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Krátce z našich lokalit

Hrochův Týnec | Už po třetí v řadě se představily dětské talenty, které

své nadání poměřily na soutěži „Tejnice má talent“. Letošní ročník byl
oproti předchozím jiný - poprvé se nekonal na „domácím hřišti“
v Hrochově Týnci, ale v sousedních Přestavlkách. Sem se soutěž musela
přesunout, protože nedostala zelenou od místních.
Všechny lokality | Od pondělí 22. září se po celé ČR slavil Týden
nízkoprahových klubů. Zapojily se také všechny naše nízkoprahové
kluby. Své dveře otevřely kluby v Chrudimi a Prachovicích, v Hrochově
Týnci se navíc besedovalo o finanční a právní gramotnosti a v Chrasti se
hrál turnaj ve Streetballu.
Chrudim | „Ministerský den“ přivedl ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera také do Šicí dílny „Ušito s
šancí“. Dílnu a obchůdek navštítili spolu s ním také zástupci města.
Další naše novinky najdete u nás na webu
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Rozhovor s Pavlem Šotolou,

radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

„Přijde mi, že se o sociálních službách stále velice málo ví. Jakoby byly na pokraji zájmu.
Stálo by za to, veřejnost víc informovat o systému sociálních služeb, o jejich významu,
o jejich potřebnosti.“
Máte vystudovanou stavební školu, jste absolvent ČVUT, co
vás přivedlo do sociální oblasti?

a politických nálad to nepovažuji za velkou jistotu.
Nicméně teď vláda počítá s částkou 7,2 miliardy korun, které
půjdou do sociálních služeb. Plus k tomu počítá s částkou
750 milionů korun na zvýšení platů pracovníků v sociálních
službách. Tahle částka by nyní měla být od státu garantovaná
na tři roky. Samozřejmě je to odvislé od schvalování státního
rozpočtu na každý rok.

Bylo to úplně náhodou. Vlastně to má vzdálenou historii
v době, kdy jsem se rozhodl nejít na vojnu a jít raději na
civilku. Tu jsem si odkroutil na tehdejším okresním úřadě
v Chrudimi, kde jsem začal jako civilkář a pak jsem tam
pokračoval jako referent a postupně jsem si prošel všemi
pozicemi. Když v roce 2002 skončily okresní úřady, tak jsem
zkusil štěstí v komunální politice a stal se místostarostou
Hlinska. V roce 2010 jsem jako náhradník nastoupil do
krajského zastupitelstva a zároveň se stal neuvolněným
radním pro neziskový sektor. Teď po posledních krajských
volbách mi do mých kompetencí přibyly i sociální věci. To, že
jsem si prošel řadou pozic, vnímám jako výhodu, protože na
věci mohu nahlížet tzv. zespoda i z vrchu. Na druhou stranu
nejsem v jedné pozici zabředlý desítky let a tak některé
profesní věci dokážu vnímat s určitým odstupem.

Existuje nějaký recept, jak z nejistoty ve ﬁnancování ven?

Jedno z možných řešení je víceleté financování. Mluví se
o tom neustále a ti, kteří se zapojili do evropských projektů,
tak tu jistotu mohli na dva tři roky zažít. Nicméně státní
rozpočet je nastavený pouze na rok. Znamenalo by to zásadní
změnu systému. Domnívám se, že právě u sociálních
služeb by to řešitelné bylo.

A jaké příležitosti ﬁnancování mají neziskové organizace
v oblasti sociálních služeb v Pardubickém kraji v roce 2015?
V příštím roce budou fungovat všechny zdroje jako v minulých letech, omezeně budou fungovat i ty evropské. Stát bude
i nadále financovat sociální služby ze státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale od
1. ledna dojde ke změně financování, kdy prostředky nebude
rozdělovat ministerstvo, ale kraj.

Jaký největší problém vidíte ve ﬁnancování neziskových
organizací na Pardubicku?

Největší problém vidím v každoroční nejistotě financování.
Dopředu nevíme, kolik finančních prostředků bude
v konkrétním roce ve státním rozpočtu vyčleněno. Samozřejmě existují rozpočtové výhledy, ale vzhledem ke změně vlád
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Rozhovor s Pavlem Šotolou,

radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor
vytipovat a komunikovat s těmi, kterým takový průšvih
hrozí. Je to moc důležité a zároveň neuvěřitelně těžké. Je to
ale cesta. Další, co by mohlo napomoct a ulehčit práci, je
určitá provázanost mezi sektory. Na příklad mezi školou,
poskytovatelem sociálních služeb anebo lékařem. Tohle
u nás bohužel moc nefunguje.
Myslím si, že to je tím, že v naší zemi se dlouhodobě
a tradičně jede právě podle jednotlivých sektorů a na druhou
stranu je to i určitá netečnost některých kompetentních lidí.
Třeba je to tím, že nechtějí být těmi, kteří ukážou na
problém. V tomhle propojování jsou lidé ze sociální oblasti
nejdále, mají snahu o spolupráci a komunikaci s ostatními
sektory.

