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

Již čtyři roky se pražské hotely Hilton snaží aktivně sledovat, v rámci naší spolupráce, zakladatele Projektu Šance
Lászla Sümegha, a když vidíme, kolik práce mu dá ovlivnit v dobrém osudy jednotlivých klientů Projektu Šance,
říkáme si, zda bychom nemohli dělat více. Tím, že jsou ale problémy klientů Projektu Šance velmi hluboké a jejich
doprovázení do běžného života je nadmíru složité, vážíme si každého jednotlivého člověka, kterému můžeme spolu
s panem Lászlem pomáhat. Je nám ctí, že hotely Hilton mohou být součástí této nevšední iniciativy.
Michael Specking, generální ředitel pražských hotelů Hilton
V Praze dne 5. září 2016
Vážená paní, vážený pane, vyjádření generálního ředitele hotelů Hilton nás těší stejně jako podpora Jeho
Excelence pana Tibora Petőho, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska, kterou můžete najít
na našich webových stránkách www.sance.info v aktualitách.
I když nás takové pochvaly potěší, radostí největší jsou klienti, kteří s naší pomocí dokáží překonat překážky
a které krok za krokem vedeme k běžnému životu. V září měl Martin krizi, kterou už známe z hotelu
Corinthia Towers, ale šéfové v hotelu Hilton ho tentokrát rychle srovnali do latě, a Martin tak udělal velký
krok ve svém životě, aniž si to doopravdy uvědomuje. Z přístupu nadřízených byl Martin překvapený, ale vysvětlili jsme mu, že šéfy prostě
poslouchat musí a že mají poslední slovo. Je to „velké dítě“, jak ho nadřízení správně hned odhadli. „Práci zvládá, ale je vidět, že s běžným
pracovním prostředím nemá dostatek zkušeností,“ řekli nám.
Když si vzpomenu, jak jsme Martina před několika lety opět začali vést k tomu, že nemusí žít v parku, ve stanu, že může žít jinak,
ale musí se snažit, je to vlastně další zázrak pracovní terapie Domu Šance, kterého se stáváme součástí…

