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Haló noviny
Stehlíková kritizuje radnici
22.4.2008    Haló noviny    str. 4   Z domova
    (fr)    Projekt šance    
PRAHA -Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková se včera obrátila dopisem na radnici Prahy 5 s diplomaticky formulovanou kritikou antisociálního postupu starosty Milana Jančíka (ODS)a jeho radních. Týká se to Projektu Šance,který dostal od rad-nice výpověď z nájmu,a to bez zajištění náhradního prostoru.
	»Dovoluji si Vám navrhnout,abyste ještě jednou zvážili,zdali dáte tomuto unikátnímu a společensky potřebnému projektu dlouhodobou jistotu. Podle svých možností Vám mohu přislíbit odborné konzultace a pomoc v hledání zdrojů pro vytvoření důstojného specializovaného komunitního centra Domu Šance,které plně rozvine sociální činnosti tohoto unikátního projektu,«píše Stehlíková.
	Jak již Haló noviny informovaly,Dům Šance je totiž v České republice (a pravděpodobně i ve střední Evropě) prvním preventivním a humanitárním programem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež. Přesto by měli 31.července vyklidit celý objekt..
»To je poměrně typický příklad,jakým jedná Rada Městské části Praha 5:bez znalosti věci a posouzení významu projektu,pravděpodobně s jediným cílem objekt prodat. Ostatně už bylo prodáno kdeco. Z mého pohledu by Dům Šance měl mít možnost v městské části působit, měl by získávat přiměřenou a dlouhodobou podporu městské části,ale i hlavního města jako celku,protože jeho význam hodně přesahuje hranice Městské části Praha 5,«míní zastupitel Milan Macek (KSČM).
	Jak uvádí Ondřej Velek,předseda kontrolního výboru (SZ),případ zrušení nájmu bez nabídky náhrady se podobá loňské výpovědi Misijnímu středisku na Barrandově,kde se Rada Milana Jančíka také hlavně starala o pozemky pro developery.
	Výpověď je doslova šokem ve chvíli,kdy zde Šance za podpory sponzorů zřizuje pracovní terapeutickou dílnu. Koncem dubna také předá Personální agentura Start People Projektu Šance šek v hodnotě 500 000 korun,finanční dar,který má být využit především právě na udržení provozu Pracovní terapeutické dílny pro zapomenuté české »Děti ulice«.


Lidové noviny
Praha 5 dala výpověď Projektu Šance
22.4.2008    Lidové noviny    str. 6   Metropole/Praha
        Projekt šance    
Radnice Prahy 5 dala výpověď sdružení Projekt Šance z budovy bývalé školky v Nepomucké ulici. Sdružení se tam stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi a nyní chtělo objekt přestavět. Vedení radnice výpověď zdůvodňuje tím, že sdružení “aspoň podle internetových stránek nevykazuje žádnou činnost”. “Budovu chce radnice využít pro mateřské centrum,” řekl mluvčí úřadu Radovan Myslík. Nájemní smlouva má skončit koncem července.


Metro
Neziskovka nemá šanci
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    (čtk)    Projekt šance    
SMÍCHOV Radnice Prahy 5 dala výpověď sdružení Projekt Šance z budovy bývalé školky v Nepomucké ulici. Sdružení se tam stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi. Prý ale nevykazuje žádnou činnost.
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    ČTK    Projekt šance    
Praha 5 dala výpověď Projektu Šance pro zneužívané děti.

Radnice Prahy 5 dala výpověď sdružení Projekt Šance z budovy bývalé školky v Nepomucké ulici. Sdružení se tam stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi a nyní chtělo objekt přestavět. Vedení radnice výpověď zdůvodňuje tím, že sdružení "aspoň podle internetových stránek nevykazuje žádnou činnost". "Budovu chce radnice využít pro mateřské centrum," řekl mluvčí úřadu Radovan Myslík.

Nájemní smlouva má skončit s koncem července. "V době, kdy byl projekt představen, měl velkou podporu radnice. Nyní nefunguje tak, jak by se dal dům využít," uvedl Myslík. Sdružení začalo být aktivní až potom, co dostalo výpověď, dodal.

Postup radnice se nelíbí opozičním zastupitelům. "Rada starosty Milana Jančíka bez náhrady dává výpověď a komplikuje život další neziskové organizaci," řekl Ondřej Velek. Je symbolické, že o Domu šance se nezmiňuje nový radniční dokument o sociálních službách a že sdružení nedostalo v minulých letech na rozdíl od jiných organizací žádnou podporu, dodal.
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