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Z motivačního dopisu jednoho z klientů Projektu Šance pro hotel HILTON…
Dobrý den, jmenuju se Robin. Je mi 21 let a kvůli rozpadlé rodině, nepřejícnosti kamarádů
a okolí jsem se ocitl v tíživé situaci. Díky Projektu Šance se snažím postavit na vlastní nohy.
Chtěl bych se toho ještě hodně naučit a získávat znalosti, abych se uměl v budoucnu zabezpečit
a mohl si vytvořit své vlastní zázemí a založit rodinu. Chtěl bych Vás proto poprosit o šanci,
abych mohl dokázat, že ne všichni kluci a holky v mé situaci jsou špatní, ale jsou i ti, co chtějí
pracovat a plánujou budoucnost. Děkuju za Vaši vstřícnost a pochopení. S úctou Robin

13. 11. 2012 se na návštěvu Domu Šance ohlásili zástupci hotelu Hilton,
kteří v rámci charitativního týdne chtěli uvařit něco pro české „děti ulice“,
kterým se spolu s Vámi snažíme pomáhat. Těsně před návštěvou ohlásili, že
s týmem dorazí i generální ředitel hotelu Michael Specking, který by rád jídlo klientům Projektu Šance
osobně předal. Takovou příležitost jsme nemohli nevyužít a dovolili jsme si zeptat se, zda by v hotelu měli nějaká volná
místa pro již připravené klienty. Díky tomu Robin, Mário a Karel v březnu nastoupili na zkušenou a je jen v jejich rukou,
zda tuto šanci využijí.
17. 1. jsme byli s klienty opět u naší paní zubařky MUDr. Mudrové. Mária čekala v 19 letech první oprava zubního kazu.
Třikrát se nám snažil utéct z křesla, ale nakonec jsme ho s paní doktorkou přesvědčili, že se vrtačky bát nemusí a potom
že už zub bolet nebude. Paní doktorka Mária na závěr pochválila.
18letého Roberta přivedla do Domu Šance za Lászlem probační, která se mu snažila pomoci. Robert nám říkal, že by
chtěl být zpěvákem, umělcem, ale skončil ve vězení. Bojíme se, že dost možná skončí, jako většina dětí z české ústavní
péče, ve stálých přechodech mezi ulicí a vězením.
Kdyby v lednu nepoprosil László MUDr. Volfa o naléhavou pomoc, Pavel by asi přišel o nohu. Naštěstí díky podpoře pana
primáře je noha zachráněná a Pavel si teď zkouší dát svůj život dohromady v dílně Domu Šance. Jsme společně na dobré
cestě…

