Ve Vysokém Mýtě dne 12. března 2019

„Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska.“

Úřad vlády ČR již druhým rokem finančně podpořil Šanci pro Tebe, z.s. s projektem: „Zlepšení
životních podmínek Romů Vysokomýtska.“ Podpoření projektu umožnilo pokračovat
v započaté práci v sociálně vyloučené lokalitě 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 lokality a jejich specifik. Zázemí
v dané lokalitě má své výhody i nevýhody,“ uvádí ředitelka Šance pro Tebe, z.s. Sophia
Dvořáková.
„Připravovali jsme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na úspěšný vstup do školy.
Vyrovnávali jsme deficity způsobené sociálním vyloučením a nepodmětným prostředím,
ve kterém děti žijí. Zapojením rodičů do předškolního vzdělávání jsme podpořili změnu
směrem ke vzdělání a hodnotě“ popisuje další význam práce ve Vysokém Mýtě Sabina
Kajsrlíková

Šance pro Tebe chce pokračovat v poskytování svých služeb ve vyloučených lokalitách
Pardubického kraje, a proto chce i nadále působit v lokalitě Vysoké Mýto a věnovat se nejen
rodinám a jednotlivcům, ale i dětem a mladým dospělým.
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Pracovníci zapojeni v daném projektu se stali součástí dané lokality 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 daří rizika
eliminovat, a to i za podpory příslušníků komunity (oblastní poradci) a s využitím potenciálu
komunity. „Věříme, že aktivity projektu přispějí k pozitivním změnám sociálně vyloučených
osob, ve fungování v jejich sociálním prostředí,“ popisuje práci Sophia Dvořáková.

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

Bc. Sophia Dvořáková, tel.: +420 734 154 528, sophia@sance.chrudim.cz
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