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, postupem času pomalu, ale jistě narůstá počet klientů s vrozeným mentálním omezením
nebo s narušenou psychickou rovnováhou. Jejich postižení není na první pohled vidět. Jedná se o zanedbané generace,
kdy už i rodiče našich klientů vyrůstali ve špatném prostředí bez základních funkčních hodnot společnosti a ovlivněni
různými návykovými látkami. To nám snižuje možnost takto postiženým plnohodnotně pomoci, ale i tak se pro
ně vždy snažíme dělat maximum. Aktuálně čekáme na tisk kartonových podložek pro nový projekt a klienti, kteří
chtějí své životy kvalitativně změnit, začnou místo propisek v pracovní terapii Domu Šance tvořit štěstí, přesněji
„KNOFLÍKY PRO ŠTĚSTÍ“. Montáž propisek samozřejmě v dílně ponecháme, ale zjistili jsme, že knoflíky při
pracovní terapii klienty Projektu Šance sice zábavně, ale naplno zaměstnají, a ještě trochu ušetříme.
Někteří klienti, kterým jsme před lety pomáhali, se nám letos ozývají s poděkováním, že kdysi nezůstali na své
problémy sami. Někdy je to až dojemné, zvláště když se jim podaří rozvíjet to, co sami neměli. Rodinu. Většina
klientů, kteří v minulém roce zvládli úspěšný „přestup“ mezi ulicí a prací, si svůj úspěch dodnes drží. Některé z nich
stále zpovzdálí dle potřeby podporujeme a usnadňujeme jim nový život, aby jej zvládali. S dalšími klienty mluvíme,
snažíme se jim podle jejich slov „naočkovat“ rozum a někdy jsme úspěšní více a jindy méně. Ty úspěšné Vám rádi opět
představíme ve vánočním dopise.

1. Letošní charitativní aukce Umělci „dětem ulice“ 2021 byla zahájena na www.AukceSance.cz. Možná spíš
poznáte repliku sochy MOAI než jejího autora Ing. Pavla Pavla, který v roce 1986 odhalil tajemství „chození soch“
po Velikonočním ostrově, a byla z toho celosvětová senzace. Nutno zmínit, že vyobrazená socha má něco přes dva metry
a včetně kloboučku váží 480 kg. Profily dalších umělců i s unikátními fotografiemi z jejich ateliérů a další informace
naleznete na uvedeném webu. 2. Včera v Obecním domě (2. 9. 2021) Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a dnes
ve streetcentru, stejnou gulášovou polívčičku papaly „děti ulice“ z Projektu Šance. Vojta u toho rovnou pomlaskával
a měl radost z neobvyklého pochutnání… Jinak má těžký život, hlavně proto, že neví kudy kam, nenechá si poradit
a je přesvědčený, že všechno nějak zvládne. Vlastně i ví, kde dělá v životě chyby, ale všude číhající jednorázová pomoc
postupem času promění takovým klientům jejich omyly na životní styl. Jak z toho uniknout, by byl oříšek pro každého,
natož pro jedince významně oslabeného minulostí. Jedna věc je vědět a druhá věc je vidět smysl a poučit se z vlastních
chyb. 3. Robin, který už pár let úspěšně pracuje v hotelu Hilton Prague, sní o svém dalším životě. Snažíme se ho držet
nohama na zemi, ale je to stále mladíček a mnohé ještě nemá odžito. Jedna z členek RODINY „dětí ulice“ paní Marcela
mu zaplatila řidičský průkaz a zde je na vstupní kontrole u naší skvělé paní doktorky MUDr. Daniely Šímové.
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

