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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Vážená paní. Vážený pane, konečně sluníčko. Nemyslete si, i my v Projektu Šance denně
ně usilujeme
u
o optimizmus a sílu pomáhat… a se sluníčkem to jde tak nějak lehčeji. Jistě to znáte sami. A protože
dění v Projektu Šance nabírá na tempu, dovolujeme si pro Vás pár okamžiků shrnout telegraficky
do několika vět:
Lucii s Mirkem jsme pomohli přestěhovat se do suterénního bytu. | Jirka, Petr a fenka Rita bydlí na ubytovně
– změnit po 5 letech zvyky je těžký proces... | Alfa kurzy křesťanských dobrovolníků byly na konci března
ukončeny mší svatou. Všichni přítomní byli dojatí. | Nadace Agrofert pozvala klienty Projektu Šance
na generální zkoušku skupiny Lucie v O2 areně. | Marta Kubišová, Marie Rottrová a Petr Janda přislíbili účast
na benefičním koncertu 2015 v Obecním domě. | Od začátku roku jsme byli s klienty už 19krát u lékařů (hlavně
u paní zubařky MUDr. Mudrové). | S Robinem začínáme řešit dluhy z předešlého života za pomoci naší paní
advokátky, která nám pomáhá. | S Andrejem vyběháváme a vyřizujeme zdravotní dokumentaci, aby mohl
nastoupit na brigádu do hotelu Hilton. | 1. května byla Lucie poprvé v hotelu Hilton na brigádě. | Společnost
Botas poslala klientům krásné botasky. | Aby i další klienti získávali první pracovní zkušenosti, hledáme
personální agenturu, která by nám pro ně pomohla s jednoduchou brigádou, např. doplňování zboží…
O jednom z příběhů Vám ale musím napsat víc. Možná byste čekali, že Jirka, Petr a fenka Rita přijali nabídku bydlení, tedy po 5 letech na ulici
střechu nad hlavou, s radostí, jásotem a úlevou. Dost mě překvapilo, že oba kluci reagovali úplně opačně. Po dvou hodinách povídání a legrace
ve streetcentru úsměv ztratili. Byli zamlklí a jakoby v šoku. Začal jsem uvažovat, zda jsem něco nezkazil, neřekl něco, co je zranilo, ale žádnou
chybu jsem nenašel. Když jsem to s klukama začal řešit, zjistil jsem, že se změny ve svém životě bojí. Bojí se, že nedokážou spát na posteli, že
nebudou umět platit nájem, že se bojí odpovědnosti. Byl to pro mě dost překvapující zážitek. Úplně opačná reakce, než jsem čekal. Ještě před
ubytovnou, kde měli začít, jsem se pobledlých kluků zeptal, zda do toho o p r a v d u chtějí jít, abych je do ničeho nenutil násilím. Byl na nich
vidět strach, ale i touha do změn se pustit. „Jdeme do toho,“ řekli odhodlaně. A ještě jedna věc. Když jsem za ně platil nájem, s údivem se mě
zeptali, kdo to platí. Možná si mysleli, že to jsou peníze od některého z nejbohatších Čechů, ale řekl jsem jim, že to za ně platí Projekt Šance,
díky celé řadě podporovatelů, kteří naši snahu dávat šanci a pomáhat podporují. Žádný nejbohatší Čech. Mámy a tátové, které stejně jako nás
v Projektu Šance mrzí osudy českých zapomenutých „dětí ulice“. Děkujeme Vám v tomto dopise nejen za ostatní klienty, kterým nabízíme
pomocnou ruku, ale také za Jirku a za Petra, kteří hned druhý den po obávané noci vypadali lépe, než sami čekali.

