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Vážená paní. Vážený pane. Sotva jsme v lednu otevřeli dílnu Domu
Šance, už přichází podzim. To nám ten rok rychle utíká. Klienti
Projektu Šance se už těší na štědrovečerní večeři, i když si na ni
budou muset ještě pár měsíců počkat. A protože jsme v tomto roce
k nezastavení, přikládáme další zprávy telegraficky. | V září se do dílny
Domu Šance mohli klienti zapisovat, jako by měli jít do školy. Probíraná
látka: jak být v životě úspěšný a nezůstat na ulici. | Ve spolupráci s MUDr. Mudrou
začínáme s Jirkou řešit zuby. Dlouhá léta je zanedbával, moc se netěší . | 30. května se Martin
s naší podporou přestěhoval ze stanu v letenském parku na ubytovnu. | Lucka zase zlobí, myslí
si, že už všechno ví a umí… | Mario úspěšně absolvoval kurz krupiéra, vrátil se a sdělil nám,
že raději přijme práci číšníka, ke které ho celou dobu vedeme. | Robin úspěšně pokračuje
ve spolupráci s hotelem Hilton, plánuje si kariérní růst a Nadační fond pomoci Karla Janečka se
mu rozhodl pomoci s vybavením domácnosti. | Od července mají všichni klienti Domu Šance
brigádu (vedle práce v naší dílně) a získávají velké a cenné pracovní zkušenosti…

1 – Ztracený syn se vrátil. Už podruhé se Martin v dílně Domu Šance snaží pozvednout a překonat handicap, který si nese
z ústavní výchovy. Šest let si vzal na rozmyšlenou, aby se správně rozhodl, a dnes nám dělá radost. Museli jsme si s ním ale
vážně promluvit, že snění mu štěstí a spokojenost nepřinese. Snaží se nám naslouchat a zatím je na dobré cestě stát se jedním
z nejúspěšnějších v tomto roce… 2 – Lucka i Andrej se do velkého Hiltonu báli. Oba byli v takovém stresu, že když mluvili,
všechno popletli… Naštěstí s sebou měli na pomoc asistenta z Projektu Šance, který vše průběžně tlumočil do reality. V hotelu
je srdečně uvítali Michaela Slabá a Jan Štika. 3 – Petr přehodnotil své dubnové rozhodnutí, uvědomil si, že je na dně a že to sám
nezvládne… Už nechce selhat, ale zvítězit, řekl nám. I když si to Petr nechce připustit, se životem na ulici se už do určité míry
smířil, a to podstatně ovlivňuje všechna jeho rozhodnutí. Pomoc Petrovi bude proto velký úkol anebo spíš malý zázrak, a ty u nás
umí dělat jen László. Tak nám i Petrovi držte palce.
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.

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

Projekt Šance, o. s.,
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, tel.: 224 827 378

Vážení přátelé, kteří jste RODINOU českých „dětí ulice“,
osudy klientů Projektu Šance, kterým se spolu s Vámi snažíme pomáhat, jsou k nezastavení. 29. července se podařilo najít
brigádu i pro Andreje, který z toho měl radost jako malé dítě. Tak se těšil, že na brigádu do Hilton Prague Old Town přišel
o hodinu dříve a udiveným kolegům vysvětlil, že se do práce těšil. Vedoucímu si dokonce stěžoval, že má málo práce. To ale
asi už podruhé neudělá. Během září je před námi společné pracovní hodnocení, tak uvidíme, zda nepolevil.
K Andrejovi se přidal i Mario, ale stejně jako s pokusy předtím to s ním nevypadalo dobře. Kluk, který nám dospívá před
očima, má za sebou těžké dětství. V rodině, kde vyrůstal, trpěli hladem, netekla jim teplá voda, a to jsou pouhé střípky
ze života, o kterém raději ani nemluví. Museli jsme si s ním vícekrát sednout, až zřejmě pochopil, že se jeho dávná zranění
neuzdraví a současné sny nevyplní bez jeho vlastní aktivity. Pracovního hodnocení jsme se báli, ale jak se nakonec ukázalo,
zbytečně, protože dostal skoro pochvalu.
V červnu jsme s Martinem v rámci rentgenu zubů navštívili i stan, kde na Letné v parku bydlel. Měli jsme představu nějakého
nejlevnějšího stanu ze supermarketu a jednoduchého bydlení v něm. Už cesta nás s panem fotografem překvapila, když jsme se
málem skutáleli ze srázu, kde uprostřed kopce „bydlel“. Zde jej nikdo neobjevil ani odtud nevyháněl, avšak chudoba, kterou
to místo odráželo, je pro většinu z nás nepředstavitelná. Byl to pro nás otřesný zážitek, o to víc jsme rádi, že s naší pomocí je
nyní před Martinem „šance“ na normální život. Na této velmi složité cestě jej ale můžeme jen vést a podporovat ho, jít za něj
nemůžeme… Více fotopříběhů klientů Projektu Šance najdete na webových stránkách www.pomahejtemailem.cz.
Všechny zážitky, které s klienty máme, vypsat nelze a věřte, že jich je během roku nespočet. Naše síla spočívá v tom, že
ke každému z dětí Projektu Šance přistupujeme individuálně, a i když pracujeme systematicky, s každým si stihneme povídat
o jeho problémech, o jeho životě a stávají se z nás trpěliví průvodci, kteří umí i opakovaně pomoci s hledáním cesty životem.
Zakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL Petr Sýkora obdivuje naši konzistenci, kterou si vlastně ani neuvědomujeme,
ač je před námi benefiční koncert k 20 letům, kdy budeme pomáhat bližním.
Vážená paní. Vážený pane. Rozhodnete-li se nás podpořit a pomůžete-li nám pomáhat i nadále,
rádi Vám opět napíšeme, co se podařilo a jak se mají klienti Projektu Šance, české „děti ulice“.
Děkujeme Vám.
S úctou zdraví za tým Projektu Šance
autoři dopisů a
		
		

László Sümegh,
koordinátor

1 – Nadační fond pomoci Karla Janečka se už podruhé rozhodl podpořit pracovní terapii klientů Projektu Šance. V Domě Šance
zástupce fondu překvapilo, že nenarazili na sterilní prostředí, ale na přátelskou atmosféru blízkou klientům. Zleva se při návštěvě
s Lászlem vyfotili ředitel nadačního fondu Čestmír Horký, Kateřina Piechaczková a Gabriela Sedláčková. 2 – Je nám ctí, že Vám
můžeme představit dalšího z lékařů, jejichž pomoc je pro klienty Projektu Šance nedocenitelná. S MUDr. Danielou Šímovou se
při vstupních zdravotních prohlídkách vyfotila Lucka a Andrej. 3 – László navštívil dámy z IWAP – The International Women‘s
Association of Prague, které se rozhodly, že se o Vánocích přidají k podpoře českých „dětí ulice“.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107–1850570207/0100
Děkujeme Vám.
Z úsporných důvodů si prosím případné potvrzení o daru vyžádejte na tel.: 224 827 378, nebo stačí napsat na info@sance.info.

