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Foto popis| NA JAK DLOUHO? V Domě Šance, který je součástí preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež Projekt Šance, byla otevřena pracovní terapeutická dílna, a to za účasti ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové. Na snímku jsou kmotři bavič Petr Novotný a zpěváci Petr Muk a Petr Janda spolu s koordinátorem projektu Lászlem Sümeghem (druhý zleva). Ve stejný den bylo Projektu Šance doručeno rozhodnutí Městské části Prahy 5 vypovědět mu nájemní smlouvu, takže existence dílny je od jejího otevření ohrožena.
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12.5.2008    Metro    str. 5   Praha
    Alena Hechtová    Projekt šance    
Laszló Sümegh chodí po celé Praze a shání prostory, kam by mohli chodit jeho svěřenci - sexuálně zneužívaní mladí lidé. Ze současné dílny mu totiž Praha 5 dala výpověď.
PRAHA Provozovatel Domu Šance Sümegh se netají roztrpčením nad rozhodnutím radnice Prahy 5. „Výpověď z nájmu ke konci července je právně nenapadnutelná. Začal jsem proto shánět nové prostory pro dílnu,“ říká Sümegh. Do dílny chodí dívky a chlapci, kteří prodávali své tělo v některých z pražských lokalit, třeba na Hlavním nádraží. V dílně měli šanci naučit se pracovat, vyráběli propisky, za které dostávali peníze, navíc si zvykali na základní pracovní režim.
Praha 5 však s dílnou spokojená nebyla. „Nespolupracovali s úřady, nevykazovali žádnou činnost. Protože s naší městskou částí pan Sümegh vůbec nekomunikoval, rozhodli jsme se nakonec pronájem vypovědět, “ zdůvodnil krok radnic e mluvčí Radov a n Myslík.
„ Naše městská část mu poskytla pronájem objektu na několik let, a nakonec je postavená do pozice netvora, co chce vzít těm nejslabším možnost začlenění do společnosti,“ dodal Myslík. Přitom Dům Šance podle něj ani jednou nepožádal o žádný grant. Ty většina jiných organizací tohoto typu ke své práci využívá. „Z jakých peněz tedy fungoval?“ diví se mluvčí.
	Sümegh tvrzení mluvčího odmítá. „Není to pravda,“ říká. Nevzdává se ale, že nakonec najde nové místo pro Dům Šance.
	„Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že jsem našel lidi, kteří ještě nepřestali lidmi být. S nimi o nové budově jednám, věřím, že to snad vyjde. Není nikde na periferii, i klienti by byli spokojení,“ dodal Sümegh.

***

„Líčí nás jako netvora, co bere lidem naději.“ Radovan Myslík, Praha 5

Foto popis| Laszló Sümegh ukazuje výpověď z domu v Nepomucké ulici.
Foto autor| MAFA

O autorovi| Alena Hechtová, alena.hechtova@metro.cz
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Džamily Stehlíkové, ministryně pro lidská práva

* Co říkáte na současný vývoj věcí kolem Domu Šance?

	Máme před sebou ještě několik jednání. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se najde jiná radnice, která objekt pro sexuálně zneužívanou mládež nabídne.

* Radnice Prahy 5 panu Lászlovi vyčítá, že s úředníky nespolupracoval. Poukazuje i na to, že nikdy ani nepožádal o nějaký grant...

	Ano, to je přesně on. Přestože má mezi klienty obrovskou autoritu a důvěru, navenek je ostýchavý. A navíc nechce čerpat peníze od daňových poplatníků.
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