…text v originálním znění

Robin není sám. Projekt Šance se snaží už dvacet let pomáhat „dětem ulice“, které mají podobný osud jako
on. Poslední dárky pod vánočním stromečkem našel v šesti letech. Od té doby putoval po krajích moravských
i českých, někdy s mámou a sourozenci, jindy na vlastní pěst. Kočovníci bez domova. Do školy nikdy pořádně
nechodil. Místo stabilního bydlení neustálé utíkání odněkud a od něčeho, někam a nikam. Nakonec už žil jen
na vlastní pěst… nebo pěsti? Ulice je pro život drsná. Uměl si ustlat i pod mostem a byl na nejlepší cestě stát se
bezohledným vůči ostatním – jediný způsob, jak přežít. Naštěstí… jednoho dne potkal Lászla, vedoucího Projektu Šance. Velkého chlapa s velkým srdcem. Ten mu místo výčitek a napomínání dal na výběr: „Buď si mákneš
a dáš se dohromady, nebo se vrať mezi popelnice.“ Robin tuhle šanci přijal jako výzvu! Nebylo to zpočátku
lehké, nakonec ale úspěšně prošel pracovní terapeutickou dílnou Domu Šance a to bylo doporučení do prvního
řádného zaměstnání. Navíc v té době potkal i velkou lásku. O důvod víc chytit tu svou šanci za pačesy a držet!
Nechceme to zakřiknout, ale Robin se své ŠANCE zatím drží. Má slušné bydlení, v práci si ho chválí. Robin je
názorný příklad, že vše zlé se může v dobré obrátit. Šťastný konec snažení lidí z Projektu Šance. Více informací
a další příběhy klientů můžete najít na www.pomahejtemailem.cz a na www.sance.info.
3 fotky. Jeden život. Robin. 21 let.

Pod mostem

Dům Šance

Hotel Hilton

Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, IČ: 65 99 57 67
e-mail: sance@sance.info, mobil: 721 270 250 (Pavel Kozler, asistent)
Více informací a další příběhy klientů můžete najít na

www.pomahejtemailem.cz, www.sance.info

Vážená paní, vážený pane, omlouvám se Vám, že Vás oslovujeme
bez dovolení s prosbou a se složenkou, ale bez lidí dobré vůle se srdcem
na správném místě bychom pomáhat nedokázali. Jen díky lidem, kteří
mají vnímavou duši a nejsou lhostejní k osudům druhých, můžeme
my v Projektu Šance pomáhat a snažíme se o to už dvacet let.
Počet „dětí ulice“ je obrazem sociálního stavu společnosti. Každým
rokem se také vůči těm, kdo nemají rodinné zázemí a žijí doslova
v bídě na okraji společnosti, zvyšuje represe. Vyhánějí je z míst,
kde by je mohl běžný občan vidět, a jsou hnáni až za horizont
naší společnosti. Často žijí v kanálech, v křovích, všude tam,
kde je nelze hned spatřit. Před lety tahle mládež vytvářela
v podstatě rodiny. Každý z nich věděl, že dlouho na ulici
žít nechce.
Věřte, děláme pro ně vše, co můžeme a umíme! Ale není to jednoduché. Minulost, špatné vkročení do života nelze smazat, zapomenout. Pro „děti ulice“ je
minulost těžký kříž, který jim PROJEKT ŠANCE pomáhá nést!
Nepatříme mezi organizace, které ve své, ač chvályhodné snaze podporují zaběhlý
systém jednorázové pomoci, čímž utvrzují svoje klienty v tom, že roli „potřebných“ mají
možnost přijmout navždy, ale o pomoc budou muset společnost žádat až do konce
svého života.
Naopak, snažíme se klientům pomoci, aby se postavili na vlastní nohy. Těm, kteří mají zájem změnit
svůj život, nejprve v našem Domě Šance nabídneme jednoduchou práci, při níž je učíme sociálním a pra
 covním
návykům. Později takto připravení klienti pokračují brigádou/zaměstnáním především v hotelech Hilton, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a kde se s naší pomocí snaží trvale změnit svůj život.
Prosím, nezlobte se na nás, že Vás prosíme, abyste spolu s námi pomáhali těm, kteří si bez pomoci druhých sami pomoci
nedokážou. Děkuji Vám.
László Sümegh,
koordinátor sdružení 1995–2015

Chcete-li nám pomoci pomáhat
můžete nás podpořit prostřednictvím
Nadačního fondu pomoci
www.nfpomoci.cz, kde bude od
října do prosince otevřen projekt
na pomoc „dětem ulice“. Každý Váš
příspěvek bude znásoben zlatým
řezem. Vaši případnou podporu
využijeme na odměny klientům,
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Prof. Václav Riedlbauch
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2. přes transparentní účet Nadačního
fondu pomoci 500505005/5500 s předmětem
„pro děti ulice“a prosíme, uveďte jako

variabilní symbol číslo použité na začátku
tohoto dopisu u Vašeho jména
3. vyplňte složenku a Vaši pomoc pošlete
poštou
Děkujeme Vám!
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