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,
blíží se polovina roku a dá se říci, že s některými klienty jsme také v polovině cesty. Těm, kteří
zvládají pracovní terapii bez obtíží, budeme po prázdninách pomáhat s hledáním brigády, na
kterou by chodili kontinuálně vedle pracovní terapie v Domě Šance. Podaří-li se to, mohou mít
klienti v tu dobu už jen „pár kroků“ k normálnímu životu.
I když naše práce vyžaduje značné množství trpělivosti, pomáhat se nám daří a máme radost
z klientů, kteří vedle nás začínali na ulici, ovšem dnes se dokáží postarat sami o sebe, a za ta léta
už je to pořádná řada jmen. Někteří s námi komunikují dodnes, jiní se snaží zapomenout na těžké
období života. Přijímáme to, jak to je, a snažíme se pomáhat dalším. Ne vždy to ale jde. Třeba
Pepa na obrázku níže. Raději je na sociálce, bydlí po azylových domech a čeká, kdo mu pomůže.
„Myslím, že to zvládnu sám,“ říká nám. Místo toho se ale dál a dál propadá ve svém životě a jeho
situace se stává bezvýchodnou, aniž si to zatím uvědomuje. Musíme to akceptovat bez marného
nátlaku. Celá řada klientů naopak chápe, že řetězec Projekt Šance – Dům Šance – László – je jejich
jedinečná šance. Zvládnout to, překonat všechny problémy a jednou si už jen vzpomenout na nějaké
dávné těžkosti. Jiní se zase smějí, že místo jedněch sice velkých, ale už vyřešených starostí přišly jiné
s placením nájmů, dluhů a životních nákladů… třeba jako Robin.

1. Robin je už několik let samostatný a doslova zpod mostu se vypracoval do normálního života. Velmi ho ale zatěžují dluhy
z minulosti za „černé jízdy“ v MHD. Jediné řešení je „osobní bankrot“, jinak by se z dluhů v dohledné době nevymotal. Snažili
jsme se, ale je to už složitá problematika i na nás, tak spolupracujeme s odborníky v poradně při finanční tísni. 2. Nedostatek
sluníčka dostal půlku dílny i další klienty Projektu Šance do ordinace k MUDr. Šímové, která je naším zdravotním andělem
v pravém smyslu slova. Karel kašlal tak, že paní doktorka měla podezření na zápal plic, ale druhé balení antibiotik to srovnalo.
3. Marek ještě minulý rok chodil do pracovní terapie v Domě Šance. Příležitost v hotelu Hilton od Michaely Slabé sice tenkrát
nevyužil, ale dnes pracuje, má rodinu a daří se mu dobře. 4. S Pepou to je horší. Zvykl si na pomoc úřadů a raději žije na
podpoře místo toho, aby se snažil starat sám o sebe. K tomu se přidává naivita, která jeho osud umocňuje, a ani my si nejsme
jisti, zda pro něj budeme moci udělat něco, aby se zachránil od strastí života na ulici.

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,
život v Projektu Šance běží bez velkých změn. Programy, které pro klienty máme, jsou lety prověřené, a tak funguje jak
streetcentrum, kde máme program PRVNÍ POMOC V NOUZI, tak i program podporovaného bydlení, do kterého mohou
klienti vstoupit, když mají zájem o pracovní terapii v Domě Šance a chtějí se svým životem něco udělat. Hlavně ze začátku
se klienti bojí vlastní nespolehlivosti, že např. s odměnou nedojdou, kam mají v plánu, aby si zaplatili další bydlení, a že se
cestou někde zapomenou… V takovém případě za ně raději z odměny nájem zaplatíme sami a pochválíme je za obezřetnost.
Velkou radost nám udělal článek v časopise Reportér č. 32: „László Sümegh je pozoruhodný a neústupný muž. Před více než
dvaceti lety se rozhodl, že bude pomáhat dětem ulice. Těm, které jsou komerčně sexuálně zneužívány a žijí na okraji zájmu společnosti.
Založil Projekt Šance a od roku 1995 jej přes všechny těžkosti drží při životě. Prožil s Projektem období lepší i taková, kdy mu úřady
či okolnosti zrovna nepřály. Pomáhat nikdy nepřestal. Taková výdrž si zaslouží obdiv.“
Vážená paní, vážený pane, do konce roku je před námi ještě sedm odměn pro klienty, kteří se snaží se svým životem něco
dělat a navštěvují pracovní terapii v Domě Šance. Prosíme Vás, je-li to ve Vašich možnostech, pomozte nám s odměnami pro
klienty a budeme se společně těšit z dalších příběhů klientů Projektu Šance, které díky úsilí nás všech budou mít dobrý konec.
Děkujeme Vám.

Za Projekt Šance Vás srdečně zdraví		
		
László Sümegh,
		předseda
a autoři dopisů: Alexandra a Pavel

1. K podpoře Projektu Šance se i letos přidala Diplomatic Spouses’ Association – DSA Prague. Ceremoniál předání se
uskutečnil tentokrát v prostorách Rumunského velvyslanectví, které sídlí v Morzinském paláci, navrženém Janem Blažejem
Santinim. Setkání bylo jako obvykle vřelé a plné vzácných lidí, kteří chtějí pomáhat pomáhajícím. S Lászlem se po
ceremoniálu vyfotila prezidentka DSA paní Barbara Blaznik Marc. 2. Zástupci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
se na podzim 2016 byli podívat v nouzových prostorách Domu Šance. S Lászlem se vyfotila ředitelka nadace paní Monika
Granja. 3. Mše svatá za české „děti ulice“ se uskutečnila 23. dubna 2017 v kostele sv. Jindřicha. Na www.sance.info najdete
v aktualitách malou fotoreportáž a více informací o tomto setkání. K přiložené fotografii alespoň připíšeme, že zleva vidíte
pana faráře Zoltána Balgu, Danu Němcovou z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, pana faráře Stanisława Góru,
prezidenta Arcidiecézní charity Praha, MUDr. Milenu Černou, předsedkyni Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Lászla a Daniela Hermana, ministra kultury ČR. 4. Známá mezzosopranistka Edita Adlerová dojala k slzám nejen Lászla.
Její výkon byl jako obvykle famózní. V neposlední řadě varhanní virtuos doc. Jaroslav Tůma povýšil svým uměním mši
svatou na nezapomenutelný zážitek.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

