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Projekt Šance, o.s., INFO 2011
Rok 2011 je za námi a my, kteří se v Projektu Šance snažíme pomáhat „dětem ulice“, které neměly v životě štěstí a skončily
na ulici, bez zájmu rodiny, ale i rodné země, začínáme pomalu sčítat plusy a minusy uplynulého roku.
Podařilo se nám přežít další rok. Už 16. v existenci Projektu Šance. A dost možná jsou ty roky života sdružení příznačné, protože
jsme přišli o mnohé iluze díky zkušenostem s lidmi z úřadů. Už podruhé jsme oslovili všechny městské části Prahy, všechny starosty v čele s primátorem hlavního města, a jediné, co zůstalo, je nezájem. Díky podpoře bývalého ministra práce a sociálních
věcí JUDr. Petra Šimerky se alespoň částečně a dočasně podařilo vyřešit problémy Domu Šance – který je prevencí sociálního
vyloučení klientů Projektu Šance.
Díky impulzům Projektu Šance našli mnozí klienti práci i bydlení a zařadili se mezi daňové poplatníky. Někteří pracovní terapii
nezvládli a vrátili se na ulici, a někteří se opět vrátili s prosbou, jestli to můžou zkusit ještě jednou. Především úspěchy na tomto
poli nás znovu nabíjí energií, takže doufáme, že dlouhodobé a stabilní zázemí Domu Šance, o které hodláme i nadále usilovat,
jednou přinese ještě lepší výsledky pro českou společnost. Víte, je to jako kouzlo, když mladí lidé, kteří navštěvují naše centra
a mnohdy nedokáží víc než přijímat naše rady, se najednou díky pracovní terapii Domu Šance snaží a změní své životní návyky
a promění svůj život k lepšímu.
A to se nám daří i díky Vám. A věřte, že je to právě Vaše podpora, která nám umožňuje přežít další rok a pomáhat dalším mladým lidem s vůlí dát jim více sebevědomí, více důvěry, více radosti, aby mohli jít životem dál a jednou mohli jen vzpomenout...
A co nám v roce 2011 udělalo mimo jiné také radost…?

Radek

Martin a L. Sümegh, koordinátor PŠ

Kdo pomůže „dětem ulice”?

Naivním, zapomenutým, na ulici... „děti ulice” se učí pracovat.
ňte se jjejich
j
RODINOU. Pošlete nám ten
Staňte
tento pohled.
Propiska jako dárek...

Helena

Marie Rottrová, PATRONKA Domu Šance:
Byla jsem požádána zástupci občanského sdružení
PROJEK T ŠANCE, abych se st ala patronkou Domu
ŠANCE. Když jsem vše prostudovala a zjistila, o co se
přesně jedná a co dělají, okamžitě jsem se rozhodla
projekt podpořit. Považuji to za velmi potřebné a záslužné,
protože „děti na ulici“ jsou skupinou, která nikoho moc
nezajímá a která potřebuje pomoc.
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Marta Kubišová,
Kubišová PATRONKA Domu Šanc
Šance:
Připadá mi bohužel normální, že existují mladí lidé, kteří
se z různých důvodů ocitnou na periferii lidské společnosti.
Připadá mi ovšem stejně normální, že se někdo snaží těmto
lidem pomoci. Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí…

Jirka

Táňa Fischerová, PATRONKA Domu Šance:
Protože o tuto skupinu se nikdo nestará, je pořád mimo
zájem celé veřejnosti. V péči o postižené a handicapované
děti jsme pokročili, ale myslím, že je na čase se podívat
i do těchto odlehlých míst.

