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O festivalu Yanderov…
Letošní, již patnáctý ročník hudebního festivalu Yanderov startuje ve
čtvrtek 1. července a přírodní areál
fotbalového hřiště Janderov zaplní
hudebními fanoušky až do pondělí
5. července. Festival již 15 let zahajuje letní prázdniny na Chrudimsku
a pro tisíce mladých lidí je výjimečnou kulturní událostí. Na Yanderovském pódiu se představí 25 kapel.
Program celého festivalu je k dispozici na našich webových stránkách
nebo na www.yanderov.cz. Jedná se
o nevýdělečnou akci pořádanou
občanským sdružením Šance pro
Tebe. Yanderov je festival s volným
vstupem. Na jeho přípravě se podílí
řada dobrovolníků. Bez finanční
podpory města Chrudim a Pardubického kraje by tento festival nemohl
existovat. Děkujeme.
A Vás srdečně zveme!

O vzdělávání…
Již osmým měsícem realizujeme
projekt „Vzdělání je Šance“ podpořený v rámci celonárodní sbírky
Pomozte dětem!. Projekt se zaměřuje na podporu vzdělávání klientů
nízkoprahových zařízení a jeho
cílem je usnadnit dětem a mládeži
ve věku 6 – 18 let zvládat školní
nároky. V rámci projektu proběhl
nábor a zaškolení nových dobrovolníků, kteří se zapojili do aktivit
nízkoprahových
klubů.
Probíhá
intenzivní komunikace se šesti
základními školami v Chrudimi, Heřmanově Městci a v Prachovicích.
Aktivity projektu jsou zaměřeny jak
na formální vzdělávání (pomoc se
zvládáním školních nároků) tak i na
neformální vzdělávání, kdy klienty
podporujeme při realizaci jejich
vlastních nápadů. Od počátku
projektu jsme ve spolupráci s klienty a dobrovolníky zrealizovali 17
volnočasových akcí.

O strategickém plánování…
Pokud byste potřebovali v týdnu od 19. července někoho ze Šance pro Tebe,
musíte do Heřmanova Městce. Místní Dům dětí a mládeže Ježkovka se v
tomto týdnu pro nás stává strategickým místem, kde budeme myslet,
jednat a zejména plánovat pouze strategicky. Náš současný strategický plán
je pomalu u konce a potřebuje důkladnou revizi. Chceme definovat směr
našeho dalšího rozvoje, stanovit priority, konkrétní cíle a cesty, jak těchto
cílů dosáhnout. S tím vším nám bude pomáhat externí odborník Ivo Kačaba.
Tímto chceme oslovit i všechny členy občanského sdružení Šance pro Tebe.
Buďte u toho s námi! Čím více lidí bude do procesu plánování zapojeno, tím
kvalitnější tento proces bude.
O Individuálním projektu…
Jsme v prvním půl roce Individuálního projektu Pardubického kraje na
sociální služby. Máme za sebou první monitorovací zprávu, plánované
indikátory plníme. Podpořeny jsou sociální služby poskytované dětem a
mládeži ve věku 15 – 26 let prostřednictvím NZDM Futur, Agora a Skateareál v Chrudimi a prostřednictvím terénních programů Streetwork v
Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích. Termín realizace projektu je od 1.
1. 2010 do 31. 1. 2013. „Individuální projekt Pardubického kraje
na sociální služby“ je financován z Evropského sociálního fondu
(www.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

www.sance.chrudim.cz
O spolupráci…
V pátek 18. 6. 2010 se na Městském
úřadě v Chrudimi uskutečnilo setkání
zástupců Orgánu sociálně právní
ochrany dítěte (OSPOD) a organizací,
pracujících s rizikovou mládeží a
ohroženou rodinou. Cílem setkání
bylo vyjasnění spolupráce při předávání informací, týkající se společných
klientů. Sešlo se tu 30 pracovníků a
kromě OSPODu byly na setkání
zastoupeny organizace Šance pro
Tebe, Amalthea, SVP Archa, Centrum
J.J.Pestalozziho,
PMS
Chrudim,
Laxus a SOPRE. Hostem setkání byla
Marie Voženílková z krajského úřadu
Pardubice. Za vedení Ilony Preslové z
pražského
SANANIMu
probíhala
diskuse např. o tom, jak vypadá souhlas klienta OSPOD nebo neziskové
organizace pro spolupráci s dalšími
subjekty, zda má OSPOD právo
nahlédnout do dokumentace neziskové organizace, zda OSPOD nakládá
jinak s informací týkající se nezletilého a mladistvého. Závěr setkání
patřil řešení modelových situací, se
kterými se pracovníci organizací
setkávají v přímé práci s klienty.
Odborníci by měli pracovat spolu, tedy ne
pouze vedle sebe, ale ve vzájemné
spolupráci. Ochrana klienta není předmětem zájmu pouze jednoho resortu, jedné
instituce, ale je vždy nutné propojení
služeb různých institucí, aby ochrana
byla komplexní.

O dobré praxi…
Česká asociace streetwork vyhlašuje podzimní Vzdělávací kurz pro
pracovníky v nízkoprahových sociálních službách „Základy nízkoprahových služeb“. Tento kurz bude
probíhat v Chrudimi a jeho organizátorem je Šance pro Tebe.
Kurz v celkové časové dotaci 230
hodin je akreditován u MPSV a
splňuje podmínky kvalifikačního
kurzu pro pracovníky v sociálních
službách. Určen je zejména profesionálním pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb. Kurz obsahuje vzdělávací část (lektorované
přednášky a workshopy), výcvikovou část (výcvikové workshopy) a
nácvikovou část (zpracování domácích úkolů, stáž). Důraz je kladen na
osvojení si metod práce v nízkoprahových službách.
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