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Projekt šance

Czech business weekly (CZ)
Světlé i temné okamžiky Domu Šance
5.5.2008    Czech business weekly (CZ)    str. 74   lifestyle
    —cb—    Projekt šance    
Čeští zpěváci Petr Janda a Petr Muk a televizní moderátor Petr Novotný pokřtili minulý týden pracovní dílnu v Domě Šance, kde se mladí lidé z ulice učí pracovním návykům. Tentýž den však bylo doručeno rozhodnutí Městské části Prahy 5 vypovědět Projektu Šance nájemní smlouvu. Slavnostního otevření dílny se zúčastnila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, kmotři projektu – Petr Janda, Petr Muk a Petr Novotný, člen Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové Ivan Douda a další významní hosté.
	Dílna umístěná v Domě Šance v Nepomucké ulici je pracovně terapeutickým prostředkem, který má za cíl pomoci dětem a mladým lidem žijícím v nesnadných podmínkách na ulici získat důležité pracovní a sociální návyky a otevřít jim cestu k lepšímu životu. Zkušební provoz s celotýdenní pracovní terapií byl zahájen v květnu 2007. “Už po prvním měsíci provozu dílny jsme zaznamenali pozitivní výsledky. Klienti, kteří práci dlouhodobě odmítali, se rozčilují, když zaspí, že do dílny přišli pozdě. A to je cíl – aniž si toho všimnou, vzbudit v nich běžné sociální návyky,” říká László Sümegh, koordinátor projektu Šance. *

Foto popis| László Sümegh (druhý z leva) s českými celebritami zahájili provoz nové dílny.
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Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Po oficiálním otevření pracovní terapeutické dílny pro děti ulice bude zřejmě brzy následovat její stěhování. Radnice Prahy 5 říká, že Projekt Šance svou šanci promarnil, nekomunikoval a radnice chce dát budovu bývalé školky zpátky k dispozici dětem.

Radovan MYSLÍK; mluvčí, městská část Praha 5
--------------------
Nemáme informace o tom, že by ten projekt skvělý a fungoval, nemáme zprávu o činnosti a výpověď padla právě z toho důvodu, že chceme navrátit tomu objektu původní funkci.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Dílna má za sebou rok zkušebního provozu a podle koordinátora projektu je úspěšná. Komerčně sexuálně zneužívaným nabízí možnost přivydělat si výrobou tužek.

László SÜMEGH; koordinátor Projektu Šance
--------------------
Hlavně dát jim smysl dne, klienti děkují za každý den, že neblbnou, že mají smysl dne, učí se pomalinku sociálním návykům.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Do Domu Šance dochází i Radek. Na ulici ho v osmnácti vyhodil otec a ke komerčnímu sexu ho dohnal hlad. Jinou práci se záznamem v rejstříku nesehnal. Šance mu pomáhá hlavně psychicky.

Radek; klient Projektu Šance
--------------------
To je taková malá rodina, no, László je vlastně takový tatínek, kterého jsem neměl. No, vedoucí mě bere takovýho, jaký jsem.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Postup radnice Prahy 5 kritizuje nejen radniční opozice. Za Projekt Šance bojuje i ministryně pro lidská práva.

Džamila STEHLÍKOVÁ; ministryně pro lidská práva a národnostní menšinu /Strana zelených/
--------------------
Já budu určitě komunikovat s radnicí v Praze 5, oslovím je dopisem a myslím si, že je zde naděje, že bude poskytnut náhradní prostor.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Projekt Šance musí budovu v Praze 5 vyklidit do konce července. Do té doby chtějí jeho koordinátoři sehnat nové prostory.



