Záštitu nad prosbou v tomto dopise převzal Jeho Excelence Mons. Václav Malý,
pomocný biskup pražský.
Panu předsedovi 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.
Vážená paní, vážený pane, píši Vám, že řada klientů Projektu Šance reaguje pozitivně na naši pomoc, kterou jsme
schopni realizovat díky Vaší podpoře. Úspěchy máme i s těmi, u kterých by to už jiní nečekali. V čem je tajemství?
Umíme být trpěliví a chápeme, že si někdy musí klienti odžít svoje sny o životě i nereálné plány. Naší největší výhodou
je, že s každým klientem jednáme individuálně.
Naše pomoc začíná ve streetcentru, kde dlouhodobě funguje program PRVNÍ POMOC V NOUZI, a toto centrum se
přizpůsobuje potřebám klientů, takže vedle sprchy, praček a sušiček zde klienti mohou najít i cestu domů… a pro ty, kteří
nemají kam jít, máme nit a jehlu k přišití knoflíku, poštovní schránku – kontakt se světem, tkaničky do bot, pro holky
vložky, a hlavně jíííídlóóó, které nemá daleko k tomu od maminky. Přesto mají největší úspěch sladkosti, po kterých se
mohou klienti utlouct – někdy doslova:), a pokud mají zájem o kvalitativní změnu svého života, nabízíme jim pracovní
terapii v Domě Šance, a když tuto nabídku zvládnou, pomáháme jim s bydlením, ale také s dopravou po Praze (s Lítačkou), a to pak jsou na začátku cesty dostat se z ulice. Propiska v příloze od „dětí ulice“ má proto svůj vlastní příběh…

1. Ohledně Andreje mi volali z Domu na půl cesty. Nevěděli, co s ním. I když mu pomáhali, stále se vracel na ulici.
Vedle nás ale doslova rozkvetl. Našel někoho, kdo mu rozumí. Od té doby pracuje, bydlí a má rodinu, o které snil.
2. Mária nám odvedli takřka z pracovní terapie z Domu Šance tam, kam nechtěl – do vězení. Že by byl andílek,
to bychom úplně napsat nemohli, ale až na Lászla nás všechny překvapil. Od propuštění seká latinu, bydlí, pracuje.
Jen aby to zvládl takhle dál! 3. Lucka měla těžký rok. Všechno chtěla zvládnout sama. Nenechá si poradit, a jak se jí
horší psychika, doléhá to i na tělo. Na své úrovni se ale snaží a zpětně uznává, že si raději měla nechat poradit. Dala
se dohromady s Mirkem, klientem Projektu Šance, a oba se snaží, chodí do práce, a proto jim pomáháme s bydlením
i s nákupem jídla. Brzy už budou samostatní. 3. Na začátku roku dělal Pepa pečovatele v domově seniorů. To mu
úplně nevyšlo, rád by se vrátil do pracovní terapie Domu Šance. Pokusíme se pro něj najít práci, která bude více
odpovídat jeho možnostem. 4. Nejhorší to pro Mirka II bylo, když roky přespával ve vagónu na nádraží a nevěděl,
jak z toho ven. Za pár měsíců se sociálně zrehabilitoval v pracovní terapii v Domě Šance a od té doby funguje doslova
jako hodinky. Bydlí. Pracuje. Sice trochu remcá, ale ví, že když bude nejhůř, má se o koho opřít.

1. Takto jsem se vítal s „mojí“ paní doktorkou MUDr. Milenou Černou, dlouholetou ředitelkou a následně předsedkyní
správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, když přišla 2. září 2021 na benefiční koncert do Obecního
domu v Praze. Ona byla jediná, kdo mne pochopil v začátcích a „nezlomila nade mnou hůl“, neodsuzovala moji snahu
pomáhat „dětem ulice“ a rozhodla se sama mi pomoci. Na desítky let se stala mým morálním, osobním přístavem
v sociální práci pro ty nejpotřebnější. 15. září odešla na „druhý břeh…“. Na radostném snímku oba netušíme, že jde
vlastně o loučení. 2. Po vstupní zdravotní prohlídce nastoupil Robin do autoškoly, kterou mu uhradila jedna z členek
RODINY „dětí ulice“, paní Marcela. Držíme mu palce, ale protože má už jízdy, tak se na ulici obezřetně rozhlížíme,
co kde jede… 3. Televizní moderátorka Saskia Burešová, jedna z patronek pracovní terapie Domu Šance, podpořila
s Projektem Šance mentálně postižené lidi ve sdružení Lemiskáta, které je naší spřátelenou organizací. Dárky do
charitativní aukce převzal od paní Saskie László osobně. 4. Z některých klientů se nám stávají doslova hvězdy.
V hotelu Hilton to Karlovi po roce práce sice nevyšlo a vrátil se nám do pracovní terapie v Domě Šance, ale další
příležitost si už utéct nenechal. Pracuje, bydlí a není sám. Málokdo by to čekal. Zázraky se dějí.

Minulý rok jsme kvůli pandemii tradiční Štědrý večer 24. 12. pro klienty Projektu Šance dělat nemohli. Čekali jsme do
poslední chvíle, ale vzhledem k situaci jsme ve spolupráci se Zátiším group připravili štědrovečerní tašky s jídlem a doslova
zážitkový bramborový salát připravil pro klienty můj asistent Pavel. Alespoň pár minut jsem každému klientovi naslouchal
individuálně.
Vážená paní, vážený pane,
je za námi 26 let, co se Projekt Šance snaží pomáhat, a letí to jako voda. Vzpomínám na své začátky, kdy jsem vzal do
ruky igelitovou tašku a i k překvapení samotných „dětí ulice“ jsem jim roznášel věci potřebné pro přežití a naslouchal
jejich příběhům. Založit sdružení Projekt Šance a jeho další centra pro tyto zanedbané a zapomenuté lidi už bylo jen
logickým krokem, jak se jim ještě více přiblížit a účinně pomáhat. Od té doby jsme vyrostli a smysluplné pomáhání
nám stále naplňuje nejen životy v Projektu Šance, ale snad trochu i ten Váš.
Vánoce, a Štědrý večer speciálně, bývají každoročně tím nejtěžším a nejsmutnějším časem, kdy nejvíc bolí rány na duši,
které „děti ulice“ musí nést. Snažíme se jim rodinu nahradit, ale není to snadné. Doufám, paní/pane, že nám svou
přízeň a podporu zachováte a skrze ni budeme moci pomáhat dalším potřebným, kteří budou naši pomoc potřebovat.

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

1. 2. září 2021 se uskutečnil v Obecním domě v Praze benefiční koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
pro české „děti ulice“. Ve Smetanově síni nebylo prakticky volné místečko a všichni si koncert užili. Další fotografie
naleznete na www.sance.info. 2. „Zarouškovaného“ starostu městské části Praha 1 Ing. Petra Hejmu jsme při vstupu na
koncert nepoznali:(, tak jej v našem zastoupení pozdravil těsně před koncertem Ondřej Havelka osobně. 3. Na koncert
dorazila i Jeho Excelence Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. S paní doktorkou MUDr. Milenou Černou,
předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se delší dobu neviděli a oba měli ze svého setkání
radost. Je nám ctí, že záštitu nad vánočním dopisem převzal právě pan biskup, který činnost Projektu Šance sleduje
dlouhodobě a vždy se živě zajímá o osudy klientů Projektu Šance – „děti ulice“.
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

