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, opět jsou tu Vánoce. Rok 2016 je téměř za námi a i my v Projektu Šance
se musíme zamýšlet nad tím, jaký ten rok byl. Stěhování Domu Šance do nouzových prostor nám jako
obvykle nijak nepomohlo, ale díky podpoře Vás, „členů Rodiny dětí ulice“, jsme vše zvládli a Dům Šance
funguje v rámci možností normálně. Jako obvykle má László starost o řadu klientů Projektu Šance, kteří
se nechtějí poučit ze své minulosti, ale díky jeho trpělivému, až otcovskému přístupu se mnohým daří dělat
sice malé, ale důležité kroky kupředu. Často je smutné vidět klienty Projektu Šance, jak nemohou překročit
svou minulost, například následky ústavní péče anebo dětství v nefunkční rodině. Někdy musí László jako
psychoterapeut vytáhnout z klientů věci zasuté v jejich minulosti a často se to neobejde bez pláče, i když
jsou mnozí vlastně už téměř dospělí. O to intenzivnější pak je, když při loučení poděkují a nebo po pár
dnech přiznají, že jim je lépe.
Naše práce, vážená paní, vážený pane, nekončí. V tomto roce jako už tradičně oslavíme s klienty Štědrý den
(24. 12. 2016) a Dům Šance se jim znovu otevře 17. ledna 2017 a bude jim k dispozici, aby mohli měnit
svoje životy, aby mohli najít správnou cestu, založit si rodinu a třeba mít i děti, o které se budou starat jako
milující rodiče, i když oni sami to nikdy nezažili.
Naše dopisy jsou obvykle, vážená paní, vážený pane, spojeny s prosbou, abyste pomáhali spolu s námi. V tomto roce se k naší prosbě
přidala i společnost Agrocentrum Lainka, která je dlouhodobým partnerem Projektu Šance, a všechny dary, které do konce roku
obdržíme na níže uvedený účet, zdvojnásobí. Ze získané podpory bychom rádi financovali odměny pro klienty Projektu Šance a nové
díly propisek, které budeme muset nakupovat. Nyní tedy platí doslova, že každá koruna pomůže. V tomto případě dokonce dvakrát.
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1. Některé klienty život na ulici doslova baví, než pocítí tvrdý náraz. I když jsme Mariovi dávno říkali, aby změnil směr, že nejde
dobrou cestou, nedal si říci. Až v tomto roce. Před ním i před Lászlem je teď dlouhá cesta. Mario musí změnit způsob myšlení a návyky
z minulosti, jinak se jeho život nezlepší. 2. Tak tohle měly být naše hvězdy roku 2016. Píšeme „měly být“, protože Martin si nakonec
našel jinou práci a Lucka se nám naopak po „dovolené“ vrátila do dílny a László s ní musí začínat znovu. Robin naopak zůstává
a v příštím roce bude mít díky práci pro hotely Hilton splacené všechny dluhy a exekuce. Už se těší. Ty splátky ho už moc nebaví, jak
nám řekl. 3. Stěhování Domu Šance nám pracovní terapii trochu narušilo, ale opět se pouštíme do výroby svíček z vosku, které jsou
o Vánocích tolik oblíbené. Místo Marka na fotce je asi bude dělat Radek.
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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K naší prosbě pro úřady se přidala i paní Marta Kubišová, jejíž vyjádření si můžete přečíst v příloze. Z dlouhodobé podpory paní Marty máme velkou
radost a doufáme, že i její podpora nám v získání nových prostor pro Dům Šance pomůže. Už v minulosti se k naší činnosti hezky vyjádřila: Připadá mi
bohužel normální, že existují mladí lidé, kteří se z různých důvodů ocitnou na periferii lidské společnosti. Připadá mi ovšem stejně normální, že se někdo snaží
těmto lidem pomoci. Kéž bychom byli občas citlivější k problémům našeho okolí.
My v Projektu Šance se, vážená paní, vážený pane, snažíme v tomto roce pomáhat už 21 let. Za sebou máme spoustu „zachráněných životů“ lidí, kteří
si díky naší pomoci vybudovali zázemí a nemusí žít na ulici na okraji společnosti v zapomenutí. O mnohých máme zprávy o jejich životě, ať už přímo
od nich, nebo zprostředkovaně. I když Martin nepracuje v hotelu Hilton Prague, nastartovali jsme jeho cestu ze stanu do normálního života. Lucka,
která se nám po několika letech do dílny vrátila, potřebuje ještě další čas, přípravu a notnou trpělivost, aby vše zvládla. Velkou snahu naopak ukazují
Mário, Andrej, Petr, další Martin a mnoho ostatních včetně Robina, který se dnes snaží pomáhat nám, když něco potřebujeme. Těch osudů jsou za ta
léta stovky. Někomu se daří lépe, někomu hůře. Třeba Stáně, která byla ještě před rokem v dílně Domu Šance, se splnil sen a teď má rodinu, kterou
tolik chtěla. Jak by nám asi řekl její přítel, „občas zlobí“, ale tak je to asi normální v každé rodině. A v Domě Šance jsou další, kteří doufají, že ten svůj
přestup do normálního života zvládnou. Marek, Karel, Mario a i Lucka tajně doufají, že budou život zvládat lépe. Do dílny by se chtěl přihlásit Radek
a Vojta… prostě naše práce a poslání, vážená paní, vážený pane, běží dál a my budeme rádi, když se k nám opět připojíte a budete součástí „RODINY
českých dětí ulice“.
Vážená paní, vážený pane, Vaši případnou podporu a pomoc, o kterou si Vás dovolujeme poprosit, bychom chtěli využít nejen na odměny pro klienty
a nákup dílů propisek v novém roce, ale také na Štědrý večer, který pro klienty Projektu Šance připravujeme. Jako obvykle budou řízky, salát a všichni
se už těší na sladkosti se Zátiší group, kvůli kterým pak už mnozí jen těžko zvládnou ty vysněné řízky. Prostě Vánoce, jak mají být. A protože, jak už
víte, bude Váš případný dar o těchto Vánocích zdvojnásoben Agrocentrem Lainka, které nás dlouhodobě podporuje, budeme za Vaši pomoc velmi rádi
a budeme doufat, že nás všechny čeká klidný rok 2017. Ať se Vám daří. Děkujeme Vám.
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Tabulka Vašeho případného daru
vč. navýšení agrocentrem Lainka.

