2011 – pod mostem

2012 – Dům Šance

2013 – hotel Hilton

3 fotky. Jeden život. Robin. 21 let.
Vážená paní. Vážený pane. V tom, co děláme, se snažíme být profesionálové. Přestože je naše snaha pomoci o emocích,
soucitu a lidské laskavosti, z dlouholeté zkušenosti víme, co mladí lidé na ulici postrádají především. Není to oblečení.
Jídlo. A dokonce ani střecha nad hlavou, ale hlavně jim schází životní, sociální a pracovní návyky. Snažíme se, aby je
u nás získali. Aby získali to, co jejich rodiče zanedbali. Aby měli šanci změnit svůj život a mohli žít normálně.
Ne vždy se nám to daří. Často jsme dokonce v našich snahách neúspěšní. Přes naše rady a naši podporu psychickou i materiální
v sobě klienti nenajdou sílu vstát jako fénix z popela a rozletět se životem. Před týdnem jsme doprovázeli Petra, který se rozhodl
bydlet na ubytovně, a cestou jsme mu vysvětlovali, co má změnit, aby byl úspěšný, a jak má řešit svoje problémy. Zaplatili jsme
za něj třetinu nájmu, aby měl šanci překonat současné indispozice, které mu život nadělil, ale nezvládl to. Po týdnu si vybral
peníze z ubytování a ztratil se. Nezlobíme se na něj. Víme, že jsou snahy, které dobře nekončí, a životní příběhy, které překonat
není vůbec snadné. I to je život.
O to větší radost ale máme z příběhů, které končí dobře. O Robinovi jsme Vám už psali několikrát. Vždy to s ním nadějně
nevypadalo. Do Domu Šance ho přivedla zástupkyně probační a mediační služby. Měl problémy, které neřešil a řešit
nechtěl. Bylo to už i na vyhazov z Domu Šance… ale László to s ním nevzdal a znovu a znovu s ním mluvil o tom, co od
života může chtít a co pro to musí udělat, čeho se musí vyvarovat. S brigádou v hotelu Hilton přišla jeho životní změna
a příležitost, kterou využil. Příběh tím nekončí, ale naopak začíná. Robin už má svou rodinu – v listopadu se jemu a jeho
přítelkyni narodila dcera Barborka.
V tomto roce navštívila mj. Dům Šance i ředitelka Nadace Agrofert Holding paní Zuzana Tornikidis. Až na benefičním
koncertě ale sdělila, jak na ni návštěva v Domě Šance působila: „Byla to jedna z nejtěžších návštěv, které jsem zatím
absolvovala. Byl to tvrdý zážitek. Je samozřejmě krásné, co pro děti ulice Projekt Šance dělá, ale přesto je smutné vidět to.“

Pomáháme díky Vám. Díky Vaší štědrosti můžeme dávat šanci českým „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy. Bez Vás bychom to nedokázali.
Děkujeme Vám. Foto 1. Lucie se těší na brigádu, se kterou nám pomohla společnost Electro World. Je na dobré cestě… 2. Mário řeší život jako puberťák.
Je těžké chtít po 20letém klukovi rozhodnutí, která jsou nesnadná i pro dospělé. 3. Martin umí úspěšně stoupat a potom pod vlivem ,,dobrých kamarádů“
ještě rychleji padat. 4. Kristýna to vzdala. Před návštěvou lékaře, který jí měl pomoci léčit dermatologický problém, přestala navštěvovat Dům Šance.
Vymazala si nás ze života, snad se časem vrátí. Je to škoda, už jsme pro ni hledali brigádu ve spolupráci s našimi partnery.
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.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti
obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Vážená paní. Vážený pane. Naše propisky mění život. Mění životy těch, kteří o to usilují a chtějí už žít jinak. V příloze
tohoto dopisu si Vám propisku z pracovní terapie z Domu Šance dovolujeme zaslat a doufáme, že Vám udělá radost. Klient,
který ji pro Vás smontoval a podepsal, se právě o to snaží. Prosím Vás, pomozte nám pomáhat i nadále.
Rok 2013 se nezadržitelně chýlí ke svému konci a Projekt Šance už začíná pomalu připravovat štědrovečerní oslavu, kterou
pro klienty připravujeme na 24. 12. 2013 od 12:00 do 22:00. Doufáme opět v podporu společnosti Zátiší Group, která
nám pomáhá s přípravou štědrovečerní večeře, a klienti si už plánují, kolik řízků tentokrát sní. Po třetím řízku ale zpravidla
odpadnou a zvládají už jen koukat na pohádky.
Vážení přátelé, kteří jste spolu s námi RODINOU „českých dětí“ ulice. Jste jedni z mála, koho naši klienti mají, kdo jim
pomáhá a vůbec nic za to nechce. Patří Vám velké poděkování a naše úcta. Díky Vám můžeme pomáhat stejně jako v dobré
rodině. Prosíme Vás, vytrvejte s Vaší dobrou vůlí a pomocí i nadále. Snad se nám s Vaší podporou podaří vytvářet další
a další příběhy, které budou mít dobrý konec, jako ten úspěšný Robinův „začátek“.
Ať se Vám daří! Úspěšný rok 2014, klid, zdraví a štěstí Vám přejí spolu s Lászlem klienti Projektu Šance.
Děkujeme Vám.

P. S.: Z úsporných důvodů si prosím případné potvrzení o daru vyžádejte na tel.: 224 827 378, nebo stačí napsat na info@sance.info
Děkujeme Vám.

FOTO: 1. Protože si pan Michael Specking, generální ředitel hotelů Hilton, nemohl převzít darovaný obraz osobně na benefičním koncertě, předali
jsme mu jej před zahájením „blešího trhu“, který pro Projekt Šance připravili zástupci hotelu. Vedle Lászla je viceprezident sítě Hilton Worldwide Essam
Abouda. 2. Díky štědré podpoře Obecního domu, který se vzdal komerčního nájmu, jsme mohli letošní benefiční koncert uspořádat v krásných prostorách
v centru Prahy. Saskia Burešová, kmotra pracovní terapeutické dílny, moderovala poděkování partnerům. Zleva: Hana Urbanová, personální ředitelka
hotelů Hilton. Ing. Václav Horák, generální ředitel společnosti CETELEM ČR. Dále Saskia Burešová, náš László, Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace
Agrofert Holding, a Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD. 3. Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS to na pódiu při koncertu pořádně rozjeli.
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.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

