V Chrudimi 30. 8. 2018

Den s Šancí ukázal dětem, jak mohou smysluplně trávit volný čas
Šance pro Tebe po roce opět přivítala děti a jejich rodiče v Klášterních zahradách,
společně tak zakončili dva měsíce prázdnin.
Chrudim - Šance pro Tebe a několik desítek dětí s rodiči se ve čtvrtek 30. srpna společně
rozloučily s létem v Klášterních zahradách v Chrudimi. Návštěvníci se seznámili s tím, jak
organizace funguje, a zapojili se do široké škály aktivit. „Blíží se konec prázdnin, proto jsme chtěli
dětem nabídnout alternativu trávení volného času a ukázat jim, že Šance pro Tebe tu je a že mohou
smysluplně trávit čas ať s námi, nebo i bez nás. Chceme, aby věděly, že to jde i jinak než
vysedáváním na lavičce a děláním nepořádku,“ popsala ředitelka organizace Sophia Dvořáková cíl
akce.
Děti měly jediný úkol - obejít všechna stanoviště a vyplnit deset polí na kartičce. Na jednom ze
stanovišť se naučily, jak poskytnout první pomoc, na dalším se nechaly potetovat. „Šlo nám
i o prevenci, proto jsme pozvali například Český červený kříž. Ale i stánek s tetováním měl svůj
význam. Dnes si mladí z cílové skupiny, s níž pracujeme, často dělají „kérky“ po domácku, což je
velmi nebezpečné. Tohle je pro ně alternativa, jak to udělat trochu jinak,“ řekla ředitelka
Dvořáková.
Nechyběly ani sportovní aktivity, skákalo se v pytli a házelo na koš. Soutěžící, kteří úspěšně splnili
všechny úkoly, si vybrali odměnu z široké nabídky cen. Často tak děti doplnily své školní potřeby.
Celou situaci v Klášterních zahradách sledovala Městská policie Chrudim. Strážníci ale nedělali
dozor. Přišli, aby návštěvníkům ukázali vybavení a řekli jim o své práci. „Děti měly šanci mluvit s
městskou policií a zjistit, že strážník může být i kamarád a mohou se ho na cokoli zeptat,“
vysvětlila Dvořáková.
Bojovou pozici zaujal terénní automobil 43. výsadkového praporu Chrudim, u něhož trojice vojáků
půjčila dětem zbraně, aby si je obtěžkaly. "Zkusil jsem si zbraně a přilbu. Vojáci mi ukázali, jak
střílejí. Myslím, že jednou taky budu vojákem," přiznal dvanáctiletý Štefan, který získal jednu
z prvních odměn.
Svůj stánek měla také Šicí dílna Šance pro Tebe, kde si mohli příchozí zakoupit zástěry, tašky,
polštáře a další. Ze zbytků látek se vyráběly odznaky. Opodál si děti z novin složily lodičku nebo
Večerníčkovu čepici, na jejíž špici pak přidělaly třásně v zelné a oranžové barvě, tedy v barvách
organizace.
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Akci zakončily umělkyně svým žonglérským vystoupením. Několik triků se naučily také zvídavé
děti. „Mladá generace tráví hodně času u počítače, mají virtuální světy, virtuální vztahy, ale tady to
je prostě živé," dodala Sophia Dvořáková.
Akce se uskutečnila díky finanční podpoře města Chrudim.
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