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…
Vážená paní, vážený pane,
rok 2018 je za námi a při pohledu zpět jsem spokojený, že se mi s Projektem Šance opět dařilo pomáhat a že nejen Honza (na fotce níže)
přešel do běžného života. Mnoho dalších klientů se snažím vést krok za krokem k práci, bydlení a k řešení nelehkých problémů – vysněný
běžný život na ně teprve čeká. Rád bych Vám v úvodu tohoto dopisu poděkoval. Věřte, že Vaše podpora je významná nejen z finančního
hlediska, ale mám v úctě každý dar, který mi umožňuje pomáhat druhým.
Děkuji Vám.
Díky Vaší podpoře mohu s Projektem Šance už 24 let pomáhat klientům nejen s prací, která začíná v pracovní terapii v Domě Šance, ale
také s bydlením, odměnami za pracovní terapii, s jídlem, dopravou, léky, nákupy potravin a vším, co aktuálně potřebují, co dává smysl
a co by zatím sami nezvládli.
Mnozí kolegové, kteří sledují moji činnost, jsou překvapeni, že mám úspěchy i tam, kde ostatní selhali a nenašli způsob, jak pomoci. Je to
o trpělivosti, empatii a také o znalosti lidské psychiky, ale já hlavně s klienty poctivě hraji jejich hru a věřím, že se poučí, co pro ně je,
nebo není cesta.
Stejně tak to bylo i s Honzou. Už to vypadalo na ztracený případ. Kluk z funkční rodiny, dokud se ale rodiče nerozvedli. Nesl to těžce
a nakonec skončil v „děcáku“, jak sám říká. Tam se chytil party, ale štěstí bylo, že s návykovými látkami skončil u marihuany. V patnácti
se mohl vrátit domů, ovšem z toho snu se stala noční můra a kvůli konfliktům v rodině skončil na ulici. Jel do Prahy a trochu čekal,
že tam budou růst „peníze na stromě“. Pravda byla opakem a Honza se živil, jak se dalo. Měl štěstí, protože jeden z jeho kamarádů ho
přivedl za mnou. Pár následujících let jsme spolu hru „na kočku a myš“ hráli. Ani při terapii v Projektu Šance to s Honzou nevypadalo
vždycky dobře. Jednoduchou práci v dílně zvládal bez problémů, ale nechtěl reálně růst. Raději snil. Dokonce ani brigádu v Obecním
domě v Praze nepřijal, ale za ty roky vedení, popostrkování a nenápadného přesvědčování má dnes na co navázat a z čeho se odrazit. Mám
radost a jsem hrdý na to, že má dnes přítelkyni, rodinu, a i když si naposledy „stěžoval“, jak má moc práce a málo volna, má před sebou
dobrý život. Teď už musí jen vytrvat a my doufáme, že naši pomoc už nebude nikdy potřebovat.
A Honza není sám, vážená paní, vážený pane. Pracuje i Mirek, a když se bude v tomto roce snažit, pomůžu mu s oddlužením. S Pavlem
tuto problematiku řeším aktuálně. Robinovi už osobní bankrot běží a je rád, že naši podporu stále má, dokud proces insolvence běží.
Jsme domluveni, že s jejím skončením definitivně „dospěje“. Na dobré cestě je rovněž další Pavel (na fotce níže) a Martinovi jsem brigádu
v keramickém ateliéru Mistra Panova přeložil na jaro. Díky podpoře společnosti Hořínecká má zapůjčený foťák a v říjnu uvidíte, jak je
tvořivý. Tito klienti nejsou sami. Každý den jsou naše dveře otevřeny těm, kteří naši pomoc potřebují…

