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Utíkají od rodičů a z polepšoven, aby nakonec skončily v pražských ulicích. Přespávají, kde se dá. Když nemají co do žaludku nebo peníze na drogy, prodávají se dospělým. Přibývá jich, ale málokdo je ochotný jim pomoci. Situaci jim teď vážně zkomplikoval vyhazov z pracovní dílny, kde si děti bez domova přivydělávaly na jídlo a ubytování.

Během několika posledních týdnů mi do redakce přišly postupně tři barevné tužky, každá v šustivém celofánovém přebalu s textem: Propisku smontovaly Děti ulice v pracovní dílně Projektu Šance. Na přiložené vizitce bylo pokaždé připsáno i křestní jméno autora. Tři propisovací tužky, tři mladí lidé – Jindra, Soňa, Lukáš. Průvodní dopis končil větou: Věříme, že na nás nezapomenete jako naše mámy a naši tátové.

Na plný úvazek

V páteční odpoledne, kdy se Praha začíná pozvolna vylidňovat s nadcházejícím víkendem, otevírá streetworker László Sümegh kovovou mříž vstupních dveří komunitního centra Projektu Šance. »Račte dál,« kývá na mě, abych vstoupil dovnitř. »První klienti přijdou za dvě hodiny, času na povídání je tedy dost,« oznamuje.
	V nevelké místnosti v pražské ulici Ve Smečkách 28 s trochou denního světla, jednoduchým barovým pultíkem a několika židličkami se sejdou denně až dvě desítky dětí bez domova. Přinutí je k tomu hlad a žízeň, potřeba se umýt, vysprchovat, vyprat si špinavé prádlo nebo se poradit o levném přespání.
	Z malé prádelny v hloubi místnosti za závěsem je slyšet monotónní vrnění dvou párů automatických praček a sušiček. Projektu Šance je věnovali Výbor dobré vůle Olgy Havlové a studenti jednoho německého gymnázia v Praze, dozvídám se od legendy pražského streetworku. »Od sponzorů máme i mikrovlnnou troubu, židle nám koupila zpěvačka Marie Rottrová.« Pak náhle mizí László za závěsem, aby vyndal z pračky porci vypraného prádla a přehodil ji do sušičky. »Musí být suché, než si pro něj děti přijdou,« sděluje důležitě. Když se znovu objeví, ukáže na parte zavěšené na stěně. Strohý text pod černobílou fotografií konstatuje, že v parku Na Hřebenkách v Praze 4, poblíž Kavčích hor, byla před týdnem zřejmě zavražděna Soňa K.
	»Z vytipované trojice vám zbyli Lukáš a Jindřich,« oznamuje László zasmušile. »Zavedu vás za nimi do terapeutické dílny Domu Šance na Kotlářce v Praze 5.« Potom vzpomíná, jak na počátku devadesátých let chodil za dětskými narkomany na Hlavní nádraží, aby jim – s batohem na zádech a igelitkami v ruce – sám dobrovolně vyměňoval injekční stříkačky. A také na dobu, kdy krátce zakotvil v Městském centru sociálních služeb a prevence, jehož zřizovatelem je pražský magistrát.
	»Nevydržel jsem tam dlouho, protože moji nadřízení nechtěli o dětech ulice moc slyšet,« vypráví László. »Pamatuji si dodneška, kdy si mě šéf centra povolal na kobereček a řekl: ‚Ve vlastním zájmu přestaňte mluvit nahlas, že má Praha na ulici nějakou mladou klientelu!‘ No a já na to namítl, to přece nejde, když ji tam vidím den co den. A on opáčil: ,Musíte si uvědomit, že jste zaměstnanec a váš zaměstnavatel oficiálně popírá to, co tvrdíte. To si nesmíte dovolit!‘ A tak jsem skončil. Nemohl jsem přece nevidět děti a mladistvé bez domova na ulici. Stal se ze mě streetworker na plný úvazek. Letos to je deset let, co se mi podařilo získat pro kontaktní centrum tuhle malou místnost ve Smečkách.« Děti v ulicích

