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přes náročnost roku 2008 dnes můžeme říci, přežili jsme.
Rok 2008 byl zkouškou ohněm od zastupitelů úřadu MČ Prahy 5, proti „dětem ulice“. Dnes už můžeme konstatovat,
že jsme nejen přežili, ale že všechny projekty běží a plynule se rozvíjí dál.
„Vyhazov“ na ulici, který Dům Šance a české „děti ulice“ dostaly od ODS pod vedením starosty Prahy 5 Milana
Jančíka, ohrozil životy klientů, kteří pocházejí především z dětských domovů. Díky němu a dalším loajálním zastupitelům
byly „děti ulice“ vyhnány z PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domu Šance – napospas ulici, pocitu beznadějnosti, AIDS, ŽLOUTENKÁM,
DROGÁM a KRIMINALITĚ… Naši klienti ztratili víru v „dospělou společnost“.
„Děti ulice“ se naivně ptaly, proč jsme místo plánované rekonstrukce dostali vyhazov od zastupitelů úřadu MČ Prahy 5. Cesta hledání
nových prostor na území Prahy byla otřesná, rozeslali jsme 1 500 dopisů s voláním o pomoc médiím, úřadům i komunálním politikům, vládě
České republiky i oběma komorám Parlamentu ČR. SOS dopis doprovázel téměř pláč našich klientů, smutek a na konec vystěhování. Projekty
a programy Domu Šance nebyly ale přerušeny ani na jeden den. Až na změnu místa nenastaly pro klienty Projektu Šance žádné změny.
Dnes Projekt Šance provozuje Dům Šance a jeho služby v nouzovém provozu a budovu pro plnohodnotnou realizaci Domu, který by byl
Šancí pro „děti ulice“, hledáme dál. Klienti potřebovali hodně optimismu od Projektu Šance, ale někteří opět začali navštěvovat pracovní
terapii, využili nabídku podporovaného bydlení, a aniž si to uvědomují, jsou na cestě za svým snem mít jednou svůj domov a rodinu. Snad
se jim bude dařit.
Je to právě Vaše podpora a podpora mnohých sponzorů, díky kterým jsme schopni klientům vždy a včas vyplatit jejich odměnu za montování
propisek. Celkově jsme klientům od plného zahájení dílny v roce 2007 až do konce roku 2008 na odměnách vyplatili 551 923 Kč. Rovněž
projekt podporovaného bydlení byl v minulém roce úspěšně spuštěn, ale opět jsme ho museli přehodnotit a místo dvou třetin nájmu si klienti
hradí jen jednu třetinu a zbylou část doplácí Projekt Šance. Jen za leden 2009 to znamenalo částku 24 658 Kč. Do budoucna předpokládáme,
že podíl klientů budeme zvyšovat, až do úrovně, že si z odměn v dílně budou hradit bydlení sami a budou samostatní, což je náš prioritní cíl.
Nyní klientům stačí, aby denně v pracovní dny smontovali 37 propisek, a mohou okamžitě získat střechu nad hlavou.
Terapie prací ale přinesla i nový příběh, ze kterého máme radost. Klient Martin o dílně věděl už dlouho. Několikrát ji i navštívil, ale patřil
mezi „cestující“ klienty, a tak se zdržel zpravidla jen pár týdnů. Jednou mu ale László vyhuboval, skoro na něj křičel (László tomu říká
maďarský temperament), že takhle nemůže žít a že má přece na víc než spát na lodi pro bezdomovce. Bylo jen na Martinovi, jak to přijme.
Mohl říct, co tě to zajímá, to je můj život, a nebo mohl pochopit, že má být rád, že o něj má někdo starost a zajímá se o to, jak žije a co by se
s tím dalo dělat... Podařilo se to. Nejen že Martin přijal nabídku v terapii prací, ale rovněž využil možnost podporovaného bydlení. Vzhledem
k tomu, že je talentovaný a rád kreslí, využili jsme nabídku jedné společnosti, která se shodou okolností chtěla zapojit do podpory terapie
prací „dětí ulice“. Martin pro ně pokresloval-maloval tašky a dnes Vám místo obvyklých fotek posíláme ukázku, jak vypadají. Těsně před
uzavřením dohody o spolupráci ale tato společnost od projektu ustoupila. Mrzí nás to, ale uděláme vše pro to, abychom nezklamali alespoň
Martina a jeho důvěru v nás.
Za jeden den Martin pokreslí až 6 tašek…

Proč nechali vykrást dílnu „dětem ulice“?
Projekt Šance je aktivistou Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, který byl zakotven v usnesení vlády České republiky dne 12. července 2000 č. 698.
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Vážená paní, vážený pane,
vernisáž, která proběhla 24. listopadu 2008 v prostorách společnosti CETELEM, která je jedním z našich generálních partnerů, dopadla
nad očekávání úspěšně. Vzhledem k tomu bychom rádi i v tomto roce některé z fotografií klientů opět vystavili. Ještě sice musíme podstatnou část našeho archivu digitalizovat, protože zatím fotíme na kinofilmy, ale pokud se to podaří, rádi Vás pozveme.

1. László Sümegh s jednou z patronek Domu Šance, s Marií Rottrovou.
2. Vernisáž uvedl Petr Novotný, jeden z kmotrů terapeutické dílny, který přiletěl rovnou z Mexika.
3. László Sümegh, MUDr. D. Stehlíková, dnes už bohužel exministryně pro lidská práva, a generální ředitel společnosti CETELEM, Ing. V. Horák.

Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,
srdečně Vám děkujeme za Vaši pomoc, které si velmi vážíme. I tentokrát si Vás dovolujeme laskavě poprosit o Vaši podporu. V tomto
roce bychom klienty opět rádi vzali na tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí, který je pro klienty tak trochu odměnou za účast v terapii
prací. Rádi bychom Dům Šance znovu dovybavili, poté co byl ještě na Praze 5 v minulém roce před slavnostním zahájením provozu
pracovní terapie zdemolován. Ale komu tento úspěch mohl vadit…? Vše, co mělo hodnotu, bylo zničeno a nebo ukradeno. U klientů
byl zvláště oblíbený playstation, který si zloději bohužel taky odnesli. Vaši podporu bychom rádi rovněž využili na odměny pro klienty
v roce 2009.
Děkujeme Vám.
S úctou za Projekt Šance
László Sümegh a Marta Kubišová

1. V rámci schůzky s Lászlem vyvenčila Marta Kubišová fenku Ganiet, která je plemenem Azawakh.
2. Štědrý den 24. 12. 2008 v Domě Šance, s Lászlem se vyfotila MUDr. D. Stehlíková, dnes už bohužel exministryně pro lidská práva, která klienty navštívila, MUDr. V. Volf, PhD. primář FNKV, který klienty léčí a očkuje proti žloutence, Pavel Kozler, asistent sdružení, a klienti, kteří byli právě přítomní.
3. Jedna z prvních povedených fotek klientů v roce 2009, která se určitě objeví na další vernisáži fotografií, pokud se ji podaří uskutečnit.
IČO: 65 99 57 67, Registrace právní subjektivity: MV 6.1. 97 II/s-os/1-31537/97-R v Praze.

