Projekt Šance se snaží 27 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 je žhavé léto, tak práce Projektu Šance a pomoc „dětem ulice“ bez přestávky pokračují. Někdy
se nám klienti do Domu Šance sotva vejdou a musíme dávat přednost těm, co jsou ve větší nouzi. Je ale překvapivé, že ti, kteří jsou
na tom lépe, mají pro takové „předbíhání“ pochopení, a tak se může mnohé dařit.
Píšeme Vám dnes opět s prosbou paní/pane, protože streetcentrum, kde klientům pomáháme v rámci programu PRVNÍ POMOC
V NOUZI, musíme rekonstruovat. Naposledy jsme prostory, které nám neziskově pronajímá Městská část Praha 1, upravovali
v roce 2000 a kvůli dosluhujícímu sprchovému koutu budeme muset zasahovat do vodoinstalace. Proto je smysluplné udělat rovnou
další úpravy, aby centrum mohlo sloužit i v dalších letech.
13. června nás ve streetcentru navštívil Mirek. Potřeboval nám sdělit, že by se chtěl
mít lépe, než se má. Umí si pěkně stěžovat a naříkat, a v jeho podání mají všichni
vinu, jenom on ne. Abychom ale byli spravedliví – jeho život je dost složitý. Začalo
to tím, že ho vlastní rodina odložila nebo spíš možná musela odložit do ústavní péče,
tedy do dětského domova.
Mnozí klienti si myslí, že právě to jejich život poznamenalo, i když je otázkou, zda to
vlastně nebylo lepší řešení, vzhledem k nouzi morální i sociální, kterou jsou postižené
mnohé původní rodiny některých klientů. Vícekrát už jsme slyšeli: „Raději jsem vůbec
neměl znát svou pravou famílii…“ Všichni potřebujeme nebo hledáme někoho svého.
U našich klientů je to obzvlášť pochopitelné. Podvědomě stále hledají svou opravdovou
rodinu. Bloudí osiřele, potřebují někam patřit… Mirek je z těch, kteří se až „quijotovsky“ snaží za svůj život bojovat, ale je to
doslovně onen boj s větrnými mlýny. Nejraději by rozesílal svoje stížnosti na všechny strany a čekal na pomoc, která mu ale jako
odpověď poštou nepřijde.
U nás se po pár měsících rozhodl, že to zvládne ve velkém životě už sám, a z pracovní terapie Domu Šance i z podporovaného
bydlení šel do vytouženého zaměstnání, ač bylo jasné, že tento odchod je uspěchaný a předčasný. Chtěl to zvládnout sám…
Dlouhá je cesta k tomu, abychom klienty navedli na správnou cestu, upozornili je na chyby v jejich životech a Mirkovi, protože
ho už dobře známe, jsme rovnou řekli, že dělá chybu za chybou. Na to nám hned vyčítal, že mu vyčítáme:), ale odzbrojili jsme ho
tím, že od nás to je přátelské a upřímné, že nám na něm záleží. Naši roli si on i ve své opuštěnosti uvědomuje a často nám to říká.
Vedeme ho k poznání, že opravdu je důležité nezůstat v životě sám a že má šanci, ale je jen na něm, jak si povede dál. Stěžoval si,
že jeho současná finanční situace není dobrá, ale vidí na dalších absolventech pracovní terapie Domu Šance, jak se vypracovali, že
žijí spokojeně i finančně. Bydlí a mají rodiny. S Mirkem jsme se rozloučili na chodníku… poděkoval nám, že nás má.
Prosím Vás – pomozte nám, je-li to ve Vašich možnostech paní/pane. Uvědomuji si přitom, že zrovna prožíváme těžké období,
které se mohlo dotknout i Vás osobně. S úctou Vás za Projekt Šance zdraví a krásný zbytek léta přeje
László Sümegh,
předseda
Vážená paní. Vážený pane,
prosím Vás, pomozte se mnou „dětem ulice“ v Domě Šance.
Váš případný dar bychom využili k rekonstrukci streetcentra, kde funguje program
PRVNÍ POMOC V NOUZI
Účet číslo 107-1850570207/0100, variabilní symbol 202020202020
Děkuji Vám.
V lednu 2023 všem dárcům automaticky přijde potvrzení o daru za rok 2022.
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

ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS
Poklad na stříbrném plátně
ve Smetanově síni Obecního domu

:00 hodin
7. září 2023 od 19

Martin ručně koloruje pozvánky…

V září 2022 zahájíme předprodej vstupenek na benefiční koncert, který bude opět v Obecním domě v Praze ve slavné Smetanově
síni. I když je času dost, tak pomalu už připravujeme pozvánky pro partnery koncertu, které ručně koloruje v pracovní terapii
v Domě Šance Martin. S naší podporou se v arteterapii věnuje fotografování důsledněji a má velkou šanci v životě uspět. Jeho touha,
ve své opuštěnosti někam patřit, z jeho citlivých snímků promlouvá sama. Fotky bude možné zakoupit, a tím Martina podpořit
jak finančně, tak emocionálně a hlavně morálně, v letošní vánoční aukci Umělci „dětem ulice“.

k l i e n t Proj e k t u ša nc e

M a rt i n Vá r a di | deset snímků v aukci
fotografie, digitální tisk; 40 × 30, 30 × 40, 30 × 20 cm; 2022
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