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

Vážená paní, vážený pane, pomáháme nejchudším z nejchudších – českým „dětem ulice“.
Přestože je naše pomoc o emocích, o soucitu a lidské laskavosti, z dlouholeté zkušenosti víme,
co mladí lidé na ulici postrádají především. Není to oblečení, jídlo, a dokonce ani střecha nad
hlavou… schází jim hlavně životní, sociální a pracovní návyky – proto je naše motto: Není umění
někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. Jednoduše – pomáháme „dětem
ulice“ postavit se na vlastní nohy.
Obracíme se s naší prosbou na Vás, vážená paní, vážený pane. Ve spolupráci s Nadačním fondem
pomoci Karla Janečka otevíráme sbírku S.O.S. „děti ulice“, která startuje 1. listopadu a končí v lednu
2018. Nadační fond pomoci znásobí v tomto období každý dar „zlatým řezem“, což znamená,
že částku ve výši 100 Kč navýší na 161,80 Kč. Sbírka probíhá na stránkách Nadačního fondu
pomoci, kde ji můžete sledovat, nebo nás můžete podpořit online na www.nfpomoci.cz/SOSdetiulice.
Kdo to ale jsou „děti ulice“? Třeba Lucie. Je jí dvacet osm let. Když jsme ji potkali, seděla na hlavním nádraží v Praze na
schodech k perónům a čekala, až pojede ten její vlak, vlak do stanice „Beznaděj“. Je to rychlík a nikde nestaví. Lucie to ví, proto
přivítala pomocnou ruku Projektu Šance. Rychle zapadla do kolektivu naší pracovní dílny v Domě Šance a práce jí šla od ruky,
měli jsme z ní radost… až do jednoho rána, kdy místo Lucie přišla SMSka: UZ NEPRIJDU. JSEM DOSPELA. MAM SVUJ
ROZUM. DIKY ZA VSE. LUCKA. Nevěřili jsme svým očím, ale léta praxe nás už naučila nedělat nad nikým kříž. A nemýlili
jsme se. Netrvalo to tak dlouho a přišla od Lucie jiná, tentokrát trochu bojácná SMSka, že se chce vrátit a neví, jak moc se na
ni zlobíme. Asi čekala hned mezi dveřmi Domu Šance facku, jak bývala zvyklá z domova. Čekalo ji však porozumění a druhá
šance. Té se už tak hloupě nezbavila. Prošla celým terapeutickým programem pracovních návyků a brzy nastoupila na brigádu
v hotelu Hilton. Využije Lucka svoji životní příležitost v Projektu Šance? Dveře u nás má stále otevřené…
Naši snahu pomáhat dlouhodobě monitoruje i Mgr. Bohuslav Sobotka, bývalý premiér České republiky, zde je jeho vyjádření
ještě z doby, kdy byl předsedou vlády: „Pana premiéra Váš dopis hluboce dojal a opět si uvědomil, jak záslužnou a obětavou
činnost vykonáváte pro ty, kteří potřebují změnit svůj život, najít si práci, bydlení, aby si mohli jednou vytvořit to nejcennější,
co člověk krom zdraví má, a to rodinu. Dovolte mi jménem pana předsedy vlády poděkovat Vám za Vaše záslužné aktivity a popřát
Vám hodně zdaru při jejich naplnění…“
Prosíme Vás, vážená paní, vážený pane, pomozte „dětem ulice“. Nechcete-li využít některou z možností online podpory
na www.nfpomoci.cz, můžete využít transparentní účet Nadačního fondu pomoci Karla Janečka č. 500505005/5500
se specifickým symbolem 201720172017 nebo přiloženou složenku.
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Více o ZLATÉM ŘEZU na stránkách
nadačního fondu pomoci Karla Janečka, www.nfpomoci.cz

MOJE
POSTIŽENÍ
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc, protože bez lidí dobré vůle a se srdcem na správném místě
bychom pomáhat nedokázali. Jen díky lidem, kteří mají vnímavou duši a nejsou lhostejní k osudům druhých, můžeme my v Projektu
Šance pomáhat a snažíme se o to už dvacet let. Každým rokem se vůči těm, kdo nemají rodinné zázemí a žijí doslova v bídě na okraji
společnosti, zvyšuje represe. Jsou vyháněni z míst, kde by je mohl běžný občan vidět, a jsou vypuzeni až za horizont naší společnosti, ta
pak může mít dojem, že neexistují, ale oni často žijí v kanálech, v křoví a všude tam, kde je nelze hned spatřit. Před lety tato mládež
vytvářela v podstatě rodiny. Každý z nich věděl, že dlouho na ulici žít nechce. Věřte, děláme pro ně vše, co můžeme a umíme!
Ale není to jednoduché. Minulost, špatné vkročení do života nelze smazat, zapomenout.
Pro „děti ulice“ je minulost těžký kříž, který jim PROJEKT ŠANCE pomáhá nést!
Návrh Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, že znásobí zlatým řezem každou darovanou korunu, se nám moc líbil a inspiroval
nás k napsání tohoto dopisu.
Prosím Vás, abyste spolu s námi pomohl těm, kteří si bez pomoci druhých sami pomoci nedokážou.
Srdečně Vás, vážená paní, vážený pane, zdraví za Projekt Šance
		
László Sümegh,
		předseda
Tabulka Vašeho případného daru vč. navýšení
od Nadačního fondu pomoci Karla Janečka:

2 022,50 Kč

1 618 Kč
1 003,16 Kč
501,58 Kč
323,60 Kč
161,80 Kč
100 Kč

200 Kč

310 Kč

620 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

Více informací a fotopříběhů klientů Projektu Šance můžete najít na: www.pomahejtemailem.cz – www.sance.info
a www.ProjektSance.cz. Kontaktní e-mail: sance@sance.info.
Telefonní kontakt: 721 270 250 (Pavel Kozler, asistent).
Chcete-li nám pomoci, můžete nás podpořit prostřednictvím
Nadačního fondu pomoci přes www.nfpomoci.cz, kde je od
listopadu do ledna 2018 otevřen projekt na pomoc „dětem
ulice“, nebo přes transparentní účet Nadačního fondu pomoci č. 500505005/5500 s použitím specifického symbolu
201720172017 nebo přiloženou složenkou. Děkujeme Vám.
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