Přespávají ve sklepích, v konstrukcích pražských mostů, prázdných železničních vagonech, strojovnách výtahů, v hustém křoví parků nebo větracích šachtách výškových domů. Až osm set dětí ročně, které se nepravidelně ukážou v kontaktním centru Ve Smečkách, pochází z celé republiky, i když asi největší část z nich jsou Pražáci. Na jídlo a drogy si vydělávají krádežemi a prostitucí. Víc než polovina z nich už stála před soudem, zkušenost s dětským domovem nebo věznicí má přinejmenším pět mladých bezdomovců z deseti. Podobné to je i s počty dětí, které užívají drogy. Průměrný věk: sedmnáct let!
	»Za poslední čtyři roky se až o polovinu zvýšil počet dětí, které jsou nemocné žloutenkou typu B a C,« tvrdí László Sümegh. »Každý měsíc vodím skupinu klientů do Vinohradské nemocnice na testy a poslední čísla jsou alarmující. V jednom kuse jsme i u venerologa. Syfilis nebo kapavka nejsou u mlaďochů vzácnými chorobami. Na ulici jsou i děti nakažené virem HIV. Každé sté ho v těle má, je pozitivní. Všem, kteří k nám přijdou, umíme sehnat léčení i preventivní očkování. Oni však zpravidla nechtějí ani jedno. Když má někdo zájem o práci a neumí si ji sám najít, pomůžeme mu. Stejně tak i s levným bydlením.«
	Streetworker László nikoho nenutí, jen všechno trpělivě vysvětluje. Bývá často posledním člověkem, který vidí odrostlé děti krátce před jejich smrtí v nemocnici. Nechce se tomu veřit, ale rodiče nebo známí nemají mnohdy o jejich odchodu ze světa ani potuchy.
	»Když se kluk rozhodne, že se bude léčit, tak důležité je, aby měl střechu nad hlavou, práci a nějaký příjem,« zdůrazňuje László. »To bývá ale složité, protože děti nemají zpravidla základní sociální návyky. Otevřeně jim říkám, máte možnost se léčit a budete žít. Když to neuděláte, za rok nebo dva umřete! Někdy kluk zareaguje: Proč mi říkáš, co se mnou za čas bude, když nevím, jestli budu mít zítra co jíst a kde se vyspím. Bohužel, tenhle pocit beznaděje rok od roku roste.«

Jindra z Přerova

Vyučil se kuchařem-číšníkem, svou profesi ale dlouho nedělal. Když se jeho rodiče rozvedli, začal pít a půjčovat si peníze, nejvíc prý od maminky. Dluhy nesplácel, nebylo z čeho. Vyhodili ho z domova a on skončil na ulici. Sehnal si načerno práci kuchaře v pizzerii, v noci přespával v šatně nebo firemním autě. Když ho propustili, spal ve sklepích paneláků. Nejhůř na tom byl o loňských Vánocích. Prožil je v mrazu na ulici.
	V lednu odjel Jindra bez koruny v kapse vlakem z Přerova do Prahy. Myslel si, že ho zachrání. Chtěl si najít práci, vydělat peníze a pak se vrátit domů, k rodině. Jenže ani ne do týdne přišel o všechny doklady, které nemá dodnes vyřízené. I proto, jak tvrdí, dosud nenašel práci. »Zpočátku jsem spal ve squattech, na lavičkách v parku nebo i v čekárnách autobusových zastávek,« vzpomíná dvacetiletý Jindra. »Párkrát mě sebrali policajti a odvezli na služebnu. Když si ověřili totožnost, znovu mě vykopli na ulici. Jednou v noci mě na Hlavním nádraží oslovil starší muž a chtěl po mě sex. Řekl jsem si, proč ne, rychle vydělaná pětistovka stojí za to. Udělal jsem to podruhé, potřetí, podesáté... Spolu se mnou tam šlapali kluci kolem šestnácti sedmnácti let. Teď žiju u staršího muže. Jemu i jeho přátelům jsem k dispozici každý večer. Mám za to zdarma bydlení a někdy i jídlo. Nemusím spát na ulici.«
	Do pracovní dílny Domu Šance přivedl Jindru jeho kamarád, který si vydělával sexem jako on. Bylo to v době, kdy neměl peníze na ubytování. »Tady mi poprvé László řekl, když budeš chtít, máš šanci si něco vydělat,« pokračuje Jindra. »A tak jsem začal montovat propisky. Jednu za korunu padesát. Když jsem zabral, vydělal jsem týdně i pět set korun. Měl jsem období lenosti a nikam nechodil. V poslední době jsem ale v dílně pravidelně.”
	Krátce předtím, než se Jindra rozhodl vypovědět nám svůj příběh, mu László oznámil, že jeho venerologické testy jsou pozitivní. Má syfilis a chlamydii.
	»To je docela průšvih,« říká polohlasně, jako by nechtěl, aby to v dílně slyšeli ostatní. »Nevím, jak se zachová můj zákazník, jestli mě nevyhodí z bytu. Za dva dny jdu do nemocnice, budu se léčit. Domů se zatím vrátit nechci. Stydím se za to, jak jsem dopadl. Rodiče nemají o mně žádnou zprávu. Možná si myslí, že mám v Praze práci a jsem spokojený. No nic. První je uzdravit se a najít si práci. Jak dlouho to bude trvat, vůbec netuším.«

