Projekt Šance se snaží 23 let pomáhat českým „dětem ulice“. Díky podpoře dárců provozujeme streetcentrum, kde
funguje program První pomoc v nouzi a Dům Šance, jehož hlavním programem je pracovní terapie, díky které
se už mnoho mladých lidí dostalo z ulice. Mají práci, domov a RODINU. Díky Vaší pomoci můžeme pomáhat.
Děkujeme Vám. www.ProjektSance.cz
Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti
obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…
SMS od klienta Projektu Šance:
„Musím s pravdou ven. Já jsem v návalu emocí panu Lászlovi sice odkýval, že občanku mám, ale nemám!!! Mám jen náhradní doklad ověřený
cizineckou policií, něco jako kolkovaná občanka, ale bez fotky! Ani tu s sebou nemám, protože jsem ji nechal tam, kde jsem na dnešek přespal.
Já byl tak nadšený, a László na malý okamžik věřil, že mi je možné pomoct. A teď taková zrada pro něj i pro kluky!!! Tak si alespoň vezmu věci
a vypadnu. Čekám na ulici. Mário“
Musím Vám napsat, vážená paní, vážený pane, že i takovéto SMSky od klientů dostávám. Tu občanku jsem chtěl po Máriovi hlavně
kvůli nástupu do pracovní terapie a kvůli tramvajence, se kterou klientům pomáhám, aby nejezdili načerno. A také kvůli bydlení,
kde nám však bude náhradní doklad naštěstí stačit. Mário asi čekal, že dostane „sprdunk“, ale místo toho jsem ho 1. listopadu skutečně
ubytoval a už pro něj mám vymyšlenou brigádu. Po zdravotní stránce nám s ním snad pomůže naše paní zubařka MUDr. Mudrová.
Příběhy klientů se v tomto roce rozvíjejí jako o závod. Velkou cestu za těch pět měsíců, co s námi spolupracuje, urazil Pavel. Už jsem
zvažoval, že by mohl jít na zkušenou na brigádu, ale raději ještě počkáme a necháme ho dozrát do příštího roku.
Podobně to vypadá i s Pepou. Nastartovaný je celkem dobře, ale občas ho nervují různé nesmysly. Krok za krokem se ale lepší.
Jen vydržet.
Na Martina čeká nová velká příležitost. Konec roku je pro něj „hvězdné období“. Fotky, které během roku vytvářel, jsou ve vánoční aukci
v Galerii Vltavín, a za každou prodanou dostane motivační prémii. Už se moc těší a aktuálně by se měl jít podívat do ateliéru keramiky,
zda by si tam mohl vydělávat. Moc bych mu přál, aby ho toto řemeslo-umění oslovilo a stalo se jeho obživou.
Lucka se na konci roku trochu „rozkymácela“, takže přišla o bydlení, které se zrovna teď na začátku zimy shání těžce, ale už jsem nasadil
svoje „páky“ a snad to dopadne dobře.
Honzík nastoupil na brigádu v Obecním domě, ale vydržel tam jen krátce. Jeho fobie se v neznámém prostředí rychle projevily
a nedokáže je zvládat. I když je to kluk doslova na „ženění“, těžce se vyrovnává s tím, co prožil, co se mu stalo. Podobně je na tom Michal.
Ten problémy řeší rovnou alkoholem, což cesta není, jak všichni dobře víme.

1. Mário se nám v říjnu vrátil a chtěl se dát rychle dohromady. O to víc si to zkomplikoval. Klientům vždy radím: „Pomalu, krok
za krokem, trpělivě.“
2. Nevěřili byste, jak neradi chodí k paní zubařce MUDr. Mudrové. Honzíka na fotce s paní doktorkou nevyjímaje, kterému
15. listopadu trhala zub. Dva týdny se na to mentálně připravoval. Na prevenci je musím doslova nutit, a kdybych s nimi nebyl v ordinaci,
asi by i utekli z křesla.
3. Martin je na velmi nadějné cestě, protože se začal soustředěně věnovat fotografování. Všichni mu teď musíme držet palce. Brzy s ním
půjdu do keramické dílny za mistrem Ivanem Panovem. Když to vyjde, mohl by mít obživu až do konce života. Jeho citlivé vnímání je na
snímcích hlavní výpovědí. Jeho fotky najdete na webu Galerie Vltavín.
Vážená paní, vážený pane, prosíme, podpořte nás. Projekt Šance je smysluplná a účinná pomoc pro ty, kteří ji potřebují – pro české „děti
ulice“. I když našim klientům umíme pomoci s oblečením a jídlem, je naší hlavní prioritou stabilizovat je a navést, 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.
V lednu 2019 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2018.
Pokud potvrzení chcete ihned, rádi Vám je na vyžádání zašleme.
tel.: 721 270 250, nebo stačí napsat na info@sance.info

Mám radost, když se někdo vyjádří k mé snaze pomáhat, a o to větší radost mi udělá, je-li to někdo z neziskového sektoru,
kdo vidí „i pod pokličku“.