Foto: Jan Šibík, Aleš Vlachovský, Marta Myšková, archiv PŠ
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1. S novým primátorem máme alespoň fotku. Jinou podporu ve věcech Domu Šance ale čekat nemůžeme.
2. V březnu 2011 obdržel László Sümegh cenu KŘESADLO 2010.
Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
3. 22. září 2011 se k podpoře „dětí ulice“ připojila i první dáma české
opery paní Eva Urbanová. Na fotografii je spolu s Lászlem
a generálním ředitelem společnosti CETELEM ČR Ing. Václavem
Horákem. Společnost CETELEM ČR pomáhá českým „dětem ulice“
od roku 2008.
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Slovo Lászla Sümegha
Přes šestnáct let se snažím pomáhat „dětem“ a mladým lidem, kteří
se ocitli na ulici a stali se obětí komerčního sexuálního zneužívání
a obchodování s lidmi a žijí v České republice v zapomenutí.
Po více než třech letech hledání zázemí pro prevenci sociálního vyloučení
klientů Projektu Šance, od chvíle vyhnání Domu Šance Úřadem MČ
Praha 5, jsme v roce 2011 podruhé oslovili v SOS dopise kompetentní
osoby v ČR – starosty všech pražských městských částí. Od roku 2008
to bylo přes 1 500 dopisů nejen pro starosty pražských částí, ale také
pro poslance, senátory, členy vlády České republiky, ale také pro
Magistrát hlavního města Prahy.
Iniciovali jsme a realizovali celou řadu osobních setkání se starosty
městských částí nebo s jejich zástupci a na jednotlivé schůzky nás
ke starostům doprovázely i patronky Domu Šance. K primátorovi Prahy
nás doprovodil rovnou i „tým snů“. Osud Domu Šance a pracovní
terapeutické dílny jsme prezentovali před tiskovými, rozhlasovými
i televizními médii... Na podporu Domu Šance se uskutečnila celá
řada akcí... V roce 2008 to byla velká tisková konference na zahradě
Domu Šance ještě na Praze 5, kde jsme prezentovali úspěchy pracovní
terapeutické dílny. V říjnu 2009 proběhlo benefiční představení v Divadle Ungelt, kterého se zúčastnil i premiér ČR
Ing. Jan Fischer. Večerem provázely patronky Domu Šance: Marta Kubišová, Marie Rottrová a Táňa Fischerová. V květnu
2010 proběhl ve Státní opeře Praha benefiční koncert 4TET v OPEŘE a v říjnu téhož roku vystoupila Marie Rottrová
na podporu českých „dětí ulice“ v Divadle na Vinohradech. Koncertu se osobně zúčastnil i Mons. Dominik Duka. V roce
2011 se k podpoře Domu Šance připojila první dáma české opery paní Eva Urbanová, která v kostele Nejs. Salvátora
zpívala biblické písně. Poprvé v České republice rovněž zazněla i modlitba za české děti ulice, kterou přednesl Mons.
Václav Malý. Úspěšně jsme realizovali i výstavu objednanou zástupcem starosty a radní pro sociální oblast na Úřadě
MČ Praha 8 pod názvem „Děti ulice 1995–2010“. Prezentovali jsme se na Pražském setkání lidí se zážitkem chudoby
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky... A výsledek? Nezájem…
Zůstala jen dobrá rada. Česká republika je v srdci Evropy. Je ve světě známá tím, že viditelně pomáhá mimo své státní
hranice. Tam, kde všichni pomáhají. Není vhodné být problematický, László... Máme zaběhlý systém, uvědomte si to
konečně. U nás není sociálně-ekonomický problém, ten je jenom tam, kde se pomáhá.
Až u nás se většina klientů setkává s nějakými pravidly, a často i s informacemi, že chtějí-li lépe žít, musí pro to něco
udělat. V roce 2011 někteří kluci a holky, kteří Dům Šance navštěvovali, nechtěli investovat do své budoucnosti,
a bohužel je v tom zaběhlý řád společnosti jen intenzivně utvrzuje, když se jim snaží v dobré vůli co nejvíce pomoci
v jejich životní nouzi v danou chvíli. Ale nadále se je nesnaží nikam vést, jen je obdarovává, a tím je vlastně utvrzuje v tom,
že i na ulici se můžou mít „dobře“. To nikdy cíl Projektu Šance nebyl. Spíše než na krátkodobé zlepšení života klientů
se soustředíme na to, aby mohli získat běžné sociální návyky a jednou se dokázali zařadit do společnosti, mezi normální
pracující občany. Aby nežili na účet daňových poplatníků.
A to je posláním Domu Šance – prevence sociálního vyloučení klientů Projektu Šance. To znamená: Není umění někomu
v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. A díky podpoře občanů s dobrou vůlí se nám to daří.

