Chrudim, 25. listopadu 2020
Komplexní podpora ohrožených rodin na Chrudimsku
Ve světovém měřítku je extrémní chudobou zasažena až 1 miliarda populace. Chudoba je zásadní
a dlouhodobý problém také České republiky. Z Českého statistického úřadu vyplývá, že v České
republice byl v roce 2019 zhruba jeden milion obyvatel s příjmem pod hranicí 12 818 korun
na měsíc. Vlivem nedostatku finančních prostředků se lidé potýkají s depresemi, zoufalostí,
vyhořením a dalšími pocity, jež mohou vést až k alkoholismu, problémům s drogami, prostituci
a násilí. Nepříznivá situace často znemožňuje běžný společenský život a může mít za následek
sociální vyloučení. Osoby jsou vyčleněny mimo běžný život společnosti a v důsledku své
nepříznivé situace se do něj nemohou zapojit.
Šance pro Tebe vynakládá maximální úsilí v boji s chudobou a sociálním začleňováním
jednotlivců a rodin z vyloučených lokalit do většinové společnosti. Rodičům poskytuje pomoc
a podporu k zachování funkčnosti rodiny a tím eliminuje ohrožení dítěte ve výchově a ve vývoji.
Součástí každodenní práce terénního sociálního pracovníka je aktivní vyhledávání rodin, které řeší
problémy se zadlužením, s bytovými podmínkami, nezaměstnaností, výchovnými problémy dětí
apod. Pracovníci uvedené služby úzce spolupracují s pracovníky OSPOD, se zastupiteli měst a obcí,
úřadem práce, školskými zařízeními a dalšími institucemi. Klientům je poskytována právní, dluhová
a psychologická podpora, dále jsou pořádány pravidelné osvětové semináře na zdravotnická,
vzdělávací a finanční témata.
V rámci zvýšení šancí na zaměstnání lidí dlouhodobě vedených na úřadu práce úzce
spolupracujeme s Šicí dílnou Šance pro Tebe. Prostřednictvím tréninkových pracovních míst
se uchazeči naučí nebo získají pracovní návyky, které jim v budoucnu pomohou v jejich dalším
zaměstnání. Oslovené zaměstnankyně jsou vděčné za příležitost, kterou dostaly. Dle jejich slov
je jejich činnost v šicí dílně baví, těší se na kolektiv a do práce chodí rády.
„Mám dobrý pocit z toho, když za sebou vidím svojí práci. Vyrábíme zde různé tašky, pod-sedáky,
peněženky, pouzdra, relaxační pelíšky pro miminka, hračky a podob. Jsem ráda, že zde mohu
pracovat, oblíbila jsem si kolektiv, ve kterém si rozumíme“, tvrdí s úsměvem na tváři Natálie, jedna
z podpořených osob.
Odborní pracovníci se pohybují především v přirozeném prostředí cílové skupiny, a to souběžně
v lokalitách Chrudim, Hrochův Týnec, Prachovice a jejich okolí. Pracovník se stává klíčovým
pracovníkem pro vybranou cílovou skupinou a podporuje ji ve změně sociální situace komplexní
podporou. Ve spolupráci s dalšími subjekty (OSPOD, škola, lékař, obec) vytváří podpůrnou síť
služeb pro rodinu. V rámci komplexní podpory sociálně vyloučených rodin ve všech 3 lokalitách
byla věnována pozornost školství i kompetencím rodičů vůči zdravému vývoji a výchově dětí,
a to za aktivní účasti celé rodiny.

Mezi předškolní cílené aktivity vedoucí k přípravě na vstup dítěte do ZŠ patří nácvik rozvoje
řečových a jazykových schopností, poznávací aktivity, pohybové, hudební a výtvarné aktivity,
didaktické hry, budování základních hygienických návyků apod. Rodiče jsou seznámeni s úrovní
vědomostí a dovedností, které by jejich dítě mělo v daném věku zvládat. Na další cestě za úspěchem
motivujeme rodiče k práci s dítětem. Jsou podporováni v zájmu o vzdělání dětí, v dodržování
pravidel a posilování jejich kompetencí a zodpovědnosti.
Několikaletý projekt nám umožnil pracovat na rozvinutých patologických jevech, jehož výsledkem
je ustálení funkčnosti rodin ve vztahu k vnějšímu prostředí. Projekt motivoval cílovou skupinu
a změnil její postoj ke vzdělávání a lékařské péči. Viditelné pokroky v oblasti školství zvýšily šance
na budoucí kvalitu života dětí. Zlepšil se vztah rodiny vůči dětem, který v důsledku omezil rizika
odebrání dětí do náhradní péče. Tréninková místa umožnila u většiny podpořených osob uplatnění
na otevřeném trhu práce. Projekt přinesl také pozitivní změnu v chápání situace majitelů ubytoven
a jejich vlastní podíl na změně v soužití. Moc si vážíme Vaší podpory a děkujeme za ní.
Projekt Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257 a aktivity s ním spojené byly realizovány za finanční
podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

