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KdyÏ na‰e dûti Ïivot zmuchlá a zahodí, mÛÏe to dopadnout i takhle: v péãi státu do osmnácti. A pak? Jak jít dál,
kam a za k˘m? Kde domov mÛj na ulici? Prosíme, pomozte nám pro DùTI ULICE vybudovat DÛm ·ance. Jsou
v rodné zemi doma, ale bez domova. Podpofite DÛm ·ance, ojedinûl˘ projekt v srdci Evropy! Dûkujeme Vám.

Foto: Jan ·ibík

Prosíme pomozte nám. Ode‰lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SANCE na ãíslo 87777
Za Va‰i SMS bude pfiipoãtena ãástka ve v˘‰i 30 Kã. Projekt ·ance obdrÏí 27 Kã.
Please help us. Send a donation SMS with the text DMS SANCE to the number 87777
CZK 30 will be added to the cost of your SMS. Project ·ance will receive CZK 27.

Projekt ·ance, o. s., buduje DÛm ·ance, Nepomucká 5, 150 00 Praha 5, tel.: 224 827 370
e-mail: info@sance.info | www.sance.info | âíslo úãtu: 51 – 1603950237/0100

KaÏd˘ nemá to ‰tûstí proÏít spokojen˘ Ïivot...
Not everybody is lucky enough to enjoy a happy life…

Projekt ·ance, o. s., realizuje od roku 1995 první preventivní a humanitární program 
pro komerãnû sexuálnû zneuÏívané dûti a mládeÏ Ïijící v âR v zapomenutí.

Since 1995 Project Chance has been operating the first preventative and humanitarian programme for commercially sexually 
exploited children and young people living forgotten in the Czech Republic.

Pomozte nám vybudovat DÛm ·ance.
Help us build Chance House.

Dejte ‰anci dûtem ulice!
Give Street Children a Chance!

When life crumples up and discards our children it can turn out like this: In state care until the age of eighteen. And then? How to keep going,
where to go, and to whom to turn? Home sweet home on the street? Please help us to complete DÛm ·ance (Chance House) for our 
STREET CHILDREN. They are in their own country, but have no home. Support DÛm ·ance, a unique project in the heart of Europe! Thank you.

Naivní, zapomenutí na ulici…
Naive, forgotten, on the street…
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Projekt Šance – První preventivní a humanitární program 
pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, 
oběti obchodování s lidmi, žijícími v ČR v zapomenutí…

www.cetelem.cz www.divadloungelt.cz

Hosty představení budou

 Marie Rottrová a Táňa Fischerová,

 další dvě z vážených patronek Domu Šance

 László Sümegh, koordinátor Projektu Šance

 večerem Vás bude provázet Milan Hein

 2. října 2009 od 18:00 hodin 
 

DIVADLO UNGELT, Malá Štupartská 1, Praha 1 

CETELEM ČR, a.s., ve spolupráci s DIVADLEM UNGELT 
Vás zvou na benefiční představení 

Marty Kubišové, jedné z patronek Domu Šance

Marta Kubišová a její přátelé… 


