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Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Dům Šance, který se v Praze stará o mladistvé prostitutky a prostituty, stále nemůže najít nové prostory k fungování. Městská část Praha 5 totiž dala centru před měsícem výpověď. Šanci navštěvují stovky náctiletých měsíčně. Pomoc, kterou poskytuje, navíc nemá v Praze kdo převzít.

Lázsló SÜMEGH, koordinátor, Dům Šance
--------------------
Tady děláme prevenci o AIDS, pravidelné testování, je tady zařízené pracovní terapie, kde klienti získávají pracovní návyky.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Na to, proč Praha 5 této organizaci vypověděla nájem, starosta odmítl na tiskové konferenci odpovědět a pověřil tím mluvčího.

Radovan MYSLÍK, mluvčí, MČ Praha 5
--------------------
Koordinátor projektu s městskou částí nikterak nekomunikoval, všechny tři nebo čtyři kontroly, které tam proběhly od nás z městské části, konstatovaly, že ten objekt je ve velmi dezolátním stavu.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
"Objekt byl staticky narušený už předtím, než jsme ho obsadili," říkají koordinátoři Šance, kteří potřebují do konce července najít nové náhradní prostory. A protože činnost centra naplňuje vládní usnesení o boji proti sexuálnímu zneužívání mladistvých, obracejí se o pomoc na ministerstva, městské části, dokonce i na velvyslanectví.

Džamila STEHLÍKOVÁ, ministryně pro lidská práva
--------------------
Já budu iniciovat setkání se s magistrátem, protože tato služba zde může chybět.

Jiří JANEČEK, radní pro sociální oblast, Magistrát hlavního města Prahy /ODS/
--------------------
Praha má volné objekty, které se drží jako rezervu právě pro podobné účely. Na druhou stranu velmi pečlivě zvažujeme, komu tyto prostory pronajímáme.

Luděk JÍRA, redaktor
--------------------
Radnice Prahy 5 tvrdí, že budovu, kterou Šanci pronajímala, využije pro školní nebo předškolní zařízení. Koordinátoři ale tomuto záměru nevěří. Starosta Jančík se totiž při své jediné inspekci tady zajímal nikoliv o aktivity centra, ale o velikost pozemku. Navíc Praha 5 před rokem zavřela i školu v sousedství.



