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,
konečně píšeme opět modře. Nové propisky, které jsme chtěli montovat od června, jsou k dispozici
už nyní. Jsou krásné, kvalitní a máme z nich radost.
A radost nám dělají i klienti, kteří se snaží vedle nás tvořit svůj lepší osud. V době, kdy budete
číst tento dopis, už bude mít Martin za sebou první dny brigády v hotelu Hilton. Těší se a už
plánuje, co si koupí. Robin, který mu bude dělat v hotelu společnost, s námi na začátku roku řešil
svoje exekuce, jejichž konec pro něj zatím není v dohlednu. Splácení jsme zkontrolovali a vše je
v pořádku. Jak jsme ověřili, platby jsou v polovině a Robinovi nezbývá než zatnout zuby a ještě
vydržet. Konec exekucí má na dohled stejně jako naši pomoc, bude-li ji potřebovat. S Lucií, která
se Martina bude snažit také podržet, aby svůj nástup na brigádu zvládl, pomalu začínáme řešit
její dlouhodobou stabilizaci v rámci místa na hlavní pracovní poměr v hotelu Hilton. Trochu se
toho bojí, protože brigáda u nádobí ji baví, ale vedeme ji k dlouhodobým úvahám o jejím životě
a budoucnosti. Karel, který měl v květnu dostat také příležitost, bude muset ještě chvíli počkat,
napoprvé brigádu nezvládl a v Hiltonu se na jeho příchod ještě chtějí připravit… má ale osobní
podporu generálního ředitele hotelů Hilton pana Michaela Speckinga, a svou Šanci časem dostane.
Opět se budeme muset kolem kluků, vážená paní, vážený pane, semknout a snažit se jim
maximálně pomoci, protože budou na hranici velkých změn ve svém životě a s trochou štěstí by si
mohli splnit svůj sen o životě, o rodině, o tom, že nemusí jít životem sami…

1. Když jsme se Heleny ptali, kdo může za to, že je sociálně slabá a vyloučená, po chvíli mlčení odpověděla, že ona sama. Od té doby se
tomu společně trochu smějeme, i když víme, že o sobě vyslovila velkou pravdu. Každý měsíc čeká, až jí přijde sociální pomoc z úřadů,
ale svůj život měnit nechce. Nemá motivaci. Do pracovní terapie Domu Šance nechodí. Nutit ji nemůžeme, i když se obáváme, kam
tento přístup povede. 2. Karel mohl na brigádu do hotelu Hilton v květnu znovu nastoupit, ale protože to na první brigádě trochu zkazil,
musíme jeho nástup o pár měsíců odložit. Není však všem dnům konec. Příležitost ukázat nám, že naše snahy mají smysl, dostane.
3. Ani Martinovi to napoprvé v hotelu Corinthia nevyšlo. V květnu nastupuje do hotelu Hilton a bude pod velkou kontrolou, abychom jej
podchytili, a doufáme, že bude stejně úspěšný jako Robin nebo Lucie, kteří mu budou dělat společnost a které si v Hiltonu velmi oblíbili
a mají spolu s námi radost z jejich úspěchů.
Vážená paní, vážený pane, prosíme, podpořte nás. Projekt Šance je především
smysluplná a účinná pomoc pro ty, kteří 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.
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Vážená paní, vážený pane, pracovní terapeutická dílna v Domě Šance je plná klientů, kteří mají zájem se svým životem něco dělat. Díky
Lászlově empatii a trpělivosti se daří osudy klientů milimetr po milimetru posunovat a doufáme, že někdo z těch, kteří v tomto roce
dostanou svou šanci, se opět chytí své příležitosti a my budeme mít radost z našeho smysluplného snažení a podpory. Martin s Karlem
totiž nejsou poslední, kteří budou mít příležitost v tomto roce ukázat, co se naučili.
Stěhujeme se! Vzhledem ke strategickým změnám na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových a prodeji majetku je
pravděpodobné, že budeme muset Dům Šance i s klienty opět přestěhovat. Už potřetí. Vedle dobrých zpráv o tom, že se nám práce
s klienty daří, to je zpráva méně dobrá. Na druhou stranu už to máme nacvičené, jen ještě v tuto chvíli nevíme kam. Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových žádnou alternativu nenabízí a případný nový majitel bude chtít mít z nebytových prostor, kde
Dům Šance sídlí, komerční prospěch, který bychom nedokázali jako charitativní a humanitární projekt financovat. Přesto ale jednáme
a věříme, že to zvládneme a budeme mít pro Vás o Domě Šance dobré zprávy.
Nové propisky jsou už nyní k dispozici na našem e-shopu (www.sance.info/eshop), kde si je můžete objednat, i když jsou o malinko
dražší, vzhledem k nákladům na kvalitnější díly. Doufáme, že Vám udělají radost a bude se Vám s nimi dobře psát. Umělecky nadaní
kluci v těchto dnech dokončují obrázky na malované tašky, které se během prázdnin na e-shopu objeví v nové úpravě. Tašky budou velmi
neobvyklé a zajímavé, protože obrázky budou potisk. Věříme, že budete-li v nich někomu předávat dárek, s chutí využije tašku vícekrát.
Vážená paní, vážený pane, naše dopisy končí zpravidla prosbou. Pomáhejte prosím spolu s námi. I když pomáháme přes 20 let, ze zřetele
nespouštíme smysluplnost pomáhání. Chceme, aby naše pomoc, začínající u klientů, kteří žijí na ulici nebo doslova pod mostem, nebyla
jen o krátkodobé a krátkozraké pomoci. Naše programy a přístupy jsou jiné. My jsme jiní. Pro klienty se často stáváme rodinou, což
znamená, že jim i vyhubujeme, připomeneme chyby z minulosti, ale stejně jako správná rodina umíme odpustit neúspěch a dáváme
opakovanou příležitost, aby prokázali, že jsou schopni postavit se na vlastní nohy, žít nezávisle, vytvořit si svou vlastní rodinu. Není to
práce na dny ani na týdny nebo měsíce. Je to práce na roky, během kterých s klienty zdoláváme doslova milimetrové posuny a snažíme se
jim vysvětlit, co dělají špatně a co musí udělat pro svoji záchranu, aby jednou neskončili špatně. Jmenujeme se Projekt Šance a pomáháme
nejchudším z nejchudších – českým „dětem ulice“. Děkujeme Vám, vážená paní, vážený pane, za Vaši případnou podporu a pomoc,
kterou bychom rádi využili především na odměny pro klienty, kteří montují propisky nebo malují svíčky. Děkujeme Vám.
S úctou Vás za Projekt Šance zdraví
László Sümegh,
předseda
A autoři dopisů Saša a Pavel.

1. I když má generální ředitel hotelů Hilton pan Michael Specking nabitý program,
na české „děti ulice“ si každý rok rád udělá čas a dá příležitost i těm, kteří třeba
napoprvé úspěšní nebyli. Jeho srdečná podpora a pomoc je pro nás velkou motivací.
2. Ondřej Havelka se už připravuje na další spolupráci s Projektem Šance v rámci
benefičního koncertu pod názvem „Nás to tady furt baví“. Podle aktuálních
informací už stepuje a těší se na koncert, který proběhne 20. září od 19:00 v Obecním
domě v Praze. 3. Výzvu k pomáhání sirotkům v Indii jsme přijali a vzali jsme je pod
křídla Projektu Šance. László indickým děvčátkům přímo v Indii v ašramu Ramany
Maharishiho v Tadpatri předává malý dárek ve formě propisky, ze které měly radost.

Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

