Pražské setkání lidí se zážitkem chudoby
pod záštitou poslankyně PČR Lenky Kohoutové
Poslanecká sněmovna PČR

První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti
a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…
Prevence sociálního vyloučení, NÁSILÍ, HIV/AIDS, pohlavních nemocí,
ŽLOUTENKY, DROG, pouličních GANGŮ a KRIMINALITY. Návrat domů…

Aktuální sdělení Projektu Šance:
Nezlomit hůl nad Domem Šance, který je prevencí sociálního vyloučení v Praze.

László Sümegh, streetworker – zakladatel a koordinátor PROJEKTU ŠANCE, o.s.

motto:
Dejme šanci nejen dětem ulice – prevencí sociálního vyloučení v Praze.
Studie z terénní a následné psychosociální práce v problematice komerčně sexuálně
zneužívaných dětí a mládeže, obětí obchodování s lidmi, kteří žijící v centru Prahy
v zapomenutí... (Děti ulice = Butterfly)
Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby Projektu Šance především určeny:
1.) děti do 18 let
2.) mládež do 26 let
3.) oběti obchodování s lidmi nad 26 let
4.) rizikové skupiny dětí a mládeže / děti viditelně zanedbané…
5.) osoby v nepříznivé sociální situaci / nefunkční rodiny, děti na útěku…
6.) osoby se zdravotním postižením
7.) romská (cikánská) komunita / specifické problémy…
8.) osoby, ohrožené drogami, nebo na drogách závislé
9.) osoby, ohrožené alkoholem, nebo na alkoholu závislé
10.) osoby, ohrožené hrací vášní, nebo na hracích automatech závislé
11.) uprchlíci, cizinci
12.) obyvatelé venkova / naivní…
13.) osoby,ohrožené vlastní mentální retardací
14.) osoby orientované na stejné pohlaví
15.) absolventi institucionální péče státu

Věkový průměr 17 let (statistika Projektu Šance z 646 klientů)

Kdo jsou a proč se stanou děti a mladí lidé komerčně sexuálně zneužívanými jedinci,
žijícími v zapomenutí v ČR?

Důvody lze orientačně rozdělit do 6.základních skupin: (statistika Projektu Šance z 552 klientů)
Někteří klienti patří současně do více skupin.
I.

Sociálně osiřelé děti (70%)
Většina dětí trpí citovým deficitem /emocionální deprivace/, hledají útočiště ve světech snů a
iluzí. Utíkají z dětských domovů a výchovných ústavů, kde mají být saturovány jejich
základní psychické potřeby.

II.

Odlišná sexuální orientace (13%)
Mužská a ženská homosexualita, transexuálové a travestité. Dle poznatků z praxe
respondenti /klienti/ často utíkají před nepochopením vlastních rodičů a ze zařízení
realizujících jejich ústavní výchovu a to především z důvodů nepochopení okolí (předsudky,
znevažování, posměch) a rovněž z důvodu sexuálního zneužívání.

III.

Aspekt společenského rázu (50%)
Rozvrácené a nefunkční rodiny, kde se na dítě často zapomíná a je bráno za příčiny napětí
v rodině (vlastní dítě je na obtíž biologickým rodičům).

IV.

Sexuální zneužívání v dětství (40%) (rodina, příbuzní, známí i škola, atd.)
Většina klientů má skrze to poznamenaný psychosexuální vývoj na celý život. Každý člověk
je jednotlivec, má své osobní potřeby (city, touhy, přání….), i na základě toho zpracovává své
životní prožitky pozitivně/negativně.
Průzkum mezi klientelou: Co jednomu vadí, může druhý chtít a naopak!

V.

Averze vůči rodičům (7%)
Trvalé nepochopení nebo trvalé neakceptování potřeb vyvíjejícího se mladého člověka, vede
k nenávisti k jednomu nebo oběma rodičům. A následné hledání útočiště v okolním světě…

VI.

Závislosti (6%) (alkoholismus, drogy v rodině)
Svůj postoj vyjadřují děti a mladí lidé svým útěkem

• Zvyšování represí vede sociálně vyloučené osoby do depresí, beznadějného
života a vzdoru vůči společnosti.
• V posledních měsících se varovně zvyšuje počet klientů, jejichž rodiny se
dostaly do sociálního propadu.

