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,
hned dva klienti Projektu Šance nastoupili na začátku roku do práce. Jarda i Vráťa se další
přípravou na běžný život v Domě Šance nechtěli zdržovat a vzali to zkratkou. Občas se nám to
stává, že se klienti v Domě Šance „ohřejí, osvěží“ a s nabraným sebevědomím zatouží být už
nezávislí a jít svou cestou. I když tomu rozumíme, myslíme si, že přípravě a stabilizaci měli u nás
věnovat více času, ale doufáme, že budou úspěšní a využijí, s čím se v Domě Šance seznámili.
Přejeme jim, ať se už nikdy nemusí vrátit do squatu a na ulici, kde byli předtím. Robin je již delší
dobu samostatný, ten vidí oprávněně světlé zítřky. Konec osobního bankrotu, se kterým jsme mu
pomohli ve spolupráci s Poradnou pro finanční tíseň, má na dohled, i když to nějaké ty měsíce ještě
zabere. Těší se, že poprvé v životě uvidí úplně celou výplatu z hotelu Hilton, kde i nadále zdárně
pracuje. V Hiltonu není sám, k práci pro hotel se vrátil i Mário, který „začínal“ v pracovní terapii
v Domě Šance. V hotelu je úspěšný a chválí si ho. Před svou těžkou minulostí zavírá dveře, to
respektujeme a máme z něho radost.
Ve dnech, kdy pro Vás připravujeme tento dopis, přichází do dílny nový klient – Pavel. Z jiných organizací jej poslali za
Lászlem, a i když to přímo nezaznělo, mezi řádky jsme si přečetli, že si s ním jinde neví rady a neuměli mu pomoci. Není
to poprvé. Podobné příběhy z mnohaleté praxe známe. Vy jste jeho poslední záchrana… říkali nám například u Andreje.
Pavel dnes nastoupí do pracovní terapie a už ode dneška jsme mu našli ubytování. Tak rychle to u nás jde, když mají klienti
Projektu Šance zájem něco se sebou dělat, změnit svůj život. Když tento náš nový klient včera z Domu Šance odcházel, skoro
brečel, protože vyšlo najevo, že je bez koruny, a ostatní klienti se na něj dobrovolně složili. Z toho měl na krajíčku i László…
Teď pro Pavla ještě řešíme oblečení, boty, batoh a odpoledne jdeme koupit Lítačku MHD. To jsou první zásadní kroky ke
změně – mít kde spát, být čistě oblečený, pracovat a nejezdit načerno.
A jak to dobře vypadalo u Honzíka, že už bude zakládat rodinu? Tak je všechno jinak, i když se snažil. Na běžný život
připravený nebyl, což jsme si mysleli. Jsme rádi, že si to uvědomil a vrátil se do Domu Šance dřív, než by dopadl špatně.
V mezičase nám ještě trochu dospěl a už to není ten „puberťák“, kterým byl předtím.

1.–2. Vráťa a Jarda se v Domě Šance jen ohřáli. Po pár měsících s přicházejícím jarem si našli brigádu a už čtvrt roku pracují,
žijí a mají se dobře. Je otázka, jak budou řešit práci mimo sezonu, ale mají dost času se připravit. Tak uvidíme… 3. Honzíka
jsme zvali do Domu Šance na obědy, i když měl běžnou práci a bydlení. Pozvání vždy rád přijal a trochu se podivoval, že na
něj pořád myslíme a chceme, aby se měl dobře. Vždy se pořádně nabaštil, a i díky tomu sebral sílu, aby se Lászla zeptal, zda
by se mohl vrátit. Nejprve jsme se mu snažili najít bydlení. Nakonec se vše vydařilo a bydlí spolu s dalším klientem Martinem
kousek za Prahou, kde můžou i s pejskem využívat zahradu.
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