1) – Andreje přivedli do Domu Šance z Domu na půl cesty, kam se dostal, když „absolvoval“ dětský domov. Jako správný puberťák na nás zkouší, co ještě sneseme,
ale ještě neví, že László tyhle hry hraje rád . 2) – Karel se nejvíc bojí, aby se nevrátil do vězení. Zatím ale udělal všechno pro to, aby se to stalo. 3) – 14. března
se uskutečnila poprvé v ČR mše svatá pro „děti ulice“. Překvapilo nás, že většina klientů si šla po mši pro požehnání, vč. Jirky na obrázku. A nebyl sám, koho mše
dojala. 4) – I Stáňa byla dojatá. Tak ji László chytl kolem ramen s pochopením a jeho přirozenou laskavostí.
Vážená paní. Vážený pane, 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.
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Vážení přátelé, kteří jste RODINOU českých „dětí ulice“,
27. února navštívila Dům Šance Jeho Excelence pan Pető Tibor, velvyslanec Maďarské republiky, který se setkal i s klienty Projektu Šance,
kteří se právě věnovali pracovní terapii a připravovali se na svoji budoucnost… Návštěvu pana velvyslance jsme „tajili“ do poslední chvíle,
protože není běžné, aby se takto vysoce postavený diplomat zajímal o sociální projekt v zemi, kde reprezentuje svou domovinu. Panu Petőmu
není problematika „dětí ulice“ cizí. Lászla za jeho přístup a snahu pochválil a popřál mu další sílu a vytrvalost. Činnost Projektu Šance jej
velmi oslovila a je hrdý, že někdo s maďarským původem, jako je László, se snaží v České republice pomáhat.
14. března se uskutečnila poprvé v České republice mše svatá za české „děti ulice“. Tímto nápadem, uspořádat obřad za klienty Projektu
Šance, László inspiroval dobrovolníky z Alfa kurzů, který od ledna běžel v Domě Šance, a mší svatou toto setkávání vyvrcholilo v kostele sv.
Václava na náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10 – Vršovicích, kousek od Domu Šance. Přítomnost na Alfa kurzech byla pro klienty vždy
dobrovolná, a jejich účast, lze říci, garantovalo jídlo, které křesťanští dobrovolníci pro klienty připravovali. O to víc nás překvapil zájem
klientů o mši svatou, a to i těch, kteří se Alfa kurzům bránili. Mnohé z nich mše oslovila a inspirovala k zamyšlení sama nad sebou, nad svým
životem a osudem a většina z nich si přišla i pro požehnání od kněze, který se klientům Projektu Šance věnoval tak, že to ostatní zúčastněné
až překvapilo. Při mši se pomodlili v naději za svůj lepší život a dojetí přešlo na všechny přítomné. Fotky z tohoto výjimečného setkání plného
emocionálního vzepětí snad atmosféru dokumentují.
Vážená paní. Vážený pane, uvědomujeme si, že naše prosba o pomoc nepřichází v nejlepším čase. Ceny v obchodech, za energie i za nájmy
rostou, ale bohužel jen jednostranně. Věřte prosím, že naše snaha pomáhat je upřímná, a i když občas padáme vysílením, rádi druhý den opět
nacházíme víru a sílu a jdeme dál pomáhat těm, kteří na naši pomoc čekají. Naleznete-li i Vy sílu, chuť a možnost pomáhat nám, budeme Vám
vděční za všechny, k nimž naše smysluplná pomoc směřuje.

Děkujeme Vám.
S úctou zdraví za tým Projektu Šance
László Sümegh,
koordinátor

Pavel Kozler,
14 let Lászlův asistent
a autor informačních dopisů

1) 27. února poctila svou návštěvou Dům Šance Jeho Excelence pan Pető Tibor, velvyslanec Maďarské republiky. 2) Ze sdružení Byznys pro společnost navštívila
Dům Šance paní Karolína Sieglová (vlevo) a za Nadaci Terezy Maxové dětem Simona Petrejová. Milou návštěvu doplnila inspirace, jak získat zdroje na
financování dílů propisek, které klienti montují a o kterých se nám občas už i zdá… 3) Mše svatá, kterou vedl P. Stanisław Góra, dojala nejen klienty, ale i Lászla,
jenž (většinou mnohomluvný) ztratil slova při tomto výjimečném setkání, jež bylo plné emocionálního vzepětí.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

