V Chrudimi 19. prosince 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA

„Zlepšení životních podmínek Romů na Chrudimsku.“
Úřad vlády ČR již po čtvrté finančně podpořil Šanci pro Tebe, z.s. s projektem:
„Zlepšení životních podmínek Romů na Chrudimsku.“
Podpoření projektu umožnilo pokračovat v započaté práci v sociálně vyloučených
lokalitách Chrudimska a současně včas podchytit faktory sociálního vyloučení a rizika z nich
plynoucí. „Výhodu projektu spatřujeme v kontinuální práci s lidmi v obtížných životních
situacích, která sebou nese znalost jednotlivých lokalit a jejich specifik. Zázemí v dané lokalitě
má své výhody i nevýhody,“ uvádí ředitelka Šance pro Tebe, z.s. Sophia Dvořáková.

Pracovníci zapojeni v daném projektu se stali součástí jednotlivých lokalit se znalostmi
místních poměrů, průběžně monitorovali, vyhodnocovali, flexibilně reagovali na dané situace a
spolupracovali. Na základě zkušeností, znalostí jednotlivých lokalit a práce s komunitou se
podařilo rizika eliminovat, a to i za podpory příslušníků komunity (oblastní poradci) a s využitím
potenciálu komunity. Jejich práce nebyla vždy jednoduchá, a to především z důvodu náhlých
změn v daných lokalitách, spojených především s migrací a nejistotou pro danou komunitu.

„Projekt hodnotíme jako úspěšný. Aktivity projektu přispěly k pozitivním změnám
sociálně vyloučených osob, ve fungování v jejich sociálním prostředí,“ popisuje práci Monika
Sieberová. Společně se podařilo naplnit cíle projektu - motivovat cílovou skupinu ke vzájemné
akceptaci všech členů sociálně vyloučené lokality, aktivizovat ke spolupráci se samosprávou a
vzdělávacími institucemi, zvýšit šance na uplatnění na otevřeném trhu práce nebo podpořit
návrat jednotlivce do vzdělávacího systému. Intenzivně jsme řešili rozvinuté patologické jevy
v daných komunitách s cílem jim předcházet. Došlo k ustálení funkčnosti rodin ve vztahu k
vnějšímu prostředí i dovnitř, ve fungování rodin vůči dětem.

Projekt a aktivity s ním spojené byly realizovány za finanční podpory Úřadu vlády ČR a
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Projekt směřoval ke zlepšení nepříznivé životní situace příslušníků sociálně
vyloučených romských komunit v místě realizace projektu. Šance pro Tebe, z.s.
pomáhá jednotlivcům i rodinám tyto situace zvládat a předcházet jim.
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