Ahoj, László a Pavle. Velmi vám děkuji za vše, co jste pro mne udělali, máte velkou zásluhu na tom, jak se mi dnes daří, doufám,
že aspoň malou odměnou pro vás je skutečnost, že jeden z vašich klientů si vzal pár vašich vzácných rad do života a dnes žije spokojený
život. Na vedlejšák dělám správce na ubytovně, kde i bydlím a pracuji ve firmě, kde šroubuji a montuji, takže mě to dost baví.
Dokonce i vztahy s celou rodinou se srovnaly a mám od nich velkou podporu. A představte si, že jsem se skoro zázračně uzdravil (podle
mého doktora), který mě zdravotně monitoruje. Jediné, co mi zbylo z mého neřestného života, jsou dluhy, které úspěšně splácím. Jsem
v insolvenci a zbývají mi už jen tři roky, takže makám, makám, ale i na odpočinek a sport mám čas. Co se týče drog, už ani nevím,
co to je, a světe, div se, jsem opět jeden z jejich největších odpůrců, jo, pivko si dám. Srdečně vás zvu za mnou na návštěvu, abyste
zhlédli plody své práce:) Váš Honza.
Projekt Šance se snaží 26 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
Naše poslání: Pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy.
Vážená paní, vážený pane, život v Projektu Šance běží dál, i když se musíme, jako všichni ostatní, přizpůsobovat pandemii.
Ve vánočním dopise jsme Vám představili nejúspěšnější klienty a tento trend i nadále pokračuje, i když je pravda, že ne vždy
tak snadno a hladce, jak bychom všichni chtěli.
Mirek nám minulý rok z pracovní terapie Domu Šance doslova utekl. Styděl se za to, že mu pomáháme, že zrovna „on“ pomoc
potřebuje. Nastoupil sice s naší podporou na brigádu, ale dopadlo to tak, že si jídlo ohříval na „dlouhodobě vypůjčené“ žehličce.
Protože se na své úrovni snaží, tak jsme mu dovybavení k bydlení slíbili, až jej bude možné nakoupit. Pořád ale chce od života
víc, než na co má. Útočiště hledá útěkem od reality k „dobré náladě“ (bohužel ne úplně přirozenou cestou) a nechápe pak své
propady do deprese. Ač mu jeho cestu nebereme, vysvětlujeme mu, co s čím a jak souvisí. Rozhodnutí je už na něm. Než jsme
mu stihli kvůli zavřeným obchodům koupit potřebné věci, dostal od nás alespoň podporu ve formě jídla: přál si vánočku, sýr
s bílou plísní… prostě jsme mu udělali radost.