Projekt Šance – co lze dělat s ,,dětmi ulice“ (mládeží, která se živí svým tělem)

I. Pouliční pohotovost Ve Smečkách 28, Praha 1
pondělí a pátek od 15:00 do 18:00 hod
Hygiena v praxi (sprcha, pračka, sušička), základní jídelní program a vitamíny
• Poštovní kontakt – snad úplně všichni nezapomněli…
• Zprostředkování setkání s rodiči, jako šance dorozumění a pochopení v rodině
• Výlety, vycházky, galerie, divadla, koncerty – seznámení s novými/jinými hodnotami života…
•

Návštěvnost 1 940 lidí do října roku 2011

II. Pomoc na telefonu
•
•

Linka SOS Dětem ulice: 602 229 395, pondělí až pátek od 10:00 do 18:00 hod.
Telefon/Fax/Záznamník: NONSTOP Linka Šance 222 211 797

III. Streetwork
kontakt v rámci prevence pocitu sociálního vyloučení
• návštěva lékaře, testy HIV/AIDS, pohlavních nemocí, ŽLOUTENKY
• osvěta nebezpečí drogové závislosti a KRIMINALITY.
• motivace klientů ke spolupráci uvnitř vlastní sociální skupiny (peer program)
•

Poznámka: Tato osvětová preventivní práce je represivními preventivními orgány České Republiky v terénu
pronásledovaná! Neuznávaná.

IV. Dům Šance – nouzový provoz v azylu, K Moravině 7, Praha 9
1. Volná setkání, psychosociální práce s klientelou
úterý a čtvrtek od 12:00 do 18:00 hod.
• ošetření, poradenství, hygiena, jídelní a vitamínový program
• Host Měsíce setkání s osobností z kultury nebo s odborníky (venerolog, sexuolog, psycholog)
• domácí kino (filmy ke vzdělávání, zamyšlení i uvolnění, dokumenty)
• výlety, sport ,výtvarná a hudební odpoledne, dramaterapie na scéně Domu Šance
• setkání u kulatého stolu
• soustavnost v péči o malá zvířata, čisté doteky, něha, odpovědnost (morčata, králík, akvarium)

3. vánoční večeře 24. 12. 2009 v Domě Šance, klienti Projektu Šance u stolu s Lászlem

2. Pracovní terapie 4x v týdnu
úterý, středa, čtvrtek a pátek od 10:00 do 17:00 hod.
PRACOVNÍ TERAPEUTICKÁ DÍLNA v azylu možnost pouze pro 7 klientů oproti 26 v původním místě
Cílem Projektu Šance není utvrzovat klienty v tom, že na ulici se dá také dobře žít. Široká škála programů a nabídek vrcholí
PRACOVNÍ DÍLNOU v Domě Šance, která nabízí alternativní vzdělávání – cestu do běžného života.
Za každou naší propiskou se skrývá příběh.
Pro mnohé z „dětí ulice“ je skládání propisek Mount Everestem, jehož jsou při svém mentálním a sociálním rozvoji schopny dosáhnout. Bez
PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY by neměly šanci získat základní sociální návyky potřebné pro zařazení do české pracující
společnosti. Neměly by na vybranou ve své životní situaci a musely by své živobytí vydobývat na ulici… Dál by tak přežívaly na „účet“
daňových poplatníků, mezi ulicí a vězením. Provoz v praxi ukázal a potvrdil nám, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že se
„většina“ z nich stane časem daňovými poplatníky.
Historii a osud Domu Šance negativně poznamenal přístup Zastupitelstva MČ Prahy 5 vedeného tehdejším starostou
JUDr. Milanem Jančíkem, které dalo Domu Šance spolu s klienty, převážně mládeží z dětských domovů, „vyhazov“ na ulici
místo povolení rekonstrukce. Ročně našlo v dílně práci až 50 klientů Projektu Šance, kteří chtěli získat možnost učit se pracovat.
Klienti přicházejí rovnou z ulice, a chtějí-li, mohou ve stejný den, kdy nastoupí do práce, vstoupit i do programu
podporovaného bydlení. My v Projektu Šance jsme se ale nevzdali! Dům Šance spolu s klienty jsme přestěhovali do azylu –
nouzového provozu, který je dočasný a hledáme podporu, jež by provoz Domu Šance a pracovní terapie stabilizovala na území
Prahy. V roce 2008 jsme v S.O.S. dopise oslovili jeden tisíc pět set kompetentních osob v ČR na vládní a komunální úrovni –
a výsledek je, že hledáme už téměř 3 roky… Výhledově potřebujeme kapacitu dílny zvýšit vzhledem k zájmu ze strany klientů.
Dílna je během roku často plná, takže další zájemci musí zůstat na ulici a jsou i nadále ohroženi drogami a kriminalitou na účet
daňových poplatníků. Takto

vypadá prevence sociálního vyloučení v pražské realitě.