Lukáš z Prahy

S Lászlem se poprvé viděl v šestnácti, když si od něj bral na Hlavním nádraží v Praze čisté injekční stříkačky. Ulice měla vymazat všechny problémy, které měl doma s rodiči. Bral drogy, nechodil do učení, vydělával si prostitucí.
	»Na Hlaváku jsem byl výjimečně, jen když jsem potřeboval drogy,« říká Lukáš. »Držel jsem se lidí v jiných sortách. Nejvíc jsem chodil do pražského erotického klubu Lambda v Lublaňské ulici. Znal jsem tam majitele a měl jsem klid. Vydělával jsem za večer osm devět tisíc korun, někdy jsem dokázal i třicítku. Záleželo na počtu zákazníků. Většinu peněz jsem ale stačil utratit za oblečení, bydlení, cigarety, drogy, alkohol a ženskou společnost. Vydržel jsem to rok. Pak nastal osudný den a přišla si pro mě policie.«
	Co se vlastně stalo? V tom čase byl ještě ani ne osmnáctiletý Lukáš obviněný z krádeží několika aut. Po ročním pobytu ve vazební věznici jej odsoudili k podmíněnému trestu a také k ústavní léčbě, která ho měla dostat ze závislosti na drogách.
	»Když jsem se vrátil, rodiče mě vzali domů, živili mě, nemusel jsem platit nájem,« vzpomíná. »Našel jsem si práci v KFC, doplňoval jsem zboží v hypermarketech. Stačil jsem splatit čtyřistatisícový dluh. Před dvěma lety ale přišla další osudná rána. Znovu jsem si vypůjčil hodně peněz, na jejich vrácení dodneška nemám. Bráním se tomu, abych se znovu začal prodávat. Musím se schovávat před těmi, kdo mi půjčili.«
	I Lukáše živí v posledním půlroce propisky v Domě Šance. Měsíčně si vydělá až devět tisíc. To mu na ubytování stačí. Jako všichni, kdo pracují, má jídlo v dílně zadarmo, cena pití nestojí za řeč. Představa, že by tuhle práci neměl, ho děsí. Co by dělal jiného, neví.

Výpověď z Domu Šance

Byla to kdysi mateřská škola. Před šesti lety ji městská část pátého pražského obvodu pronajala Projektu Šance, aby tam vytvořil kulturně osvětové poradenské centrum pro rizikovou mládež. Trvalo ale několik let, než se bývalá školička změnila v to, co si László Sümegh představoval jako nezbytné minimum. Ač nerad, musel totiž opustit myšlenku, že se objekt podstatně rozšíří do podoby jednoho z prvních vzdělávacích a resocializačních center v Evropě, kde by děti ulice získávaly nejen běžné sociální návyky, ale kde by hlavně našly smysl života a začlenily se do společnosti.
	»Naše plány zkrachovaly proto, že jsme Na Kotlářce po celou dobu v nejistém nájmu,« vysvětluje László. »Kdyby byla školka naše nebo jsme ji měli k dispozici na třicet čtyřicet let, sponzoři by nám pomohli s gruntovní přestavbou i s vybavením. Takhle jsme spíš zůstali u nejnutnějšího řešení. Ale i tak jsme rádi, že jsme před rokem spustili v rámci pracovní terapie pro děti ulice montáž propisovacích tužek, které nabízíme firmám i jednotlivcům k prodeji.«
	Pracovní dílnu navštěvuje týdně v průměru stovka klientů, přičemž většina z nich se opakovaně vrací. Dvakrát v týdnu ve volném čase pak László učí své klienty vařit, péct, nakupovat. Promítá jim filmy, hraje na klavír, učí je kreslit a malovat.
	»To všechno v Domě Šance skončí poslední den tohoto měsíce,« říká László. »Dostali jsme totiž od Prahy 5 výpověď, bez udání důvodu. Pro naše klienty to je katastrofa. Když už si na něco příjemného a užitečného zvykli, nechtějí spadnout opět do horšího. Všechny snahy a pokusy o oddálení výpovědi byly smeteny ze stolu!«
	Podmínky nájemní smlouvy jsou ale jasné. Uzavřena byla na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíců. »Skutečný důvod výpovědi není malichernost nebo dokonce komerce,« reaguje Lucie Vávrová, místostarostka Prahy 5. »Zcela vážně, potřebujeme zařízení pro děti předškolního věku, které tam budou umístěny buď s maminkami, nebo bez nich. Trochu nás mrzí, že jsme nějaký čas nenašli s Lászlem společnou řeč. Pracovníci dvou našich odborů byli v Domě Šance za poslední půlrok na třech kontrolách. Při nich zjistili vážné nedostatky, mimo jiné špinavé zdi, podlahy, okna a zanedbanou zahradu. Přitom udržování objektu bylo součástí smlouvy. I proto roční nájemné za budovu představovalo jen čtyřiaosmdesát tisíc korun. Vadilo nám také to, že jsme nevěděli, co se v bývalé školce děje. Dočetli bychom se to možná z výročních zpráv, ale ty jsme nikdy nedostali. Na internetu byly, ovšem dva až tři roky staré!«
	Ano, Projekt Šance zaspal. Nejen ve vztahu k zastupitelstvu Prahy 5, ale i k veřejnosti. Ale...? Stačilo zvednout telefon a ptát se. Kdyby úředníci stáli o čerstvé informace, během dvou dnů by je měli k dispozici.

