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S otevřením Pracovní dílny se otevřela nová kapitola Projektu Šance.  
 Pracovní dílna pro „Děti ulice“ bude v prosinci tohoto roku v provozu již šest měsíců. Každý den nám Pra-
covní dílna přes náročnost provozu potvrzuje, že jsme se vydali správnou cestou. Terapie prací má pozitivní vliv na 
životy klientů, našich zapomenutých dětí. Životy některých klientů nyní procházejí doslova dramatickými změnami.
 Nás v Projektu Šance těší snaha klientů zapojit se. Jít novou cestou. Prožít lepší život. Dělá nám radost, že 
klienti dílnu navštěvují a podvědomě získávají pracovní návyky. V životě některých klientů, kteří jsou již několik let 
na ulici, došlo doslova k zázraku – našli si domov. Svou snahou k tomuto projevu sami dopomohli. Dovolte nám 
podělit se s vámi alespoň o jeden z příběhů, který v tomto roce „napsala“ PRACOVNÍ DÍLNA:

24. ŘÍJNA 2007 – ZE SQUOTU DO DOMEČKU

1. V jednom ze squotů blízko pražských Střešovic příběh začíná

  3. balí své „tři plus jedna“

   2. Jirka, Lucka a Ríša 

    VÍTEJTE U NÁS             
         DOMA!

Tady příběh zatím končí… Jirka, Lucka i Ríša cho-
dí do Pracovní dílny od zahájení jejího provozu 
a 24.12. 2007 budou s ostatními klienty od 11:00 
v Domě Šance slavit Štědrý večer.

4. Ještě foto na rozloučenou a…

5. …stěhují se do 
pronájmu, na který 
se složili z odměn 
v dílně

z dopisu Rodině „Dětí ulice“…



Provoz Pracovní dílny je náročnější, než jsme čekali. Jen s obtížemi nacházíme firmy, které by nákupem propisek 
podpořily pracovní terapeutickou činnost – alternativní vzdělávání našich „Dětí ulice“. Bez Vás, bez Rodiny „Dětí ulice“, 
bez Vaší laskavé podpory by provoz dílny byl nad naše síly. Děkujeme Vám. Děkujeme Vám i jménem našich klientů, 
jejichž osudy nám pomáháte měnit. 

23. října 2007 navštívil jedno z center Projektu Šance rada velvyslanectví Státu Izrael Ziv 
Nevo Kulman a režisér Moshe Alafi. Domem Šance je provedl koordinátor sdružení László 
Sümegh. Setkání se uskutečnilo v rámci Mezinárodního festivalu hudebních filmů Music on 
Film – Film on Music, kde byl promítán film režiséra Moshe Alafi  NAF – „Dítě ulice“ o chlapci 
žijícím v Jeruzalémě na ulici. 
 Izrael uvedl v roce 2004 v oficiálních zprávách 38 615 zanedbávaných a zapomenu-
tých „Dětí ulice“. Česká republika zatím přiznává jen zanedbatelná čísla.

Panu radovi jsme položili dvě otázky:

Pokolikáté jste v podobném centru pro „Děti ulice“? Jak na Vás působí?
V takovém středisku jsem poprvé. Zaujala mě zde především péče a  laskavost lidí, kteří 
se starají o chod centra a snaží se o vytvoření místa s přátelskou atmosférou. Také na mě 
pozitivně zapůsobilo i to, že i anonymní dárci podporují Projekt Šance.

Spolu s klienty jste zkusili smontovat několik propisek, neuvažujete o změně profese?
Proč ne? Málokdy se cítím tak užitečný. Diplomacie má za hlavní cíl spojovat lidi dvou zemí. Jejím úkolem je ale uka-
zovat i horší stránky života v naší zemi. Ukazuje se ale, že podobné problémy má většina vyspělých zemí. Co se týká 
Státu Izrael a České republiky, problémy a zkušenosti jsou podobné. 

Na mezinárodní den dětí 1. června 2008 pro Vás, pro Rodinu „Dětí ulice“, připravujeme den otevřených dveří. Přijďte 
se podívat mezi nás. Spolu s výroční zprávou za rok 2007 Vám zašleme pozvání. Těšíme se na setkání s Vámi.

Rádi bychom Vás poprosili o podporu zimního provozu center Projektu Šance, Domu Šance i StreetWorkCentra a na 
další provoz Pracovní dílny.

Vánoce
Vaši podporu bychom využili k uspořádání štědrovečerní oslavy, kterou připravujeme na 24. 12. 2007 od 11:00 do 22:00 
v Domě Šance. Stejně jako v předešlých letech se chceme postarat, aby naše „Děti ulice“ na Vánoce nezůstaly samy. 

Děkujeme Vám, přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti v roce 2008. Ať se Vám daří.
S úctou za Projekt Šance, o. s.,

      László Sümegh                  Marie Rottrová
          koordinátor Projektu Šance                    jedna z patronek Domu Šance

Projekt Šance je v programu:
  Evropské komise Generálního ředitelství spravedlnosti a bezpečnosti


