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    (ČTK)    Projekt šance    
PRAHA – Vedení radnice Prahy 5 trvá na výpovědi sdružení Projekt Šance z budovy bývalé mateřské školy v Nepomucké ulici navzdory tomu, že za ně dopisem intervenovala i ministryně Džamila Stehlíková (SZ). Podle radních objekt ani po několika letech neslouží k účelu, k němuž byl pronajat, řekl včera starosta Milan Jančík (ODS).

Objekt chtěli přestavět

Sdružení se stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi a chtělo objekt přestavět. Radní o tom ale nechtějí ani slyšet.
	Stejně tak v minulosti odmítli sdružení změnit nájemní smlouvu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou do roku 2050. Zdůvodňují to tím, že budova je záloha pro opětovné zřízení mateřské školy, pokud by v Praze 5 vzrostl počet dětí.
	“Názor městské části zůstává neměnný, ať by se stalo cokoli,” zdůraznil starosta. Nechápe, proč se za sdružení přimlouvala ministryně Stehlíková. “O jiné sociální projekty v městské části se nikdy nezajímala,” podotkl.
	Postup radnice se nelíbí opozičním zastupitelům. “Radní dávají bez náhrady výpověď a komplikují život další neziskové organizaci,” řekl již dříve zastupitel Ondřej Velek (SZ).
	Sdružení přitom bude v bývalé školce slavnostně otvírat příští týden pracovní terapeutickou dílnu. Na pozvánce slibuje, že přijde i ministryně Stehlíková.
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Pražský deník
Starosta dal výpověď zneužívaným dětem
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    PETR KUPEC    Projekt šance    
Jedinečný projekt Šance, který nemá v České republice obdoby, se ale nevzdává

Praha 5/ Měl to být velký projekt, který chtěl dát šanci dětem z ulice. Teď se zdá, že je po všem. Dům Šance dostal od radnice Prahy 5 výpověď. Nízkoprahové středisko pro komerčně sexuálně zneužívané děti musí budovu v Nepomucké ulici vyklidit do července.
	Výpověď, o níž rozhodla v dubnu rada páté městské části, vyvolala mezi opozičními zastupiteli Prahy 5 i veřejností vlnu nesouhlasu, ke které se připojila i ministryně Džamila Stehlíková.
	“Dům Šance je v Česku i ve střední Evropě první, který využívá preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež,” uvedla Stehlíková v dopise zastupitelstvu. Ministryně navrhla, aby Praha 5 výpověď přehodnotila a dala projektu šanci do budoucna.
Lidé ze smíchovské radnice tvrdí, že důvodem k výpovědi byla dlouhodobá nespokojenost s činností střediska. Občanské sdružení Projekt Šance má budovu, v níž před svým zrušením sídlila mateřská škola, v nájmu od roku 2002.