Teď máme aktuálně vyhlášen termín pro podávání
žádostí o finance na rok 2015, a to od 1. do 31. října.
Další novinkou je poskytování státních dotací pouze ve dvou
splátkách. 60 % dotace bude poskytnuto na jaře a zbytek
v létě. Další možností financování jsou prostředky z EU.
Mám ale obavu z toho, že v příštím roce budou některé
projekty končit a nové zároveň ještě nebudou začínat.
Pravděpodobně se v příštím roce budou moci podávat
žádosti, ale že by byl nový tok financí v rámci nového programovacího období, to nepředpokládám. Tady má Česká
republika zpoždění v nastartování nových programů.
Domnívám se tedy, že s tokem dalších peněz z EU
můžeme počítat až v roce 2016.

Co soudíte o sociálních službách, které poskytuje Šance
pro Tebe?

Pavel Šotola je členem Rady Pardubického kraje
a zodpovídá za sociální péči a neziskový sektor. Pochází z Hrochova Týnce a nyní žije v Hlinsku. Vystudoval
Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém Mýtě
a České vysoké učení technické v Praze. Svým studijním oborům se ale nikdy prakticky nevěnoval. Místo
vojny strávil „civilku“ na okresním úřadu v Chrudimi,
a to nasměrovalo jeho kroky do oblasti státní správy,
samosprávy a neziskového sektoru. Je mu 44 let, má
dceru a syna a ve volném čase se věnuje cyklistice,
Sophia Dvořáková je ředitelkou Šance pro Tebe
tanci anebo třeba vlastnoruční výrobě bubnu.
od začátku února 2014

Šance pro Tebe podle mě patří k významným poskytovatelům sociálních služeb v rámci celého kraje. Navíc zacílení
služeb – práce s dětmi, mládeží, celou rodinou – zrovna
tohle je problematika, do které je třeba investovat. Je vidět,
že tam, kde se s mládeží nepracuje, tak to přináší spoustu
problémů. Jak v tom teenagerovském věku, tak také v době,
kdy tito mladí mají už své rodiny. Vždycky nás nějaký
zanedbaný problém nakonec dožene.

Je tohle cesta, jak klientům v tíživé situaci pomáhat?

Myslím si, že terénní práce je hodně důležitá. Málokdo
v nepříznivé sociální situaci to dokáže sám od sebe vyhodnotit. Málokdo dokáže najít pomoc a řada lidí se v tom „plácá“.
Když jsou ale v terénu sociální pracovníci, dokáží lépe
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...A co nás ještě zajímalo?

Rozhovor s Pavlem Šotolou,

radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor
Prozraďte na sebe
něco, co jste zatím
v žádném rozhovoru
ještě neřekl.

Řekněte nám něco, co jste v rozhovoru vždy chtěl říct, ale
nikdy se vás na to nikdo nezeptal...

Když to vezmu v návaznosti na sociální služby, tak mi
přijde, že se o nich stále velice málo ví. Přijde mi, že jsou
jakoby na pokraji zájmu, a to i té komunální sféry. Sociálních služeb je opravdu mnoho a i v zákoně to vypadá hodně
nepřehledně. A mně pak přijde, že se lidé často vysilují už
jenom tím, aby se v těch službách vůbec našli. Přijde mi to
škoda, protože s nějakým tipem sociální služby se alespoň
jednou za život potká každý z nás. Stálo by za to, veřejnost
víc informovat
o systému sociálních služeb, o jejich
významu, o jejich
potřebnosti.
Abychom v
momentě, kdy
najednou tu službu
potřebujeme my
nebo někdo z okolí,
dokázali správnou
pomoc najít.

Vzhledem k tomu, že
jsem zatím mnoho
rozhovorů nedělal, tak
to zkusím vzít úplně
odjinud. Letos na
začátku roku jsem si
řekl, že bych rád
podnikl takové tři
neobvyklé věci, které
nesouvisí s prací. Dvě
se týkají cyklistiky.
První povedená věc
byl výlet z Hlinska
do Znojma, je to 145 kilometrů. Pak jsem se nechal „ukecat“
na 24 hodinový maratón, kdy se mi k mému překvapení
podařilo najet 312 kilometrů. Hezky jsem si u toho vyčistil
hlavu. No, a pak se mi podařilo s mým synem strávil společný čas při výrobě bubnů „jambe“. Každý jsme si vyrobili svůj,
a to ve společnosti dalších deseti chlapů. Bylo to super.

Máte ho v kanceláři?

