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Vážená paní. Vážený pane, je před námi nový rok a naše práce, kterou bereme jako poslání
lání –
pomáhat českým „dětem ulice“, pokračuje.
Na 8. 11. 2013 jsme zprostředkovali naší klientce Lucii pohovor v Electro Worldu. Nedorazila.
Nejdříve jsem přemýšlel, zda jsem něco nezavinil já. Ví Lucie, že má přijít v 10:30? Nebo
si myslí, že má přijít až v 11:30? Možná to špatně pochopila a přijde až na 13:00, ale to už je
domluvená schůzka a pracovní pohovor. Nepřišla ani ve 13:00. Bála se.
Já, jakožto asistent, který vše pomalu postupně připravoval, hledal časové dispozice, připravoval
s Lucií životopis a motivační dopis, jsem byl rozladěný, že tolik úsilí přišlo vniveč. V Electro
Worldu to naštěstí vzali pozitivně a s nadhledem, když řekli, že je těžké nabízet brigádu
někomu, kdo se na ně nepřijde ani podívat, ale že vědí, že klienti Projektu Šance mají za sebou
těžký život a že nemají normální, rodinné a podporující vazby. I já jsem, díky Lászlóvi, svoje
rozladění rychle překonal, když mi připomněl, že mne doma netýrali psychicky ani fyzicky a že
jsem nedostával za všechno vynadáno, dokonce i za úspěch a za snahu. Tak jsem zase připravený
hledat pro Lucii uplatnění, i když jí budeme muset dát více času na stabilizaci a usazení.

Foto 1) Lucie svou Šanci (brigádu v Electro Worldu) nakonec nezvládla. Bála se… přesto nakonec vzala rozum do hrsti a vrátila se do Domu Šance,
do dílny. Čekala alespoň vynadání… ale László ji spolu s ostatními klienty přivítal, jako by se vrátila domů. Od té doby nám dělá radost. Electro Worlde
– těš se!!! 2) Petr žije na ulici přes deset let. Bydlí ve stanu i s fenkou Ritou. Trvalo nám několik let přesvědčit ho, že má smysl jen nesnít, ale pomalu
postupně se snažit vracet do normálního života. Zatím se snaží Lászla neposlouchat, vede si svou, opakuje chyby, které ho dostaly na ulici, ale vidíme,
že centimetr po centimetru se díky Lászlově trpělivosti posunuje k velkým změnám ve svém životě. 3) Mário nám před očima dospívá do mladého muže.
Ani jeho sny o životě a o práci neopouštějí, zkrátka občas je nutné natlouct si nos, abychom pochopili, kudy vede cesta životem. V rámci možností seká
latinu a poučil se ze svého předešlého překotného odchodu. Teď plánuje, že si udělá kurz krupiéra a… a my jsme samozřejmě s příznivci připraveni mu
s prací pomoci, tak uvidíme...
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“,
svým nekonečně trpělivým přístupem je pro nás ostatní László příkladem a katalyzátorem, díky němuž dokážeme
dlouhodobě pomáhat i my ostatní. Ono pomáhat, pomáhat a pomáhat „jenom“ proto, že je to zapotřebí, a nic za to nečekat,
tedy ani úspěch klientů, k tomu se ještě budeme muset my ostatní vyšplhat.
A dění v Domě Šance běží nepřetržitě dál. V lednu byl v Domě Šance zahájen Alfa kurz, který pro klienty, jejichž účast je
dobrovolná, vedou křesťanští dobrovolníci. V únoru navštívili klienti s Lászlem koncert studentů Akademie múzických
umění. Pro našeho Mária jsou to první setkání v životě s kulturou, první návštěvu divadla a koncertu absolvoval s Lászlem
ve svých 20 letech na pozvání šansoniéra Igora Šeba, jenž navštívil klienty i na štědrý den v Domě Šance. V únoru opět
čekáme přátelskou návštěvu z hotelu Hilton a čeká nás i významná návštěva z diplomatických kruhů, o níž Vás snad
budeme moci už brzo informovat.
A Dům Šance se snaží i v novém roce pomoci dalším mladým lidem, kteří se zamýšlejí nad svým osudem. Jirka zatím
našemu vlivu úspěšně odolává a je překvapen, když ho do změny životního stylu nenutíme. Petr pomalu začíná chápat
souvislosti a svoje chyby, které ho vedly k životu na ulici. Andreje přivedla sociální pracovnice z Domu na půl cesty, kde
skončil po absolvování dětského domova a nevěděli si s ním rady. S důvěrou se obrátili na Lászla a díky jeho dlouholetým
zkušenostem se ihned podařilo najít možnosti, jak Andrejovi pomoci.
Vážená paní. Vážený pane, naleznete-li i v roce 2014 sílu, chuť a možnost pomáhat nám, abychom mohli pomáhat,
budeme Vám vděční za všechny, k nimž naše smysluplná pomoc putuje.
Děkujeme Vám.
S úctou zdraví za tým Projektu Šance
László Sümegh,
koordinátor

Pavel Kozler,
14 let Lászlův asistent
a autor informačních dopisů

Foto 1) Rádi Vám představujeme jednoho z členů RODINY „dětí ulice“. Na půdě České filharmonie se setkal s Lászlem prof. Jiří Bělohlávek
– šéfdirigent. 2) Bez sponzorů to nejde. S Táňou Fischerovou, jednou z patronek Domu Šance, se v závěru roku 2013 sešel Ing. Zdeněk Příhoda,
majitel stejnojmenné společnosti. 3) Vedení pražských hotelů Hilton na klienty Projektu Šance nezapomnělo ani těsně před štědrým dnem. Při soutěži
v montování propisek měl každý z ředitelů svého asistenta z řad klientů Projektu Šance. 4) Jiří Suchý se stal jedním z kmotrů knížky Život a sochy
Olbrama Zoubka, jejíž vznik jsme inspirovali.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107–1850570207/0100
Děkujeme Vám.

