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Projekt šance

Haló noviny
Dům Šance někdo zdemoloval
29.4.2008    Haló noviny    str. 4   Z DOMOVA
    (fr)    Projekt šance    
PRAHA -Pouhých pár hodin před tiskovou konferencí byl vyloupen a zdemolován dům v Nepomucké ulici v Praze 5,odkud by se rozhodnutím radniční koalice měl vystěhovat jedinečný Projekt Šance. Ten je v České republice (a pravděpodobně i ve střední Evropě)první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež. Přesto dostává výpověď z nájmu,a to bez zajištění jakýchkoli náhradních prostor právě ve chvíli,kdy zde zřizuje terapeutickou dílnu.
	»Cena ukradených věcí,jako byl například play station a čtyři počítače v hodnotě zhruba dvacet tisíc,je sice pro nás citelná. Daleko bolavější je však pro nás skutečnost,že vnitřek domu byl zcela nesmyslně zdemolován,« řekl Haló novinám roztrpčeně asistent Projektu Šance Pavel Kozler. Po celém domě byly rozházeny propisky,které klienti Domu Šance pečlivě montovali a popisovali svými jmény pro dnešní tiskovou konferenci. Všude byly rozlity šťávy z post mixu,rozházené knížky s rolemi toaletního papíru. Podle Kozlera je velmi zvláštní, že za celých takřka pět let,po něž Šance v objektu působí,nikdy nedošlo k jediné krádeži.»Zřejmě si budeme muset počkat dva tři měsíce,abychom se dozvěděli,že je pachatel neznámý. My se však odradit nenecháme a úterní konference bude,kdybychom měli uklízet celou noc,« řekl včera Kozler.
	Projekt,za nějž bojuje celá řada známých osobností,dostal nedávným usnesením Zastupitelstva Prahy 5 přes protesty opozice napříč politickým spektrem výpověď. Zatím nic nepomohl ani otevřený dopis ministryně pro lidská práva a národnost-ní menšiny Džamily Stehlíkové (Strana zelených). Ta se spolu sředitelkou Výboru dobré vůle -Nadace Olgy Havlové Milenou Černou zúčastní spolu sřadou dalších populárních osobností ze světa umění tiskové konference,na níž předá personální agentura Start People Projektu Šance šek v hodnotě 500 000 Kč,finanční dar,který bude využit především na udržení provozu Pracovní terapeutické dílny pro zapomenuté české »Děti ulice«.


Pražský deník
Dům Šance vykradli
29.4.2008    Pražský deník    str. 2   Z metropole
    (kec)    Projekt šance    
Praha/ Dům Šance na Smíchově vykradli neznámí pachatelé. Stalo se tak pouhý den před slavnostním otevřením pracovně terapeutické dílny pro děti z ulice.
Důmslouží jako zázemí pro integraci komerčně sexuálně zneužívaných dětí do společnosti. “Po příchodu jsme zjistili, že do objektu někdo násilně vnikl, zdemoloval interiér a dům vykradl,” uvedl asistent projektu Šance Pavel Kozler.
Zloději si odnesli televizi, audiosystém a herní zařízení. Policie případ šetří.
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