„Mojí prací je tvořit crowdfundingové kampaně pro neziskové organizace a jednotlivce v nouzi tak, aby se buď uvedly na trh, nebo získaly finance
na konkrétní projekt/pomoc.
Projekt Šance je jedinou organizací, kterou se nepodařilo přesvědčit, aby ,šla s dobou‘ a tyto nástroje začala využívat. Po pár letech spolupráce s nimi
to už po nich ani nechceme. Zcela nás přesvědčili, že to umí i bez nich. Jsou zaběhlou organizací, která čerpá především z tvrdé a velmi podporující
sociální práce.
Projekt Šance má mezi neziskovými organizacemi speciální postavení. Cílová skupina, které pomáhají, dělá z této organizace naprosto unikátní
subjekt na poli neziskovek. Snažím se, aby neziskové organizace uměly svou činnost dobře prezentovat, a to skrze moderní technologie a přístupy.
Ačkoliv se nám je za ty roky podařilo přesvědčit pouze o založení facebookového účtu Projektu Šance, považuji tuto organizaci za ikonu pomáhající
neziskovky.“
Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka
Blíží se konec roku, vážená paní, vážený pane, a tak mi dovolte krátké shrnutí. Hodnotit práci s lidmi, a zvláště s těmi, jejichž postižení
není často ani vidět, je složitější, než kdybych byl pekař, který na konci roku sečte čísla a má jasno.
Celý rok provozujeme nízkoprahové centrum Ve Smečkách 28, kde si klienti mohou vyprat a vysušit oblečení, umýt se anebo se najíst.
V rámci programu „První pomoc v nouzi“ zde najdou vše, co potřebují.
Do října 2018 jsem v pracovní terapii v Domě Šance vyplatil 498 335 Kč na odměnách klientům, kteří měli opravdový zájem změnit
svůj život a už dál nechtěli žít na ulici. Díky tomu mají střechu nad hlavou. S nadšením klienti přijali i to, že jim preventivně pořizujeme
tramvajenky, aby nejezdili po Praze „načerno“. Pomáhám klientům v nutných případech i s nákupem potravin a léků.
Vážená paní, vážený pane, i díky Vaší vstřícnosti jsem se svým týmem dokázal celý rok 2018 úspěšně pomáhat. Mnohé klienty čeká ten
poslední krok – krok do velkého života. I díky Vám a Vaší pomoci se nám to vše společně může podařit. Myslete na nás prosím na Štědrý
večer. Pomozte usnadnit našim „dětem ulice“ vstup do roku nového, aby již dětmi ulice nemusely být. Budu Vám vděčný. Děkuji.
Prosím Vás – pomozte.

László Sümegh,
předseda

1. Tradičním partnerem Projektu Šance je asociace diplomatů působících v ČR (DSA). Letošní ceremoniál předávání výtěžku z Hilton
vánočního bazaru se uskutečnil na půdě Ministerstva zahraničí v Černínském paláci. Na fotce je se mnou prezidentka asociace paní
Myung-ji Suh (vpravo) a koordinátorka charitativních aktivit paní Tamar Agiashvili (vlevo).
2. Profesní sdružení EFPA Česká republika věnovalo českým „dětem ulice“ část registračního poplatku ze své konference. Na snímku jsem
s prezidentkou sdružení Mgr. Martou Gellovou, Ing. Zdeňkem Santlerem (vlevo) a Ing. Petrem Volkem (vpravo).
3. Po komentované prohlídce výstavy, na kterou jsem vzal i klienty, vznikla fotografie s dr. Petrem Nedomou, ředitelem Galerie
Rudolfinum. Některé exponáty se klientům tak líbily, že by je chtěli mít doma, a skoro zapomněli, že žádný domov nemají.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance:
107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.
V lednu 2019 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2018.
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