Terénní práce pracovníků Šance pro Tebe v Hrochově Týnci:
Chystáme další přehlídku talentů Tejnice má talent
Vážení a milí, dovolte nám, abychom vás pozvali na další akci, která vzniká v rámci práce terénních pracovníků
ze Šance pro Tebe, kteří od loňského roku působí kromě Chrudimi a Prachovic také v lokalitě Hrochova Týnce a
Chrasti u Chrudimi.
Akci s názvem „Tejnice má talent“ si už po druhé organizují sami naši klienti (děti, mladí i jejich rodiče z
komunity) a terénní pracovníci jim poskytují pouze minimální praktickou podporu.

Tejnice má talent se uskuteční ve čtvrtek 11. července od 14 hodin v parku v Hrochově Týnci.

„Tejnice má talent“ ukázala romské superstar už loni
Tejnice má talent se poprvé uskutečnila už loni 30. srpna 2012. Superstar v Hrochově Týnci spojila síly dětí a
mladých z místní komunity i jejich rodičů, kteří se všichni ocitli buďto v rolích pořadatelů anebo samotných
soutěžících. Tyršovy sady tak pravděpodobně poprvé viděly, že i „Tejnice má talent a své superstar“.
Úlohy hlavních organizátorů se tehdy chopili rodiče a mladí lidé z místní komunity, kteří sami přišli s návrhem
pořádání právě takové „superstar akce“.

Letošní roční soutěže opět připravují sami klienti
„Letošní talentová soutěž taktéž vzniká plně v režiji našich klientů a my máme velkou radost, že z naší strany
potřebují opravdu jenom malou podporu. Je to totiž jeden z důkazů, že naše práce přece jen nese plody – daří se
totiž aktivizovat zdejší komunitu,“ popsala Sophia Dvořáková, koordinátor terénních pracovníků v lokalitě Hrochův
Týnec, Chrast.
„Tejnice má talent“ je zábavné odpoledne, kde svůj prostor dostanou všechny děti, které se chtějí pochlubit svými
dovednostmi a talentem pro zpěv, tanec či další aktivity. „Děti se už teď pečlivě připravují a dokonce dvakrát
týdně po odpolednách zkouší,“ uvedla Michaela Zelenková, terénní pracovnice v Hrochově Týnci. Doplnila, že už
teď se očekává na 15 vystoupení, výkony bude hodnotit porota, ve které zasednou zástupci jak z minoritní, tak
také z majoritní společnosti. Jednotlivé výstupy pak doprovodí romská kapela Emila Gini.
K účasti v soutěži jsou přizváni všichni z Hrochova Týnce anebo z blízkého okolí. „Zapojit se do klání talentů
mohou opravdu všichni. Věříme, že vyjde dobré počasí. Děti ještě čeká výzdoba, prodej občerstvení, ale i samotné
moderování a provázení soutěžemi a na závěr samozřejmě předání cen pro „talent Tejnice,“ doplnila ještě
Michaela Zelenková.
Soutěž „Tejnice má talent“ anebo jí podobné akce mají za cíl rozpohybovat (aktivizovat) místní komunitu a
předvést veřejnosti, že i oni mají talent a něco dokáží.

Terénní pracovníci v Hrochově Týnci
Terénní pracovníci Šance pro Tebe od začátku července 2012 aktivně pracují s ohroženými obyvateli v sociálně
vyloučených romských lokalitách Pardubického kraje, konkrétně v Chrudimi, Hrochově Týnci a v Prachovicích.
Odbornou garanci v oblasti terénní práce poskytují sociální pracovníci ze Šance pro Tebe také ve Svitavách.
Práce v terénu znamená především aktivně vyhledávat, komunikovat a zapojovat se do práce v komunitách a v
ohrožených rodinách.

Poslání terénních programů Šance pro Tebe
Posláním Terénního programu pro rodiny ze Šance pro Tebe je pomoc a péče o ohrožené rodiny s dětmi a jedince
v obtížné sociální situaci. Terénní pracovníci programu nabízí pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se
kterými se ohrožené rodiny denně setkávají. Je to na příklad zadlužení, nevyhovující bytové podmínky,
nezaměstnanost, ale i výchovné problémy u dětí.

Pracovníci terénního programu a jejich práce
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Následnou prací v
rodinách přispívají pracovníci ke zlepšení jejich sociální situace. Cílovou skupinou Terénního programu pro rodiny
jsou nejen celé rodiny, ale i matky mladší 18 let anebo těhotné mladé klientky.
Nejdůležitější část terénní práce tvoří navázání, ale především udržení vztahu s rodinou. Budování důvěry mezi
pracovníkem a rodinou totiž dává příslib k další spolupráci díky níž lze dosáhnout znalosti, dovednosti,
odpovědnosti a sebedůvěry klientů. Klienti pak budou schopni vlastními silami řešit vzniklé potíže nebo jim
včas předcházet.

Šance pro Tebe - otevřená a tvořivá komunita
Poskytujeme nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozujeme
nízkoprahová zařízení Futur a Áčko v Chrudimi.
Provádíme terénní kontaktní práci v Chrudimi a v Prachovicích.
Terénní formou pracujeme s ohroženými rodinami v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci.
Nabízíme uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.
Provozujeme Dům Agora jako "místo k setkávání" a poskytuje zázemí kulturním, společenským a zájmovým
aktivitám. Prostřednictvím akreditované vzdělávací agentury nabízíme expertní a vzdělávací služby.
Občanské sdružení Šance pro Tebe poskytuje služby v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci v rámci
Individuálního projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém
kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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