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22. března 2012 se to stalo. Dům Šance oficiálně zahájil svou
činnost na nové adrese. Moskevská 13, Praha 10. Stalo se
tak především díky vstřícnosti Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který nám dal šanci i nadále pomáhat
českým „dětem ulice“. I když se prozatím jedná o nouzový
provoz Domu Šance, doufáme, že i ten jednou pomine a Dům
Šance bude moci svoji činnost rozvíjet dlouhodobě bez
ohrožení existence.
Vám, kteří nás podporujete…
I Vám všem, kteří nám fandíte třeba jen v myšlenkách…
…patří naše poděkování a naše úcta.

Děkujeme vám
A Dům Šance na nové adrese začal okamžitě fungovat a nabízet pomoc klientům Projektu Šance. Těsně po odchodu všech hostů totiž Michal, který
maluje obrázky na obálky, přivedl jednoho z kluků z dvojčat se závažným zdravotním problémem, který vyžadoval bezodkladné řešení.
László do těchto případů vstupuje vždy jako „velký bojovník“, ale pravda je, že se vždy trochu obává, zda narazí na lidskost, nebo nezájem lékařů.
I sám Honza s tím měl své zkušenosti. Ve dvou nemocnicích ho předtím nepřijali, protože neměl zdravotní pojištění, peníze ani doklady. Po urgentním
telefonátu s MUDr. V. Volfem, primářem pro děti a dorost ve Vinohradské fakultní nemocnici, Honzu László naložil do auta a jeli do nemocnice.
Bylo ale už později odpoledne a příjem nemocných byl ukončen. Vzal ho tedy do nemocnice na Karlově náměstí a tam se stal skoro zázrak.
Sestřička a lékařka Lászla znaly z novin a z televize a byly vstřícné i proto, že László byl připraven za Projekt Šance všechny úkony uhradit. Na
základě vyšetření a doporučení jeli do specializované nemocnice, kde se nad Honzou okamžitě sešlo malé lékařské konzilium – přestože se jednalo
o banální problém, mohl skončit i smrtí, pokud by se okamžitě neřešil. Po rentgenech a prvních vyšetřeních se ale Honza začal cítit nesvůj, bál se, že
na něho zapomeneme, a chtěl se raději vrátit k partě na ulici, za kamarády. László ho ale přesvědčil, že pokud chce, může se k nim přeci vrátit, až
bude zdravý, ale teď by ohrožoval jen sám sebe. Honza Lászlovi předal všechny věci, co měl na sobě, s prosbou, aby mu je László vypral, a domluvili
se, že mu je László ten další týden, až přijde na návštěvu, přinese čisté a suché. Vše dopadlo nakonec dobře, i když od nejhoršího nebylo daleko.
Dílna v Domě Šance v Moskevské 13 na Praze 10 funguje už od února, kdy jsme se přestěhovali. Díky větším prostorům se cítíme v novém prostředí
mnohem lépe a László za pomoci ostatních klientů prostory pomalu zabydluje. Karel, který z dílny minulý rok odešel do Pardubic do pekárny, se na
nás obrátil s prosíkem, jestli by se nemohl vrátit, protože to v Pardubicích nezvládl, okradli ho a nevypadalo to s ním dobře. Ostatním klientům se
moc nechtělo přijímat ho nazpět, protože s ním neměli dobré zkušenosti, ale László je přesvědčil, aby to s ním zkusili ještě jedou a dali mu společně
šanci. Láďa si udělal třítýdenní „prázdniny“ hlavně proto, že není schopen zvládat mezilidské vztahy. Díky své rodině je zanedbaný a nikdy nebyl
k ničemu veden. Od rodiny se vrátil i bez silných brýlí, bez kterých nevidí. A proto mu v březnu László jako správný táta a máma v jednom zajistil
brýle nové, a díky pochopení v optice jsme ještě ušetřili.