IV Podporované bydlení – měsíčně pro 6 klientů
Projekt Šance, o.s. pracuje se svou klientelou od pondělí do pátku
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Na vědomí bezpečnostní radě Prahy

1. Rostoucí

pocit beznadějného života

Rostoucí pocit sociálního vyloučení u dětí a mládeže, ale i u dospělých žijících za horizontem naší
společnosti – je třeba připsat – převážně nedůsledným represivním preventivním opatřením lidí
z úřadů, kteří zapomínají na fakt o jaké jedince naší společnosti se jedná…

A n a l ý z a – 646 klientů Projektu Šance v roce 2009
I.

Psychické problémy 76%

II.

Mentální retardace 80%

III.

Existenční problémy 95%

2. Současný stav, který mluví sám za sebe, zasluhuje pozornost, ale řešením
není bezvýchodná represe nebo úklid jednoho místa vyhnáním na místo
neznámé. Rovněž velkorysá nabídka stravy, šatstva a pomoci organizacemi,
které mezi sebou nespolupracují je kontraproduktivní.

3. Většina absolventů institucionální péče je chycena v bludném kruhu mezi
ulicí a vězením. Jejich pobyt ve vězení platí občan – daňový poplatník ČR.

4. Spolupráce s úřady, kompetentní úředník
Na úřadech opakovaně od roku 1995 hledáme pochopení, které jsme zatím nenašeli, a ani
kompetentního úředníka, který by byl nápomocný. László Sümegh: „Jako bývalý zaměstnanec
Městského centra sociálních služeb a prevence hlavního města Prahy jsem dostal pokyn:
Nemluvte nahlas o tom, že nějakou klientelu máte, ve vlastním zájmu. A to bylo důvodem
výzvy k odchodu ze zaměstnání dobrovolně silou. Vedení si mne předvolalo, a dozvěděl jsem
se, že nemůžu tvrdit to, co oficiálně zaměstnavatel popírá. O mém odchodu ze zaměstnání
veřejnost informoval časopis RESPEKT. A marně se snažila i redaktorka České televize…“
Mít zodpovědného stálého úředníka (člověka) na jednom ministerstvu, jenž bere vážně
osudy dětí a mládeže, obětí obchodování s lidmi. Zároveň má terénního sociálního pracovníka
podchyceného smlouvou o spolupráci, neboť ten je přímo v kontaktu s realitou. Mít úředníka,
který se nebojí zpráv z terénu a má moc i odvahu chtít řešit situaci ze své funkce.
Realita: Kde je ten člověk úředník v ČR…? V nedohlednu. Proč? Praxe nás vede od
roku 1995 k poznání, že úředníci na úrovni komunální nebo ministerstev jsou v podstatě obětmi
zaběhlého systému, co vede k současné realitě lidské společnosti, v které žijeme a umíráme.

Téma:

Název problematiky:

DROGY, ALKOHOL, PROSTITUCE, BEZDOMOVECTVÍ
GAMBLERSTVÍ a jejich náprava

SCÉNA PRAHA

ÚDAJE O TERÉNU
Současný stav:
(reálná situace)
Migrace:
(odkud a kam )

Praha a její centrum se stala obětí sousedních městských
částí, které svými represivními preventivními opatřeními
vyhnaly sem to, co teď devastuje Centrum!...

Lidé – uživatelé drog a dále jiní bez domova, kteří se
sporadicky pohybují po území městských částí hlm Praha,
v jeho centru a jeho okolí, pocházejí zpravidla z jiných
městských částí města, odkud je represivní preventivní
opatření vytlačila. Znovu po čase se tam vracejí. Neustálý
koloběh lidí.
Příčina:
MČ Prahy v posledním období úspěšně vytlačují lidi žijící
( důsledek čeho? )
na ulici z míst, kde jsou na očích veřejnosti. Proto, aby se
jich zbavily a jejich městská část byla bezproblémová.
ANALÝZA
Ze 100 respondentů na dotaz č. 1: Proč se schází na
(výsledky dat vypovídající veřejných prostranstvích – parcích, odpovědělo
o skutečnosti potřeb )
následovně:
98%: „Nemáme ani jedno místo v Praze, kde bychom
nemuseli být na očích a mohli se klidně, bez obav z represe
scházet!“
2%: „Proto, že se tady schází ostatní…“
dotaz č. 2: Kam jdete před represí?
„Vždycky tam, kde můžeme chvíli být. Dál zpět na svoje
původní místo, pokud nenajdeme nic lepšího...!“
Co schází městu Praha Globální spolupráce městských částí hlavního města
(vkontextu hlavní město
Prahy.
Praha)
Městské části v praxi, každá samostatně na svém území,
vytváří realitu ve které žijeme. Věčná akčnost represe –
vytlačování! Bez účinku, ale na účet slušných daňových
poplatníků.
Řešení:
Bod č. 1
(pro budoucnost široké
DUPLIKACE KLIENTŮ – v pomoci nevládních a státních
veřejnosti)
aktivit, je špatný přístup.
Schází důsledná práce s lidmi, kteří žijí na ulici v Praze.

