V Chrudimi 24. 9. 2018

Chrudimská organizace Šance pro Tebe pomáhá lidem z vyloučené lokality ve
Vysokém Mýtě
Chrudimská Šance pro Tebe pracuje s lidmi z vyloučené lokality ve Vysokém Mýtě.
Cílem projektu je zapojit komunitu z dané lokality do většinové společnosti.
Vysoké Mýto/Chrudim - Šance pro Tebe pracuje na novém projektu, při němţ se snaţí o
rovnoprávné zapojení skupiny lidí ţijící v sociálně vyloučené lokalitě Husova "Farma" ve Vysokém
Mýtě do společnosti. Jedním z cílů organizace je vybudovat rodinné centrum a prostřednictvím
terénní sociální práce a metod komunitní práce pracovat s komunitou, která je tvořena převáţně
romskými obyvateli.
"Vycházíme ze zkušenosti, ţe ţivot v sociálním vyloučení je bezútěšný a bezvýchodný. Lidé ţijící s
touto nálepkou si často nejsou schopni nijak pomoci, volí krátkodobé cíle uspokojující jejich
základní a okamţité ţivotní potřeby. Děti automaticky přejímají tyto vzorce a dochází
k mezigeneračnímu přenosu, to se děje i v této lokalitě," řekla ředitelka Šance pro Tebe Sophia
Dvořáková.
Pracovníci se snaţí těmto lidem pomoci v obtíţných ţivotních situacích, jimiţ jsou například dluhy,
ztráty bydlení či nezaměstnanost. Dalším úkolem pracovníků je motivovat děti k dokončení
základní školy i dalšímu vzdělávání. "Rodiče dětí v lokalitě mají obvykle jen základní nebo
nedokončené vzdělání, tato úroveň je tedy normální laťkou i pro jejich děti. Rodiče pak kladou
malý důraz na vzdělání svých dětí, škola jim samotným nepřinesla nic, čím by mohli ovlivnit svou
ţivotní situaci," vysvětlila Dvořáková.
Velmi důleţitým tématem je zaměstnání, pracovní moţnosti a platové ohodnocení, i tyto okruhy
budou pracovníci s obyvateli probírat v rámci finanční gramotnosti. „Často se ţivot v zadluţení
stává vzorcem chování a toto jednání přechází na další generace. Terénní pracovník pomáhá
uţivatelům zorientovat se v jejich rodinném rozpočtu, řešit svou finanční situaci a právní problémy
s ní spojené,“ přiblíţila projektová manaţerka Marie Sixová.
Organizace se také pokusí přimět místní k aktivnímu trávení volného času. „Chceme zamezit
jednotvárnému rizikovému způsobu vyuţívání volného času doprovázeného pocity nudy,“ doplnila
Dvořáková. Pro obyvatele budou připraveny pravidelné aktivity jak v rodinném centru, tak
v místních organizacích, s nimiţ Šance pro Tebe začala spolupracovat. Celkem uzavřela 30
kontraktů o spolupráci.
Všechny zmíněné aktivity by měly vést k rozvoji dané komunity a jejímu začlenění do většinové
společnosti. „Jiţ na začátku realizace se podařilo ve spolupráci s městem zajistit zázemí pro
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poskytování sluţby. Objekt jsme museli nejprve vyklidit, uzpůsobit a vybavit pro práci s dětmi,“
popsala pracovnice lokality Eva Danišová.
Vyloučená lokalita Husova "Farma" se nachází na okraji města u hlavní silnice a vznikla kombinací
řízeného sestěhování a dlouhodobé existence. Tvoří ji dva bytové domy, které byly přebudovány z
bývalých kasáren a následně dostavěny, společně s uzavřeným dvorem. Ţije zde přibliţně 200
obyvatel. Jedná se převáţně o vícegenerační souţití rodin s malými dětmi, které zde ţijí celý ţivot.
Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR, Rady vlády pro romské menšiny a města
Vysoké Mýto.
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