Děkuji Vám.
S úctou Váš
László Sümegh
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StreetWorkCentrum
Centrum fungovalo během celého roku plynule. Otevřeno bylo 2x v týdnu, a to v pondělí a v pátek. K dispozici byly klientům
dvě pračky a dvě sušičky na prádlo, sprchový kout a kompletní hygienické zázemí. Část klientů, kteří navštěvují StreetWorkCentrum, se zajímá i o volnočasové aktivity Domu Šance (nouzový provoz) a pracovní terapeutickou dílnu. Některé služby jsou
v centru z výchovných důvodů zpoplatněny. Pračka à 10 Kč, sušička à 10 Kč, sprcha à 10 Kč, holen à 5 Kč, papírové kapesníčky à 2 Kč. Z poplatků si klienti kupují šťávu, pečivo nebo cukr. V centru funguje program PRVNÍ POMOC V NOUZI.

Dům Šance – nouzový provoz (azyl)
Pracovní terapeutická dílna Domu Šance – nouzový provoz
Centrum fungovalo během roku plynule v rámci celotýdenního provozu od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00. Klienti montují propisky nebo malují svíčky a tašky. Výhledově plánujeme rozšíření. V roce 2011 získali klienti na odměnách 564 871 Kč.
Odměny byly klientům vypláceny měsíčně. V druhé polovině roku došlo ke dvěma změnám v provozu centra. Pondělí bylo
vyhrazeno pro přípravu provozu a odměny začaly být vypláceny v následujícím týdnu vzhledem ke změně v programu PODPOROVANÉHO BYDLENÍ.
Pro mnohé z „dětí ulice“ je skládání propisek Mount Everestem, jehož jsou při svém mentálním a sociálním rozvoji schopny
dosáhnout. Bez PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY by neměly šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se
do české pracující společnosti. Neměly by na vybranou ve své životní situaci a musely by své živobytí vydobývat na ulici… Dál
by tak přežívaly na „účet“ daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Provoz v praxi ukázal a potvrdil nám, že vlivem pracovní
terapie je pravděpodobné, že se „většina“ z nich stane časem daňovými poplatníky.
Projekt Šance svou činnost vykonává v souladu s přesvědčením, že není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na
jídlo si vydělat, a pevně věříme, že s Vaší pomocí by se nám to dařilo i nadále.
Den s Lászlem v Domě Šance – nouzový provoz (azyl)
Centrum fungovalo během roku plynule dvakrát v týdnu. Během roku slaví klienti s Lászlem nejen 24. 12. Štědrý den, ale
také Valentýna nebo v rámci Dušiček navštěvují hřbitov, kde u velkého kříže každý zapálí svoji svíčku. V lednu již tradičně navštěvují klienti spolu s Lászlem hrob Olgy Havlové, zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Klienti s Lászlem
slaví své narozeniny a dle možností navštěvují i kulturní akce Akademie múzických umění nebo letní představení Divadla Ungelt. V úterý a ve čtvrtek mají klienti s Lászlem filmové odpoledne. Klientům byly k dispozici čtyři počítače s internetem. Úterky a čtvrtky jsou zaměřeny na psychosociální práci s klienty vč. arteterapie a dramaterapie. U kulatého stolu mohou klienti
s Lászlem řešit nejen osobní problémy, ale rovněž problémy pracovní a všechny ostatní…