Na tahu je Praha

Musím potvrdit, že podlaha, po které by se dalo chodit ve světlých ponožkách, v Domě Šance opravdu není. A také pořádek věcí v dílně byl tak trochu »za školou«. Pro mě ale bylo při neplánované návštěvě podstatnější úplně něco jiného: vidět dvanáct více či méně odrostlých dětí s pohnutými osudy, jak dělají něco smysluplného.
	Tohle si uvědomují i osvícení sponzoři, kteří financováním Projektu Šance pomáhají dětem ulice získat především sebevědomí. Peníze totiž slouží nejenom na výplaty za práci v dílně, na stravu a pití, ale i k tomu, aby mohly několikrát ročně vyjet na výlety, jít do kina, na divadelní představení nebo koncert vážné hudby.
	K významným mecenášům patří společnost Cetelem, která letos jedním milionem korun podpořila nejen stávající pracovní terapeutickou dílnu, ale i budoucí náhradní prostory Domu Šance. »Stejnému účelu poslouží i víc než tři čtvrtě milionu korun, které jsme získali za díla předních českých umělců při květnové dobročinné aukci síně Vltavín,« říká jednatel galerie Robert Hédervári. »Naše společnost se podobným ušlechtilým akcím věnuje už pět let, protože chceme pomoci zapomenutým dětem, které nemají štěstí na dobré rodinné zázemí.«
	Do faktického řešení problému dětí bez domova vstoupila i ministryně české vlády pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková:
	»Jde v podstatě o ochotu reprezentace pražského magistrátu přiznat, že problém dětí ulice existuje a že metropole jim v hledání nového objektu pomůže,« říká. »Najít se musí, přičemž jeho pronájem by měl být na takové výši, aby Projekt Šance mohl volně dýchat. Chci o tom co nejdříve hovořit s primátorem Pavlem Bémem a seznámit ho i s výsledky studie, která se dělala v rámci našeho ministerstva o objektech a pachatelích trestných činů sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Zjištění jsou burcující: dětí na útěku od rodičů nebo z dětských domovů je stále víc a těch, které jsou komerčně sexuálně zneužívány, přibývá! Opora v nouzi nebo pomoc, kterou jim nabízí László Sümegh a jeho Projekt Šance, tu musí rozhodně být!«

Foto popis| »V poslední době jsem v dílně pravidelně, za dva dny se jdu ale léčit do nemocnice: mám syfilis a chlamydii,« říka Jindra z Přerova.
Foto popis| »V Domě Šance si vydělám na jídlo a ubytování, děsí mě ale představa, že bych tuhle práci neměl,« říká Lukáš z Prahy.
Foto popis| Pomoc dětem ulice je dlouhodobě spojena se streetworkerem Lászlem Sümeghem, maďarským výtvarným umělcem, který v Praze zakotvil už na počátku devadesátých let.
Foto autor| snímky HN – Radim Beznoska, Milan Jaroš


