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Jiří FRÖHLICH, moderátor
--------------------
Koordinátory projektu Šance čeká stěhování. Radnice Prahy 5 jim ukončila nájemní smlouvu s tím, že do objektu chce vrátit mateřskou školu. Šance přitom už deset let pomáhá mladým lidem z ulice a nové prostory zatím nemá.

Kryštof BENONI, redaktor
--------------------
Projekt se zaměřuje hlavně na děti z dětských domovů a sociálních ústavů. V prostorách, které jeho pracovníkům pronajala Praha 5 před sedmi lety, měli k dispozici i terapeutickou dílnu a klubovnu.

László SÜMEGH, koordinátor projektu
--------------------
Hlavní program je oblíbený u klientů, a to je terapie prací.

Kryštof BENONI, redaktor
--------------------
Dětem z ulice může pomoci i tak jednoduchá činnost, jako je třeba výroba propisek. Klienti si zde vydělají dost na to, aby měli alespoň na nájem. Služeb sdružení jen za poslední půlrok využilo více než tisíc lidí. Jeho budoucnost je teď ale nejistá. Radnice mu v květnu vypověděla nájemní smlouvu.

Radovan MYSLÍK, mluvčí Prahy 5
--------------------
Na základě proběhlých kontrol, které tam byly, nám nepřišlo, že to sdružení funguje tak, jak nám bylo původně prezentováno.

Kryštof BENONI, redaktor
--------------------
Radnice projekt od začátku podporovala. Teď ale chce budovu vrátit původnímu účelu, tedy mateřské školce.

Radovan MYSLÍK, mluvčí Prahy 5
--------------------
My máme tři takové objekty, které si hlídáme, pokud by se v rámci demografické studie ukázalo, že potřebujeme využití právě pro předškolní mládež, abysme měli zálohu.

László SÜMEGH, koordinátor projektu
--------------------
Hrozí, že české děti ulice zůstanou v Čechách na ulici, snažíme se proto všechno dělat, aby k tomu nedošlo.

Kryštof BENONI, redaktor
--------------------
Sdružení proto shání sponzory, kteří by jim s hledáním nového sídla pomohli.


