Dobrý den, chtěla bych Vás informovat, že Vás podporuji a píšu o Vás ve své knize, kterou bych chtěla vydat.
Před 8 lety jste mi zachránili život, i když jsem se poté nezachovala správně. V knize se budete moct dočíst,
co se tehdy přesně stalo a jak jsem nakonec dopadla. Kristýna.
Kristýně jsme pomáhali před mnoha lety. Od března se stala členkou rodiny „dětí ulice“ a v rámci svých možností
se snaží pomáhat spolu s námi. To se nám za 26 let ještě nestalo:). Přejeme jí, aby všechny velké problémy měla
už za sebou a nacházela v životě dobré rodinné zázemí, klid a lásku.
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,
i když nás pandemie ještě trochu pronásleduje, máme radost z rozvolňování a klienti se už těší do pracovní terapie
v Domě Šance, což je trochu div :), protože dostávali zčásti dostatečnou „korona podporu“, ale oni se už nemohou
dočkat, že zase budou moci o svých problémech mluvit s Lászlem, a i když se umí někdy pořádně pohádat, přece jen
je pro ně Projekt Šance hlavně rodinou, kterou postrádají.
Chtěli bychom Vám ale hlavně, paní/pane, p o d ě k o v a t za Vaši podporu a pomoc, která je pro nás, zvláště
v této době, důležitá. Pandemie naši činnost trochu pozměnila, přizpůsobili jsme se a dle možností vycházíme vstříc
smysluplným potřebám klientů, a i díky Vaší podpoře se nám to daří.

1. Tak to je ta Kristýna z úvodu našeho dopisu. Lászlovi tenkrát volala paní Marika, která se pozastavila nad tím,
že děvče žilo bezprizorně na ulici. Domluvili se spolu, že ji přivede k nám, a začala tím několikaletá spolupráce.
Kristýna ale měla o životě své představy… 2. Podařilo se nám pro ni pronajmout malý pokojíček se zázemím, kde
měla začít měnit svůj život, ale po pár měsících šla za svým snem, zmizela. Díky sociálním sítím jsme věděli, že žije
a jde si svou cestou, což ji později asi trochu mrzelo. Dnes má syna a doufáme, že životní obtíže zvládá a snad
se jí podaří vydat avizovanou knížku, kterou nazvala „Cesta života“. 3. Je to „dárek“, ten náš Martin I. Na začátku
roku se úspěšně chytil, začal pracovat a podílet se na svém bydlení, ale pak onemocněl koronavirem (britskou mutací),
a tak se rozležel, že se do práce už nebyl schopen vrátit. Chvíli přemýšlel, že by to nějak vymyslel, aby nemusel
pracovat:), ale úspory se mu tenčí a tuší, že laskavost vyměníme za důslednost. Ještě to bude asi napínavé… Fotka
je z křoví, kde se jednou večer trochu pozapomněl, jak se nám později přiznal… 4. A Martin II a další „dáreček“.
Udělali jsme mu velkou radost, dostal od Projektu Šance životní šanci a má první webový odkaz k prezentaci svého
focení, www.projektsance.cz/martin-foto, a snaží se chodit i na kontroly za naší paní doktorkou – zubařkou Markétou
Mudrovou, ale pokud zub nebolí, moc ji neposlouchá, takže jsou to spíš takové vycházky s doprovodem:)
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, život v Projektu Šance a pomoc „dětem ulice“ běží s běžnými obtížemi dál. Mirka
jsme se snažili přesvědčit, že testování v nosohltanu, které musí kvůli práci absolvovat, je sice trochu nepříjemné,
ale přežít se dá. Zřejmě budou mít ještě v testovacím centru, kam má namířeno, radost. Karel na začátku března
dozrál k samostatnému životu. Má dlouhodobé bydlení, práci a je finančně samostatný, i když s ním ještě budeme
muset řešit dluhy z minulosti. „Chytře“ si vymyslel, že by i nadále mohl čerpat naši „korona podporu“, pomoc
na bydlení i Lítačku, až tak si ještě nevěří, aby si ve volnu místo toho sehnal nějakou další brigádu...:) Na jeho žádost
mu plánujeme telefonický rozhovor s Lászlem, protože s ním potřebuje probrat něco soukromého, zdá se ožehavého.
Už jsme zvyklí, že si klienti sami říkají o Lászlovu otcovskou roli.
V dovětku knížky Kérky na srdci od otce Gregoryho Boyla o Lászlovi napsala paní Kateřina
Lachmanová, editorka: „Projekt Šance založil v roce 1995 svérázný muž maďarského původu László
Sümegh. Povoláním je psychoterapeut, streetworker, umělec a laický misionář. Především chce nabízet
pomocnou ruku a otevřené srdce mladým lidem bez zázemí, kteří živoří na okraji společnosti. László
je neúnavný bojovník s českou lhostejností a byrokracií úřadů, ale hlavně ,táta i máma‘ dnes již zástupů
mladých lidí v hmotné i morální nouzi, o jejichž existenci většinová společnost neví…“
Je to velmi zajímavá knížka a je vidět, že klienti Projektu Šance jsou oproti „dětem ulice“ v USA
vlastně „zlatíčka“:).
Vážená paní, vážený pane. Pokud by bylo ve Vašich silách pomáhat s námi i nadále, budeme Vás rádi seznamovat
s dalšími příběhy „dětí ulice“, jimž se nám, i díky Vám, podařilo pomoci.

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

1. Na začátku roku se László sešel v Arcibiskupském paláci s panem Václavem Malým, aby mu poděkoval za jeho
dlouhodobou podporu, která minulý rok vyvrcholila záštitou vánoční kampaně Projektu Šance. Jako obvykle se pan
biskup živě zajímal o životy klientů a vzpomínal na svou návštěvu v Domě Šance, který tenkrát ještě sídlil v městské
části Praha 5. 2. Paní doktorka Milena Černá, předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
už Lászla zná velmi dlouho, vlastně od jeho začátků, a své vzpomínky dala k 20 letům Projektu Šance na papír. Svým
rozsahem a hloubkou nás její vyjádření překvapilo a nutno podotknout, že mile. Jako obvykle byl László k nezastavení
a paní doktorka jistě ještě pár dnů na Lászlovu návštěvu a vzpomínání na časy minulé myslela:) 3. Koncert bude.
Myslíme si. Ondřej Havelka si už pořídil amplión a sám se nemůže dočkat, že po dlouhých měsících „hudebního
půstu“ bude moci vystoupit 2. září 2021 v Obecním domě v Praze od 19.00 ve Smetanově síni. Vstupenky jsou
k dispozici na www.ticketmaster.cz.

