ZPRAVODAJ 2/2009

Přípravy
filmového
festivalu
Jeden Svět v plném proudu
Jedenáctý ročník festivalu Jeden svět
se blíží. Od 6. do 9. dubna přijďte do
Agory na skvělé filmy. Oficiální zahájení festivalu letos proběhne v Městském kině Chrudim a to 1. dubna
promítnutím českého filmu El paso.
El paso je inspirováno skutečným
osudem romské vdovy, matky devíti
dětí. Tento film v rámci festivalové
nabídky není k dispozici na DVD a my
nemáme na jeho promítnutí potřebnou techniku, ale nechtěli jsme o něj
Chrudim ochudit. Proto jsme požádali o spolupráci Chrudimskou Besedu.
Záštitu nad chrudimskou částí festivalu převzal Jan Čechlovský. Děkujeme panu starostovi a Chrudimské
besedě za podporu. Tento ročník je
pro nás velmi významný. Jsme
poprvé samostatným organizátorem
Jednoho světa. To sebou nese i
samostatné financování festivalu a
doufáme, že nás Chrudim podpoří.
Třeba tím, že bude sál plný diváků.
Pro více informací se obraťte na
Leonu Hniličkovou, vedoucí Aktivačních programů Šance pro Tebe.
/leona@sance.chrudim.cz, tel.:731 412 051/

Přijďte do Futuru
Prohlédnout si nové prostory klubu,
popovídat si s kontaktními pracovníky a ptát se na to co děláme, proč to
děláme, jak to děláme... a nebo si
přijďte jen odpočinout. Jste srdečně
zváni ve středu 18. 2. 2009 od 13.00
do 19:00 hodin do nízkoprahového
klubu Futur na Školním náměstí 11, v
areálu bývalého Kapucínského kláštera. Na setkání s Vámi se těší realizátorka NZDM Futur Lucie Hořínková.
Rekonstrukce Futuru byla realizována v rámci projektu „Být respektován
je Šance“ a financována Evropskou
unií v programu Transition Facility.
/lucka@sance.chrudim.cz, tel.:739 063 787/

www.sance.chrudim.cz

Zveme Vás k veřejné debatě v Divadle 29
Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje PRAŽEC ve spolupráci s Českou asociací streetwork pořádají ve středu 4. 3. 2009 v 10:00
hodin panelovou diskusi na téma „Děti omezené ve svých možnostech a
právech a služby pro ně“. Diskuse se uskuteční v Divadle 29, Svaté Anežky
České č.p. 29 v Pardubicích. Tématy diskuse jsou nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, kontaktní terénní práce, sociální vyloučení, náhradní rodinná
péče, ústavní péče, sanace rodiny, závislosti, drogové služby… Hostem panelové diskuse je radní pardubického kraje Miloslav Macela, který převzal záštitu této akce. Debata je připravena za podpory programu VPOHO, Nadace
Vodafone ČR a České asociace streetwork. Debata je veřejná a vy jste srdečně
zváni. Více informací vám ráda poskytne Martina Šťastná, koordinátorka PR kampaně
nízkoprahových služeb v Pardubickém kraji. /martina@sance.chrudim.cz, tel.:733 105 834/
Proč se jmenujeme PRAŽEC?
„Napadlo mě, že naše práce se dá přirovnat
k pokládání železničních pražců. Každý
pražec představuje nějaký úkol, který jsme
si vytyčili, společně ho splníme a symbolicky položíme pražec. Tím prvním je založení
pracovní skupiny a nastavení pravidel
jejího fungování. Na tento pražec jsme si
již dupli. Teď pracujeme na způsobu propagace, tvoříme leták a www stránky – druhý
pražec. Těch pražců nás čeká hodně, třeba
metodika doučování. Tak budeme pokládat
jeden pražec za druhým a budovat trasu,
po které jezdí ty naše vlaky – nízkoprahové
služby,“ vysvětluje vznik názvu skupiny
Leona Hniličková.
Členy skupiny
jsou: Agora
Chrudim, Free
klub Pardubice,
Emko Vysoké
Mýto, Jeskyně
Prachovice, Futur
Chrudim, Kopretina Chrudim,
Logo Pracovní skupiny
NZDM Letohrad,
nízkoprahových služeb
Streetwork
Pardubického kraje
Chrudim a
PRAŽEC vytvořila grafička
Terénní programy
Lucie Peterková.
při NZDM Free
klub Pardubice.
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Počítačové workshopy na Futuru
22. leden odstartoval pravidelné
čtvrteční PC workshopy na Futuru,
určené klukům a holkám ve věku
11 – 22 let, kteří klub navštěvují.
Nyní mají možnost se každý čtvrtek
od 15.00 do 18.00 hodin zapojit do
neformální výuky práce na počítači
pod vedením lektora Aleše Jiráska.
Témata jednotlivých workshopů
vycházejí ze zájmu klientů. Cílem je
prohlubování počítačové gramotnosti klientů a tím zvyšování jejich
kompetencí a upevňování sebedůvěry. Smyslem všech strukturovaných aktivit nízkoprahového zařízení Futur je snaha zvýšit šance znevýhodněných dětí a mládeže najít
uplatnění v této společnosti a získat
potřebné sebevědomí.

V Agoře se tančí a mixuje
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Agora vytváří pro své klienty cílenou
nabídku volnočasových aktivit a umožňuje jim tak bezpečné a inspirativní
trávení volného času. To je smyslem
také pravidelných Dance a DJ workshopů. DJ workshop otevírá prostor pro
začínající, ale i pokročilé DJ´s, kteří se
zajímají o mixování hudby na gramcích.
Mají zde možnost seznámit se ze základy Djingu a za podpory lektora DJ
Přímotopa *29 si vše následně vyzkoušet. Zkušenějším DJ´s nabízí workshop
technické vybavení, možnost nahrání
svého setu a výměnu zkušeností s
ostatními DJ´s. Dance workshop ve
stylu street dance, hip hop a break
dance je určený všem zájemcům o
tanec, kterým je více jak 12 let. Mohou
zde ochutnat, jak probíhají profesionální
taneční zkoušky, seznámit se s historií
těchto tanečních stylů a poznat rozdíly
mezi nimi. Program Dance workshopu
se odvíjí od zájmu návštěvníků a jejich
nápadů. Zároveň mají možnost konzultovat s lektorem Pavlem Kišidaiem svá
připravovaná taneční vystoupení.
Zveme Vás na Valnou hromadu
3. 3. 2009 v 16:00 se koná Valná
hromada občanského sdružení Šance
pro Tebe, v sídle organizace, Štěpánkova 92, Chrudim. Účastníci budou
seznámeni s vývojem organizace za
poslední půl rok a s výhledy na další
období. Členům sdružení bude předložena předběžná zpráva o hospodaření a představíme nového ekonoma
organizace a vedoucí provozní složky
v jedné osobě, Anetu Zvárovou. A v
duchu našeho poslání „Otevřená a
tvořivá komunita“ otevíráme i Valnou
hromadu všem, kdo mají zájem přijít
a dozvědět se o nás více.
Mějte se hezky.
Šance pro Tebe
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