1. Pavel se o Honzu začal bát, když zjistil, že situace je vážná. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. V nemocnici. 2. Marek dlouho usiloval o to, aby místo montování propisek mohl dělat a malovat svíčky z včelího vosku. Nakonec se mu to přání splnilo. 3. Jako poděkování za podporu vytvořili klienti s Lászlem obraz pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kytice od „dětí ulice“ visí v hlavním vstupu do ÚZSVM. 4. Zájem médií o Dům Šance nás překvapil. Reportáže vysílala televize Prima,
TV METROPOL i Česká televize, před kterou se po vysílání pořadu Sama Doma vyfotili klienti s Lászlem a s Petrem Jandou, který je jedním z kmotrů pracovní terapeutické dílny.
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Při oficiálním zahájení provozu Domu Šance v Moskevské 13 se k Lászlóvi připojilo deset osobností, které přišly Domu
Šance popřát mnoho štěstí a úspěchů.
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Za ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
JUDr. Jaroslav Strouhal, I. náměstek generálního ředitele; za Ministerstvo vnitra: Jan Kubice, ministr; zmocněnkyně
vlády pro lidská práva: Mgr. M. Šimůnková, delegována premiérem ČR; za Ministerstvo práce a sociálních věcí: JUDr.
Petr Šimerka, náměstek ministra; za Ministerstvo zdravotnictví: Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra; za sponzory:
Ing. Václav Horák, generální ředitel společnosti CETELEM ČR, a. s. a Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD a patronky
Domu Šance: Marta Kubišová, Marie Rottrová, Táňa Fischerová.

V úvodním slovu László řekl: „Měli jsme několik možností, když nám zastupitelé MČ Praha 5 v čele s tehdejším starostou JUDr.
Milanem Jančíkem dali v roce 2008 vyhazov z Domu Šance místo povolení k rekonstrukci. Mohli jsme klientům programu PRACOVNÍ TERAPIE Domu
Šance oznámit, že se mají vrátit na ulici. Nebo žádat o podporu další instituce v SOS dopise a doufat, že k PREVENCI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ
mládeže, která je činností Domu Šance, nezůstanou lhostejní. Nikdo z více než 1 500 oslovených a kompetentních prevenci ale podpořit nechtěl.“ Až
bývalý ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka oslovil s prosbou Projektu Šance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který
vypůjčil nebytové prostory v pražských Vršovicích.
Velkou negativní pozornost ale v současném období zažívá Dům Šance od úředníků Městské části Praha 10, kteří na SOS dopisy nereagovali v roce
2008 ani v roce 2011. Místo snahy pomoci dětem a mládeži, aby z nich nezůstali sociální mrzáci žijící v České republice na ulici, s nadšením reagují
na údajné anonymní telefonáty. Opět se tak jen potvrzuje snaha o likvidaci PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ pro české „děti ulice“ na území
Prahy. Těmto snahám se ale jen tak nevzdáme.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,
tři a půl roku trvalo, než se podařilo azylový provoz Domu Šance opět stabilizovat, a klienti si pomalu začínají zvykat na nové centrum, kde jim
můžeme pomáhat. Chtěli bychom Vás poprosit o podporu, díky níž můžeme klientům vyplácet odměny za práci, ale také nakupovat díly propisek
i svíčky a tašky, na které klienti v rámci pracovní terapie malují. Stejně jako v předešlých letech část klientů na pracovní terapii Domu Šance reaguje
pozitivně, a tak doufáme, že díky naší, ale i Vaší pomoci se nám podaří zařadit je do pracující společnosti. Rozhodnete-li se nám pomoci, rádi
bychom Vaši podporu využili rovněž na dovybavení nového Domu Šance. Při stěhování se rozbila hifi věž, která se používala k muzikoterapii, a rádi
bychom nové prostory Domu Šance dovybavili.

Děkujeme Vám.
Za Projekt Šance, o. s., Vás srdečně zdraví
László Sümegh,
koordinátor

Táňa Fischerová,
jedna z patronek Domu Šance

1. Radost nám svou přítomností udělala i Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva, která byla pověřena a přišla v zastoupení premiéra České
republiky, což nás v Projektu Šance mile překvapilo. 2. Všechny přítomné ale ohromil ministr vnitra Jan Kubice, který má s problémovou mládeží své zkušenosti, a jeho
lidskost a upřímnost mnohé zaskočila. 3. Patronky Domu Šance dorazily všechny a vyjádřily společné přání,by se z nouzového provozu jednou stal ten plnohodnotný –
dlouhodobý. 4. Bez sponzorů to nejde, napsali k fotce v týdeníku EURO. Spolu s Lászlem jsou na fotce Ing. Václav Horák, generální ředitel společnosti CETELEM ČR, a Jiří
Suchánek, ředitel Nadace OKD.
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