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dnes Vám poprvé píšeme z „nového“ Domu Šance v Moskevské 13 na Praze 10.
I když nouzový provoz zatím pokračuje, přestěhovali jsme se a připravujeme se na
oficiální zahájení provozu Domu Šance v nových prostorách. Přijďte mezi nás a spolu
s patronkami Domu Šance s námi uvítejte nový začátek. Zavolejte nám prosím a potvrďte
svou účast na tel. 224 827 378 nebo nám napište na info@sance.info.

Dne 22. března 2012 od 11:00, Moskevská 13, Praha 10
Plánovaná rekonstrukce byla nakonec zahájena se zpožděním na konci prosince 2011.
Díky podpoře společnosti ONION CZ, která je jedním z členů RODINY DĚTÍ ULICE, proběhly
všechny úpravy v perfektní kvalitě a nové prostory nám byly předány už na konci ledna
2012. Díky možnosti ušetřit na únorovém nájmu jsme se bleskurychle přestěhovali
a v půlce února se provoz Domu Šance vrátil do běžných kolejí.
I když rok 2011 byl pro nás v Projektu Šance, kteří se snažíme pomáhat, složitý, způsobil
malou revoluci nejen díky podpoře Domu Šance, kterou jsme získali, ale také díky
úspěšným výsledkům, kterých jsme mohli s Vaší pomocí dosáhnout. Až třetina klientů,
kteří totiž vstoupili do pracovní terapie, se nemusela vrátit znovu na ulici. Začali si vytvářet
své rodinné zázemí, našli si práci, bydlení a dál již nemusí zůstávat na ulici.
A na to jsme hrdí.

1. László s dílem, které klienti věnovali jako poděkování Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Kytice od „dětí ulice“ 2012, tak se dílo jmenuje a visí v hlavní hale
úřadu na Rašínově nábřeží na Praze 2.
2. Radek patří mezi ty klienty, kteří v dílně zkouší znovu najít sami sebe, své štěstí. Rodinné
poměry, ze kterých pochází, mu v tom jsou spíše na překážku. László mu naslouchá a je
připraven mu s jeho životními radostmi i starostmi pomáhat. A nejenom jemu, ale všem,
kteří o to budou mít zájem.
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Štědrý den jsme s klienty přes veškerá očekávaní slavili ještě v původním nouzovém provozu Domu Šance na Praze 9. Teprve až letošní Vánoce
budeme s klienty oslavovat v nových prostorách. Ke štědrovečernímu stolu se vešlo 30 lidí, a protože místa pro všechny nestačila, muselo se
večeřet na etapy. Ale vánoční atmosféru to nenarušilo. Ti, co se nejvíc těšili, seděli u stolu raději půlhodinu předem. A stejné to bylo i s rozdáváním
dárků, které byly hlavně praktické. Dům Šance, to je pro klienty především škola života. 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 a jen je obdarovává, a tím je vlastně utvrzuje v tom, že mít se „dobře“ můžou
i na ulici. 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.
Marek, kterému jsme se pomáhat snažili, který očekával, že se tady bude mít lépe, na naše rady ale nedbal a nakonec se vrátil na Slovensko. Nám
nezbývá nic jiného než doufat, že se má lépe. Martin i Michal nebo Kateřina svoje šance nevyužili a vrátili se na ulici s heslem „nic nemusíme a na
všechno máme právo“. Mnozí klienti ale uchopili osud do svých rukou a jejich život se postupně zlepšuje. Dušan a Milan už nebydlí na ubytovně, ale
pronajali si byt, protože je to pro ně levnější než ubytovna. David si založil svou rodinu a my tady v Projektu Šance z toho máme radost. A přestože
to nemá občas jednoduché (jak se někdy doslechneme), daří se mu. Další David si našel práci na stavbě, a i když to s jeho prací nevypadalo v lednu
dobře, v únoru se to zlepšilo. A tak bychom Vám mohli ještě dlouho psát. Jen málokteří klienti se chytí první příležitosti. Zpravidla potřebují dva
starty nebo i více, aby sami došli k závěru, že má smysl snažit se budovat si svůj život a bojovat za něj. A to je náš cíl, který se u třetiny klientů, kteří
do pracovní terapie Domu Šance vstoupili, podařil. Je to náš společný úspěch. Bez Vaší podpory bychom to nedokázali. Děkujeme Vám.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,
víme, že nikoho z nás nečeká lehký rok. Mnohé firmy budou hledat úspory v nákladech, a o to více musíme šetřit i my ostatní. Přesto si dovolujeme
doufat ve Vaši podporu. Původní odhady plánované rekonstrukce byly navýšeny především o nutné instalatérské práce, protože sociální zázemí
v nových prostorách nebylo prakticky využitelné. Rovněž se musely předělat veškeré elektrické rozvody a Dům Šance v rámci rekonstrukce konečně
získal i krásné pódium na dramaterapii, které dlouhá léta postrádal. Přestože jsme se v rámci možností snažili co nejvíce ušetřit, náklady plánované
rekonstrukce stouply o více než 50 %. Pokud byste se rozhodli podpořit nás, rádi bychom Vaši podporu využili právě na doplatek rekonstrukce
nových prostor.

Děkujeme Vám. Ať se Vám v roce 2012 JEN daří.
S úctou srdečně zdraví za Projekt Šance, o. s.,
László Sümegh,
koordinátor

Táňa Fischerová,
jedna z patronek Domu Šance

Dům Šance – nouzový provoz – Moskevská 13, Praha 10: před rekonstrukcí

Dům Šance – nouzový provoz – Moskevská 13, Praha 10: po rekonstrukci
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