
2. června 2010 nám kancelář ministra práce a sociálních věcí spojila zásadní hovor o Domu Šance… Tehdejší ministr práce 
a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka nás osobně informoval o možné cestě k Domu Šance.

V následujících dnech a měsících čeká Projekt Šance a Dům Šance velká změna. Po třech letech usilovného psaní, 
telefonování a snahy získat podporu se nám konečně tuto podporu pro Dům Šance podařilo získat. 

Na základě žádosti tehdejšího ministra práce a sociálních věcí přezkoumala možnou podporu Domu Šance komise jednoho ze státních úřadů a nabídla Domu 
Šance pro jeho další působení nebytové prostory na městské části Praha 10. Nouzový provoz (azyl) tím sice ukončen nebude, ale umožní nám dále hledat 
dlouhodobou podporu pro trvalé zázemí pracovní terapie českých „dětí ulice“ v budoucím Domě Šance. Máme z této zprávy a aktuálního dění velkou radost a 
těší nás, že vzdělávání české mládeže z rozvrácených rodin a dětských domovů nezůstane prozatím na ulici… 

A to není poslední dobrá zpráva. 17. března 2011 obdržel László Sümegh cenu pro dobrovolníky –  KŘESADLO 2010, kterou obdržel z rukou primátora hlavního 
města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody. Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Na cenu Lászla navrhl Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. 

Vernisáž fotografií z archivu Projektu Šance českých „dětí ulice“, která proběhla 23. března 2011 v sídle úřadu Městské části Praha 8 v Libeňském zámečku 
pod názvem Děti ulice 1995–2010, dopadla nad očekávání dobře. Podle vyjádření se všem líbila a někteří byli dojati nejen ze slov zúčastněných, ale také 
z vystoupení mladých umělců bratrů Praženicových. Vernisáže se „inkognito“ zúčastnila i bývalá ministryně pro lidská práva MUDr. Džamila Stehlíková, která 
všechny svou nenadálou přítomností příjemně překvapila. 

A všechny tyto události život v Projektu Šance jen podporují. Michal byl s Lászlem poprvé ve svých 23 letech v zoo. Marek si sám za podpory asistenta ve 
streetcentru našel práci a poprvé ve svých 19 letech zakouší, co život obnáší. A na konci dubna přišel do streetcentra Vojta, který nás překvapil svým tvrzením, 
že Lászla sice nezná, ale tím, jak na něj ostatní na ulici odkazovali, se rozhodl konečně něco udělat se svým životem.  
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Mensch

Chcete-li nám pomoci s rekonstrukcí nových prostor pro Dům Šance, se kterou jsme v rozpočtu na tento rok vůbec 
nepočítali, můžete nás podpořit darem na číslo účtu:  19-1443570277/0100

1. Na vernisáž na poslední chvíli dorazil i Petr Novotný, jeden z kmotrů pracovní terapeutické dílny, a spolu s ostatními patronkami Domu Šance, Táňou Fischerovou 
a Marií Rottrovou, se vehementně zasazoval o podporu Domu Šance. Saskia Burešová celou vernisáží příjemně provázela.

2. Svou přítomností nám udělala radost celá řada členů RODINY „dětí ulice“ včetně prof. RNDr. Heleny Illnerové, která na fotografii hovoří s Táňou Fischerovou. 
3. Fotografie z předávání ceny KŘESADLO 2010, na kterou Lászla navrhla ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové MUDr. Milena Černá. Cenu Lászlóvi předal 

primátor hlavního města doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.
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Když už se skoro vzdáme, dostaneme ŠANCI…



Několik „nejúspěšnějších“ fotografií, které v průběhu let 1995–2010 vznikaly v Projektu Šance a jsou k vidění i na vernisážích.

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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Vážení přátelé, kteří jste RODINOU 
„dětí ulice“,

nebytový prostor, kam se bude v následujících dnech Dům Šance stěhovat, bude potřebovat nutnou rekonstrukci a dovybavení. 
Především sociální zázemí není odpovídající a bude vyžadovat nemalé náklady. Doufáme však, že se nám jej podaří v co nejkratší 
době zprovoznit, a mimo jiné tím rozšíříme i kapacitu dílny. V rozpočtu na tento rok jsme s těmito náklady vůbec nepočítali, a tak 
nás v následujícím období čeká mnoho práce při shánění podpory na tuto rekonstrukci, ale bude to práce, kterou pro dlouhodobou 
udržitelnost Domu Šance v České republice uděláme rádi. Držte nám palce. Děkujeme Vám. 

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

      László Sümegh,  Marta Kubišová,
      koordinátor  jedna z patronek Domu Šance 

Častokrát Vám píšeme, jak jsou děti z ústavní péče nepřipraveny pro život a nezvládají ani ty nejjednodušší úkony. 
Marek, kterému je 19 let a ze slovenského dětského domova přijel do Čech v domnění, že se v Čechách bude mít lépe, 
je vlastně ještě dítě. Vedeme ho, aby nezůstával na ulici a hledal si práci. Mluvíme s ním o tom, že když bude žít tak, aniž 
by se snažil život nějak vést, skončí jako ostatní a jen těžko to pak bude měnit. I když s nedůvěrou při takové komunikaci 
přikyvuje a šel si na náš popud nechat udělat výpis z trestního rejstříku, aby mohl o zaměstnání žádat, nepovedlo se… 
nedali mu ho. Po skončení služby ve streetcentru jsem ho doprovodil na poštu, abych zjistil, kde je problém s rejstříkem 
a jak ho řešit. Vše šlo ale hladce a bez problémů. Rejstřík měl do druhého dne. Dovedete si představit, že by měl 

řešit daleko složitější  životní problémy? Přesto se ho snažím vést, aby si práci hledal sám, aby si to zkusil, aby viděl, že to není legrace, že to 
chce spoustu úsilí a energie a musí se připravit na to, že možná po desátém odmítnutí ho přijmou. Marek je v tomto směru bohužel běžným 
produktem, který ústavní péče a dětské domovy často „vyrábějí“, a je to obrovské neštěstí pro něj osobně i pro společnost… Při našich 
rozhovorech mi Marek také řekl, jaké to bylo, když opouštěl dětský domov. Chtěl se zabít, nevěděl, co bude dělat, jak bude žít, co bude dál... 
problém je v tom, že většinu hodnot má úplně obrácených, místo aby měl nějaký sen a cíl a snažil se je realizovat, je jakoby v prostoru a čeká 
– věří, že štěstí přijde samo, ale přímo nebo skutky o něj neusiluje. Přestože Marek přišel do stretcentra s negativním pohledem na budoucnost, 
konečně se ledy pohnuly. Našel si místo v zahradnictví a pak jsme hned začali řešit možnost bydlení. Bude-li mít trochu štěstí, mohl by si 
pronajmout levnou chatku, a přestože voda i WC jsou venku, zdá se to i jemu pro začátek dobré. Na hřišti si ho ještě navíc všiml nějaký fotbalový 
trenér, a tak se možná Markovi otevírá i cesta k profesionálnímu fotbalu, o kterém vždy snil. Snad se nám bude dařit Marka vést i dále...

Chcete-li nám pomoci s rekonstrukcí nových prostor pro Dům Šance, se kterou jsme v rozpočtu na tento rok vůbec 
nepočítali, můžete nás podpořit darem na číslo účtu:  19-1443570277/0100


