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ČRo - regina.cz
Příběhy "dětí ulice" a zakladatele projektu Šance
30.5.2008    ČRo - regina.cz    str. 0   regina / doporucujeme
        Projekt šance    
Před třinácti lety se maďarský výtvarník László Sümegh rozhodl pomáhat dětem ulice v České republice. Začal se zajímat o situaci
mladých lidí, kteří neměli střechu nad hlavou. Později jim mohl nabídnout
praktickou pomoc v poradenském centru a dnes se s nimi setkává v Domě
Šance, kde si mohou vydělat peníze prací v terapeutické dílně.
Zakladatel projektu Šance, streetworker László, se nezřídka setkává s
lidmi, kteří se stali oběťmi komerčního sexuálního zneužívání.
Nejen o budování projektu Šance nám bude László Sümegh vyprávět v pořadu
Příběh mého života v neděli odpoledne.
Kromě jeho zpovědi uslyšíte také příběhy dvou bývalých prostitutů - dnes
klientů zmíněného projektu. Jeden z nich pobývá ve squotu, domov opustil
už před mnoha lety. Protože neměl z čeho žít, rozhodl se prodávat své tělo
mužům.
Druhý patří mezi lidi, kterým se říká transgender. Nedávno
podstoupil hormonální terapii a našel si přítele. Prostituce už nechal.
Nemá práci, a tak je rád za možnost výdělku v Domě Šance.
Příběhy "dětí ulice" a zakladatele projektu Šance, který jim už několik
let pomáhá, uslyšíte na ČRo Regina v neděli 1. června v 17.04.


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/460211


dama.cz
Petr Novotný: Oslava se změnila v šok!
30.5.2008    dama.cz    str. 0   Společnost
    Korzo    Projekt šance    
Po roce zkušebního provozu byla včera oficiálně zahájena činnost pracovní dílny v Ďomě Šance na Smíchově pro lidi bez domova a komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež. Kromě oslav čekal na zúčastněné kmotry, Petra Muka, Petra Novotného, Petra Jandu a přítomné hosty šok. Koordinátor projektu Laszló Sumegh dostal v průběhu tiskové konfetrence doporučený dopis, v němž mu starosta Prahy 5 vypovídá nájemní smlouvu a vyhazuje ho z objektu.

"Nechápu to a je to pro mne šok. Všichni se snažíme přispět a nejen finančně. Ti lidé, kteří končí na ulici, si nezaslouží opovržení, ale soucit a pomoc. Dům Šance, který jim dává naději, je záslužná práce. Nechápu, proč to došlo až sem," řekl na tiskové konferenci Petr Novotný. A stejně se podivovali všichni. A aby nezůstalo jen u jednoho problému, přišel jiný. V noci z neděle na pondělí byl Dům Šance vykraden. Zmizely počítače, hi-fi věž a další technika. Dohromady věci zhruba za dvacet tisíc korun.

"Nešlo o majetek. Ta krádež měla jiný smysl, znemožnit otevření naší dílny. Stojí totiž na atraktivním pozemku, který by se mohl využít pro komerční účely a ne pro charitu. Praha 5 si je toho dobře vědoma, protože peníze jsou u našich volených zástupců až na prvním místě," poznamenal Sumegh.
Tři Petrové, Janda, Novotný a Muk, nevěřícně kroutili hlavami.

"Chodíme do Domu Šance rádi, zazpíváme a pomáháme. Nemohli bychom se sami o potřebné starat, ale jejich osud nám není lhostejný na rozdíl od šéfů Prahy 5. Věříme, že se východisko najde," svěřili se Korzu.

Starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík se nedostavil, aby odpovídal na otázky. Místo sebe poslal tiskového mluvčího.

"Kdo se bojí a nemá argumenty, raději nechodí," shodli se tři známí Petrové s ostatními přítomnými v sále.


URL| http://zabava.dama.cz/clanek.php?d=8977