Klient Projektu Šance Martin V. se v minulých letech v pracovní terapii Domu Šance přes malování tašek a svíček
dopracoval k výjimečně nadějné životní šanci. Získal si nás tím, že se začal soustředěně věnovat fotografování, a jeho
snímky prozrazovaly talent a citlivé vnímání. To jsme velmi rádi podporovali. Martinovo focení mobilem bylo
navíc díky sponzorské pomoci společnosti Hořínecká změněno na focení kvalitním fotoaparátem. Náš „nedopečený
fotograf“ ale od nás jednoho dne po krátkém úspěchu předčasně odešel, narychlo a s velkou vizí, že se přece teď
už bude mít mnohem, ale mnohem lépe… přinejmenším mu bude u nohou ležet svět. Na pár měsíců se takto odmlčel,
a později, když si některé věci uvědomil, v rozpacích nevěděl, jak nám o sobě dát vědět. Nakonec mu „most“ zpět
k nám do Projektu Šance vytvořil pan farář Góra, se kterým vešel do kontaktu. Dal Martinovi sílu znovu se nám
ozvat. Můj asistent Pavel mu občas z dobrého úmyslu pořídil nákup potravin, aby mu pomohl splnit jeho sny…
ale musel jsem ho upozornit, že mu tím vlastně nepomáhá, protože takový servis nikam nevede a Martin se bude
spoléhat, kdo a kdy mu zase pomůže. Svému asistentovi jsem řekl, že se Martin naopak musí konfrontovat s realitou,
musí o ní přemýšlet, musí mu začít vadit, jak žije, a přiznat si v reálném světle svoje možnosti. „Dobročinné“
nákupy jsou zpravidla dojemné, ale dlouhodobě toxické – ubližují mu a nevedou ho k samostatnosti, k zamyšlení,
ke změně života, ale naopak u bezpracně zaopatřeného Martina se to postupem času může změnit v návyk a hrozí,
že by nevědomě, zato jistě dospěl nakonec k trvalému životnímu stylu bezdomovce, a tím on být nechce. Máme
s ním tedy striktní dohodu – bude-li potřebovat pomoct s nákupem, vydělá si na něj tím, co umí… má přece svoje
umění a dvě zdravé ruce… a mimo jiné také možnost předvést výkon a vydělat si i v pracovní terapii Domu Šance.
Příležitosti, které od nás v minulosti dostal v hotelech Corinthia Towers, Hilton Prague, ani brigádu pro firmu
starající se o zahrady nedokázal využít pro příliš nereálné představy o životě, o své kariéře a pro nedostatek zkušeností
s běžným životem. Projekt Šance rád pomůže, jak jenom umí, pokud je to smysluplné – například pár fotografií
z jeho tvorby můžete najít na www.AukceSance.cz
Vážená paní, vážený pane,
máme na dosah další rok vytrvalé snahy Projektu Šance pomáhat. Byl a ještě je to rok složitý díky pandemii. Mnohá
omezení se dotkla nás, ale i klientů „dětí ulice“. Opět se nám dařilo pomáhat a doufáme, že s tím, co je před námi,
nám pomůžete.
Prosím Vás – pomozte nám.		
László Sümegh,
Děkuji Vám. 		
předseda

1. Vzpomínáte si ještě na Honzíka, kterého k nám před lety přivedl jiný klient Projektu Šance a snažili jsme se mu pomoci?
Našli jsme mu bydlení, chodil do pracovní terapie v Domě Šance, ale na brigádu v hotelu Hilton nebo v Obecním
domě v sobě nenašel dostatečné sebevědomí. Nevěděl kudy kam. Hledal své místo, ale potkal slečnu, a láska dělá
zázraky… jako lusknutím prstu:) Honzík začal pracovat, našel oporu v rodině a před pár měsíci nám chtěl něco
důležitého oznámit, ale jeho hádanku jsme rozluštili hned. Je z něho tatínek. 2. Martin S. si hledal svoji cestu ke štěstí
tak dlouho a intenzivně, že si svůj život natolik přechytračil, až úspěšně přišel o podporu Projektu Šance – protože naše
snaha a Vaše podpora musí být, paní/pane, hlavně smysluplná. Teď má životní šanci poučit se a pochopit, že pomáhat
mu není ničí povinnost, nelze si ji vynucovat… a podporu má využít pro svou nezávislou budoucnost. O své zoubky
se ale ve spolupráci s naší skvělou paní zubařkou MUDr. Markétou Mudrovou stará příkladně. 3. Ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze proběhl 2. září 2021 plánovaný benefiční koncert – Rapsodie v modrém pokoji, kde před
zaplněnou Smetanovou síní vystoupil Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Úspěch koncertu byl nebetyčný a jsme
rádi, že nadšení diváci potleskem Obecní dům nezbourali. Daleko jsme od toho nebyli.

