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od začátku roku dostalo příležitost učit se pracovat v pracovní terapeutické dílně Domu Šance 15 klientů. Někteří svou příležitost využili
a v dílně rostou a dospívají. Někteří se sami vzdali a odešli, i když jim říkáme, že nezvládnou-li nároky pracovní terapeutické dílny, jen těžko se dokáží zařadit do běžného života. S některými klienty jsme se naopak museli rozloučit kvůli překračování pravidel pracovní dílny. Až
dvakrát týdně sedí László s klienty okolo kulatého stolu a mluví s nimi o jejich životě, možnostech, šancích... Nebojí se jim přiznat, že se
o ně často obává a že pro ně můžeme být tou RODINOU, kterou nemají, ale že všechno má svá pravidla a i László i asistent Pavel musí
dodržovat elementární pravidla. Bez pravidel že můžou žít jedině na ulici. A stejně jako v RODINĚ nás někdy klienti trápí a jindy nám dělají
radost. Martinové I. a II. se sami vzdali své šance a z dílny dobrovolně odešli. Martin, co maluje tašky, o svých možnostech uvažuje a těší
se na svůj další život i rodinu. Po jedné výplatě, které jsou v tomto roce už jen měsíční, nám napsal SMS:
Dobrý den vám přeje zlobidlo Martin. Jak se máte? Asi pracovně jako já. No ale k věci. Děkuju vám, že díky vaší
trpělivosti vám můžu psát sms. Martin
Po cestě za vysněným štěstím směrem na západ, nakonec až ze Španělska se do dílny rád vrátil i Jirka, který za poslední peníze, co měl,
přiletěl, protože to bylo levnější. Velké plány ve Španělsku nedopadly tak dobře, jak myslel, a místo sběru pomerančů opět skončil na ulici. Protože má Jirka problémy se zrakem, daroval mu asistent Pavel své starší obroučky a Projekt Šance zakoupil Jirkovi úplně nová skla,
která si postupně z výplat uhradí, především proto, aby chápal jejich hodnotu. Když si je nasadil, málem omdlel, jak dobře zase po dlouhé
době vidí. László všechny pobavil, když říkal, že je rád, že vzhledem k jeho situaci neletěl zavěšený za letadlem…
A život v dílně i ve StreetWorkCentru, kde s klienty pracujeme v rámci programu PRVNÍ POMOC V NOUZI, běží dál. Od začátku roku navštívilo centrum přes 100 klientů, kteří využívají jeho služeb od sprchy přes pračky a sušičky nebo jednoduchého, především instantního jídla.
Často je dost smutné sledovat, jak klienti chtějí žít lepší život, ale dělají přesný opak toho, aby toho dosáhli. Jak opustili dětské domovy
a ústavní péči, neumí svůj život řídit a podléhají iluzím a představám o životě. Mnohdy jim s Lászlem říkáme životní zkušenosti, které jsou
vlastně k nezaplacení, ale do jejich představ o životě to nezapadá. V dětských domovech, dle toho, co nám říkají, si směli dělat, prakticky
co chtěli, zvykli si na systém institutu, a s tím jdou životem dál a často se toho nechtějí vzdát za žádnou cenu.

StretWorkCentrum ročně navštíví stovky klientů. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 funguje už 12 let hladce a bez
problémů. Čím dál více klientů navštěvujících centrum se zajímá o práci v dílně v Domě Šance i o bydlení…
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Možná jste se z médií doslechli o náhlé smrti zpěváka Petra Muka, který byl jedním z kmotrů pracovní
acovní tterapeutické dílny Domu Šance.
Nás i klienty to velmi zasáhlo, protože Petr se k nám vždy choval lidsky a na setkání s klienty vždy hrál a zpíval na přání všem pro radost.
31. května 2010 se uskutečnil benefiční koncert 4TET v Opeře za podpory společnosti TNT POST ČR. Vlastně všichni odcházeli z koncertu
nadšení a spokojení. Mnozí dokonce překvapení, říkali nám, že to, jak je koncert oslovil, ani nečekali. Koncertu se zúčastnili i ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka a Cyril Svoboda, kterého Saskia Burešová, moderátorka koncertu, uvítala slovy, že se jako jeden
z mála relevantně zajímal o osud Domu Šance na Praze 5.
V červnu jsme rovněž obdrželi dopis od nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle, který na základě naší žádosti odsouhlasil zakoupení
části dílů propisek pro pracovní dílnu.
Od začátku roku jsme klientům v dílně v pracovní terapii vyplatili na odměnách 210 453 Kč. Za podporované bydlení klientů jsme zaplatili
187 194 Kč. Dokázali jsme to především díky Vaší pomoci, za kterou jsme Vám vděční a vážíme si jí.
Děkujeme Vám.
Vážená paní. Vážený pane.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,
Věřte, že s Vaší podporou se snažíme nakládat co možná nejhospodárněji. Chtějí-li klienti dodržovat základní pravidla, která musíme
dodržovat všichni, získávají naši podporu při řešení všech svých problémů. Bez Vás bychom to nedokázali.

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

Marta Kubišová,
jedna z patronek Domu Šance

1. 9. června si paní Dana Fischerová, manželka premiéra Č
ČR, převzala dílo od klientů – Slunce „dětí ulice“ 2010, viz. příloha v Kramářově vile.
2. 31. května na pódiu Státní opery Praha László Sümegh s moderátorkou večera paní Saskií Burešovou.
3. Fotografie s Petrem Mukem při jeho poslední listopadové návštěvě Domu Šance – nouzového provozu. S Petrem se fotili László,
paní Novotná (zástupkyně vedoucí dílny) a klienti.
4. Biskup Václav Malý si při převzetí své části díla Slunce „dětí ulice“ 2010 vyslechl všechny novinky i starosti a upřímně nám popřál hodně sil do další práce…
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