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, a je to opět tady. Po roce Vánoce. Pro klienty Projektu Šance
spíše hořkobolné období, protože víc vnímají, že jsou sami, bez rodiny a nebo o ně nemá
rodina zájem. Samozřejmě, máte pravdu, jsme tu my, jste tu Vy, díky kterým můžeme
pomáhat, a krok za krokem s každým jednotlivě se snažíme zdolávat jeho problémy, ale
i tak. Vánoce jsou o rodině, a když rodina není… musí se to přežít.
Jak se schází rok s rokem, musíme i my v Projektu Šance sečíst má dáti/dal a jsme rádi,
že se nám některé klienty podařilo posunout blíž k normálnímu životu. Třeba Honzík na
fotce níže to vzal rovnou zkratkou a místo brigády a přípravy na velkou práci si sám sehnal
práci na hlavní pracovní poměr. Myslíme si, že neměl kam pospíchat, ale zatím se mu daří,
bydlí a vše zvládá, vždyť nějaký základ jsme mu stihli dát, a když bude nejhůř, pomoc mu
neodmítneme. Do práce jsme v listopadu pomohli ve spolupráci s personální agenturou
Manpower i Liborovi. Nejdřív to vypadalo, že práci má. Už cestoval do Ostravy na vstupní prohlídku, ale nějak se
to nepodařilo. Ostatně směr, kterým by se vydal, by pro něho nebyl dobrý. Teď má velkou šanci a v prosinci bude
mít první výplatu. Možná mu ještě budeme muset pomoci s bydlením a uděláme to rádi, pokud to bude smysluplné.
Brigádu pro Lucku jsme museli zatím odložit, protože zlomený kotník ještě nemá zcela v pořádku, i když už může
chodit. Tak pro Vás zatím alespoň modeluje a maluje svíčky z vosku, které si můžete případně koupit. Martin,
Karel, Mirek a další… si ještě musí chvíli počkat, ale i jejich příležitost přijde.

Vánoční dárky pro klienty Projektu Šance bývají praktické. Letos tomu nebude jinak. 1) Petr si svůj dárek
vyzvedl u soudu. Místo vězení jej pan soudce „odsoudil“ k trvalému navštěvování pracovní terapie v Domě Šance.
Překvapením se nezmohl ani na slovo  2) Honzíkovi předala vánoční dárek naše paní zubařka MUDr. Mudrová,
když řešila jeho první kaz. Ten se také nezmohl ani na slovo  3) Když Martin znovu nastoupil do pracovní terapie,
hned jsme mu začali pomáhat s bydlením, ale sehnat je nebyla tentokrát žádná legrace. Až po 14 dnech se na
Martina usmálo štěstí a teď si bydlí sice kousek za Prahou, ale na jeho dosavadní poměry jako „král“ a ještě k tomu
za rozumné peníze 
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 terapie v Domě Šance bude fungovat do 23. 12. 2017 a následující den oslavíme spolu s klienty Štědrý
večer. Jako už tradičně doufáme v podporu společnosti Zátiší group, která nám vždy pomáhá se štědrovečerními
řízky, bramborovým salátem a mrkvánky, které asi vozí z nebes… jak jsou dobré. Vedle praktických dárků je čekají
další sladkosti a v poledne, kdy u nás Štědrý večer začíná, se budou idylicky dívat pouze na pohádky. Na Štědrý den
se u nás sejdou klienti, pro něž u jiného vánočního stolu místo není, ale to naše jim hodně vynahradí. Přislíbenou
máme i návštěvu ariciskupského vikáře pana Góry, který si vánoční setkání s Lászlem a „dětmi ulice“ nechce nechat
ujít, jak nám řekl. Těšíme se na něj.
Vážená paní, vážený pane, naše snaha pomáhat pokračuje dál. 5. ledna 2018 se znovu otevřou dveře streetcentra
na Praze 1 a Dům Šance – nouzový provoz – přivítá klienty opět 8. ledna 2018. Bez Vaší pomoci ale pomáhat
nedokážeme. Jen díky darům od Vás můžeme vyplácet klientům odměny, pomáhat jim s bydlením, s nákupem
potravin i léků, a díky Vaší pomoci bychom rádi nakoupili věci potřebné pro pracovní terapii v Domě Šance pro rok
2018. Je-li to ve Vašich možnostech…
Prosíme, pomozte nám.
Děkujeme Vám.
Za Projekt Šance Vás srdečně zdraví		
		
László Sümegh,
		předseda
a autoři dopisů: Alexandra a Pavel

1. Režisér Igor Chaun natáčel s klienty Projektu Šance a s Lászlem medailonek pro děti z dětských domovů. Čeho by
se měly vyvarovat, na co si dát pozor… snad to těm dětem pomůže. 2) Profesní sdružení EFPA Česká republika se
rozhodlo věnovat českým „dětem ulice“ část registračního poplatku na svou konferenci. Vedle Lászla je prezidentka
sdružení paní Mgr. Marta Gellová. 3) Srdeční záležitostí pro Janu Paulovou jsou opuštěné děti v Indii v ašramu
Sri Ramana Maharshi. Díky ní se tam začal stavět Domov a škola pro sirotky. Díky tomu, že se Projekt Šance stal
mostem pomoci opuštěným dětem v Indii, převzala Jana Paulová záštitu nad touto naší mezinárodní spoluprací.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

