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, i když to tak zatím nevypadá, konec roku je na dohled.
S plánovanou návštěvou přátel z hotelů Hilton se rovněž přiblížila šance pro připravené
klienty, že vedle pracovní terapie v Domě Šance budou mít brigádu a jednou možná
i plnohodnotnou práci. Lucce tuto příležitost zkazil momentálně zlomený kotník, ale dobrá
zpráva je, že i když pomalu, uzdravuje se. Další klienti se na svou příležitost těší.
A jsme na Facebooku, takže teď tam už asi opravdu budou všichni. Dlouhá léta jsme
odolávali… a dařilo se nám to, ale přátelé z Nadačního fondu pomoci Karla Janečka nás
přesvědčili, že na FS prostě být musíme. Zřejmě si myslí, že se jinak zastaví svět. O opaku
je přesvědčovat nebudeme a začínáme přidávat aktuality, jak se sluší a patří. Fotky, které
tam najdete (mimo těch z historie Projektu Šance), jsou originální, které jinde neuvidíte.
Stejně jako texty, které jsou lehké, krátké a osvěžující.

1. Honzu přivedl do Domu Šance za Lászlem Martin. Žil a spal na ulici a nevypadalo to s ním dobře. V pracovní
terapii se hned chytil a krůček po krůčku se posouvá dále. Ve svých 21 letech má ale ,,opožděnou pubertu“
a láká ho mnoho věcí, kterým by se měl spíš vyhnout. Někdy dostane od nás i vyhubováno, ale sám umí přijít
s tím, že občas dělá hlouposti. I když to není na první pohled vidět, je často smutný a mnoho věcí, hlavně ty ze
své minulosti, skrývá. My ho k ničemu nenutíme a vedle nás má velkou šanci složitou minulost překonat a jít
životem dál… 2. Robin už je dlouhodobým zaměstnancem hotelu Hilton. Pomohli jsme mu s bydlením. Vše
zvládá, až na dluhy z minulosti, které s ním teď řešíme ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni. V říjnu by
už měl být v osobním bankrotu, a protože by mu na splácení scházely peníze, přijal ho László jako asistenta
do pracovní terapie v Domě Šance. Za pět let už bude vše za ním a bude mít ještě stále život před sebou.
3. Petr už měl na kahánku. Zdravotně se nám nezdál, tak jsme se ho pořád ptali, co potřebuje, jestli chce doprovodit
k lékaři, do nemocnice, nikdy nic nepotřeboval, ale jeho stav se viditelně zhoršoval. Nakonec jsme ho postavili před
skutečnost, že teď ihned ho László odveze do nemocnice. Ani už neměl sílu vzdorovat a přijal to. V nemocnici ho
překvapili, když mu řekli, že měl před sebou tak týden života… takhle nás může ještě pořádně pozlobit.
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,
jen díky Vám a lidem dobré vůle můžeme v Projektu Šance pomáhat. Je nám jasné, že doba není lehká, a často
jsme všichni rádi, že vyjdeme. Díky laskavosti lidí, kteří i přesto hledají cestu, jak spolu s námi pomáhat,
dokážeme každý měsíc vyplácet klientům zálohy i odměny a můžeme jim pomáhat s bydlením a stravou… dokud
se neosamostatní. Ke konci srpna jsme klientům Projektu Šance, kteří se snaží změnit svůj život, vyplatili na
odměnách 324 495 Kč, a za to bychom Vám chtěli velmi poděkovat. Děkujeme Vám.
S naším dopisem, vážená paní, vážený pane, přichází od nás zpravidla i prosba. Abychom mohli i nadále pomáhat,
platit klientům Projektu Šance odměny, pomáhat jim s bydlením, s jídlem… dovolujeme si Vás poprosit o pomoc
a podporu, které bychom si velmi vážili a pomohla by nám pomáhat dalším zapomenutým, zanedbaným dětem/
mladým lidem, kteří by bez naší pomoci žili na ulici a nevěděli by si rady. Dveře Projektu Šance mají otevřené a my
doufáme, že i Vám udělají radost další mladí lidé, kterým se s Vaší pomocí podaří změnit jejich úděl.
Prosíme, pomozte nám.

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

1. Lászla jde zastavit jen těžko. V srpnu se sešel v Arcibiskupském paláci na Hradčanech s panem farářem Górou
a oba už plánují další modlitbu za české děti ulice. Na této schůzce se dohodli mimo jiné i na tom, že nás pan
farář letos navštíví na Štědrý den v Domě Šance. Už teď se na jeho přítomnost těšíme. 2. V červnu a červenci
navštívil Českou republiku šéf Domova a školy pro sirotky v Indii pan Šrí V. V. Brahmam, který se snaží pomáhat
opuštěným dětem v Indii. László jej vyprovázel až na letiště. 3. 17 let. Tak dlouho nám sloužila pračka značky
Indesit ve streetcentru. Po tak dlouhé době už má právo na odpočinek, tak jsme se s ní touto fotkou rozloučili. Spolu
s Lászlem najdete na fotce i Pavla, Lászlova asistenta (v černých brýlích), kterému se jinak daří před fotoaparátem
fenomenálně unikat.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