1. Karel přemýšlí, zda je už připravený udělat ve svém životě další krok, a to ještě nevíme, zda už jsou na něj v hotelu Hilton připraveni.
V každém případě to je posun. Před půl rokem si byl jistý, že připravený ještě není. Řekli jsme mu ale, že Dům Šance a pracovní terapie
jsou jen přestupní stanicí do „velkého života“. Jeho chvíle se blíží… 2. Petr dostal novou příležitost k bydlení. Není to sice žádný zázrak,
ale může tam být i s fenkou Ritou a může chodit na brigády bez ní. Pronájem, ke kterému jsme mu pomohli, je pro něj dosažitelný, tak
musí „sekat latinu“, aby to zvládl. 3. Do Domu Šance se vrátil Marek. Své štěstí hledal v Anglii. Nenašel ho tam. Co nejrychleji se proto
vrátil za Lászlem do Domu Šance a v den, kdy nastoupil do pracovní terapie, jsme mu zaplatili bydlení a Marek může znovu začít. Obávali
jsme se, že nežije. To se naštěstí nepotvrdilo, ale jak nám říkal, daleko k takovému konci to nebylo. 4. Až na malé výkyvy nám dělá Martin
radost, ale evidentně si s ním v hotelu Hilton ví rady a možná si ani neuvědomují, že právě dodržování pravidel a přísnost mu vytvoří
mantinely, které budou chránit i jeho samotného a zachrání ho od strastí ulice.
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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A jsme přestěhováni. Dům Šance začíná fungovat opět v nouzovém provozu. Na konci července 2016 jsme museli azylové prostory
Domu Šance předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože úřad se snaží veškerý majetek státu rozprodat,
a s „dětmi ulice“, i když jsou české, by se objekt v Moskevské 13 na Praze 10 prodával těžko. Kontinuálně komunikujeme s úřady
a hledáme pro Dům Šance podporu. Marta Kubišová, jedna z patronek, se k naší snaze připojuje, píše své vyjádření a doufá, že to jako
minule nebude trvat roky, ale třeba jen měsíce. Dočasně budou klienti docházet do pracovní terapie do Školské 26 na Praze 1, kde Dům
Šance a pracovní terapie budou fungovat ve skladu. I tak se ale těšíme na návštěvu z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kteří nás
přijdou do konce roku navštívit. Ještě neví o tom, že budou rádi, když se s klienty do skladu vejdou najednou…
Vážená paní, vážený pane, přes hektické změny a náročný rok běží život v Projektu Šance dál. Klienti Projektu Šance se
už těší na benefiční koncert, který se uskuteční 20. září 2016 a je pro „děti ulice“ a Lászla Sümegha, který se jim snaží
21 let pomáhat. Podle sdělení impresária kapely už Ondřej Havelka a jeho Melody Makers netrpělivě stepují a těší se
na koncert v beznadějně vyprodané Smetanově síni Obecního domu. Dokonce se nám daří naplňovat i dlouhodobé cíle
v rámci pracovní terapie. Vyměnili jsme dodavatele dílů, které pro nás od tohoto roku vyrábí v Německu, ale to není
všechno. Novinkou v e-shopu Projektu Šance budou malované/potištěné tašky. Když jsme dělali tašky každou originál, byly
často nedostupné. Během října se to změní a krásné obrázky, které klienti kreslí, se objeví na nových taškách. Do vánočního
dopisu Vám tašku alespoň nafotíme. Již funkční novinkou v e-shopu jsou propisky s logem společností, ale minimální
počet je při odběru 300 kusů, tak to bude spíš jen pro podnikatele. Vše najdete na www.sance.info/eshop. V souvislosti
s pracovní terapií a Vaší případnou objednávkou si Vás dovolujeme poprosit, pokud jste uvažovali nad koupí propisek a nebo
voskových svíček, abyste nám Vaši případnou objednávku sdělili do 30. listopadu 2016. V prosinci často přestaneme stíhat
díky vánočnímu návalu. Chcete-li využít věci od nás jako dárky pro Vaše bližní, pošlete nám Vaši objednávku raději dříve…
Děkujeme Vám.
Vážená paní, vážený pane. Díky podpoře přátel z RODINY „dětí ulice“ jsme úspěšně zvládli přestěhování Domu Šance a zahájili jsme
nouzový provoz Domu Šance. Velmi Vás proto prosíme, je-li to pro Vás možné, o pomoc a podporu. V souvislosti s novými propiskami
jsme navýšili i odměny za práci všem klientům, kteří se snaží se svým životem něco dělat, a zaskočila nás faktura z Pražské plynárenské,
kterou jsme měli platit v prosinci, ale díky ukončení provozu to je nepříjemný výdaj, se kterým jsme aktuálně nepočítali. Proto bychom
Vás chtěli poprosit o podporu finanční nebo ve formě objednávky výrobků, které klienti vyrábějí. Tím pracovní terapii v Domě Šance
velmi pomůžete. Děkujeme Vám.
S úctou Vás za Projekt Šance zdraví 		
		
László Sümegh,
		předseda
A také Saša a Pavel, kteří dopisy pro Vás připravují.

1. V Domě Šance skončil už II. Alfa kurz. Přiznáváme, že vedle povídání o víře se klienti těší i na dobroty, které jim Alfa tým vždy
přinášel, ale jak by mohli být obohaceni na duchu, když by měli hlad? To se v Domě Šance a zvláště pak při Alfa kurzech nemohlo
stát. S Lászlem je jedna z dobrovolnic Eva 2. Michael Specking, generální ředitel hotelů Hilton, se v listopadu opět chystá v rámci
charitativního týdne do Domu Šance mezi klienty. Před několika lety si zkusil smontovat propisku a říkal nám, že živit by se tím nechtěl,
čímž nás všechny pobavil. 3. Z našeho oblíbeného pana faráře Stanisława Góry se v mezičase stal prezident Arcidiecézní charity Praha.
Setkali jsme se s ním v Arcibiskupském paláci na Hradčanech a doufáme, že nám jeho podpora a modlitby s Domem Šance pomohou.

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

