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Děčínský deník
Projekt Šance získal cenu
25.6.2008    Děčínský deník    str. 8   Čtenář-reportér
    Pavel Kozler    Projekt šance    
Další významné ocenění podpořilo činnost Projektu Šance, kterému dala Praha 5 koncem dubna výpověď z nájmuDomuŠance
	Projekt Šance, který je prvním preventivním a humanitárním programem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, obdržel 21. června cenu Shalom 2008, kterou Sdružení AK Shalom pro spravedlnost a mír při Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt předává každoročně skupině či osobě, která se angažuje pro lidská práva, smíření různých etnických a náboženských skupin, mír a svobodu. Cenu Shalom osobně v německém Eichstättu převzal zakladatel a koordinátor Projektu Šance László Sümegh.
	V minulosti získal toto ocenění například bývalý polský prezident Lech Walesa. V letošním roce se sdružení AK Shalom zaměřilo na iniciativy a projekty, které se zasazují v boji proti dětské prostituci, jejíž obětí jsou miliony dětí. Na základě dlouhodobé a důkladné rešerše se sdružení AK Shalom rozhodlo v letošním roce ocenit Projekt Šance. László Sümegh k tomu poznamenává: “ Pro nás je tato cena znakem zájmu ze světa. Ocitli jsme se v situaci, kdy vládnoucí komunální politici na Městské části Praha 5 chtějí pohřbít Dům Šance a k našemu překvapení slyší na volání S. O. S. - dopis od “Dětí ulice” lépe v zahraničí než mámy a tátové, kteří na zodpovědných úřadech v naší zemi vládnou.” Shalom = Mír Mezi doposud oceněné osoby a projekty patří:
	2007 Biskup Joseph Coutts (Pákistán) 2006 WADEP und Ark Foundation (Ghana)
	2005 Projekt Abna Wadi al Nil (Egypt)
	2004 Tadeo Nguyen Van Ly (Vietnam)
	2003 CENIDH /Dr. Vilma Nunez (Nicaragua)
	2002 “Open House” (Izrael/Palestina)
	2001 Yusuf Akbulut und Isa Gulten (Turecko)
	2000 Marguerite Barankitse (Burundi) 1999 Chris Hunter (Čečensko)
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PRAHA (WR) - Projekt Šance, který je prvním preventivním a humanitárním programem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, obdržel 21. června cenu Shalom 2008, kterou Sdružení AK Shalom pro spravedlnost a mír při Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt předává každoročně skupině či osobě, která se angažuje pro lidská práva, smíření různých etnických a náboženských skupin, mír a svobodu. Cenu Shalom osobně v německém Eichstättu převzal zakladatel a koordinátor Projektu Šance László Sümegh.

V minulosti získal toto ocenění například bývalý polský prezident Lech Walesa. V letošním roce se sdružení AK Shalom zaměřilo na iniciativy a projekty, které se zasazují v boji proti dětské prostituci, jejíž obětí jsou miliony dětí. Na základě dlouhodobé a důkladné rešerše se sdružení AK Shalom rozhodlo v letošním roce ocenit Projekt Šance.

László Sümegh k tomu dodal: "Pro nás je tato cena znakem zájmu ze světa. Ocitli jsme se v situaci, kdy vládnoucí komunální politici na Městské části Praha 5 chtějí pohřbít Dům Šance a k našemu překvapení slyší na volání S.O.S. – dopis od "Dětí ulice" lépe v zahraničí než mámy a tátové, kteří na zodpovědných úřadech v naší zemi vládnou."
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