Terénní práce v Prachovicích:
Jeskyně veřejně představila své aktivity lidem z Prachovic i rodičům dětí
Terénní program Jeskyně, který v obci Prachovice nedaleko Chrudimi funguje už dvanáctým rokem, představil
ke konci loňského roku obyvatelům Prachovic svou práci s dětmi.
Pracovnice terénního programu pro děti a mládež spolu se svými malými i většími klienty zpracovali časovou osu
roku 2013 a na ní ilustrovali, co všechno v průběhu své roční práce stihli podniknout. "S klienty jsme na jednotlivé
akce zavzpomínali a popovídali si o nich. Časovou osu, která byla krásně zpracovaná a nakreslená, jsme následně
v předposledním týdnu roku ukázali v prachovické základní škole. V tu dobu se tam konal i adventní jarmark a tak
tohle kreativní dílko s prezentací naší práce vidělo docela dost lidí i rodičů dětí, kteří Jeskyni navštěvují," popsala
Barbora Pekáčová, jedna z pracovnic Terénního programu Jeskyně v Prachovicích.
Více o Terénním programu Jeskyně se čtete na našich webových stránkách v sekci Terénní programy.
Po týdnu se prezentace práce v Jeskyni přesunula do prostor zdejšího obecního úřadu. "Paní starostka Čepová a
vedení obce nám jako v mnoha jiných věcech vyšli vstříc a my jsme mohli až do konce roku touto formou
oslovovat veřejnost a zase o trochu více vysvětlit, co je naším úkolem v Prachovicích a hlavně proč tady jako
Šance pro Tebe působíme," uvádí Monika Škvrnová, která je koordinátorkou terénních prací v Prachovicích.

A co všechno se v Jeskyni v Prachovicích v uplynulém roce odehrálo?
Informace o tom, co všechno se děje v lokalitě Prachovice se podívejte na našich webových stránkách zde.
V loňské roce se v rámci Terénního programu Jeskyně zrealizovalo třináct akcí, kromě toho se pracovníci
programu zaměřili také na navazující preventivně zaměřený projekt s názvem Krok za krokem do života II. Projekt
je možné realizovat díky finanční podpoře z akciové společnosti Holcim.
Krok za krokem do života II. byl i v loňském roce zaměřen na preventivní téma a tak se děti z "Jeskyně" vydaly
třeba do brněnského Muzea romské kultury. Dalším z témat byly vztahy a konflikt anebo zodpovědnosti k
budoucnosti, kdy se řešilo na příklad to, co přináší studium, jak se píše životopis, co je dobré vědět u pracovního
pohovoru, jak funguje úřad práce anebo jak ovlivňuje život závislost na sociálních dávkách.
"Nevěnovali jsme se ale pouze preventivním tématům, realizovali jsme i několik zážitkových a volnočasových akcí,
na nich se děti mohly seznámit s tvořivými alternativami trávení volného času," doplnila Barbora Pekáčová.
Více o projektu Krok za krokem do života se dočtete na našich webových stránkách v sekci novinky anebo v
sekci projekty.

A jak akce mohou vypadat? Třeba jako výlet za vánoční atmosférou
Děti, které bydlí v Prachovicích a jsou zapojené do Terénního programu Jeskyně, se v prosinci vydaly na vánoční
výlet. Spolu se svými pracovnicemi z terénního programu zavítaly o třetí adventní neděli na představení Sněhurka
do pardubického divadla i také nasály vánoční atmosféru a podívaly se třeba na živý betlém.

Výlet měl dětem ze sociálně vyloučené lokality v Prachovicích pomoci nejen v tom, aby i ony mohly více
přičichnout k vánočním vůním a náladě. "To nebyl jediný cíl našeho výletování. Děti z programu to také mělo
naučit pohybovat se po velkém městě. Navíc představení Sněhurka v sobě neslo i preventivní charakter – hrálo se
přece o boji dobra se zlem," říká Monika Škvrnová, terénní pracovnice Šance pro Tebe, která působí jako
koordinátor v lokalitě Prachovice.
Výlet za kulturou děti spojily i s tradicí vánočních přání. "Navštívily jsme totiž i vánočně vyzdobené pardubické
obchodní centrum, kde si děti mohly napsat a pověsit svá vánoční přání na veliký stromeček," doplňuje povídání o
vánočním výletu Barbora Pekáčová, pracovnice Terénního programu Jeskyně. "Kromě toho děti viděly živý
betlémek, prošly se po adventní tržnici a obdivovaly pardubický vánoční strom. Nejvíce se jim ale líbilo
představení Sněhurka ve Východočeském divadle Pardubice," uzavírá terénní pracovnice Barbora.
Že se výletní akce za vánoční atmosférou povedla, potvrdilo i to, že děti o ní mluvily až konce roku.

Poslání terénních programů Šance pro Tebe
Posláním terénních programů ze Šance pro Tebe je pomoc a péče o ohrožené děti i celé rodiny s dětmi v obtížné
sociální situaci. Terénní pracovníci nabízí pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se ohrožené
děti, mladí lidé i rodiny denně setkávají. Je to na příklad zadlužení, nevyhovující bytové podmínky,
nezaměstnanost, ale i výchovné problémy u dětí či vzdělání a pomoc a podpora při dalším výběru školy.

Pracovníci terénního programu a jejich práce
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují děti, mladé dospělé a rodiny ohrožené sociálním vyloučením.
Následnou prací s nimi přispívají pracovníci ke zlepšení jejich sociální situace.
Nejdůležitější část terénní práce tvoří navázání, ale především udržení vztahu s klientem. Budování důvěry mezi
pracovníkem a klientem 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 je jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci Individuálního projektu
Pardubického kraje na sociální služby financovaného z Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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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