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně
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Vážená paní, vážený pane, život v Projektu Šance běží dál a máme dojem, že to bude další úspěšný rok. Naše práce s klienty
jde sice pomalu a často to je doslova „překážkový běh“, jak se v posledním rozhovoru László vyjádřil, ale když se ohlédneme,
nemůžeme být nespokojení. V minulém dopise jsme Vám psali, že příprava benefičního koncertu s Ondřejem Havelkou
a jeho Melody Makers je v plném proudu. Dokonce jsme obdrželi třetí záštitu od Jeho Excelence velvyslance Maďarska pana
Dr. Miklóse Borose. Zde je část jeho dopisu, ve kterém se záštity ujímá. „…Naše osobní setkání, informace od mých kolegů
a úspěšná spolupráce Projektu Šance s naším velvyslanectvím, resp. s mými předchůdci, která trvá již řadu let, to vše je důkazem, že
Vaše sdružení se zasazuje o dobrou věc. A přesvědčili jste i mě, že o dosažení vznešených cílů má cenu usilovat. Naše společnost není
dokonalá a je zodpovědností nás všech snažit se její stav zlepšovat. Projekt Šance si klade za cíl poukázat na jeden z aktuálních
problémů, na nevýhodnou situaci mladých lidí žijících na ulici, a pomáhá jim úspěšně se začlenit, respektive opětovně se začlenit do
takového života, který jim prostřednictvím práce, píle a vytrvalosti nabízí perspektivu do budoucnosti. Jsem potěšen, že své jméno
k tomu propůjčuje mnoho slavných umělců a osobností veřejného života. I proto je pro mě velkou ctí Vás informovat, že Vaší žádosti
s radostí vyhovím a záštity nad benefičním koncertem konaným dne 24. října se velmi rád ujmu…“
A k našemu překvapení se v říjnu neuskuteční jen jeden benefiční koncert, ale rovnou dva. Výtěžek z prvního, odpoledního
koncertu mladého umělce Davida Deyla půjde na účet projektu „dětem ulice“, který před Vánocemi otevře Nadační fond
Karla Janečka a opět jej znásobí „zlatým řezem“. Pokud byste, paní/pane, měli zájem o vstupenky, přikládáme letáček na oba
koncerty a ještě dodáváme, že ty nejlepší vstupenky prodává přímo Obecní dům v Praze. Hudební vizitky obou interpretů
najdete na www.sance.info v aktualitách, a pokud byste o koupi vstupenek uvažovali, musíme Vám napsat, že David Deyl je
skladatel a zpěvák s mimořádnou barvou hlasu a sugestivním podáním písní se silnou melodickou linkou. Propagací druhého,
večerního koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers bychom se „vlamovali do otevřených dveří“, tak Vám jen píšeme,
že Rapsodie v modrém, se kterou 24. října v Obecním domě ve slavné Smetanově síni vystoupí, je perlou tvorby těchto
ctěných pánů.
Vážená paní, vážený pane. Náš dopis končí obvyklou prosbou. Abychom mohli vyplácet klientům odměny za práci, pomáhat
jim s bydlením a financovat provoz Domu Šance, chtěli bychom Vás poprosit o pomoc. Bez dobré vůle lidí bychom nemohli
a nedokázali pomáhat těm, na které často i vlastní rodina zapomněla. Každý dar i malý nám pomůže a je smysluplný.
Děkujeme Vám. Prosíme Vás – pomozte nám.
S úctou Vás za Projekt Šance zdraví

László Sümegh,
předseda

… a Alexandra a Pavel, kteří pro Vás připravili tento dopis.

1. Může se zdát, že realizace dvou souběžných koncertů v říjnu bude v Projektu Šance vrcholem roku 2018. Takže ne! 
Počkejte. Na fotce je s Lászlem mladý herec Zdeněk Piškula, kterého můžete znát třeba i ze StarDance, a to, s čím nám
Zdeněk pomohl, uvidíte až na sklonku roku. 2. K podpoře Projektu Šance se opět přidala asociace diplomatů Diplomatic
Spouses´ Association. Na fotografii jsou s Lászlem paní Myung-ji Suh, prezidentka spolku, a paní Tamar Agiashvili,
koordinátorka charitativních aktivit. 3. Charitativní aukce, se kterou nám tradičně pomáhá Galerie Vltavín, nabídne mimo
jiných dílo mladého umělce, Dominika Mareše, jehož zářivá budoucnost se už blíží. Nebude to ale jen o nenápadném předání
díla do aukce. Máme společné plány a těšíme se, co Dominik vymyslí a jak propojí svoje umění s klienty Projektu Šance.
Nechme se překvapit.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance: 107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.

