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Praha/ Smutně skončil ojedinělý projekt pracovní terapie dětí zneužívaných ke komerčnímu sexu. Radnice Prahy 5 po pěti letech vypověděla smlouvu Domu Šance a ten musí do konce července opustit pracovně terapeutickou dílnu v budově bývalé školky v Nepomucké ulici.
	Desítky sexuálně zneužívaných dětí budou od příštího týdne opět na ulici.
Možná však dostanou další příležitost. Magistrát se rozhodl najít pro dílnu náhradní budovu v Lahovicích.

Radnice chce objekt pro školku

“Právě jsem s klienty mluvil o tom, že tady končíme, všichni se ptají, co bude dál,” řekl včera Deníku koordinátor projektu Lászlo Sümegh.
	“Je to hodně smutné, když má projekt končit právě ve chvíli, kdy se pořádně naplno rozjel a začalo se něco dělat,” litoval. Vedení páté městské části zdůvodnilo výpověď tím, že v domě při třech návštěvách nevypozorovali pracovníci úřadu dostatečnou aktivitu a že byla budova v zanedbaném stavu.
	“Chceme mít rezervu pro případ, že by se změnila demografická situace a my bychom opět prostory potřebovali pro školku,” řekl starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS).
Pátá městská část přitom před nedávnem zrušila nedalekou školu a i v dalších případech se vydává spíše cestou slučování školských zařízení. Proto opozice starostu podezřívá z plánů na komerční využití prostoru, což ovšem Jančík popírá.
	Bez ohledu na budoucí plány radnice přijdou děti od srpna o jedinečnou možnost začlenění do běžné společnosti i výdělku montováním propisovaček. Šanci by jim mohla dát plánovaná pondělní návštěva na magistrátu. Radní pro sociální oblast Jiří Janeček má pro zástupce Šance připravenu nabídku.

Prázdné domy v Lahovicích

“Velmi intenzivně hledáme prostory pro tento projekt, máme několik objektů v Lahovicích, které bychom jim chtěli nabídnout,” přiblížil možnost Janeček.
V zátopové zóně jsou domy nevhodné pro dlouhodobé bydlení, účely pracovně terapeutické dílny by prý splňovat mohly.
	“Asi bychom jim nabídli formu dlouhodobého pronájmu za nekomerční nájemné, bude záležet na lidech z Šance, zda budou mít o objekty zájem,” dodal Janeček.
	Pokud bude nabídka pro Šanci přijatelná, mohli by se její klienti dočkat nové dílny již po prázdninách.
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