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, moc děkujeme za Vaši přízeň a podporu Projektu Šance a našich
klientů, „dětí ulice“. I díky Vám se nám daří pomáhat a bývají to neuvěřitelné změny
v životech našich klientů, ač je to často boj. Klienty doprovázíme krok za krokem a máme
radost, když se jim daří.
Třeba s Robinem, který už několikátý rok pracuje v hotelu Hilton, dokončujeme osobní
bankrot a máme radost, že místo pěti let splácení by mohl být „čistý“ do roka. Zároveň mu
pomáháme s řešením právního vztahu k jeho dítěti a díky paní advokátce, která podporuje
naši činnost, má velkou šanci dosáhnout harmonického výsledku. Vzhledem k „osobnímu
bankrotu“ jsme ho museli zatím ještě zachránit, protože by neměl na nájem ani na jídlo, ale
vypadá to, že příští rok už si dokáže pomáhat zcela sám.
Libor se nám po pár letech vrátil… a i když to u něho vypadalo s prací a s bydlením
nadějně, dopadlo to špatně. Neumí totiž komunikovat, tak jsme z něho museli vytáhnout,
co vlastně potřebuje, a pak se věci rychle daly do pohybu. Práci jsme mu zajistili po jednom
telefonátu s agenturou Manpower a štěstí jsme měli i na bydlení, to jsme mu zaplatili až do
loňského prosince, aby vše ustál do první výplaty. Nedávno jsem mu ukazoval své ruce, že
v nich jeho štěstí není… sám hned pochopil, že je má ve svých.
V listopadu a potom i v únoru přišli do pracovní terapie v Domě Šance další dva kluci.
Z toho dva úplně poprvé. Je to hlavně na nich, kam se vedle nás vypracují…

1. Honzík to vzal zkratkou. V Domě Šance se „ohřál“ a teď už má normální práci a čeká i rodinu. Na nás to vzal
až moc kvapem, ale hlavně, aby vše zvládl a dařilo se mu. Držíme mu palce!!! 2. Ke konci minulého roku přivedl
Martin do Domu Šance Láďu. I když je teď zrovna kvůli zápalu plic v nemocnici, s ostatními klienty utvořil dobrou
partu, kde se všichni skládají na společné nákupy. 3. Liborovi jsme na konci roku pomohli s bydlením, jídlem
a pomohli jsme mu najít i práci. Od té doby je samostatný, a i když by svoje kroky mohl dělat s větším rozmyslem,
snad to všechno zvládne. Paní doktorka Mudrová se mu hned podívala na zoubky, ale trhat nic nemusela.
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,
mohlo by to vypadat, že jsme v lednu v Projektu Šance spali zimním spánkem, ale opak je pravdou. Přestože jsme
ještě trochu řešili dobíhající rok 2017, už 8. 1. se klientům Projektu Šance otevřely dveře našich center a věci se
začaly dít… jen počkejte na další přísun aktualit!!!
V plném proudu je už i příprava letošního benefičního koncertu a máme radost, že záštitu nad ním již převzal Jeho
Excelence Mons. Václav Malý, titulární biskup marcelliánský, pomocný biskup pražský, a rovněž starosta městské
části Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký. Na poslední záštitu z rukou maďarského velvyslance ještě čekáme. Koho ale
v tomto roce v Obecním domě v Praze ve slavné Smetanově síni uvedeme? S úplně novým a dost neobvyklým číslem
opět vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Velmi brzy už zahájíme na www.ticketpro.cz předprodej
vstupenek.
Vážená paní, vážený pane, poslání Projektu Šance nadále trpělivě naplňujeme. Pracovní terapeutická dílna v Domě
Šance funguje a i streetcentrum nabízí svoje služby klientům, kteří si nutně potřebují vyprat prádlo, umýt se
a nebo se jen najíst. Klienty doprovázíme k lékaři i do lékárny, a když mají předpis na léky, ale nemají peníze ani
na doplatek, pomáháme jim nejen s doplatkem, ale posléze i s nákupem jídla anebo s podporovaným bydlením. Jen
tato poslední položka stála za leden a únor téměř padesát tisíc korun. Dům Šance je cestou k normálnímu způsobu
života. Díky Vaší morální i finanční podpoře to zvládáme a velmi si vážíme, že se snažíte pomáhat spolu s námi.
Abychom v roce 2018 uměli pomáhat a aby klienti mohli dostávat odměnu za práci v Domě Šance, díky níž se
připravují do normálního života,
prosíme Vás – pomozte nám.
Za Projekt Šance Vás srdečně zdraví		
		
László Sümegh,
		předseda
a autoři dopisů: Alexandra a Pavel

1. Pan farář Stanisław Góra dorazil podle svého slibu na Štědrý večer mezi klienty Projektu Šance. Když jim
přál a žehnal do nového roku, byla to pro ty citlivější velká síla, která se v tu chvíli zpřítomnila... 2. Paní Tamar
Agiashvili nás navštívila v Domě Šance za organizaci Diplomatic Spouses Association, která nás dlouhodobě
podporuje. Byla to osvěžující návštěva a samozřejmě nás napadlo na chvíli ji nechat montovat propisky. A to byla
pořádná legrace. 3. Sestra Marie-Klára a Tomáš, pastorační asistent, nás už tradičně navštěvují před Štědrým
dnem. Klientům nezapomenou přinést něco dobrého a společně si zazpívají. Jako vždy to bylo milé setkání.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

