V Chrudimi, dne 2. února 2017

Šance pro Tebe v Čankovicích realizovala projekt „Zkusme to jinak,“
pracovala s lidmi v tíživé sociální situaci a vidí v tom dlouhodobý smysl.
Projekt Komunitní centrum aneb „Zkusme to jinak“ na podporu rodin i jednotlivců ve vyloučené lokalitě v
Čankovicích skončil.
Šance pro Tebe ale chce zůstat a dál pracovat s lidmi v obtížné sociální situaci a moci jim tak se začlenit.
Šance pro Tebe, poskytuje sociální služby na Chrudimsku již od roku 1998, pracuje s dětmi, rodinami i jednotlivci
v obtížné sociální situaci. Projekt Komunitního centra jsme realizovali, díky finanční podpoře Nadačního fondu
Albert. „Děkujeme za podporu projektu, díky níž se podařilo reagovat na aktuální situaci v nově vzniklé soukromé
ubytovně, kdy život na tomto místě sebou nesl a stále nese řadu faktorů sociálního vyloučení a rizik především
pro děti a dospívající“, uvádí ředitelka Šance pro Tebe Sophia Dvořáková.
Co konkrétně Šance pro Tebe v Čankovicích dělá?
„Realizace projektu podpořila zřízení a udržení Komunitního centra v podobě „bezpečného prostoru“ pro děti a
dospělé ze sociálně vyloučené lokality. Aktivity v těchto prostorách přispěly k vytržení z každodennosti a přinesly
další změny v životě dětí, tak i jejich rodin, “ popisuje další význam terénní sociální práce v Čankovicích, terénní
pracovnice Monika Sieberová.
Projekt umožnil zvýšit kvalitu života jednotlivců a i jejich rodin, podařilo se aktivizovat cílovou skupinu, podařilo
se pracovat preventivně s rizikovými jevy v daném prostředí.
„Učíme dvacet dětí trávit čas jinak, nežli poflakováním se po ulici anebo v parku. Děti, se kterými pracujeme,
bohužel nic jiného nepoznaly, a teprve nyní vidí příklad toho, že čas se dá trávit i jinak, třeba hrou, a že vzdělání
má svůj význam,“ říká Denisa Stroukalová ze Šance pro Tebe, která se v Čankovicích věnuje výhradně dětem a
mladým dospělým.
V období realizace projektu se podařilo realizovat řadu aktivit, které obohatily život v jedné z vyloučených lokalit.
„Děti z ubytovny úspěšně absolvovaly konkurz do hudebního souboru Čhavorenge a společně vystupovaly
v Rudolfínu. S úspěchem jsme vystavovali fotografie dětí, které vznikly prostřednictvím volnočasové aktivity
(fotografický workshop), děti o prázdninách byly na pobytu, kdy se na statku staraly o zvířata, děti společně
s rodiči uklízeli okolí ubytovny, obyvatelé ubytovny společně v rámci aktivit Komunitního centra pěstovali zeleninu
a bylinky, společně hovořili o tradicích a připomínali si jejich význam,“uvádí Monika Sieberová.

Šance pro Tebe po skončení projektu bude pokračovat ve své práci nejen v Čankovicích, ale na celém území
Chrudimska, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci a mají zájem ji řešit.
Šance pro Tebe, z.s.
www.sance.chrudim.cz

