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Vážená paní. Vážený pane,
provoz pracovní terapeutické dílny se pro tento rok blíží ke svému konci. Naposledy příjdou klienti do „práce
nanečisto“ 23. 12. 2010 a potom až v novém roce 3. ledna 2011. Někteří se už zamýšlejí nad tím, co budou dělat.
Radíme jim, aby se nebáli si odpočinout, relaxovat, protože i oni toho mají za sebou dost… Dílna nám v poslední
době dělá radost. I když je plná snažících se pracujících mladých lidí, atmosféra je pohodová a v poslední době až
nabitá přáními, co si klienti za odměny koupí. Obdrželi jsme totiž novou sérii propisek, které jdou výjimečně dobře
montovat, a tak se z některých klientů doslova „kouří“, jak se snaží a zároveň vidí smysl práce a těší se, co si můžou
koupit za svůj výdělek…
Během roku se v dílně vymění několik desítek klientů, kteří se snaží se svým životem něco udělat. Někteří úspěšně
opustí pracovní terapii a jdou životem dál se vztyčenou hlavou, a jiní se bohužel vrací na ulici. To se bohužel týká
i Martina, který maloval svíčky a tašky. Většina z nás byla z jeho rozhodnutí velmi zklamaná, ale i to je součást naší
práce. Do dílny se naopak vrátil Lukáš a také Katka, kterou nečeká lehké období, ale může v nás i ve Vás mít oporu,
kterou potřebuje. Jen na ní bude, jak všechny svoje obtíže zvládne. Protože jiní klienti nemají nadání jako Martin,
připravujeme místo malovaných svíček projekt svíček z pravého včelího vosku.
24. září 2010 vypravil László na vlak zpět domů na Slovensko Pepu, který přijel před osmi lety do Prahy a myslel si,
že u nás bude úspěšný, udělá kariéru a bude mít rodinu. Z jeho snů se nesplnil ani jeden. Ještě den před odjezdem
si povzdychl, že do Prahy přijel jako slušný kluk. Pepa pár měsíců pracoval i v Domě Šance v rámci pracovní terapie,
ale vzhledem k „výchově“ v dětském domově nic nezvládal – zvykl si na institucionální péči... Přestože jsme mu
radili, hubovali mu, nebylo to nic platné. Jak se teď má a zda ho přijal někdo z jeho rodiny, ze sourozenců, kteří také
vyrůstali v dětských domovech, nevíme. Slíbil, že napíše SMS, ale už se neozval.
Velkým problémem u klientů je zanedbání, ze kterého vyplývají scházející sociální i životní návyky. Mnohé organizace
pomáhají, ale neřeší základní problémy klientů. Jaký jiný cíl může mít organizace, která se snaží pomáhat, než dostat
lidi z ulice, zpět do normálního života? A přece jsou jejich cíle jiné… celý systém tak bloudí v kruhu, z něhož není
cesta. Proto vždy zdůrazňujeme a trváme na našem mottu:
Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.
A díky Vám a Vaší podpoře se nám to daří.
A daří se nám vést i klienty, u kterých byste moc změnu nečekali. Marek, o kterém jsme Vám psali v minulém
dopise, musel kvůli nedodržování pravidel opustit dílnu a Dům Šance. Vrátil se na hlavní nádraží. Za 14 dnů, když
viděl, že ho nikdo nezachrání, v sobě našel sílu, vrátil se, omluvil se Lászlovi i ostatním klientům pracovní terapie
Domu Šance a od té doby „seká dobrotu“.

Asi takto bude vypadat svíčka
z pravého včelího vosku. Ještě
sháníme fén a spouštíme
výrobu.

1. Marek v poslední době pracuje, až se z něho „kouří“, a plánuje, co si z odměn na Vánoce koupí…
2. Helena už v dílně byla, ale pravidla dílny ji moc nezajímala, a tak musela odejít. Nyní se chce vrátit, říká, že ví, že udělala chybu, a chce ještě jednu šanci…
3. Pavel a Honza – dvojčata, zpravidla si je pleteme. S životem na ulici jsou zatím… spokojeni a chodí jen do streetcentra vyprat si věci, najíst se, zahřát se. Už uvažovali
nad tím, že před zimou by se v dílně schovali. Možná by už museli sedět na chodbě, ale kéž by jim to pomohlo změnit život…
4. David bude v dílně skoro rok a už plánuje velkou – normální práci. S Lászlem se ale domlouvá na tom, jestli by se v případě neúspěchu mohl vrátit a zkusit to znova…
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V roce 2010 proběhly dva koncerty na podporu „dětí ulice“ a Domu Šance. Doufáme, že pomohou. Letošní Vánoce
budeme ještě trávit v azylu v nouzovém provozu na Praze 9. Snad si na nás bývalé vedení Prahy 5 v čele s bývalým
starostou Milanem Jančíkem alespoň na Vánoce vzpomene, jak se jim podařilo úspěšně poznamenat osudy dětí
a mládeže klientů Domu Šance. Nevzdáme se a snad najdeme alespoň v příštím roce 2011 dobrou vůli, která ukončí
azyl – nouzový provoz Domu Šance.

Přestože na ekonomiku i na naše dárce a podporovatele stále doléhá „krize“, podařilo se nám vyplatit vždy včas klientům jejich odměny
za práci. Od ledna 2010 jsme klientům vyplatili i díky Vaší štědré podpoře celkem 343 183 Kč a za podporované bydlení klientům jsme
zaplatili 299 336 Kč. Bez Vaší podpory bychom do nedokázali. Děkujeme.
Na 24. prosince 2010 připravujeme pro klienty Štědrý večer od 12.00 do 22.00 hod. Jako každý rok očekáváme až 50 klientů, kteří
nemají u jiného vánočního stolu své místo. Mnozí klienti se na Vánoce netěší. Svátky jim často a intenzivně připomínají, že jsou sami bez
domova. Pro ty z nich, co chtějí, se stáváme RODINOU my i Vy, i když tu pravou rodinu, tátu, mámu, sourozence a babičku s dědou, to
doopravdy nahradí jen těžko.
Dárky pro klienty budou hlavně praktické. Svetry, ponožky, teplé zimní boty a samozřejmě také něco milého, co jim udělá radost. Klienti jsou
zvyklí, že si ze Štědrého večera odnesou i výslužku, takže budeme připravovat až 100 vánočních řízků a 20 kg domácího bramborového salátu
i sladkosti.
Děkujeme Vám. PF 2011.
A snad Vám malou vánoční radost udělá i „nová“ propiska z dílny od klientů…
S úctou Vás za Projekt Šance, o.s., zdraví

László Sümegh,
koordinátor

a

Marie Rottrová,
jedna z patronek Domu Šance

Přání Karla Gotta:

1. K radosti všech zúčastněných navštívil benefiční koncert v Divadle na Vinohradech Mons. Dominik Duka, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kterého
přivítal László Sümegh.
2. Koncertu se rovněž zúčastnil bývalý ministr práce a sociálních věci JUDr. Petr Šimerka s manželkou. Jeho zájem o budoucnost Domu Šance je stálý. Snad jako nynější
náměstek ministra pomůže spolu s námi českým „dětem ulice“.
3. Večerem benefičního koncertu opět úspěšně provázela Saskia Burešová, která vypadala jako z Kalendária.
4. Přirozenou hvězdou večera byla Marie Rottrová, jedna z patronek Domu Šance, která celý koncert pro české „děti ulice“ a Dům Šance vymyslela a všem svým vystoupením udělala radost.
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