a autoři dopisů: Saša a Pavel

1. V říjnu přijal Lászla s prosbou za Dům Šance starosta městské části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký. Po 18 letech, kdy nám městská část pomáhá
se streetcentrem, se možná podaří naši spolupráci rozšířit. Držte nám palce! 2. Zástupci Hilton Prague jako první navštívili nouzový provoz Domu
Šance ve Školské 26 na Praze 1. Vedle generálního ředitele hotelů pana Michaela Speckinga přišla klienty Projektu Šance navštívit paní Veronica Salvo
(vlevo), HR Director Central&Eastern Europe a uprostřed je další z našich dlouhodobých podporovatelek za hotely Hilton paní Markéta Šebková,
marketingová a PR manažerka hotelů. 3. Benefiční koncert v Obecním domě z audia uvedl „kouzelný“ hlas Alfréda Strejčka, se kterým se při natáčení
vyfotil László ve studiu POKROK, kde spot vznikl. 4. Udělat legraci tak, že se smál celý Obecní dům, a neříci ani slovo, to umí snad jen Arnošt
Goldflam. Stačilo, když se šel při koncertu na pódiu vyfotit se zástupcem generálního partnera paní Ing. Libuší Hoškovou z CETELEMU a s Lászlem.
„Nevíme proč“, ale všichni se tomu smáli...

5. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers opět zazářili. Hudebně skvělý koncert, kde jste se každou chvíli ještě museli smát, se prostě musel podařit.
6. Bylo nám ctí opět se na koncertě v Obecním domě setkat s naším dlouhodobým podporovatelem prof. Jiřím Bělohlávkem, šéfdirigentem České
filharmonie. 7. Velkou radost Lászlovi udělala přijetím pozvání paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, kterou na koncert doprovodil její manžel
Petr Uhl. 8. Bez těch dvou by to nešlo. Všechny hosty uvítali a setkání s partnery moderovali paní Saskia Burešová a Arnošt Goldflam.

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

