Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které
žijí v ČR v zapomenutí…
Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans,
living in limbo... in the Czech Republic.
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Dům Šance, který je v nouzovém provozu (azylu), vstoupil 3. ledna 2011 do devátého roku své plné existence.
Bohužel to obnáší ještě jedno nemilé výročí, téměř třetí rok nouzového provozu – azylu Domu Šance. Nás
samotné překvapila čísla, která se nám podařilo naplnit od zahájení hlavního projektu Domu Šance, tedy pracovní
terapeutické dílny. Klientům, kteří pracovní terapii navštěvovali v průběhu let 2007–2010, jsme na odměnách za
práci vyplatili 1 408 434 Kč a za podporované bydlení klientů jsme v těchto letech zaplatili 631 115 Kč. Za ty roky
to byly stovky klientů, kteří se rozhodli se svým životem něco dělat, vstoupili do pracovní terapie a víceméně se
snažili s naší pomocí „bojovat“ za svůj lepší život. Většina klientů přichází s různými problémy a často podléhají dojmu, že se to nějak
vyřeší, až se jednou sami rozhodnou, že to změní... Ale jak se den se dnem setkávají a rok za rokem plynou, ani si nevšimnou, že už
mají „Kristova léta“. Je to někdy těžké, najít, kde je problém, a vědět, že je skoro neřešitelný. Česká ústavní péče napáchala na našich
„dětech ulice“ nenapravitelné škody a je smutné, že většina odpovědných si to ani neuvědomuje, jaké to je, žít bez táty a mámy, bez
RODINY, třeba i té náhradní… My v Projektu Šance se s tím setkáváme den co den a někdy nás až dojímá prožívat s klienty jejich osudy,
problémy, prohry i výhry. Vést ke změně životní hodnoty „dětí ulice“, které jsou často až fatálně poznamenané…, věřte, že to László nemá
jednoduché. Navíc je jediným z nás, který to dokáže. A taky je pro nás ostatní katalyzátorem, abychom napětí pramenící z této činnosti
zvládali pozitivně. Ale důležité je, že každý rok se podaří část klientů přivést k běžnému životu a část klientů pozitivně reaguje na pracovní
terapii a Lászlův přístup, a to nám dává sílu jít a dávat „šanci“ dál. Vaše podpora a pomoc nám v tom ale velmi pomáhá. Průměrně až
10 % klientů z dílny odchází do běžného života a další se připravují, aby se jednou stali daňovými poplatníky české společnosti. Co víc
bychom mohli chtít. Děkujeme Vám.
Vážení přátelé, Vaší podpory si velmi vážíme a těší nás přízeň široké veřejnosti, která nám fandí. Škoda že podobná dobrá vůle na
českých kompetentních úřadech vůči Domu Šance schází.
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1. Jak jsme Vás v prosinci informovali, zahájili jsme v dílně výrobu svíček z vosku. Díky podpoře některých z Vás jsme nakonec nemuseli kupovat ani fén na nahřívání
vosku a Martin každý den zabalí a připraví až 30 svíček. V únoru se díky Lászlově inspiraci naučil dělat svíčkové homole.
2. Místo Martina I. dělá v dílně malované tašky a svíčky Michal. V lednu si špatně spočítal normu a podivoval se nad svou odměnou. Snad to pro něj bude dobré ponaučení, že si na své věci musí dohlížet zodpovědně. Alespoň se těší z prémie za obrázky, které pro Vás připravuje na obálky…
3. Tomáš v posledních dnech propadl emocím. Už to vypadalo na nutnou hospitalizaci, ze které by se nemusel hned tak vrátit. U kulatého stolu se ale rozhodl, že si ještě
dá šanci...
4. Tašky, které Michal vyrábí, jsou opravdu podařené, svůj umělecký sen, ve kterém ho László podporuje, nevzdává…
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Máme velkou radost, že Vás ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 můžeme
pozvat na již druhou vernisáž fotografií ze života českých „dětí ulice“.
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Slavnostní vernisáž se uskuteční 23. března 2011, ale výstava bude probíhat
od 9. 3. do 4. 4. 2011, kdy si můžete prohlédnout nejen fotografie klientů, ale
také jejich výrobky i díla, která vytváří s Lászlem v rámci arteterapie. Výstavu
inspirovala radní Městské části Prahy 8 paní Markéta Adamová, která poté, co se
byla podívat mezi klienty v Domě Šance, zároveň převzala záštitu nad touto akcí.
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Na vernisáži, která proběhne 23. března 2011 od 18.00, přislíbili účast: Marie
Rottrová a Táňa Fischerová za patronky Domu Šance, Petr Novotný za kmotry
Domu Šance a Saskia Burešová, která bude akcí provádět. Potvrďte nám
laskavě Vaši účast na tel. 224 827 378 nebo na info@sance.info, naleznete-li
čas. Těšíme se na Vás.
7.3.11 18:37

Vážení přátelé, kteří jste RODINOU
„dětí ulice“,
děkujeme Vám za Vaši laskavou podporu v roce 2010. Během několika dní budeme předávat podklady týkající se auditu účetnictví 2010,
který Vám bude k dispozici od června 2011.

Děkujeme Vám.
Ať se Vám v roce 2011 JEN daří.
Za Projekt Šance s úctou srdečně zdraví
László Sümegh,
koordinátor

Táňa Fischerová,
jedna z patronek Domu Šance

a autor dopisu: Pavel Kozler

1. Propisky Projektu Šance překročily hranice republiky, dokonce Evropy a díky sponzorovi skončily až v Indii v Ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri. „Naši sirotci
je dostali jako dárek při oslavě dne Indické republiky.“ Napsali nám…
2. Dílo pro ministra kultury jako poděkování za podporu v roce 2010 si převzal první náměstek Ministerstva kultury JUDr. František Mikeš.
3. Před koncem roku si udělal čas na Lászla i Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.
4. Poslední únorový den 2011 se sešla Táňa Fischerová, jedna z patronek Domu Šance, s Lászlem na čaji v kavárně Vesmírna, kde pracují mentálně postižení lidé.
Vedle plánů pro rok 2011 ji László poprosil, aby pro Vás, kteří nás laskavě podporujete, napsala pár řádek…
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