Vážená paní. Vážený pane, pan premiér Sobotka má pravdu.
Mimo zdraví je tím nejcennějším, co máme, RODINA. Rodina, která trpělivě pomáhá, naslouchá a snaží
se pomoci svým bližním. Tak tomu ale není u těch, kteří se stali klienty Projektu Šance. Ti zpravidla vyrůstali
v ústavní péči nebo v rozvrácených rodinách a často jim schází sociální vědomí, a jak se životem propadají
hlouběji, bez možnosti získat sociální návyky, končí postupně v místech, od kterých raději odvracíme zrak. Řečeno
Lászlovými slovy, jsou hnáni až za horizont společnosti. Žijí ve squatech, kanálech, pod mosty a všude tam, kde
je nelze vidět a kde jim lze jen těžko pomoci. Byl to právě László, který před mnoha lety vzal igelitku se základní
pomocí a šel mezi ně. Mnohé z té historie se nám začíná opět vybavovat, neboť začínáme bilancovat – příští rok to
bude 20 let.
Podle Petera Pötheho, lékaře a psychiatra školeného na Harvardské univerzitě, který zveřejnil studie o sexuálním zneužívání mezi českými
dětmi, je László jedinou osobou, která se snažila a byla schopná přiblížit se k chlapcům žijícím v Praze na ulici. Komisaři Evropské
unie, kteří dlouhodobě monitorovali práci Projektu Šance, napsali: „…s budováním podobných institucí mají veřejné služby často problémy,
mnohému by se návštěvou Prahy od Projektu Šance naučili. Projekt Šance je mezi navštívenými organizacemi výjimečný. László Sümegh je
neústupný skromný muž, který věnuje svůj život lidem z nejtemnějších koutů velkoměst.“
A tak jsme se v průběhu času mohli, díky Vaší podpoře, stát RODINOU, která českým „dětem ulice“ schází. A nemyslete si, že to má
László jednoduché. Někdy musí vyhubovat, jindy pochválit a často musí být trpělivější než my ostatní, protože ví, že Andrej už si zvykl
na ústavní péči a chce tak žít co nejdéle, protože ví, že Lucka se snaží být úspěšná, ale to, co v minulosti zažila, se jí stále vrací do života.
László musí s nadhledem zvládnout Mariovy manipulace a citové vydírání a citlivě musí pracovat s Martinem, aby dospěl... a to je jen
vrcholek ledovce našich příběhů, o kterých Vám píšeme.
Propisky, které klienti v dílně celý rok montují, nesou příběh každého z nich. Podívejte se na
jmenovku, kdo ji pro Vás smontoval: Marek, Petr, Mirek, Jirka, Karel, Kristýna nebo některý
z dalších, kteří čekají na svou příležitost. Mohou věřit na svou RODINU, kterou si budou moci vedle
nás s Vaší pomocí vytvořit?
Několik z těch nejúspěšnějších v roce 2014. Další na svou Šanci čekají...

Andrej

Lucie

Mario

Martin

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.
Z úsporných důvodů si prosím případné potvrzení o daru vyžádejte na tel.: 721 270 250, nebo stačí napsat na info@sance.info.

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, spolu s Vámi celý rok pomáháme těm nejchudším z nejchudších,
blíží se nový rok a naše práce začne nanovo. Na začátku roku přijdou ti, kteří se ještě nevypracovali, a jistě najdeme místo i pro další, kteří
budou mít zájem změnit svůj život. Věřte, že i po 20 letech jim šanci na to rádi nabídneme, ale potřebujeme právě Vás – Vás, kteří se
nebojíte pomáhat a Lászlovi věříte, že jsou lidé, kteří pomáhají rádi jako my. Nemyslete si, že naše práce končí odchodem klientů z dílny
Domu Šance, i Robin si žádal o naši pomoc, když v tomto roce nalítl podvodníkovi, který mu slíbil, že vyřeší jeho dluhy z minulosti.
Naštěstí jsme mohli poprosit JUDr. Jitku Růžičkovou – právničku, která s námi dlouhodobě spolupracuje a jejímž zásahem se vše rychle
vyřešilo. I dalším nabízíme pomocnou ruku a jsme připraveni na to, že jediná – první šance stačit nemusí, že někdy potřebují klienti
naši velkou trpělivost, než si uvědomí, že sami se ze začarovaného kruhu nedostanou. Jako třeba Petr, který v tomto roce stihl od nás
odejít a zase se vrátit. Před druhým příchodem sbalil stan na kopci, který se mu na léta stal domovem, a přišel, že bez naší pomoci se na
nohy postavit nedokáže. A tak bychom mohli psát o Lucii, která propadla depresi, když nedostala na výplatu, co si vysnila, o Martinovi,
který potřeboval 6 let na to, aby vedle nás změnil svůj život, i o Andrejovi, který díky nedůsledné snaze sociální pomoci ztratil motivaci
k samostatnému životu. Zvykl si na institucionální péči omezenou na dodávání jídla a oblečení a podle toho má posunuté hodnoty. Myslí
si, že to je život. A neví kudy kam...
Ale nejen pro ně se stáváme RODINOU. O Vánocích se stalo dobrým zvykem setkávat se s klienty u štědrovečerního stolu. Máme radost
z příslibu podpory prezidenta Zátiší group pana Sanjiva Suriho, který se už tradičně na přípravě štědrého večera pro české „děti ulice“
podílí. László to komentuje slovy, že ten, který během celého roku krmí ty nejbohatší, pomáhá o Vánocích těm nejchudším. A tím pomoc
Zátiší group nekončí...
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“.
Prosím, buďte s námi i v novém roce 2015.
Děkujeme Vám.
S úctou zdraví za tým Projektu Šance
autoři dopisů
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a patronky Domu Šance/kmotři pracovní terapeutické dílny,
kteří Lászlovi drží palce do dalších 20 let.
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1. Mgr. Bohuslav Sobotka navštívil Dům Šance ještě v době „předpremiérské“ jako předseda ČSSD. Přišel nečekaně a z jeho tehdejší i současné
podpory máme velkou radost. 2. Když se daří, tak se daří, mohl by si říct Robin, jehož příběh s Projektem Šance se pomalu uzavírá happy endem.
Není ale všem dnům konec a pomáháme mu i nadále, protože jeho opravdový život teprve začíná... např. aktuálně mu pomáháme s oblečením
na zimu pro celou rodinu, nebo mu radíme, jak jít životem dál. Nadační fond pomoci Karla Janečka zastoupený (zprava) ředitelem Čestmírem
Horkým a (zleva) Kateřinou Piechaczkovou se rozhodl ty nejúspěšnější podporovat, a tak video s Robinem a jeho rodinou můžete zhlédnout na
www.sance.info v aktualitách. 3. Do Domu Šance zavítala osobně ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové MUDr. Milena Černá,
která se setkala s klienty a rozdala jim odpolední guláš, který si už dopoledne klienti užívali s přáteli z hotelu Hilton.
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.: 721 270 250, nebo stačí napsat na info@sance.info.

