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Markéta SOKOLOVÁ, moderátorka
--------------------
České děti ulice mají vyhazov. Projekt Šance, který se stará o komerčně sexuálně zneužívané děti, dostal od radnice Prahy 5 výpovědní lhůtu z objektu v Nepomucké ulici a do konce července ho musí vyklidit. Do hry dnes vstoupili i klienti, kteří na zastupitelstvo zaslali otevřený dopis. Pokračuje redaktorka Monika Babická.

Monika BABICKÁ, redaktorka
--------------------
Městská část Praha 5 tvrdí, že objekt Dům Šance neslouží ani po několika letech účelu, k němuž byl pronajat. Sdružení se ale brání a argumentuje více než tisícem klientů, kteří se díky projektu dokázali vrátit do běžného života. Podle patronky projektu, herečky a bývalé poslankyně Táni Fischerové je Dům Šance důležitý i pro samotnou společnost.

Táňa FISCHEROVÁ, patronka projektu, herečka, bývalá poslankyně
--------------------
Každý si musí uvědomit, že ty děti si svůj osud nezvolily a že pokud se jim nepomůže, že té společnosti budou škodit, protože ony jsou potom vrženy do kriminality a nic jiného jim ani nezbude. Takže to je v zájmu nás všech.

Monika BABICKÁ, redaktorka
--------------------
Radnice Prahy 5 projekt jako takový podporuje. Podle slov mluvčího Radovana Myslíka ale na výpovědi trvá a s budovou v Nepomucké ulici už má dokonce své plány.

Radovan MYSLÍK, mluvčí radnice Prahy 5
--------------------
V podstatě by měl být ten objekt nějakým způsobem zrekonstruován a pak záleží na radě městské části o tom, jak bude fungovat dál. Předpokládá se původní účel té stavby, protože je to záloha pro využití buď předškolní nebo školní zařízení.
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Jan HRUBEŠ, moderátor
--------------------
Pražský Dům Šance, který se stará o mladistvé prostitutky a prostituty, nemůže najít nové prostory. Městská část Prahy 5 dala centru po šesti letech výpověď. Šance navštěvuje v průměru dvě stě náctiletých měsíčně. Pomoc, kterou poskytuje, nemá v Praze kdo převzít.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Centrum Šance je ojedinělou organizací, která pomáhá stovkám mladistvých prostitutek a prostitutů nejen z Prahy, ale i těm, kteří do hlavního města přijíždějí, třeba i ze Slovenska.

Lázsló SÜMEGH, koordinátor, Dům Šance
--------------------
Tady děláme prevenci HIV/AIDS, pravidelné testování, je tady zařízené pracovní terapie, kde klienti získávají pracovní návyky.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Na to, proč Praha 5 této organizaci vypověděla nájem, starosta odmítl na tiskové konferenci odpovědět a pověřil tím mluvčího.

Radovan MYSLÍK, mluvčí, MČ Praha 5
--------------------
Koordinátor projektu s městskou částí nikterak nekomunikoval. Všechny tři nebo čtyři kontroly, které tam proběhly od nás z městské části, konstatovaly, že ten objekt je ve velmi desolátním stavu.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Objekt byl staticky narušený už před tím, než jsme ho obsadili, říkají koordinátoři Šance, kteří potřebují do konce července najít nové náhradní prostory a protože činnost centra naplňuje vládní usnesení o boj proti sexuálnímu zneužívání mladistvých, obracejí se o pomoc na ministerstva, městské části dokonce i na velvyslanectví.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva /SZ/
--------------------
Já budu iniciovat setkání s magistrátem, protože tato služba zde může chybět.

Jiří JANEČEK, radní pro sociální oblast, Magistrát hlavního města Prahy /ODS/
--------------------
Praha má volné objekty, které si drží jako rezervu právě pro podobné účely, na druhou stranu velmi pečlivě zvažujeme, komu tyto prostory pronajímáme.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Radnice Prahy 5 tvrdí, že budovu, kterou Šanci pronajímala, využije pro školní nebo předškolní zařízení. Koordinátoři ale tomuto záměru nevěří. Starosta Jančík se totiž při své jediné inspekci tady zajímal, nikoliv o aktivity centra, ale o velikost pozemku, navíc Praha 5 před rokem zavřela i školu v sousedství.
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Praha - Koordinátor Projektu Šance László Sümegh a jeho klienti - "děti ulice" - dnes novinářům představili otevřený dopis adresovaný úředníkům Prahy 5. Píšou v něm, že vzali na vědomí rozhodnutí vedení Prahy 5 o výpovědi nájemní smlouvy Domu Šance, ale věří, že se podaří najít takové řešení, aby projekt úplně neskončil. Radnice Prahy 5 dala sdružení výpověď začátkem dubna. Dům chce mít prý v záloze pro případné otevření školky. Podle zastupitele Prahy 5 za Stranu zelených Ondřeje Velka, který dopis převzal, je ještě šance zvrátit rozhodnutí vedení města.
 Dům, který zatím slouží jako centrum integrace komerčně sexuálně zneužívaných dětí do společnosti, musí sdružení opustit do července. Za každý den provozu domu po tomto datu si bude radnice účtovat pokutu 5000 korun. "Dopis jsem dostal, předám ho dneska panu starostovi Jančíkovi," řekl Velek. Jeho strana je v opozici a s rozhodnutím vedení nesouhlasí.
 Příští týden chce Velek na kontrolním výboru, jemuž předsedá, znovu probrat všechny dostupné dokumenty. Naději vkládá i do zasedání zastupitelstva 19. července, kdy se pokusí zrušit výpověď nebo alespoň odsunout její platnost. Jedním z důvodů výpovědi byly prý protesty sousedů. "Údajně zde vznikla jakási petice občanů, kteří si nepřejí mít Dům Šance ve svém okolí," řekl Velek, který ale prý žádnou petici nikdy neviděl.
 Zastupitelům podle Velka napsala dopis na podporu Šance také ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková (SZ). Oba zástupci Strany zelených prý chystají ještě dopis, který zašlou primátorovi Pavlu Bémovi (ODS).
 "Nevzdáváme to, věříme zdravému rozumu," řekl dnes ČTK Sümegh. Projekt Šance a Dům Šance má podle něj hmatatelné výsledky. Do domu na Praze 5 si hledají cestu chlapci a dívky v průměru okolo 17 let, které se musejí protloukat životem na ulici. Většinou jde o lidi, kteří prošli dětským domovem nebo utekli z rozvráceného rodinného prostředí. Na živobytí si vydělávají často prostitucí. V Domě Šance mají možnost vydělat si peníze jinak, konkrétně skládáním propisek. Za jednu dostanou korunu a půl, týdně si tak mohou vydělat průměrně 1000 korun.
 Typický příběh klienta Šance prožívá osmadvacetiletý Marek, který je na ulici již 11 let. ČTK řekl, že denně vyrobí asi stovku propisek. Pochází z Pardubic a nějakou dobu žil v dětském domově. Od svých 17 let, kdy utekl z domu, se protloukal různě. Měl například "německého přítele", u něhož chvíli bydlel.
 Pracovní terapeutickou dílnu projektu Šance navštívilo od ledna do 23. května 2008 celkem 1079 klientů, kteří si za tu dobu vydělali 176.749 korun. Klienti se podle Sümegha díky projektu učí pracovním návykům a získávají sebevědomí. Někteří z nich již prý získali zaměstnání. Projekt Šance založil Sümegh v roce 1996.
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