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 – poslání: Pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy.
„Tak to je tvoje poslední příležitost, abys neumřel pod mostem!“ Někdy i takhle upřímně
a rázně musím s klienty mluvit, vážená paní, vážený pane, aby jim došlo, že víc příležitostí už jim
život nabídnout nemusí. Třeba takový Petr: mohl by mít i se svojí fenkou Ritou doslova své vlastní
„Království“, ale musí se nejprve sám rozhodnout, čemu dá ve svém životě přednost. Zatím u něj
vidím spíše dva kroky dozadu a dopředu jakoby jeden. Znám však jeho životní příběh, který ho
přivedl k nám. Vznikl v jeho dětství… a i díky tomu vnímám, jak těžké to Petr má.
Vážená paní, vážený pane, v příštím roce to bude 25 let, co jsem začal pomáhat, a moje práce
nekončí. Jsem rád, že je okolo mě sice nevelký, zato vytrvalý tým, který účinně pracuje spolu se mnou
ve prospěch mladých lidí žijících na ulici. Zároveň je mi ctí, že za ta léta podpořilo Projekt Šance
mnoho dárců, hledajících smysluplnou pomoc potřebným, a těmi opuštěné „děti ulice“ bezesporu jsou.
Tu největší radost ale mám z našich úspěchů: kolik mladých lidí se nám za ta léta podařilo pozitivně ovlivnit! Moc by mě
potěšilo, paní/pane, kdybyste si uvědomili, že také DÍKY VÁM OSOBNĚ, díky našemu společnému úsilí nezůstali mnozí
naši klienti na ulici, neskončili v bezvýchodné životní situaci, ale žijí normálním rodinným a pracovním životem. Když se
ohlédnu 24 let zpátky, když si znovu vybavím tváře našich jednotlivých klientů, říkám si: Některé z nich stačilo jen se zájmem
pozorně vyslechnout, probrat s nimi jejich problémy, aby je uviděli z jiné perspektivy. Někteří potřebovali pomoc s bydlením.
Další využili naši pomoc prostřednictvím pracovní terapie v Domě Šance, jiným jsme pomohli formou podporovaného
bydlení, a v neposlední řadě mnoha klientům pomohlo naše streetcentrum, kde každému nabízíme program: PRVNÍ
POMOC V NOUZI. Zkrátka: Projekt Šance se od začátku svého působení vždy citlivě a efektivně přizpůsoboval potřebám
svých klientů, tím jsme byli vždy dle slov našich klientů unikátní.

1. Martin si žije ve svém světě. Patří mezi klienty, kteří těžce chápou pravidla „takzvané civilizované společnosti“, ale jakousi
základní snahu má. Normálně bydlet odmítá (ještě se rozčiluje, když mu to nabídneme – přišel by prý o svobodu), ale osobní
péči nezanedbává, což dosvědčují i jeho pravidelné návštěvy u naší paní zubařky MUDr. Markéty Mudrové. 2. Láďa nám
v pracovní terapii moc dlouho nevydržel. Pomohli jsme mu s krásným bydlením. Dostal i mobil, který zaslal jeden z našich
dárců pro klienty, ale jeho fyzický věk neodpovídá jeho mentálnímu věku a v důsledku toho se mu pracovat hlavně na sobě
moc nedařilo. Měl „hodné kamarády“ a důležitější aktivity, než byla podle něj pracovní terapie v Domě Šance. Tak uvidíme.
Třeba se časem poučí a polepší se . 3. Dušan a Milan – klobouk dolů před nimi – dlouhodobě spolehlivě pracují a rozhodli
se odpovědně řešit svoje osobní finance – dluhy z vlastní minulosti. Teď musí poskládat ty správné papíry a jednou provždy
udělat za dluhy tlustou čáru. Pomáháme jim s tím.
Vážená paní, vážený pane, prosíme, podpořte nás! Projekt Šance představuje smysluplnou a účinnou pomoc pro ty, kteří ji
potřebují – opuštěné české „děti ulice“. V mnoha konkrétních osudech TAKÉ POMOC JEDINOU, nenahraditelnou. 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 to nejcennější – fungující RODINU.
Chcete-li pomoci „dětem ulice“ 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…

Vzhledem k osvědčenému systému pomoci, na kterém se podílejí lékaři a další partneři, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě,
nepřipravujeme pro rok 2020 žádné převratné změny. Rád bych Vás ale tímto dopisem zdvořile poprosil o podporu. Na příští
rok musíme nakoupit díly propisek pro pracovní terapeutickou dílnu a i v novém roce budeme klientům vyplácet odměny za
výkony v pracovní terapii v Domě Šance a budeme jim pomáhat s bydlením.
Stejně jako každý rok chystáme pro naše klienty, kteří u jiného vánočního stolu místo nemají, slavnostní Štědrý den 24.
prosince 2019 včetně štědrovečerní večeře – budeme s nimi tradičně od 12:00 do 22:00 hodin. Místo kapra jim nabídneme
řízek, aby nemuseli bojovat s kostičkami, ale na to si po třetím řízku nikdo nestěžuje :-).
Vážená paní, vážený pane, bylo by mi ctí, kdybyste přijali mé pozvání na náš vánoční šansonový benefiční koncert,
který se uskuteční 22. prosince 2019 od 19:00 hodin v Divadle ABC v Praze. Pokud byste měla zájem o dvě volné
vstupenky, které bychom Vám zaslali jako vánoční dárek, ozvěte se prosím mému asistentovi, který Vám je rád zašle – dokud
budou ještě k dispozici.
Tradičně se k podpoře Projektu Šance ke konci roku přidala i celá řada umělců. Na www.AukceSance.cz naleznete
letošní aukci výtvarných děl, kterou podpořilo rekordních 232 umělců. Vyvolávací ceny jsou od 1 Kč.
Vážená paní, vážený pane, každý šlechetný dárce je pro nás mimořádně důležitý. Dobře si uvědomuji, že každý z nás musí
počítat peníze, aby s nimi vyšel... O to víc si vážím jakéhokoliv daru, díky kterému můžeme v Projektu Šance pomáhat.
Prosím Vás – pomozte.
Děkuji Vám. Ať se Vám v roce 2020 daří.
		
		
László Sümegh,
		předseda

1. Biskup Václav Malý, který Projekt Šance dlouhodobě podporuje, převzal záštitu jak nad naším benefičním koncertem
v roce 2020, tak také záštitu nad naší letošní dopisovou kampaní, kde mimo jiné uvedl, cituji: „Panu předsedovi László
Sümeghovi, všem jeho spolupracovníkům i všem, kdo Projekt Šance podpoří, děkuji za pomoc těm, kteří jsou v duchovní, duševní
i tělesné nouzi a jimž Projekt Šance otevírá novou životní perspektivu.“ 2. Igor Šebo. Vánoční benefiční šansonový koncert
v Divadle ABC. 22. prosince od 19:00. Přijďte! Zveme Vás . 3. Možná naposledy přiletěl do Prahy šéf Domova a školy
pro sirotky v Indii pan Šrí V. V. Brahmam, který se snaží pomáhat opuštěným dětem v Indii. Spolupráce Projektu Šance
s ašramem v daleké Indii pokračuje…
Chcete-li pomoci „dětem ulice“ 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

