Ve Vysokém Mýtě dne 25. května 2019

Šance pro Tebe chce ve Vysokém Mýtě zůstat a i nadále pracovat
s lidmi v tíživé sociální situaci, vidí v tom dlouhodobý smysl i pro
ostatní obyvatele města
Projekt na podporu dětí ve vyloučené lokalitě ve Vysokém Mýtě pokračuje.
Šance pro Tebe, která ve Vysokém Mýtě působí od roku 2018, pracuje s dětmi, rodinami
i jednotlivci v obtížné sociální situaci. Finanční podporu na svou práci organizace získává
z více zdrojů. Jedním z podporovatelů je i samotné město Vysoké Mýto, které nás podpořilo
částkou 25.000 Kč.
Znamená to, že se ve Vysokém Mýtě pracuje i nadále s dětmi a rodinami, které potřebují
pomoc? Znamená to, že děti (ve věku 3 -10 let) se nebudou opět toulat po ulici místo toho,
aby trávily čas smysluplněji, např. v klubu či předškolce?
Přesně o tohle Šance pro Tebe stojí a chce pokračovat ve své práci a být ve Vysokém Mýtě i
i nadále k dispozici všem, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci a mají zájem ji řešit.
„Za organizaci Šance pro Tebe, která tady ve Vysoké Mýtě pracuje od roku 2018, chci velice
poděkovat za vstřícný přístup zdejší radnici a všem jejím představitelům. Děkujeme. Bylo a je
pro nás velice důležité, že jste nám zde poskytli prostory pro naši práci, zázemí a především
důvěru“ děkuje ředitelka Šance pro Tebe Sophia Dvořáková.
Pracovali jsme a podporovali děti ze sociálně vyloučeného prostředí na startu jejich cesty za
vzděláním a současně jsme realizovali klub pro děti ve věku od 6 -10 let, jako prevenci vzniku
sociálně patologických forem jednání a chování. „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 uvědomění si potřebnosti a pravidelnosti nácviku
elementárních návyků a vědomostí spojených s přípravou a vstupem do školního prostředí“
vysvětluje Sophia Dvořáková.
Co konkrétně Šance pro Tebe ve Vysokém Mýtě dělá?
„Učíme dvacet dětí trávit čas jinak, než-li poflakováním se po ulici anebo před domem. Děti,
se kterými pracujeme, bohužel často nic jiného nepoznali a teprve nyní vidí příklad toho, že
čas se dá trávit i jinak, třeba hrou, a že vzdělání má svůj význam,“ říká Sabina Kajsrlíková ze
Šance pro Tebe, která se ve Vysokém Mýtě věnuje výhradně dětem a mladým.
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„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 Sophia
Dvořáková.
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.
Šance pro Tebe, z.s.
www.sance.chrudim.cz
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