Šance pro Tebe zopakuje úspěšný "blešák Děravá kapsa"
Termín: čtvrtek 20. června 2013
Místo: Agora, Štěpánkova 92, Chrudim
Čas: od 15 do 17 hodin
Šance pro Tebe, nezisková organizace z Chrudimi, chystá další pokračování dobročinného bazaru neboli blešáku s
názvem Děravá kapsa.
Bleší trh Děravá kapsa připravují pracovníci Terénního programu pro rodiny, který působí v lokalitě Chrudim, ve
spolupráci s pracovníky z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Futur, který najdete na Školním náměstí v
Chrudimi. Do příprav a organizace Děravé kapsy se zapojili také sami klienti terénního programu Šance pro
Tebe.
Podruhé se tak v prostorech domu Agora pod chrudimským náměstím uskuteční bleší trh s věcmi, které se jiným
už nehodí, ale druzí je ještě mohou upotřebit a ocenit. "Hlavním cílem blešího trhu Děravá kapsa je zapojit
některé z klientů do příprav a samotného průběhu akce. Dalším cílem je samozřejmě zprostředkovat našim
klientům věci, které potřebují a ocení především proto, že pro ně budou finančně dostupné," popisuje Michaela
Benešová, terénní pracovnice ze Šance pro Tebe.
V průběhu blešího trhu Děravá kapsa jsme mysleli i na zábavu pro pro děti. "Máme připravený doprovodný
program v podobě výtvarné dílny, ve které si děti i jejich rodiče mohou vylepšit a zdokonalit věci, které si na
bleším trhu zakoupí," doplnila Michaela Benešová.
S pozdravem za Šanci pro Tebe,
Mgr. Veronika Volejníková, PR komunikace, media@sance.chrudim.cz
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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