Objekt byl ve špatném stavu

“Uskutečnili jsme tam několik kontrol, já jsem byl osobně přítomen a zhrozen stavem objektu,” prohlásil starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS).
	“Kontroly prokázaly, že v objektu neprobíhala ani základní údržba, dům byl ve špatném stavu a nic se tam nedělo,” vypočítával mluvčí radnice Radovan Myslík. Výpověď proto rada zpět vzít nehodlá.
	Projekt Šance chce z domu vytvořit centrum, které by pomáhalo zneužívaným dětem s návratem do společnosti. V domě probíhají pravidelná setkání a chystá se chráněná terapeutická pracovní dílna.
	“Bez ní by tyhle děti neměly šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do společnosti,” snaží se přesvědčit radní streetworker a zakladatel Projektu Šance László Sümegh.
	V souvislosti s provedením úprav objektu žádali zástupci Projektu Šance o změnu trvání smlouvy do roku 2050. Stávající smlouva na dobu neurčitou nedávala Šanci jistotu, bez níž se do nákladných úprav nechtěli partneři projektu pouštět.
	Starosta Jančík ani jiní zástupci radnice však na jejich žádosti nereagovali. Pro radu Prahy 5 byla změna nájemní smlouvy nepřijatelná. “Potřebujeme mít dům v záloze, kdyby se změnila demografická situace, abychom tam opět mohli otevřít školku,” řekl Jančík.
Zástupci opozice ovšem vidí za snahou dostat Projekt Šance z domu 5 ryze komerční zájmy.
	“Zrušení nájmu bez nabídky náhrady se podobá loňské výpovědi Misijnímu středisku na Barrandově, kde šlo radě Milana Jančíka také hlavně o pozemky pro developery,” kritizoval výpověď zastupitel Strany zelených Ondřej Velek.
	Jakýkoli komerční zájem na objektu ale radnice popírá.
	“Nechtěli jsme, nechceme a nebudeme ten dům prodávat,” tvrdí Jančík. “V objektu bude vždy pouze školní či předškolní zařízení,” dodal. Objektů pro sociální účely je podle něj na území Prahy 5 dostatek.
	Zástupci Šance se zatím nevzdávají a na konec dubna chystají oficiální otevření pracovní terapeutické dílny. Podle starosty přišli se snahou pozdě. “Ať se tam teď bude dít cokoliv, rozhodnutí nezměníme,” prohlásil Jančík.
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Praha 5 trvá na výpovědi Projektu Šance z bývalé školky
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Praha 23. dubna (ČTK) - Vedení radnice Prahy 5 trvá na výpovědi sdružení Projekt Šance z budovy bývalé mateřské školy v Nepomucké ulici navzdory tomu, že za ně dopisem intervenovala i ministryně Džamila Stehlíková (Strana zelených). Podle radních objekt ani po několika letech neslouží k účelu, k němuž byl pronajat, řekl dnes novinářům starosta Milan Jančík (ODS).

Sdružení se stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi a chtělo objekt přestavět. Radní o tom ale nechtějí ani slyšet. Stejně tak v minulosti odmítli sdružení změnit nájemní smlouvu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou do roku 2050. Zdůvodňují to tím, že budova je záloha pro opětovné zřízení mateřské školy, pokud by v Praze 5 vzrostl počet dětí.

"Názor městské části zůstává neměnný, ať by se stalo cokoli," zdůraznil starosta. Nechápe, proč se za sdružení přimlouvala ministryně Stehlíková. "O jiné sociální projekty v městské části se nikdy nezajímala," podotkl.

Radní Lucie Vávrová (ODS) poznamenala, že dva až tři roky neví o činnosti sdružení vůbec nic. Už v době, kdy radnice nesouhlasila s přestavbou bývalé školky, měl Projekt Šance hledat jiné prostory. "Pokud berou své velké plány vážně, doufám, že prostory nebo pozemek najdou," uvedla radní.

Postup radnice se nelíbí opozičním zastupitelům. "Rada starosty Milana Jančíka (ODS) bez náhrady dává výpověď a komplikuje život další neziskové organizaci," řekl již dříve ČTK Ondřej Velek (Strana zelených). Je symbolické, že o Projektu Šance se nezmiňuje nový radniční dokument o sociálních službách a že sdružení nedostalo v minulých letech na rozdíl od jiných organizací žádnou podporu, dodal.

Jančík uvedl, že když se byl v minulosti v budově podívat, byla v několika případech zavřená. Když se dostal dovnitř, prý "se zhrozil, v jakém prostředí měl být projekt realizován". "Uvnitř jsme našli něco, co se nedá popsat," zdůraznil starosta.

Zástupci vedení radnice zdůrazňují, že objekt rozhodně prodávat nechtějí. Před tím, než se pro něj bude hledat nové využití, se musí opravit aspoň do stavu, v jakém byl na počátku pronájmu, dodala Vávrová.

Sdružení přitom bude v bývalé školce slavnostně otvírat příští týden pracovní terapeutickou dílnu. Na pozvánce slibuje, že přijdou mezi jinými Stehlíková a ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá.
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