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Ohlédnutí za Jedním světem
Mezinárodní filmový festival Jeden
svět již 11 let poukazuje na lidská
bezpráví po celém světě a formou
dokumentů vyzývá nás všechny k
zamýšlení se nad problémy dnešní
doby. V chrudimské Agoře se konal
po čtvrté, na 7 filmů se přišlo podívat
230 diváků, školních projekcí se
zúčastnilo 671 žáků a studentů
základních a středních škol. Netradičně byl festival zahájen v Městském
kině Chrudim českým snímkem El paso.
Na debatu po filmu přijeli režisér
filmu Zdeněk Tyc a zástupci pardubického občanského sdružení Darjav.
Všem návštěvníkům festivalu děkujeme za podporu.
Spolu s našimi dobrovolníky
jsme strávili víkend v Kameničkách u Hlinska
5 dobrovolníků a 6 pracovníků Šance
pro Tebe se společně zapojilo do aktivit zážitkového víkendového semináře, který byl realizován v rámci
našeho projektu Být respektován je
Šance a financován EU. Zázemí semináři poskytnul příjemný penzion
Sirius v Kameničkách. Lektorky Jana
Hrázská a Pavlína Václavíková nás
nechali sami přijít na to, jak řešit
konflikty s našimi klienty. Romské
okénko nám pootevřeli terénní
pracovník Branislav Štefanča a
romský poradce Radek Flosman. Mluvili o historii Romů, o romské kultuře
a zvycích a o sociální práci s Romy.
V neděli za námi přijela Katka Chocholová s trochou teorie a hodně
prožitku při malování. Nedělní seminář byl o výchovném pojetí, které
využívá
uměleckých
výrazových
prostředků k integrativnímu duševnímu rozvoji a k pozitivní prevenci psychosociálních poruch, o Artefiletice.

Festival „mladých“ aktivit
v parku Víta Nejedlého
Terénní program Streetwork ve spolupráci s Produkčním centrem Domu
Agora pořádají v sobotu 27. 6. 2009
v parku Víta Nejedlého akci nazvanou
Chrudim Street Meeting aneb Festival „mladých“ aktivit. Toto odpolední
setkání, které proběhne v prostoru
parku za Hotelovou školou od 14. do
19. hodiny je určeno mladým lidem a
všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Bude to o graffity na legálních
plochách, o jízdě na skateboardu či
malých kolech, o air-softu a dalších
volnočasových aktivitách dnešních
mladých lidí. „Smyslem akce je představit aktivity mladých lidí, které jsou
v obecném povědomí stále chápány
jako ohrožující. Jsou-li však tyto
činnosti provozovány na dohodnutých místech a podle stanovených
pravidel, stávají se aktivitami, které
vedou mladé lidi k smysluplnému
trávení volného času, rozvíjení jejich
tvořivosti a naplňování vlastních cílů.
Proto je třeba je respektovat,“
vysvětluje smysl Chrudim Street
Meetingu terénní pracovník programu Streetwork Jaroslav Marek. Akce
je podpořena městem Chrudim,
oddělením
prevence
kriminality.
Děkujeme.

www.sance.chrudim.cz
7 + 7 aneb Yanderov po čtrnácté
Letošní ročník letního hudebního festivalu Yanderov se koná od 2. 7. do 5. 7.
2009 v přírodním areálu fotbalového
hřiště Janderov a představí se na něm
22 kapel. Program najdete na www.sance.chrudim.cz v akcích, a nebo přímo
na www.yanderov.cz. Tento rok bude
festival navíc doplněn tvořivou dílnou
střediska ekologické výchovy SEVER a
kavárnou pardubického Divadla 29, kde
bude možné zakoupit zboží značky FAIR
TRADE. Hlavním smyslem festivalu je
podpora začínajících kapel. Srdečně vás
zveme.
Expedice Šiškovice po druhé
Již po druhé pořádáme pro naše
klienty z Kopretiny a Jeskyně letní
pobytovou akci. Od 30. června
čekají na děti tři dny plné soutěží a
her v krásné přírodě v tábořišti
Šiškovice u obce Slatiňany. Během
pobytové akce děti poznají jiné prostředí a získají prostor pro realizaci
svých nápadů a her. Učí se tak
samostatnosti, učí se vzájemně
komunikovat a spolupracovat mezi
sebou. Cílem celé akce je podpořit
děti a zvýšit jejich sebedůvěru.
Výlet mimo obvyklou lokalitu jim
rozšíří obzory a umožní strávit alespoň část letních prázdnin mimo
město.

PRAŽEC má své webové stránky
Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje PRAŽEC, jejíž
vznik jsme iniciovali, má své webové stránky. Pokud byste chtěli o skupině
vědět více, mrkněte na www.prazec08.cz. Skupina se pravidelně schází,
pracuje na společných tématech a má nové zájemce o členství.
Projekt Být respektován je Šance
pomalu končí
Náš třetí velký evropský projekt se
blíží ke svému závěru, ukončen
bude k poslednímu srpnu 2009.
Cílem projektu bylo prostřednictvím
mimoškolního
vzdělávání
zvýšit šanci romských dětí zvládnout školu bez zbytečných obtíží.
Projekt přispěl k tomu, že Šance
pro Tebe může poskytovat svým
klientům systematickou péči a
snažit se zlepšit postoj dětí ke
vzdělávání. Z evropských peněz byl
také zrekonstruován nízkoprahový
klub Futur na Školním náměstí 11.
Smyslem všech aktivit projektu
byla snaha zvýšit šance znevýhodněných dětí a mládeže najít uplatnění v této společnosti a získat
potřebné sebevědomí.

Taneční odpoledne v Prachovicích
Na středu 15. 7. 2009 jsme pro naše
klienty z Prachovic připravili taneční
odpoledne v místním kulturním domě
s výukou street dance a hip hopu s
lektorkou Vandou Novákovou. Děti
budou mít možnost se také zapojit
do výtvarné dílny. Od počátku roku
2008 je služba v Prachovicích poskytována pouze terénní formou. Důvodem je ztráta zázemí klubu, ke které
došlo na konci roku 2007. Do Prachovic jezdíme jednou týdně, a to vždy
ve středu. Proto jsme rádi, že
můžeme pro naše klienty uspořádat
alespoň volnočasovou akci tohoto
typu.
Mějte hezké léto
Šance pro Tebe
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