
 Před časem, když jsem působil jako vedoucí Uměleckého provozu 
Hudební fakulty AMU, kde jsem měl na starosti přípravu a organizaci 
veškerých veřejných aktivit školy, jsem potkal představitele občanského 
sdružení,které se stará o naše poraněná mláďata, žijící ve strašných 
podmínkách, doslova na okraji společnosti. Uvědomil jsem si, jak mlč-
ky chodím i já okolo věcí, které by mne trápit měly, jak jsem vlastně 
naivní, když si myslím, že nějaké institucionální zajištění může těmto 
chudákům pomoci. Snažil jsem se vyjít vstříc těm, kdo se pokoušeli 
seznámit postižené děti a mladistvé i s jiným světem, než ve kterém 
se ocitli oni, samozřejmě i za cenu, že naše snaha nechat na ně 

působit hudbu a divadlo se může minout účinkem. Povedlo se, přišli. Asi byli zaskočeni, neodešli však.
Obdivoval jsem a obdivuji práci obětavců neváhajících nasazovat své zdraví, mnohdy i bezpečí své a svého 
nejbližšího okolí, aby alespoň něco málo dali těm potřebným. Postupně jsem měl možnost poznat i něco 
z toho, co skutečně dělají, i hloubku celého problému, jenž by naši bohorovnou společnost trápit měl. Jest-
liže se dnes naskýtá eventualita udělat další krok pro vylepšení a pro pozitivní pocit oněch nešťastníků, 
že nejsou zcela „odepsáni“, připojuji se z celého srdce se svým doporučením a prosím, aby se k žádosti 
občanského sdružení přihlédlo a pomohlo se mu. Zdá se mi, že naší jedinou správnou cestou je cesta pre-
vence a dodávání sebedůvěry těm, kdo se bez ní zmítají jako všichni jim podobní ztroskotanci. 

                                      Prosíme pomozte nám.

 Kupte si propisku/svíčku sestavenou/namalovanou klienty 
v PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ. Zasláním SMS na telefonní 
číslo 604 215 969 ve tvaru PROPISKA/SVÍČKA, POČET, Vaše 
jméno a adresa obdržíte objednaný počet. Cena propisky 
30 Kč/ks, cena svíčky je 50 Kč/ks. Děkujeme Vám.

 Projekt Šance, o. s., Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1, 
telefon: 224 827 378  •  e-mail: info@sance.info  •  www.sance.info, 
číslo účtu veřejné sbírky: 35 – 9523010217/0100

 Koupí propisky jim dáte práci!

 Děti ulice se učí pracovat

DEJTE JIM ŠANCI

Projekt Šance, o. s., realizuje od roku 1995 první preventivní a humanitární program pro komerčně 
sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Každý nemá to štěstí mít rodinné zázemí. Podpořte pracovní terapeutickou dílnu DOMU ŠANCE.

prof. Václav Riedlbauch,
ministr kultury

České republiky
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