Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně
zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…
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Tak se to povedlo. Záštitu nad letošním benefičním koncertem s Martou Kubišovou nám poskytl
k
ministr financí Ing. Miroslav Kalousek, který nejen že přislíbil, že se koncertu zúčastní, ale
zároveň Lászla přijal v doprovodu paní Marty Kubišové osobně. Paní Marta mu sdělila, že se
snaží ona i Marie Rottrová a Táňa Fischerová jako patronky Domu Šance Lászla v jeho poslání
podporovat, ale že navzdory tomu je Dům Šance na hraně zájmu úřadů a v nouzovém provozu.
Druhou záštitu nad koncertem převzal starosta Městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, kde
od roku 1998 funguje streetworkcentrum, které klientům nabízí program PRVNÍ POMOC V NOUZI.

Dům Šance funguje v nouzovém provozu, ale na jeho cílech a náplni se nic nemění. Když do
streetworkcentra přišel Mário, nechtěl ani přiznat, že ještě před nedávnem vyrůstal v dětském domově.
Jeho osud je vlastně typickou ukázkou toho, jak to ve skutečnosti funguje. S ukončenou základní školou
mu ústav zajistil na několik let podporu od sociálky a šel... Šel, aniž by měl alespoň ty minimální životní
zkušenosti. Asi měsíc jsme s ním ve streetworkcentru, kam ho přivedli kamarádi, rozebírali možnosti
a jeho cíle. Plány nemá do života žádné. Je mu 19 let a je spíš dítětem než dospívajícím mladým mužem.
Vysvětlujeme mu, že právě to, že nemá žádné cíle, mu může ublížit. Musíme mu vysvětlovat, že víkendovou
brigádu nenajde za pomoci e-mailu, ale že musí jednat osobně nebo ptát se telefonicky. Jsme rádi, že
máme jeho pozornost a poslouchá. Před mnohými věcmi ho varujeme, protože se o něj bojíme, ale víc než
rady mu dát nemůžeme. Podařilo se nám ho ale přesvědčit, že Dům Šance s pracovní terapií je pro jeho
začátek dobrý směr. Ve čtvrtek za Lászlem přišel, poprosil o pomoc a od pondělí nastoupil. Udělalo nám
radost, že je jedním z nejšikovnějších a snaží se. Do dílny i Domu Šance zapadl a zvládá i mezilidské vtahy,
což je důležité. Vedeme ho k tomu, že spíš než další brigáda by bylo lepší dokončit si vzdělání, že by stačila
alespoň nějaká rekvalifikace, která by ho podpořila v jeho dalším životě. Momentálně s ním řeší László
pokuty, které nasbíral za černé jízdy v pražské MHD. Paní u okénka, když to chtěl řešit, mu řekla, ať si
počká na exekutora. László ho tam ale poslal ještě jednou a nyní se to budeme snažit s Máriem řešit.

Záštitu nad koncertem převzal ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek, jemuž děkujeme
za podporu Domu Šance, který opět funguje zásluhou
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Záštitu nad koncertem převzal Ing. Oldřich Lomecký,
starosta Městské části Praha 1, která pomáhá českým
„dětem ulice“ od roku 1998 v rámci streetworkcentra,
jež nabízí program PRVNÍ POMOC V NOUZI.

V poslední době navštěvuje streetworkcentrum mnoho nových klientů. Třeba Emil má spoustu plánů,
chtěl by pracovat, bydlet, lépe žít, ale zatím nemá na změnu sílu. Snad se nám jednou – časem podaří ho
k pozitivním změnám inspirovat.
CETELEM ČR, a. s., a Nadace OKD
uvádějí

Martu Kubišovou
benefiční koncert pro české „děti ulice“,
a László Sümegha, který se jim snaží 17 let pomáhat.

Letní scéna Divadla Ungelt
pod otevřeným nebem na hradčanském Novém Světě

2. září 2012 od 19:00
Vstupenky a více informací na tel. 224 827 378
www.sance.info
Těšíme se na Vás.

1. Pepa nemá jednoduchý život. Patří mezi ty, kteří sice rodiče mají, ale moc jim to nepomáhá. Spíše
naopak. Tak dělá v životě mnoho chyb jako jeho rodiče. Kdyby měl dobrý permanentní příklad, bylo by
všechno jinak. 2. Láďu, kterému jsme koupili brýle, protože jsme nemohli koukat na to, jak kouká, rodiče
odložili, ale ani ti adoptivní rodiče výhrou nebyli. To, co prožil, se na něm bude odrážet až do konce života.
3. Lukáš je z Ostravy a stejně jako ostatní by potřeboval jen dobré zázemí, lásku bližních… a byl by to
normální mladý muž. Opak je ale pravda.

Děkujeme za podporu.
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Vážená paní. Vážený pane.
Společnost CETELEM ČR ve spolupráci s Nadací OKD připravila pro Projekt Šance další benefiční koncert pro české „děti ulice“. Radost nám
udělalo, že koncert je ale věnován i Lászlovi, který se jim snaží už 17 let pomáhat. 2. září 2012 od 19.00 se koncert uskutečnil pod otevřeným
nebem na hradčanském Novém Světě. Výnos z prodeje vstupenek půjde na doplatek rekonstrukce Domu Šance a doufáme, že nám koncert
pomůže do budoucna jednou ukončit nouzový provoz pracovní terapie a Domu Šance, který nás trápí. Účast na koncertu přislíbil nejen ministr
financí ČR Ing. Miroslav Kalousek a starosta Městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, ale také ministr vnitra Jan Kubice, ministr práce
a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Radost svou účastní by nám měli udělat i zmocněnkyně
vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková a náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka, který tehdy ještě ve funkci ministra
práce a sociálních věcí reagoval na SOS dopis a s prosbou Projektu Šance oslovil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který zvážil
situaci a našel dobrou vůli pro realizaci PRACOVVÍ TERAPIE Domu Šance a vypůjčil nám nebytové prostory v Moskevské 13, Praha 10, kde nouzový
provoz Domu Šance pokračuje od 22. 3. 2012 dál. A doufáme, že časem najdeme partnera, díky kterému budeme moci ukončit i nouzový provoz.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“.
Děkujeme Vám za podporu, které si moc vážíme. Vaše podpora nám pomáhá v naplňování našeho poslání, pomáhat těm, kteří neměli v životě štěstí
na dobré RODINNÉ zázemí.

Děkujeme Vám.
Za Projekt Šance, o. s.,

László Sümegh,
koordinátor

Marta Kubišová,
jedna z patronek Domu Šance

1. Zdeněk Srstka namluvil spot pro FREKVENCI 1 na podporu našeho internetového projektu POMÁHEJTE MAILEM. Pan Zdeněk mluvil, jako když
uvádí Chcete mě?. A spot je díky tomu nejúspěšnějším v historii Projektu Šance. 2. S Martinou Kociánovou v Českém rozhlase 2 Marta Kubišová
s Lászlem. Bylo to ráno, které se opravdu vydařilo. 3. Petr Novotný pořád cestuje, ale čas na Lászla a Projekt Šance si v rámci pořadu se Štěpánkou
Duchkovou rád udělal.
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