FOTO: 1., 2., 3. – 7. 1. 2013 se Martin ohlásil k využití speciálního programu na hledání práce, který běží ve streetcentru. Nakonec nám s možnou brigádou pomohla
personální agentura Manpower. Martin však brigádu odmítl s tím, že nemůže tak brzy ráno vstávat. Neuvědomil si ale, že takto zároveň rozhoduje o své další cestě životem. Třeba mu jednou dojde, že jít do práce a mít práci je důležitější než ranní vstávaní. 4. Katka se pořád hledá. Uvažuje, zda si svůj život má dát dohromady. Má špatné
zkušenosti, a i proto se jí nechce do změny svého osudu aktivně investovat. 5. Koho žádá László o pomoc 2. ledna při startu dílny v novém roce, je vlastně jasné.
Prosíme Vás, podpořte nás. Projekt Šance, to je hlavně smysluplná a účinná pomoc pro ty, co ji potřebují. I když klientům, českým „dětem ulice“, umíme pomoci
s oblečením a jídlem, je naší hlavní prioritou stabilizovat je a pomoci jim, aby změnili svůj život, našli si práci, bydlení a mohli si jednou sami vytvořit fungující RODINU.
Děkujeme Vám.
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Vážená paní. Vážený pane,
rok 2013 pro nás v Projektu Šance začal dost živě… 2. ledna jsme spustili Dům Šance a pracovní terapeutickou dílnu
v Praze 10 a všechny programy pro klienty včetně streetcentra v Praze 1 a doufáme, že se nám podaří i v letošním roce
dát příležitost a šanci dalším mladým lidem, na které rodiče i příbuzní zapomněli a kteří usilují o svou budoucnost.
Rok 2012 byl jedním z nejtěžších, které jsme v Projektu Šance zažili. Když jsme jej na konci roku nazvali „šílený“, bylo
to adekvátní hodnocení, ale podařilo se nám jej přežít a jdeme dál… V roce 2013 se už osmnáctý rok budeme snažit
pomáhat českým „dětem ulice“ a nadále se těšíme na nové výzvy, které to přinese. Přes složitost roku se ale mnohé
podařilo. V únoru 2012 jsme přestěhovali Dům Šance do nových zrekonstruovaných prostor. V lednu 2013 jsme doplatili
rekonstrukci, která náš rozpočet zatížila až na hranici únosnosti, ale to nejdůležitější je, že se celý rok dařilo udržet Dům
Šance a pracovní terapeutickou dílnu v provozu a mohli jsme učit další mladé lidi postavit se na vlastní nohy. A hned
v prvním dopise roku 2013 už můžete vidět i konkrétní výsledky našeho úsilí. Díky spolupráci s hotelem Hilton získají
hned tři klienti možnost pracovat a to je velká věc nejen pro nás, ale hlavně pro Karla, Robina i Mária, kteří se tím
posunují na vyšší START ve svém životě. Kde by byli bez pomoci, kterou bychom jim nemohli poskytnout bez Vaší dobré
vůle? Máme o tom velmi přesnou představu. Takových příběhů známe mnoho. Díky našemu úsilí a Vaší podpoře se nám
podařilo pozitivně ovlivnit jejich osud a jejich život vchází do nového příběhu. Kéž se nám daří i nadále takto pomáhat.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, pomoc a dobrou vůli, které si hluboce vážíme.
O pomoc se už hlásí Karel i Láďa, kterého podmínky pracovní terapie překvapily, ale po letech strávených na ulici se
začínají přizpůsobovat reálnému životu. Možná rok bude trvat, než kluci opustí zajeté, ale slepé koleje. I oni budou mít
šanci postavit se s naší pomocí na vlastní nohy. S Jirkou jsme ve streetcentru počítali, kolik má příležitostí dát si svůj
život dohromady, a vlastně mu stačil pouze jeden prst. Spolu s Petrem, který je na ulici i se svým bráchou, si vzali čas na
rozmyšlenou… a když se rozmyslí, jsme připraveni jim pomáhat a uděláme to rádi.
Vážení přátelé, kteří jste RODINOU „dětí ulice“,
RODINA je to, o čem klienti Projektu Šance často pouze sní, ale s naší pomocí a s Vaší podporou mají šanci tento
sen uskutečnit. Víme, že nás čeká nelehký rok, ale doufáme, že najdete dobrou vůli pomáhat a i nadále spolu s námi
ovlivňovat osudy mladých lidí, kteří za námi přicházejí s prosbou o pomoc. Děkujeme Vám.

Klidný a úspěšný rok Vám za tým Projektu Šance přeje
László Sümegh,
koordinátor

FOTO: 1. Generální ředitel obou hotelů Hilton v Praze Michael Specking si svou bezprostředností získal všechny. Klienti se moc smáli, když si na zkoušku smontoval
jednu propisku. 2. Těsně před štědrým dnem nás zástupci společnosti Hilton navštívili podruhé s předvánoční večeří pro klienty. Protože byl Mário nemocný, vyfotili jsme
pana Speckinga alespoň s Robinem. 3., 4., 5. Karel, Mário a Robin v březnu nastoupili do hotelu Hilton na zkušenou. Jejich život to může úplně změnit…
Prosíme Vás, podpořte nás. Projekt Šance, to je hlavně smysluplná a účinná pomoc pro ty, co ji potřebují. I když klientům, českým „dětem ulice“, umíme pomoci
s oblečením a jídlem, je naší hlavní prioritou stabilizovat je a pomoci jim, aby změnili svůj život, našli si práci, bydlení a mohli si jednou sami vytvořit fungující RODINU.
Děkujeme Vám.

