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,
8. září nám z mobilu Katky a Jardy přišlo Děkujeme. V srpnu totiž nastoupili do pracovní terapie v Domě Šance a 7. září si už
z odměn samostatně zaplatili bydlení. Oba jsou z nefunkčních rodin, skončili na ulici a bydleli, kde se dalo, nebo spíš nedalo…
i v parku. Prožili si leccos a o pěkném životě zatím jen sní. Snažíme se je vést k tomu, že nic nelze čekat hned a že si život musí
budovat krok za krokem. První krok udělali – nastoupili do pracovní terapeutické dílny, hradí si bydlení a teď, když to dokázali,
musí vydržet jít za svým cílem a být trpěliví.
V srpnu se nám v pracovní terapii v omezených prostorách Domu Šance vystřídalo rekordních jedenáct klientů (kapacita dílny byla
některé dny využita nad svoje maximum) a zároveň nás potěšila snaha tří dívek změnit svůj život k lepšímu. Ze snahy „dobrých
kamarádů“ jim pracovní terapii rozmluvit byla nakonec legrace. Pro mnohé klienty je pracovní terapie doslova osudová, protože je
cestou k sociálním a pracovním návykům, a je také důležitá i každá koruna, kterou získají jako odměnu. Znamená to pro ně šanci
zlepšit si kvalitu života a mít důstojné bydlení i jídlo.
Vážená paní, vážený pane, po pandemii přišel další složitý rok pro nás všechny, ale věříme, že se nám i nadále bude dařit pomáhat
„dětem ulice“, a protože jsme daleko za polovinou roku, můžeme Vám skromně a s radostí napsat, že jsme letos v Projektu Šance
byli v mnoha případech opět úspěšní. Někteří klienti sice odešli z Domu Šance s přesvědčením, že už naši pomoc nepotřebují a že
jsou vlastně samostatní. Dokonce odešli i bez „ahoj“. Přesto jim držíme palce a jsme rádi, když se postupem času ozývají, a tak
o nich i nadále víme, že pracují, bydlí a v rámci možností se snaží zvládat, pro ně nové, nástrahy života.
Letos se nám to v Domě Šance v pracovní terapii doslova pěkně mele. Zatímco někteří klienti díky našim impulzům odcházejí na
brigády/do zaměstnání, tak další přicházejí. Jejich těžké postižení na první pohled není vidět… ale upřímně spolu s nimi věříme,
že svůj život dokáží s naší pomocí změnit.

1. Jarda před lety navštěvoval hlavně naše streetcentrum. V té době ještě Dům Šance a pracovní terapie neexistovaly. Protloukal
se mezi všude číhající návykovou jednorázovou pomocí, ale k žití to moc nebylo. Hodně ho to poškodilo a dostal se až před
soud. Hrozilo mu, že bude jeden z mnoha, kteří budou celý život kolovat mezi ulicí a vězením. Po propuštění z výkonu trestu
se nám do streetcentra vrátil a my jsme mu mohli nabídnout další stupeň pomoci, a tak nastoupil do pracovní terapie v Domě
Šance. 10. srpna jsme ho doprovodili k naší paní stomatoložce. Musel překonat velký strach… slíbili jsme mu, že to bude jen
konzultace a že se na všem domluví. Když paní doktorka navrhla, že by jeden zoubek mohl jít i s dalším kořenem hned ven,
Jarda překvapivě souhlasil. Než ji stačil chytit za ruku – jak se přece jen chtěl trhání bránit –, už byl zub venku, a než se nadál,
byl venku i kořen. Paní doktorka se pak jen smála, jak se jí hodí praxe z dětského oddělení i u „dětí ulice“. S Jardou to bude chtít
čas, trpělivost a navzdory jeho snaze je výsledek upřímně řečeno nejistý. Držte nám i jemu palce. 2. Pavlínka to měla v pracovní
terapii občas složité. Někdy jako holka přišla jediná, a jak byla mezi kluky osamocená, byla to občas legrace. Pravda je, že má
jen 50% docházku, ale někde se začít musí. Tak uvidíme, jak jí to půjde dál a zda vezme vedle nás svůj život i rozum do hrsti.
3. Kateřinu teprve poznáváme, do pracovní terapie v Domě Šance ji přivedl Jarda. Dva zranění lidé se rozhodli jít životem společně.
Doufáme, že se dá Kateřina dohromady a třeba ve spolupráci s hotely Hilton dostane příležitost dát si život do pořádku. Je to i jejím
přáním, tak uvidíme, jak jim to oběma půjde.
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 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
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ONDŘEJ HAVELKA
jeho MELODY MAKERS

