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…
Možná si myslíte, vážená paní, vážený pane, že ve své práci a v přístupu ke klientům jsem vždy shovívavý a laskavý. To sice ano, ale někdy
tu shovívavost musím skrýt i do takto razantní věty.
„Rozhodni se! Chceš chlastat a umřít na ulici jako jeden z kluků, nebo si chceš dát vedle Lászla šanci?“
Ne vždy klienti odpoví, že svou šanci chtějí, a i to je pro mě důležité vědět. Často totiž tento nekompromisní přístup nese svoje ovoce.
Tohle „ano“ je velmi důležité…
Tento rok je celkově hodně zajímavý. Dílnou od začátku roku prošlo mnoho klientů a téměř všichni pracují a snaží se žít „normálně“.
Třeba Honzu zachránila láska, díky které je ochoten dennodenně pracovat. Naše brigádní nabídky neuměl využít ve svůj prospěch.
Dokonce i brigádu v Obecním domě nezvládl s tím, že není připraven, a pak během pár měsíců bylo všechno jinak. Nepochybujeme
o tom, že jsme ho na běžný život připravili, a pracovní terapie v Domě Šance mu dle jeho slov otevřela dveře z ulice. Proto jsme zde.
I kdyby Honza přece jen nebyl úplně „zralý“, odešel do prostředí, které je pro něj zázemím, kde ho mají rádi, a v případě problémů
mu je pomohou překonat. Odešli ale i Lucka s Pepou – s přesvědčením, že jsou připraveni a mají vyhráno. S nikým své rozhodnutí
nekonzultovali a předčasné ukončení terapie pro ně může mít své důsledky. Pomoc ale nikomu nenutíme. Jen ji nabízíme.
1. března přivedl Ivan do streetcentra Tadeáše. Dostal plánek, v kolik a kde se má v pondělí hlásit, a že dál už bude na něm, jak
se rozhodne. Když jsem se ho ptal, jak se živí, vypadalo to, že žije skoro jako „svatý muž“. Až po chvíli rozvázal a řekl, že vlastně všelijak.
Tadeáš nakonec dorazil a v pracovní terapii se mu líbilo. Ostatní klienti ho přijali, ale další den už nepřišel. Bylo pro něj lehčí postavit
se jinde bez námahy do fronty na jídlo…
11. března jsem musel na vlak posadit Mirka, který neměl sílu vrátit se do práce. Po propuštění z vězení se mu dařilo, ale v posledních
měsících na moje rady neslyšel. Zmocnily se ho emoce. Nepřiznává si, že nezvládá samotu, a proto udělal pár chyb. Při rozloučení jsme
mluvili o tom, že si musí najít zázemí. Nebýt sám… ale skoro přísahal, že nikoho nepotřebuje, že je úplně bez emocí… přesto odjížděl
v slzách.
28. března nastoupili z pracovní terapie Domu Šance na brigádu Karel, Martin a Michal. Je to pro ně velká příležitost a doufáme,
že si kluci uvědomují, jak velká možnost změny k lepšímu životu to je. Po prvním dnu byli všichni nadšení a chválí si je i nový šéf, jak
průběžně zjišťujeme. Koupili jsme jim pracovní rukavice, dostali pracovní boty a mají šanci k velkému vzestupu…

Tihle 3 kluci, Karel, Martin a Michal, jsou aktuálně naše hvězdy.
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,
těch příběhů, které při mé práci během roku zažiji, je velmi mnoho. Když za mnou klienti přijdou, že potřebují pomoci, vždy je
podpořím, je-li to jen trochu smysluplné. Třeba Milanovi a Martinovi jsem pomohl koupit brýle. Léky nebo potraviny jsou standardní
záležitostí. Dalším klientům pomáhám s osobním bankrotem. I když to s brigádou pro dalšího Martina nevypadalo nadějně, vše
se změnilo, když mě pro něj napadla brigáda doslova na míru. Bude mezi lidmi a jeho schopnost komunikovat mu bude důležitým
přínosem. Daří se i Pavlovi, i když nechtěl poslouchat naši paní zubní lékařku MUDr. Mudrovou, ale to jsou všechno příběhy, které si
pro Vás nechám napříště…
V tomto roce jsme měli mít „koncertní přestávku“, ale rozhodli jsme se pro vánoční benefiční koncert, s nímž nám pomáhá Divadlo
ABC. Na koncertu uvedeme Igora Šeba – šansoniéra, se kterým jsme už spolupracovali a jehož tvorba nás oslovuje. Pokud Igora neznáte,
tak si pár písniček můžete poslechnout zde: www.ProjektSance.cz/sebo nebo zde: www.igorsebo.com. Možná se Vám připomene jeho
někdejší dlouhodobá spolupráce s Miroslavem Horníčkem. Pokud byste měli o vstupenky zájem, ještě než zahájíme předprodej, dejte nám
prosím vědět na kontakty uvedené v závěru dopisu. Termín koncertu bude trefa do vánoční atmosféry – 22. prosince od 19:00 hodin.
Jak je možné, vážená paní, vážený pane, že se nám v tomto roce tak daří? Činnost Projektu Šance je dlouhodobá a často krok za krokem
vedu klienty k „normálnímu“ životu. Ne každý rok je tak úspěšný, ale právě ta dlouhodobost, ta trpělivost nese své ovoce. Každá podpora
a pomoc je pro mě důležitá. Ta velká i ta malá. Odměny pro klienty, pomoc s jejich bydlením, jídlo, léky, elektřina, jízdné, díly propisek,
provoz pracovní terapie včetně nájmu – na to všechno využívám dary, které obdržíme, a díky tomu mohu doslova měnit život mladých
lidí. Ti všichni, kterým se snažím pomáhat, by byli bezprizorní a kolující mezi ulicí a vězením. Žili by na účet daňových poplatníků, ale
nežijí tak! S Vaší a s mojí pomocí se snaží vést běžný život. Jejich poděkování i moje proto patří Vám. Kvůli nim je závěr mých dopisů
spojený s prosbou o pomoc a podporu. Každá darovaná koruna bude využita smysluplně. To Vám mohu slíbit.
Prosím Vás – pomozte.
Děkuji Vám.
		
		
László Sümegh,
		předseda

1. S Igorem Šebem – šansoniérem, se znám už dlouho. Na jeho koncertech jsme se dokonce trochu podíleli a Igor vystoupil v roce 2015 na
benefičním koncertě v Obecním domě HVĚZDY PRO DĚTI ULICE. Seděl na pódiu a zpíval zaplněné Smetanově síni. 22. prosince 2019
se představí na benefičním koncertě v Divadle ABC. 2. Na dánském velvyslanectví jsme se setkali se zastupitelkami Asociace manželek
diplomatů DSAPRAGUE, která i v tomto roce podpořila pracovní terapii v Domě Šance. 3. Poznáte „hosta měsíce“ – světoznámého
fotografa? Robert Vano, který v dubnu přišel mezi klienty do Domu Šance, jim radil, jak k focení přistupovat. K překvapení všech jim
hlavně poradil, aby si od nikoho nenechali radit:). Jedna z jeho fotografií bude rovněž součástí letošní vánoční aukce Projektu Šance
UMĚLCI PRO DĚTI ULICE, kterou už tradičně připravujeme ve spolupráci s Galerií Vltavín.
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

