Projekt Šance se snaží 24 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…

Na pravidelné návštěvě s klienty u paní zubařky MUDr. Mudrové jsem letos 9. května náhodou potkal bývalou klientku
našeho Projektu Šance Báru. To, co řekla, mě až dojalo: „Kdyby nebylo Lászla, nebyla bych tam, kde dnes jsem. Mám 15letou
dceru a vedu normální život.“ Tato upřímná a milá zpětná vazba, vážená paní, vážený pane, mne neskutečně potěšila
a zahřála u srdce.
I díky Vám, paní, pane, mohu „dětem ulice“ pomáhat také v tomto roce – a věřte, že se o to snažím ze všech svých sil,
i když to někdy není vůbec snadné. Život v pracovní terapii v Domě Šance, kterou podporujete, se v posledních měsících
zrychlil. Hned několik klientů nastoupilo na brigádu, z čehož mám velkou radost. Na druhé straně se nám už dlouho nestalo,
aby jiní klienti přišli před zimou o bydlení vlastní vinou. Bude to pro ně velké životní poučení. Řád ale musíme dodržovat
všichni. Nezlobím se na ně. Nové bydlení si budou muset sehnat sami, a to dle mé zkušenosti nebude snadné. Snad se díky
tomu dostatečně poučí a naší podpory si budou vážit. Do dílny se nám vrátil Radek, Marek a nově přišel Láďa. Jak to kluci
zvládnou, je především na nich. Veškerou naši podporu mají.
Paní zubařka MUDr. Mudrová v tomto roce přitahuje doslova příběhy. Párkrát se nám už stalo, že klienti, které jsem k ní
přivedl, došli až do čekárny, ale do ordinace se neodvážili vkročit. O to víc jsme se pak smáli, když zrovna Karel s akutní
bolestí zubu za paní doktorkou doslova běžel a do křesla jí téměř skočil. Na druhé straně nám z čekárny utekl Marek, i když
klienty k ničemu nenutím. Právě Marek má v tomto roce nemilé výkyvy. Ví sice, co je dobré a co je špatné, ale svůj život tak
nežije…
Jako obvykle se setkávám s tím, že někteří klienti od nás odcházejí předčasně. Pavel u nás pro svůj prospěch ušel doslova
mílové životní kroky, jak sám řekl. Poradil jsem mu, aby pracoval jako model v Akademii výtvarných umění, a ke své cti si
tuto brigádu zajistil sám. Díky tomu se začal výrazněji socializovat a značně pokročil i v mezilidské komunikaci, která mu na
začátku dělala velké problémy. Odešel narychlo, vidím, že čas a péči by ještě potřeboval, ale v mnoha případech se to i tak
povedlo, tak mu k realizaci jeho snů držím palce, aby vydržel.

1. Pavel nechtěl poslouchat ani paní zubařku MUDr. Mudrovou, ale jako model na AVU exceloval. Nabídli mu smlouvu na
celý rok. Kluk, o kterém byste řekli, že je „odepsaný“, vyrostl jako z vody, ale trpělivost to vyžadovalo skoro nekonečnou
2. Jirka si v dílně vydělává na léky. 18. června jsem s ním šel kvůli hospitalizaci do nemocnice. Teď má brigádu a má ještě co
zlepšovat… 3. Tak toto bylo velmi příjemné setkání. Klienta Projektu Šance Martina přijal ve svém ateliéru umělec Ivan
Angelov Panov. Sice to jako brigáda nakonec neskončilo, ale i tak to bylo pro všechny milé a obohacující setkání.
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

IGOR ŠEBO

Na koncert
Vás zvou:

ŠANSONY

Divadlo ABC,
Vodičkova 28, Praha 1
22. 12. 2019 od 19:00
Vážená paní, vážený pane, v minulém dopise jsem Vám psal, že si Vás dovolím pozvat na koncert, a tento slib mohu nyní
s radostí splnit. Ve spolupráci se sponzory se nám podařilo za podpory Divadla ABC připravit vánoční šansonový benefiční
koncert. Zazpívá na něm výjimečný šansoniér Igor Šebo. Před lety mi jeho cédéčko přinesl jako dárek jeden z mých klientů,
Zoltán. Udělal mi tím tehdy nevšední radost, a vidíte, kam taková „náhodná“ setkání mohou vést. S Igorem jsme se později
poznali osobně a on od té doby navštěvuje pravidelně náš Dům Šance a s klienty se setkává i na Štědrý večer. Všichni se
na jeho vánoční vystoupení už teď moc těšíme. Na koncertě můžete být spolu s námi. Vstupenky prodává společnost
Ticketmaster. Najdete-li si 22. prosince 2019 čas, budeme se na Vás těšit od 19 hodin v Divadle ABC. Výnos z prodeje
vstupenek využijeme jako obvykle na pracovní terapii v Domě Šance.
A to není jediná novinka. Možná si vzpomenete, že jsme připravovali spolupráci s mladým hercem Zdeňkem Piškulou, a po
více než roce příprav si Vám v příloze dovolujeme zaslat výtvarnou podobu dárcovské kampaně, s jejíž realizací nám pomáhá
celá řada mediálních partnerů. Doufáme, že tato kampaň bude mít mezi lidmi dobrou odezvu.
Vážená paní, vážený pane, i nadále pomáháme klientům s bydlením, platíme jim odměny za jejich práci/snahu v pracovní
terapii a financujeme vše nezbytné včetně provozu streetcentra, kde máme program PRVNÍ POMOC V NOUZI. Prosím Vás
o Vaši pomoc. Vaše podpora je pro nás důležitá.
Děkuji Vám.
Prosím Vás – pomozte.		
		
László Sümegh,
		předseda

1. Naši aukci Umělci dětem ulice podpořil letos i legendární Jiří Suchý. Na www.galerie-vltavin.cz v záložce charitativní aukce
naleznete naše celoroční úsilí. Spolupráce s předními umělci je naše dlouhodobá srdeční záležitost. Jiří Suchý se ochotně
vyfotil s naší kolegyní Lunou. 2. Tak to byl výkon! Možná si říkáte, že to není zas tak mimořádně obdivuhodný výkon
vystoupit v TV SEZNAM, ale když musíte kvůli tomu vstát ve 4:00 a nejste na to zvyklí, tak to už na „palec vzhůru“ je .
3. Při ceremoniálním setkání v Černínském paláci Ministerstva zahraničí předala prezidentka Diplomatic Spouses’
Association Joosje Brouwer a viceprezidentka Claire Frijs-Madsen Lászlovi šek na podporu českých „dětí ulice“. DSA už mnoho
let podporuje pracovní terapii v Domě Šance.
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

