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J sou mezi námi. Odvracíme od nich tvář,nechceme je vidět,ale to nám nepomůže. Ano,říká se jim »děti ulice«. Když jsem byl malý, znamenalo sousloví »dítě ulice«poněkud rozjíveného kluka,kterýlítá po sídlišti s klíčem na krku,jehož rodiče tolerují o něco pozdnější příchod domů,než bývalo obvyklé u jeho vrstevníků. Ale tyhle časy jsou už dávno pryč. Dnes máme skutečné děti ulice. Zvláště hlavní město je dobře zná, a kdo někdy šel třeba halou hlavního nádraží a jinými podobnými zákoutími metropole,ví,o kom mluvím. Většinou vyrostly v nějakých ústavech sociální péče,vesměs nikdy nepracovaly,většinou žijí na ulici bez domova. Obživu shánějí nezřídka drobnými krádežemi či prostitucí. V horším případě se zapletou s drogami či herními automaty. V nejhorším se stanou šiřiteli viru HIV. Mnohé přičichly k»nejstaršímu«řemeslu velmi brzy,vlastně v dětství. Mnohé byly sexuálně zneužity.
	Právě kvůli takovýmto osudům vznikl projekt Šance a Dům Šance,na jehož otevření jsme se byli podívat. Nápad je to vlastně velmi prostý: nenásilně do »dětí ulice«implantovat základní životní vzorec:že nic v životě nepřijde zadarmo,a že jen povinnost a práce jsou cestou z pekla. Hlavní autor projektu László Sümegh to shrnul prostě:»Když k nám přišli první klienti,bez okolků mi třeba řekli:‘László,dej mi nové kalhoty,potřebuji je.’Já takovému klukovi řekl:‘Proč bych ti je měl dávat?’A on:‘Vždyť jsi sociální pracovník,musíšse o mne starat.’A já: ‘Až si na ně vyděláš,kup si je sám.’Nejdřív byli překvapení,protože takovou logiku prostě neznali. Teď už to považují za samozřejmost. To považuji za nášnejvětší úspěch.«
	Ano,Dům Šance je vlastně dílna. Terapeutická,ale přesto klasická výrobní dílna. Lidé bez budoucnosti,dnes jich je asi dvacítka denně,tam přicházejí vyrábět propisovací tužky. Ty se prodají,a kdo chodí poctivě, vydělá si zhruba tisícovku týdně. Nejlevnější pražské ubytovny vybírají asi 750 korun týdně,takže klient může něco málo i našetřit. Po dvou měsících by v ideálním případě mohl naspořit třeba i na ty nové kalhoty. A to je životní styl,kterýzcela převrací u klientů dílny vše,v čem dosud žili. Jednoduše řečeno:učí je pocitu,že peníze »kryté«poctivou prací mají vnitřně najednou úplně jinou hodnotu než ty »čórnuté«nebo vydělané vlastním tělem.
	Otevírání pražského domu Šance,které podpořili i jeho patroni,tři Petrové -bavič Novotnýa zpěváci Muk s Jandou,však tentokrát nebylo obvyklou selankou. Radnice městské části Praha 5 se totiž rozhodla,že takovýhle »podezřelý«podnik na svém území nechce,a tak sotva byl Dům Šance otevřen,dostali jeho tvůrci z objektu výpověď. Létaly jiskry,padala tvrdá slova. To už možná znáte z běžného zpravodajství. Ale křešení těchto politických šmodrchanců nášmagazín určen není. My chtěli jen ukázat,že jedna dobrá věc se podařila. Že i když se nám leccos ve společnosti sype pod rukama,vždycky se najde pár slušných lidí,kteří se pokoušejí zachránit,co se dá. A i kdyby tím svět nespasili,zaslouží si pochvalu i reportáž.

Foto popis| Nakladatelství Archa 90 se rozhodlo darovat Domu Šance unikátní Velislavovu bibli z limitované edice 69 kusů. Až se vydraží,bude zase pár korun na dobrou věc. Cena knihy se odhaduje na 150 000 korun.
Foto popis| Přestřihnutí pásky a Dům Šance je otevřen. Ovšem jeho tvůrci už mají v kapse úřední výpověď...
Foto popis| Kdysi chlapec,nyní pohledné děvče a také klientka Domu Šance vyrábějící propisku,jejíž koupí lze přispět celému projektu
Foto popis| Dva kmotři:Petr Muk a Petr Janda
Foto popis| Psycholog Ivan Douda vysvětloval,jak je důležité u dětí ulice vypěstovat nové návyky
Foto autor| FOTO -autor