1. Ke konci roku Honza z dílny úspěšně odešel. Dnes pracuje, bydlí, má rodinu a tentokrát už doopravdy i dítě na cestě. Nyní jen
vzpomíná, že vedle nás měl vlastně „velké prázdniny“. Teď je rád, že vyšetří volný den, ale daří se mu, zvládá to, a to je i pro nás důležité.
Máme z něho radost.
2. Tak to se hodilo. Na zimu jsme dostali oblečení a boty nejen od společnosti Alpine Pro, ale také od Skiareálu Klínovec. Klientům
Projektu Šance to udělalo velkou radost.
3. Ve dnech, kdy klienti nemají pracovní terapii, chodí na brigády. Překvapivě nejúspěšnější je v tom Pavel. Díky brigádám nabral takové
sebevědomí, že si s málokým teď rozumí. To se nám nestalo poprvé. I natlučení nosu je součástí naší práce…
Vážená paní, vážený pane, prosíme, podpořte nás. Projekt Šance je smysluplná a účinná pomoc pro ty, kteří ji potřebují – české „děti
ulice“. I když našim klientům umíme pomoci s oblečením a jídlem, je naší hlavní prioritou stabilizovat je a vést je tak, 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 2020 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2019.
Pokud potvrzení chcete ihned, rádi Vám je na vyžádání zašleme.
tel.: 721 270 250, nebo stačí napsat na info@sance.info

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,
je tomu 24 let, co jsem začal pomáhat. Často to není snadné a nepřízeň úřadů to jen umocňuje, ale dodnes je činnost Projektu Šance
smysluplná a bude mi ctí, zůstanete-li přáteli „dětí ulice“ i nadále. Věřte, že jste jim často skutečnější rodinou než ta jejich biologická,
kterou někde mají.
I v tomto roce bych rád pomohl dalším dětem, mladým lidem, kteří se nechají vést a budou ochotni naslouchat, co mají udělat, aby
překonali problémy a dařilo se jim lépe. Prosím. Zůstaňte i nadále vedle mě. Vaše podpora a pomoc je pro klienty klíčová a pro mne je to
cenné znamení, že na to nejsem sám.
Prosím Vás – pomozte.
Děkuji Vám.
		
		
László Sümegh,
		předseda

1. Nadační fond pomoci Karla Janečka nás pozval na setkání patnerů. Překvapivě dorazil Karel Janeček osobně. Všem přítomným
z matematického hlediska vysvětlil, jak to vlastně je s tím zlatým řezem (nikdo mu nerozuměl), ale všem se to moc líbilo. 2. 24. října
2018 „praskal“ Obecní dům ve švech. Jak vidíte, musel Ondřej Havelka s megafonem některé diváky „nahánět“ do Smetanovy síně,
aby stihli začátek koncertu: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Rapsodie v modrém pokoji. Úžasná podívaná a hudební zážitek
v jednom. 3. K dalšímu úspěšnému koncertu pogratuloval Lászlovi a Pavlovi šéf Obecního domu Vlastimil Ježek.

4. Tak to byla trefa do černého. Zpěvák David Deyl – ty, kteří ho znají, dojal a ty, kteří jej neznali, překvapil, jak fantasticky umí zpívat.
Vedle Lászla a Davida je na fotografi Silvie Vybralová, šéfka fanklubu, která nám s přípravou koncertu značně pomohla.
5. Už tradičním hostem našich koncertů je ředitelka Nadace Agrofert paní Zuzana Tornikidis, kterou tentokrát doprovodila dcera Georgia.
6. My jsme paní Evě Čančíkové říkali, že ji překvapíme, až uvidí malou pozornost, kterou jsme jako poděkování pro společnost Pražská
energetika připravili. Nechtěla nám to věřit. Na této fotce vidíte, jak to dopadlo.
Chcete-li nám pomoci s odměnami pro klienty za práci v Domě Šance:
107-1850570207/0100
Děkujeme Vám.
V lednu 2020 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2019.
Pokud potvrzení chcete ihned, rádi Vám je na vyžádání zašleme.
tel.: 721 270 250, nebo stačí napsat na info@sance.info