Většinou Vám na tomto místě představujeme víc klientů Projektu Šance, jejich příběhy a aktuality z jejich života. Výjimečně
Vám zde dnes představíme jen dva, o které jsme se velmi obávali, protože jejich životní cesta nevypadala dobře. 1.–2. Martin.
Pod těmi schody je opravdu on. Říkal nám, že spal pod schody, ale nakonec to bylo venku ve výklenku vedle schodů. Jemu
to připadalo normální, lidem v domě moc ne. Je to mladý člověk, rád se baví, ale jiné zájmy se nám v něm nepodařilo vzbudit,
tak dostal na vybranou. Když si do konce února nevydělá na bydlení (prací) a nezaplatí si podíl na bydlení, tak mu Projekt
Šance nepomůže. A jak to dopadlo? V únoru měl najednou výplatu, a to je na začátku…:) 3.–4. Pepa. Už to vypadalo,
že skončí ve squatu, odkud je fotka. 3. Dlouhá léta jsme do Pepy „hučeli“, že se musí snažit žít normálně… Když přišel, že bude
pracovat v Amazonu nebo v DPD, nedoporučili jsme mu to, protože není na takovou práci typ. Vedli jsme ho k tomu, aby
dělal to, co zvládne. Když ale přišel s návrhem práce v sociálních službách, rádi jsme ho v tom podpořili. Úspěšně tam pracuje
už 4 měsíce. 4. Na začátku března dostane od nás poslední „korona podporu“, v březnu mu naposledy proplatíme polovinu
nájmu a Lítačky po Praze, protože je už finančně samostatný, ale pár společných úkolů před sebou ještě máme…
Vážená paní. Vážený pane,
prosím Vás, pomozte se mnou „dětem ulice“ v Domě Šance.
Účet číslo 107-1850570207/0100, variabilní symbol 202020202020
Děkuji Vám.
V lednu 2022 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2021.
Pokud potvrzení chcete ihned, rádi Vám je na vyžádání zašleme.
KONTAKT: tel.: 721 270 250 (Pavel – můj asistent), nebo stačí napsat e-mail 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, rok 2020 byl pro naši práci s klienty velmi příznivý. Do vánočního dopisu se nám už ani nevešlo,
že v listopadu nastoupil na brigádu Pepa, se kterým to často dobře nevypadalo, a byly měsíce, kdy do nové práce nastupoval
i dvakrát. Radili jsme mu, aby si našel práci, která bude víc kontaktní, kde bude víc mezi lidmi, i když musí počítat s tím,
že to snadné nebude. Trvalo to dlouhé měsíce, když budeme počítat jeho začátky u nás, s přestávkami i roky, ale je na dobré
cestě… V prosinci dostal rekordní výplatu (ještě nikdy tolik peněz v ruce neměl). Schoval si ji u nás, aby ho nikdo neokradl,
a postupně si peníze vybírá podle potřeb, ale na začátku si je všechny řádně a také nevěřícně prohlížel. Žije novým pocitem,
že i on je potřebný. Musíme ho upozorňovat, aby do práce nechodil pořád, aby nebyl přepracovaný, ale je to těžké, když ho práce
baví:) S Martinem to bylo ještě složitější. Pracovat a přispívat si na svůj život se mu opravdu nechtělo. Neviděl v tom pro svůj
život smysl. Raději si sbalil balíček oblečení a byl přesvědčený, že na ulici to také špatné nebude. Nakonec se ale zmátořil, i když
nám napsal, že ho „vydíráme“, když chceme, aby si na bydlení přispíval, ale dnes je rád. Od ledna získává nové sociální/pracovní/
životní zkušenosti a i jeho se snažíme v pracovním nasazení vést, aby se nepřepracovával a nevyhořel.
Přes problémy s pandemií pomáháme dál. V březnu jdeme s klienty za naší paní zubařkou MUDr. Mudrovou. Streetcentrum
funguje sice dle vládních omezení, ale když se někdo potřebuje umýt nebo si vyprat, jsme dle vyhlášených pravidel k dispozici.
Pokud klienti potřebují, pomáháme jim s doprovodem na úřady, k lékařům, s jídlem, léky, rouškami, respirátory a vším,
co je potřeba a je to smysluplné.
Uvědomujeme si, paní/pane, že situace není snadná a komplikuje život nám všem. My v Projektu Šance věříme, že pandemii
přežijeme a budeme i nadále pomáhat, jak jsme zvyklí. Pokud je ve Vašich silách a možnostech podpořit nás a pomoci nám
pomáhat, budeme Vám vděční.

Prosím Vás – pomozte nám.		
László Sümegh,
Děkuji Vám. 		
předseda

Na tomto místě běžně uvádíme, s kým se László setkal a kdo Projekt Šance podpořil. Od ledna se mnoho schůzek neuskutečnilo:),
tak máme prostor představit Vám ještě pár aktualit ze života klientů Projektu Šance.

1. Minulý rok měla Lucka těžký. Udělala pár chyb a byla z toho nešťastná, ale místo snahy řešit to strkala hlavu do písku tak,
že by i pštros koukal:) Když Vám teď napíšeme, že opět pomohl László, tak Vás to asi nepřekvapí, ale razance, se kterou do řešení
vstoupil, překvapila i nás ostatní v týmu Projektu Šance. Jak se ukázalo, byla to léčba šokem a Lucka je dnes moc spokojená
se svým životem, zase se něco naučila, má bydlení, slušný příjem a slušného šéfa v práci, kde teď pracuje. 2. Tak to je ten Honza,
který Projektu Šance napsal dopis, použitý v úvodu. Ještě jako mladíček na hlavním nádraží v Praze. Ta bageta byla tenkrát
jediné jídlo, které měl za celý den k snědku. V té době bylo vše jinak, László založil streetcentrum, kde už tenkrát pomáhal,
Dům Šance a jeho pracovní terapeutická dílna měly teprve vzniknout. Autorem fotografie je Jan Šibík. 3. Dlouhá léta jsme
s Petrem hledali cestu, jak mu pomoci, ale výsledky nebyly valné. On je to tedy raubíř od pohledu, to je pravda, ale v Projektu
Šance dostanou příležitost všichni, kteří byť jen trochu chtějí změnit svůj život – Petr se v něm bohužel permanentně ztrácel
jako v bludišti, ale… po Štědrém dnu nastoupil do vězení. Kéž by mu to bylo ku prospěchu. 4. Podpora společnosti AlpinePro
je neutuchající. Pro klienty dostáváme bundy, boty a minulý rok jsme poprosili o mikiny a batohy, které jsou nedostatkovým
zbožím. Klienti nám málem utrhali ruce:)

