 Kč. Dokázali jsme to především díky Vaší pomoci, za kte-
rou jsme Vám vděční a vážíme si jí.                                         

Vážená paní. Vážený pane.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,

„včera“ byl začátek roku, a než se nadějeme, budou Vánoce. My v Projektu Šance už asi 
tušíme, co k Vánocům dostaneme. Díky podpoře z bývalé vlády Jana Fischera se nám 
snad už podaří vyřešit problémy okolo Domu Šance. Možná nás čeká další práce, úsilí, 
rekonstrukce, ale věříme tomu, že konečně ve prospěch společnosti budeme mít v bu-
doucnu odpovídající zázemí pro alternativní vzdělávání českých „dětí ulice“. 

Laskavě Vás prosíme: Držte nám palce…

Děkujeme Vám.
S úctou Vás za Projekt Šance, o.s., zdraví

   László  Sümegh,          Táňa Fischerová,
   koordinátor          jedna z patronek Domu Šanc

1. 1.9. června si Lászla do vysílání Rádia Impuls pozval nejlepší český moderátor Václav Moravec. László pana Moravce asi párkrát zaskočil svými odpověďmi, ale jako 
profesionál to pan Moravec na sobě nedal znát…

2. S paní Marií Rottrovou se Projekt Šance zná od roku 2003. Tiskové konference v roce 2004 se ale zúčastnily všechny tři patronky Domu Šance najednou: 
Táňa Fischerová, Marta Kubišová a Marie Rottrová.

3. 17. srpna jsme se vyfotili na Letní scéně Divadla Ungelt s Martou Kubišovou, další patronkou Domu Šance, a Milanem Hainem, ředitelem divadla Ungelt. S klienty se 
vyfotil i László. Věra Špinarová, která vystoupila jako host, se všem moc líbila.

IČO: 65 99 57 67, Registrace právní subjektivity: MV 6.1. 97 II/s-os/1-31537/97-R v Praze. 

nejlepší český moderátor Václav Moravec László pana Mo1 1 9 června si Lászla do vysílání Rádia Impuls pozval n oravce asi párkrát zaskočil svými odpověďmi ale jakoor

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané 
děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 
110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378

CETELEM, a.s.
Vám přináší 

benefiční koncert
ve prospěch 

Projektu Šance, o.s. 
a „dětí ulice“.

 Marie Rottrová 
skupina NEŘEŽ

a László Sümegh

v Divadle na Vinohradech

17. října 2010 od 17:00 hod.

Večerem provází 

 SASKIA BUREŠOVÁ 

Více informací na www.sance.info 

Těšíme se na Vás.

Marie Rottrová je jednou z patronek Domu Šance. 
Na fotografii podává ruku Tomášovi, jednomu z klientů 

sdružení, který byl ze setkání s ní dojatý. 
Tomáš, pro kterého bylo hlavní nádraží tenkrát domovem, 

se doléčil, oženil a z ulice se úspěšně dostal…

Projekt Šance – První preventivní a humanitární
program pro komerčně sexuálně zneužívané 
děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které 
žijí v ČR v zapomenutí… 
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