V kanceláři ho nemám. Ale musím říct, že to byla fuška –
dostali jsme obrovský špalek, museli ho opracovat motorovou pilou. Vyzkoušel jsem si natahování kůže a další činnosti. Dodělal jsem ho minulý týden. Moc se těším, až si zabubnujeme.

Děkujeme za laskavý
rozhovor.
Rozhovor vedla
Veronika Volejníková
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Foto: Archiv P. Šotoly

Jaký byl dobrovolnický projekt s ADROU
Jaké jsou příběhy našich dobrovolníků?

S koncem prázdnin se skončil také náš významný dobrovolnický projekt, který podpořila Nadace ADRA. Jeho cílem bylo zapojit
dobrovolníky do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení.
Dobrovolníky jsme hledali v Chrudimi, Hrochově Týnci, Prachovicích a Chrasti. Dobrovolníci působili v rodinách, v nichž už
sociální pracovníci Šance pro Tebe poskytují sociální služby. Působili ale také v nízkoprahových klubech pro děti a mládež. Do
dobrovolnického projektu s ADROU se přihlásila dvacítka dobrovolníků. Zaškolili jsme v přímé práci s rodinou anebo v nízkoprahovém klubu dvanáct z nich. V projektu i nadále působí deset dobrovolníků.
Příběh jedné z našich dobrovolnic začal v rodině se dvěma
dětmi, starší z nich se zotavuje ze závažné nemoci. „Předtím

jsem sice již jako dobrovolník působila, nikdy se nejednalo
o přímou spolupráci s konkrétní rodinou. Mým úkolem bylo
přijít s takovými činnostmi, které by této čtyřleté holčičce
pomohly rozvíjet, pokud možno zábavnou formou, nejen její
manuální, ale i kognitivní dovednosti.
Jednou z takových činností se velmi záhy stalo i kreslení.
Nejenže jí samotné používání pastelek, temper a vodovek
pomohlo lépe se zorientovat v jednotlivých barvách, rovněž
jí i dopomohlo k rozvoji jemné motoriky. Přece jen správné
držení tužky či štětce je, ač se to mnohdy nezdá, věda.
Svět jsme poznávaly prohlížením dětských knížek. Uvědomit
si různé tvary předmětů nám zase pomohly puzzle. A že čáry
nejsou jen rovné, jsme se naučili při jejich obtahování.
Do této rodiny docházím i nadále.
Každý čtvrtek se tak zas a znovu na necelé dvě hodiny
setkáváme nad všelijakými barvami a tvary, poznáváme svět
prostřednictvím knížek a učíme se, že čáry nejsou jen rovné,
ale že se i, jako různé cesty v životě, klikatí.

Musím se však přiznat, že na samém začátku jsem měla jisté
obavy. Především jsem se bála toho, jak na mě bude malá
reagovat, jak vážné to s ní po zdravotní stránce vlastně je, co
na mě řeknou její rodiče a jak a zda já sama v této nové roli
obstojím.
Na druhé straně jsem byla velmi zvědavá, těšila jsem se na
spolupráci s novými lidmi, na další zkušenosti i na tu
možnost dozvědět se něco nejen o jiných, ale i o mně samotné. Na začátku bylo zkrátka příliš otázek a jen málo odpovědí. Postupem času a užší spoluprací nejen s pracovníky Šance
pro Tebe, ale i samotnou rodinou, se podařilo většinu z výše
položených otázek zodpovědět.
Dnes více než kdy jindy vnímám dobrovolnictví jako nedílnou součást svého života. Cítím, že čas, který věnuji jiným, je
čas smysluplně strávený. Mám radost, že se těším z přítomnosti druhých a že se, doufám, snad oni těší z té mé.“
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Dobrovolnice Aneta Balejová je studentkou oboru sociální
antropologie na univerzitě v Pardubicích. Je jí 24 let. Pracuje
jako dobrovolnice v Šanci pro Tebe v konkrétní rodině už více
než půl roku.

Jaký byl dobrovolnický projekt s ADROU?
Rozhovor: Od dobrovolnictví k pracovní smlouvě
Po vykonání dobrovolnické práce v nízkoprahovém klubu
Futur v Hrochově Týnci jste přistoupila na zaměstnanecký
poměr. Co Vás k tomu vedlo?

Kolik ze svého volného času jste dala pro dobrovolnickou
práci?

Kdykoliv jsem našla chvíli volna, během dobrovolnictví jsem
totiž ještě pracovala v Praze.

Cílová skupina v Hrochově Týnci se mi velmi líbí, proto jsem
se rozhodla navázat zaměstnanecký poměr. Jeden z důvodů
je, že mi práce jak dobrovolníků, tak i zaměstnanců připadá
velmi kreativní. Má smysl pro cílové klienty, i pro zaměstnance, kteří mohou pomáhat dětem v nevyhovujícím sociálním prostředí. Celkově se mi práce organizace Šance pro
Tebe a její způsob vedení „věcí“ velmi zamlouvá.