Na koncert
Vás zvou:

odin

7. září 2023 od 19:00 h

Poklad na stříbrném plátně
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
Vážená paní, vážený pane, díky mnoha partnerům i podporovatelům současné problémy zvládáme. Poděkování ale patří i Vám
osobně. Každá pomoc je pro nás důležitá. Naštěstí jsme s dodavatelem energií uzavřeli smlouvu až do poloviny příštího roku,
a tak se v našem rozpočtu negativně projevují hlavně nákupy zdražených potravin. Výnosy z charitativní aukce v roce 2021 jsme
využili na nákup materiálů pro pracovní terapii, a to se teď ukázalo jako velmi prozíravé, vzhledem k tomu, jak ceny letí nahoru.
Záštitu nad připravovaným benefičním koncertem opět převzal Jeho Excelence Mons. Václav Malý. Pan biskup navíc přijal záštitu
nad naším Vánočním dopisem 2022 a ve svých modlitbách myslí i na klienty Projektu Šance. Starosta městské části Praha 1
Ing. Petr Hejma se přidal k panu biskupovi a rovněž se ujal záštity koncertu.
Velkou radost nám také udělalo téměř 50 umělců, kteří podpořili naši letošní charitativní aukci Umělci „dětem ulice“. Aukce
Projektu Šance není největší, ale dovolíme si napsat, že máme nejhezčí díla, neboť s mnohými našimi umělci už nejde „jen“ o charitu,
ale o spolupráci a blízké vztahy.
Vážená paní, vážený pane,
práce v Projektu Šance pro české „děti ulice“ pokračuje, a pokud by bylo ve Vašich možnostech podpořit nás, prosím Vás o pomoc.

Děkuji Vám

László Sümegh,
předseda

1. Po roce jsme opět spustili charitativní aukci Umělci „dětem ulice“ 2022. Minulý rok se László fotil ve Strakonicích u sochy moai
s panem Ing. Pavlem, který „rozchodil“ záhadné sochy na ostrově Rapa Nui v Polynésii. Letos jsme pana Pavla Pavla s Lászlem
vyfotili u Lászlova díla, které nese název „Na tvůj návrat čekám“. Sochu moai, vážící 450 kg, s padesátikilovým kloboukem
pukao, znázorňujícím vlasový uzel, naleznete v aukci i letos. Na www.AukceSance.cz najdete další informace. 2. Na setkání
Agenturní spolupráce roku 2021 nás po delší době opět podpořili přátelé ze společnosti Seznam.cz, a to kreditem do služby Sklik.
cz. Protože se jedná o moderní společnost, tak je jejich dar rovnou digitální a můžeme díky němu propagovat na internetu letošní
aukci i nastávající koncert. Jako milce tištěných knížek a „starých časů“ nám to zprvu velkou radost neudělalo, ale na Seznamu.cz
vědí, jak nás k modernosti „donutit“.  3. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se už těší na další benefiční koncert, který
proběhne 7. září 2023 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Předmětem koncertu bude tentokrát poklad, tedy ne ten na
Stříbrném jezeře, ale ten na stříbrném – plátně, jak vtipně Ondřej vymyslel. Více informací a předprodej vstupenek jsme zahájili na
www.koncert2023.cz

