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Nová zkušebna pro začínající hudebníky
V domě Agora vzniká nová hudební
zkušebna a to díky projektu „Kvalita
volnočasových
aktivit
klientů
nízkoprahových klubů o.s. Šance pro
Tebe“. Projekt je podpořen programem VPOHO Nadace Vodafone ČR.
Na projektu se podílí firma U Merkura,
která po dobu jednoho roku bude
poskytovat začínajícím hudebníkům,
kteří zkušebnu využijí, odborné
konzultace. Zkušebna vzniká za
vydatné pomoci klientů Agory.
Spolu s nimi pracujeme na odhlučnění zkušebny. Začínáme nakupovat
nové vybavení a tvořit manuály pro
využití technického vybavení zkušebny tak, aby vydrželo co nejdéle.

Ukončili jsme třetí evropský projekt
Jeho cílem bylo prostřednictvím
mimoškolního vzdělávání zvýšit
šanci romských dětí zvládnout
školu bez zbytečných obtíží. Díky
projektu se zvýšila efektivita a
kvalita
poskytované
služby.
Systém vzdělávacích aktivit byl
strukturován
s
důrazem
na
potřeby cílových skupin, zaměřuje se na rozvoj celé osobnosti
klienta. Neformální vzdělávací
aktivity jsou úzce propojené se
strukturovanými volnočasovými
aktivitami. Do aktivit projektu se
zapojila spousta dobrovolníků.
Podařilo se nám navázat spolupráci se školami. Díky projektu
jsme také mohli vybavit kluby,
zrekonstruovat
Futur.
Posílili
jsme
kapacitu
organizace
o nového koordinátora dobrovolníků Alenu Vítkovou. Zkrátka se
nám projekt povedl! Teď jen netrpělivě čekáme, zda Evropská
unie, která projekt podpořila a
administrátor programu Transition Facility Nadace rozvoje občanské společnosti budou stejného názoru.

Vzdělávání je Šance
Šance pro Tebe uspěla se svým projektem „Vzdělání
je Šance“ v rámci celonárodní sbírky Pomozte
dětem!. Sbírka je určena ohroženým a znevýhodněným dětem a nestátní neziskové organizace jsou
v roli zprostředkovatele této pomoci. Cílem projektu „Vzdělání je Šance“ je podpora vzdělávání dětí a
mladých lidí na Chrudimsku prostřednictvím nízkoprahových zařízení občanského sdružení Šance
pro Tebe. Projekt potrvá od listopadu 2009 do konce
října 2010. Získali jsme dotaci ve výši 180 000 Kč.
O sexu. Bezpečně. V Agoře.
Od listopadu 2009 jsme začali
prostřednictvím
nízkoprahového
zařízení Futur realizovat program
specifické prevence. Jedná se o zavádění preventivních témat (drogy, sex,
kriminalita…)
jako
nadstavbovou
aktivitu k běžným činnostem na klubu.
Prvním tématem, kterému se v rámci
programu specifické prevence věnujeme, je sex. Pracovníci nízkoprahového
klubu Futur, Agora a terénního programu Streetwork připravili pro své klienty – holky a kluky ve věku 11 – 19 let
besedu na téma bezpečný sex. Uskutečnila se v Domě Agora 30. 11. 2009.
O zásadách bezpečného sexu a o pohlavně
přenosných chorobách přišly debatovat pracovnice terénního týmu občanského sdružení Rozkoš bez Rizika
Veronika Berková a Markéta Klejnová.

www.sance.chrudim.cz
MUSIC FOR YOUR EYES
18. 12. v 18.30 zahajuje Dům Agora
vánoční JAM SESSION. Zváni jsou
všichni muzikanti, kteří si chtějí
společně zaJAMovat, zváni jste i vy.
Ve 20 hodin se představí kapela
Artefakt hrající swing a jazz a poté
pokračujeme v JAMování. V Agoře
bude také k dispozici férová kavárna s
ochutnávkou FAIR TRADE čajů, kafča,
čokolád… POZOR! Vánoční jam
session začíná již v 16:00 v galerii
We sklepě na Resslově náměstí
vernisáží Ondřeje Kopeckého.

Dobrovolníci, jste vítáni!
Naše
dobrovolnická
agentura
získala od MVČR akreditaci na
další tři roky. Pro dobrovolnický
program „Dobrovolnictví v komunitách“ je to již druhá akreditace a
program tak vstupuje do čtvrtého
roku svého života. Dobrovolníci
prostřednictvím tohoto programu
pomáhají jednak v našich klubech, ale také v dalších neziskových organizacích Pardubického
kraje, které působí v sociální
oblasti. Tento rok se nám podařilo
akreditovat i druhý dobrovolnický
program
„Dobrovolnictví
v komunitách II“, který se probouzí k životu a bude doplňovat
svého staršího „bratra“ v dalších
oblastech, kde je dobrovolníků
třeba. Např. ekologie, pomoc
při opravách historických památek,
realizace kulturních akcí apod.

Dva filmy, dva festivaly
5. 12. od 14.00 probíhá v sále Domu Agora promítání filmů o dvou chrudimských hudebních festivalech. První film je vzpomínkou na zaniklý festival
Independent, ten druhý se ohlíží za 14. ročníkem festivalu Yanderov, oba
snímky jsou v režii Patrika Vicana a Václava Mrkvičky. Po skončení promítání
se pokračuje After party U Sudu. Jste srdečně zváni.
Školy přijdou za námi na Futur
Nízkoprahový klub Futur přivítá žáky
chrudimských
základních
škol.
Pracovníci klubu je nejdříve seznámí
s principy nízkoprahových služeb a
poté bude promítnut film, který natočili sami klienti nízkoprahových klubů
z různých míst ČR, ve kterém zachytili svýma očima co „nízkopraháč“ je.
Návštěvníci si budou moci sami
osahat prostor klubu a jeho možnosti
a od pracovníků se dozví, jaké služby
zde mohou využít.

5. pádem oslovujeme a voláme
členy občanského sdružení
Šance pro Tebe
Srdečně Vás zveme na veřejnou
Valnou hromadu, která se uskuteční
8. 12. 2009 v Agoře. Na programu
setkání je mimo jiné předání informací
o činnosti organizace v roce 2009 a
výhledy na rok 2010, informace
o hospodaření v roce 2009, předložení
rozpočtu ke schválení, informace
o činnosti kontrolních orgánů a další.

Mějte se hezky
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