Terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách Chrudimska
V Chrudimi 30. září 2016
Reagujeme na změny v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku –
Hrochův Týnec, Chrast, Čankovice, Prachovice, Heřmanův Městec a snažíme se posunout
dlouhodobý proces práce v komunitě. Podporujeme obyvatele těchto lokalit v jejich
obtížných životních situacích (např. zánik ubytovny – ztráta bydlení, strach, nejistota,
ztráta motivace, rezignace, atd.) s cílem posílit schopnosti a dovednosti této komunity.
Na základě našich zkušeností jsme se přesvědčili, že dynamika sociálního vyloučení
nemusí být dlouhodobým procesem, ale projevuje se i velmi rychle v měsících, dnech.
Obecně můžeme říci, že naše aktivity reagují na komplex problémů, které řeší
člověk ve spojení s etnicitou - nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké
příjmy, špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny.
Je velmi obtížné bez pomoci z tohoto bludného kruhu vystoupit.
Nadané děti z vyloučených lokalit se chystají k velkému koncertování v pražském
Rudolfinu.
Novým zdrojem v lokalitách je zapojení dětí a mladých dospělých do projektu
s Idou Kelarovou v rámci aktivit pěveckého souboru ČHAVORENGE. Nadané děti ze
sociálně vyloučených lokalit se chystají k odjezdu do Prahy, a koncertování v Rudolfinu,
kde budou vystupovat s muzikanty – České filharmonie, Idou Kelarovou, Desideriusem
Duždou a Otou Bundou.
Je to šance udělat krok směrem k novým zkušenostem, k rozvoji a růst osobního
potenciálu včetně vztahů k sobě samému a okolnímu světu. Pro nás, většinovou
společnost, je to šance podívat se na tyto děti a mladé dospělé jinýma očima. Proč,
protože tito lidé našli odvahu a vzkřísili v sobě sílu být sami sebou a nevzdat se.
Pravidelně, tvrdě na sobě pracují a dokáží se respektovat navzájem.
Jsme na ně pyšní a budeme hodně tleskat na koncertu v Rudolfínu 7. října 2016.
Sophia Dvořáková,
ředitelka Šance pro Tebe

Akce je podpořena Úřadem vlády ČR a Radou pro záležitosti romské menšiny a
Nadačním fondem Albert dětem.