Jaké jste měl pocity, když jste do nízkoprahového klubu
poprvé vstoupila?

Pocity byly smíšené, nikdy před tím jsem nekomunikovala s
10 až 15 klienty najednou.

A jaké máte pocity nyní? Jak moc jste se s dětmi v klubu
sblížila?

Dobrovolnictví nedává člověku takové kompetence jako
zaměstnanecký poměr, což je také jeden z důvodů, proč jsem
se rozhodla tuto práci dělat jako zaměstnanec. Připadá mi
fajn pracovat na něčem, co jsem si zkusila jako dobrovolník
a zjistila, že to opravdu má smysl. Spousta mladých lidí neví,
jak správně naložit se svým volným časem a já jim dobrovolnictví v organizaci vřele doporučuji.

Nyní už je to lepší, člověk se nesmí nechat zahnat do kouta.
Musí najít způsob, jak s dětmi komunikovat, jak je zaujmout
a hlavně, jak je správně vést.

Dobrovolnice Aneta Bartošová je krásným příkladem toho, že
z dobrovolnické práce se může stát i práce se zaměstnaneckým poměrem. Anetě je 26 roků, vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, nyní působí jako stálý pracovník v NZDM
Futur v Hrochově Týnci. Jako dobrovolník pracovala rok.

Co vám dobrovolnická práce přinesla?

Zkušenosti, možnost seznámit se s novými lidmi, poznat
organizaci Šance pro Tebe, uvědomění si hodnoty věcí
v životě - na příklad sociální jistoty, zázemí, význam rodiny.
Snažím se pochopit mentalitu romské kultury, jejich zvyky
a postoje.
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Chcete se stát dobrovolníkem? Potřebujete
více informací o dobrovolnictví? Najdete je
u nás na webu: www.sance.chrudim.cz

Fotogalerie:

Otevřeli jsme šicí dílnu a obchod „Ušito s šancí“
Tak už máme otevřeno, přijďte k nám nakoupit | Ve čtvrtek 24. července 2014 ve 13 hodin jsme slavnostně ve
Fortenské ulici č.p. 138 otevřeli náš zcela nový obchůdek "Ušito s šancí". Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a podívat
se do nových prostor na naše výrobky, které vznikají v šicí dílně. Obchůdek i šicí dílna stojí na principech sociálního podnikání. S rozjezdem obchůdku a šicí dílny „Ušito s šancí“ pomohla Česká asociace streetwork (ČAS) a Národní
vzdělávací fond, kteří obchůdku věnovali finance ze zdrojů Velux foundation. Velký dík patří městu Chrudim, které nápad založit sociální podnikání v šití a úklidových pracech podporuje už od roku 2013.
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Fotogalerie:

Otevřeli jsme šicí dílnu a obchod „Ušito s šancí“
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foto | Veronika Volejníková

I letos jsme uspěli ve veřejné zakázce
Pardubického kraje. NA ČEM BUDEME PRACOVAT?
Od počátku letošního června můžeme opět plně
pokračovat v započaté práci v sociálně vyloučených
lokalitách Pardubického kraje. Můžeme tak navíc
ještě rozšířit služby nízkoprahových klubů.

Šance pro Tebe
poskytuje sociální
služby v rámci
projektu Podpora
integrace příslušníků sociálně
vyloučených
romských lokalit
v Pardubickém kraji
II až do konce
května roku 2015.
Projekt je ﬁnancovaný z prostředků
Evropského
sociálního fondu
prostřednictvím
Operačního
programu lidské
zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Pracovníci Šance pro Tebe ve vyloučených lokalitách
pracují už od poloviny roku 2012 a nyní díky dalšímu
projektu mohou navázat na dosavadní poskytování
terénních sociálních služeb jednotlivcům v Chrudimi,
Hrochově Týnci, Chrasti a Prachovicích.
„Zároveň rozšiřujeme nabídku nízkoprahových klubů
v Chrudimi a Hrochově Týnci a nově otevíráme klub
Futur také v Prachovicích. Posílili jsme týmy a klienti
mohou využívat naše služby pět dní v týdnu,“ říká Sophia
Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe.
„Naše klienty vedeme k odpovědnosti za svůj život, ke
znalosti svých práv a povinností, ke snadnější orientaci
v jejich sociálním prostředí, k rozvíjení jejich znalostí a
dovedností, k předcházení a minimalizaci negativních
dopadů v případech rizikového chování a jednání“,
dodává Sophia Dvořáková.
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Děkujeme všem příznivcům,
kteří nám pomáhají a věří našim projektům!

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Město Chrudim
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Zpravodaj ŠpunT vydává Šance pro Tebe, Štěpánkova 92, Chrudim.
Říjen 2014. Texty Veronika Volejníková. Neprošlo jazykovou korekturou.
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