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, život klientů v Projektu Šance běží překotně dál. Někteří přijdou jen
na chvíli a mají celou řadu nároků. Plnit požadavky pracovní terapie v Domě Šance se jim ale moc
nechce, zvykli si na jednorázovou pomoc, a tak z terapie mnohdy raději utečou. Jiné se nám podaří
přesvědčit, že nelze mít jen nároky, ale že všichni musíme pracovat a snažit se. Právě těm, aniž si to
uvědomují, jejich šance dostat se z ulice a ze života na okraji společnosti značně stoupá.
Do dílny přišel Pavel, ale i když dostal bydlení, Lítačku na MHD a měl péči, kterou dlouho
nezažil, deset let na ulici a využívaní krátkodobé pomoci udělaly své. Život na hraně se pro něj
už stal normou a zvykem. Místo toho, aby problémy řešil krok za krokem, utápěl se v křivdách
z minulosti. V kvapu od nás náhle odešel, ale všichni jsme cítili, že tento příběh bude mít ještě
pokračování a dost možná se bude táhnout i několik let. Vzápětí se tak i stalo. Pavel se k nám vrátil
a hned se naléhavě sháněl zpět po Lítačce, po bydlení… Ale až tak rychle to nešlo, chtěli jsme
nejdříve vidět, že to tentokrát bude zvládat lépe, a to se jako zázrakem podařilo. Předtím běžnou
mezilidskou komunikaci nezvládal, a po návratu jako by někdo mávl kouzelným proutkem… a vše
je s Pavlem už jinak. A protože nemáme srdce ze železa, tak se nám po 14 dnech podařilo obnovit
bydlení a na konci června jsme mu znovu nabili Lítačku po Praze. Před Pavlem je teď hora práce
a učení – tedy možnost stabilizace i šance vyrůst a snad překonat osud, který mu byl daný…

1. Tak k této fotce už nemůžeme napsat víc, než že toto je Pavel.  2. Lukáše známe dlouhodobě. Vzpomínáme si, že
v minulosti navštěvoval náš první Dům Šance na Praze 5. Jsme s ním znovu na začátku, takže se teď vzájemně zkoušíme, kdo
co vydrží… Jenomže Lukáš neví, že my tu „hru“ na kočku a myš hrajeme už dlouho.  3. Volal nám Mirek SOS – otevřela
se mu cesta domů k adoptivní rodině, ale nemá peníze na jízdenku, a tak prý půjčka od nás… Ale takovéto půjčky my už
známe…  Tak jsme mu nabídli dostatečnou zálohu výměnou za snahu a práci, což splnil. Po návštěvě domova se vrátil
jako vyměněný, s rodinou se mu otevřely nové naděje a cesty. Jen vstoupit… I když po letech života na hraně, kdy se utápěl
v minulosti, v křivdách, v bolestech, jde změna velmi těžce (lépe se to píše než žije), ale „nakoplo“ ho to tak silně, že dnes už
má práci na hlavní pracovní poměr a krok za krokem s ním začínáme řešit „osobní bankrot“, bez něhož se neobejde.
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
Novinka: V lednu 2019 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2018. Z úsporných důvodů
potvrzení o daru bez vyžádání nově neposíláme. Pokud je ale chcete, rádi Vám samozřejmě vyjdeme vstříc.
Děkujeme.

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, přípravy na benefiční koncerty, které finančně podpořila Hello bank a s nimiž nám pomáhá
Obecní dům v Praze, jsou v plném proudu. Vstupenky máme téměř vyprodané – nejen na Ondřeje Havelku a jeho Melody
Makers, ale také na Davida Deyla.
Jak přichází podzim, musíme se zamýšlet nad koncem roku a Vánocemi. Několik klientů se opět podařilo posunout dál
a s těmi dalšími budeme muset mít ještě trpělivost.
Rádi bychom chtěli o trpělivou podporu poprosit i Vás. Bez Vás, bez Vaší pomoci bychom my v Projektu Šance pomáhat
nedokázali. Každý dar je pro nás smysluplný. Děkujeme Vám.

S úctou Vás za Projekt Šance zdraví

László Sümegh,
předseda

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

1. S Lászlem jsou na fotce zástupci Nadačního fondu pomoci Karla Janečka – ředitel Čestmír Horký a Kateřina Piechaczkova,
vedoucí týmu. Tato fotka vznikla za začátku roku, a než jsme ji využili, už se přiblížil termín další plánované spolupráce
s fondem. A v čem ta spolupráce spočívá? Dary do částky 153 832 Kč budou navýšeny „zlatým řezem“, což je násobek
1,618, takže z každé darované stokoruny nám Karel Janeček „vypočítá“ 161,8 Kč. Ten to prostě umí.  Možná teď litujete,
že jste se ke kampani 2017 nestačili přidat. Tak nelitujte. Kampaň 2018 právě začala.  2. Socha na druhé fotce pro nás
znamená srdceryvnou vzpomínku. Věnoval nám ji do aukce Olbram Zoubek, a i když už mistr není mezi námi, aukce se
prostřednictvím této sochy zúčastní. Název sochy je REKTOR; dusaný cement částečně zlacený; výška 72 cm; rok vzniku
2002–2015. Vyvolávací cena 25 000 Kč. Jako obvykle nám s aukcí bude pomáhat Galerie Vltavín, na jejímž webu aukci
najdete. 3. Díla do aukce od paní Johany Saudkové převzala v zastoupení Lászla naše nová kolegyně Luna. Paní Johana byla
tak laskavá a přesvědčila obě své děti Bereniku a Patrika, aby k dílu Káji Saudka přidali i ta svoje.
Výnos z aukce poputuje na účet Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a už teď se těšíme, jak se k nám vrátí po příznivém
násobení „zlatým řezem“. 
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
Novinka: V lednu 2019 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2018. Z úsporných důvodů
potvrzení o daru bez vyžádání nově neposíláme. Pokud je ale chcete, rádi Vám samozřejmě vyjdeme vstříc. Děkujeme.