Konkrétně:
– lidem z ulice organizace nabízejí pomoc bez toho, aby
jedince motivovali ke změně života.
Spíš se klienti den co den utvrzují, že – nic nemusím, na
všechno mám nárok, jsem ten potřebný. A to je špatné pro
daňové poplatníky a následně i pro ekonomiku ČR.
– jednoduché řešení je: každá organizace se má
zodpovědně starat zásadně jenom o svou klientelu, to
znamená nevychovávat z lidí žijících na ulici parazity žijící
na účet slušných daňových poplatníků. V důsledku
špatného systému pomoci pak klienti migrují po území
Prahy z jedné organizace do druhé s cílem využít (zneužít),
nabídnutou pomoc. Den co den jsou schopni absolvovat
své kolečko návštěv v 5 až 6 organizacích jako celodenní
naplň svého života.
První krok pro zlepšení je:
– organizace propojit počítačovým komunikačním
systémem. To znamená, že každá organizace, dle toho
jakou má cílovou populaci – dá svým klientům
identifikační kartu pomoci, ta zavazuje klienta a organizaci
k cílené spolupráci. To znamená, že vyhledat a požádat
o stejnou pomoc další organizaci, tak jak je dnes zvykem
den co den na účet daňových poplatníků, už nebude
možné.
Praxe užívání:
– klient tam, kde je evidován svou ,,kartou pomoci“
vstoupí do organizace. Síť propojených počítačů ,,kartu
pomoci“eviduje a okamžitě hlásí zneužití – duplikaci
klienta evidovaného u jiné organizace. Tím je hlídáno
zneužití nabídek pomoci u jiných organizací.
Účel:
– omezí se nárůst neprůhlednosti dané problematiky na
území Prahy, dále to bude výchova současných a
budoucích daňových parazitů. Následně klesnou současné
vynaložené náklady na pomoc potřebným a dále pak může
tak vzniknout přehled potřeb pomoci lidem skutečně
žijících v různých problémech. POZOR – systém karta
pomoci jenom tehdy splní svůj účel, když do ní budou
zapojeny organizace vykonávající pomoc pro veškerou
populaci naší země žijící na území Prahy.
BEZDOMOVECTVÍ, DROGY, ALKOHOL, PROSTITUCE,
PRÁCE S LIDMI PO VÝKONU TRESTU atd.
Bod č. 2

Zóna prevence hlavního města Praha:
Vždy je účinnější z hlediska prevence HIV/AIDS,
pohlavně přenosných nemocí, ŽLOUTENKY, pocitu
beznadějného života, POULIČNÍCH GANGŮ, DROG a
KRIMINALITY ,,zdánlivě“ daný problém ,,tolerovat“ ve
vyčleněném prostoru a mít ho tak pod kontrolou a tak
minimalizovat negativní zdravotně sociální ekonomické
dopady na společnost, než je ignorovat případně
neadekvátním přístupem úřadů rozehnat po celém území
Prahy a tím ohrožovat životy občanů naší společnosti. A v
dnešní realitě i EU.
Předkladatel ZPRÁVY

(název, adresa, telefon
E-mail:, Prezentace
(Web), )

,,PROJEKT ŠANCE“ Ve Smečkách 28, 110 00 PRAHA 1

tel./fax.: 222 211 797
E-mail: info@sance.info
Prezentace (Web): www.sance.info

Vypracoval: Tým peerporadců a
László Sümegh
Koordinátor Projektu Šance

Praha 17. 10. 2011

PODĚKOVÁNÍ
Projekt Šance děkuje ve jménu svých klientů za morální podporu organizátorům
Pražského setkání lidí se zážitkem chudoby v Poslanecké sněmovně PČR.