Podporované bydlení
Program fungoval během roku plynule. Pokud klienti pracují v rámci pracovní terapie, mají nárok na podporované bydlení.
V jeho rámci si sami hradí 50 % nákladů na bydlení. Na ubytování klientů použil Projekt Šance v roce 2011 celkem 305 040
Kč. Většina klientů z dílny program podporovaného bydlení využívá.
V druhé polovině roku jsme program zcela upravili. Podle vyhodnocení nebyli klienti dostatečně motivováni a často spoléhali
na podporu Projektu Šance, což je nevedlo k samostatnosti. Od druhé poloviny roku si proto bydlení hradí sami. Pokud si na
bydlení v daném týdnu nevydělají prací v dílně, podpoří je Projekt Šance garancí, že platbu uhradí později s tím, že se po malých částkách bude postupně odečítat z jejich odměn, aby si další týdny již mohli platit sami.
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Výběr z akcí 2011
22. září 2011 se od 19:00 uskutečnil v kostele Nejs. Salvátora benefiční koncert Evy Urbanové pro české „děti ulice“.
Táňa Fischerová, která večerem provázela, přivítala v úvodu vzácné hosty koncertu…
Mons. Václava Malého, biskupa, který přednesl historicky první modlitbu za „děti ulice“ v naší zemi.
Za Vatikánské velvyslanectví byl přítomen Mons. Dennis Kuruppasseri, rada Apoštolské nunciatury.
Za MČ Praha 1 přijal záštitu nad koncertem Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1, která pomáhá
českým „dětem ulice“ od roku 1998 v rámci streetworkcentra, kde Projekt Šance nabízí klientům program PRVNÍ POMOC
V NOUZI.
Záštitu nad koncertem dále přijala a koncertu se zúčastnila Jeho Excelence pan dr. László Szőke, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky.
Hostiteli večera, kteří pomohli benefiční koncert zrealizovat, byli v zastoupení společnosti CETELEM ČR, a. s., pan Ing.
Václav Horák, generální ředitel, a za Nadaci OKD její ředitel Jiří Suchánek.
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Záštitu nad koncertem převzali Ing. Oldřich Lomecký,
starosta Městské části Praha 1, která pomáhá českým
„dětem ulice” od roku 1998 v rámci streetworkcentra,
které nabízí program PRVNÍ POMOC V NOUZI.

Děti ulice se učí pracovat
Každý nemá to štěstí mít rodinné zázemí.
Podpořte pracovní terapeutickou dílnu DOMU ŠANCE.

A Jeho Excelence mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Maďarské republiky v ČR dr. László Szőke.

foto: M. Jaroš, M. Myšková, A. Vlachovský

DÁTE JIM ŠANCI?

Projekt Šance, o. s., realizuje od roku 1995 první
preventivní a humanitární program pro komerčně
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování
s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Koupí propisky jim dáte práci!

Koupí originální svíčky
jim dáte práci!

Koupí originální tašky
jim dáte práci!

Eva Urbanová
Varhany Jaroslav Tůma

Projekt Šance, o. s.,
Ve Smečkách 28,
110 00 Praha 1,
telefon: 224 827 378
e-mail: info@sance.info
www.sance.info
číslo účtu veřejné sbírky:
35 – 9523010217/0100

benefiční koncert pro české „děti ulice“

kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické nám. 2, Praha 1
22. září od 19:00
Večerem provází

TÁŇA FISCHEROVÁ
Předprodej vstupenek
www.ticketportal.cz
Program a více informací na www.sance.info
Těšíme se na Vás.

Foto: www.adamekpetr.cz

Kupte si propisku/tašku/svíčku malovanou/svíčku
ze včelího vosku malovanou klienty v pracovní terapeutické dílně. Zasláním SMS na tel. číslo 604 215 969
ve tvaru propiska/taska/svickaM/svickaV, počet,
Vaše jméno a adresa obdržíte objednaný počet.
Cena propisky je 30 Kč/ks, cena tašky je 60 Kč/ks,
cena svíčky malované je 60 Kč/ks, cena svíčky ze
včelího vosku je 55 Kč/ks. Děkujeme Vám.
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