Jeskyně slaví rok a půl provozu a má na kontě další úspěchy
V dubnu roku 2011 se nám podařilo otevřít JESKYNI - trochu netradiční terénní pracoviště pro streetworkery, pracovníky
Šance pro Tebe z Terénního programu. Jeskyně ale více než našim streetworkerům slouží našim klientům ve věku od 6 do
20 let, kteří žijí v Prachovicích a nejsou v právě jednoduché životní situaci. Nyní, po roce a půl provozu, sklízí Jeskyně, tedy
vlastně mobilní maringotka, své další úspěchy!
Terénní program Jeskyně totiž i pro příští rok získal finanční podporu od společnosti Holcim Česko (stejně jako už v
přechozích letech). Dalším úspěchem je absolvování hodnocení kvality poskytovaných terénních služeb od České asociace
streetwork (dále jen ČAS). I když to nebylo jednoduché, jsme za toto hodnocení velice rádi.

Podpora Holcimu pro Jeskyni
I v letošním roce se nám podařilo získat podporu a finanční pomoc od společnosti Holcim Česko. Připravili jsme projekt
„Krok za krokem do života II.“ , který tématicky navazoval na předchozí rok (2012) a přihlásili se s ním do soutěže,
kterou chce Holcim podpořit udržitelný rozvoj v regionech, kde působí. „Náš projekt Krok za krokem do života II.
vycházel z aktuálních potřeb našich klientů. To znamená, že jsem v projektu navázali na témata, která nejvíce trápí
sociálně ohrožené mladé obyvatele Prachovic,“ popsala Monika Škvrnová ze Šance pro Tebe, která je realizátorkou
terénního programu Jeskyně. Krok za krokem do života II. pracuje se čtyřmi preventivními tématy jako je hygiena,
rodinné vztahy, volba povolání anebo proces, kterým funguje trh práce a zaměstnanost. „V projektu, na který nám
Holcim přispěl 30 000 korun, jsme se zaměřili především na děti ve věku 10 až 15 let. Je to také věk, kdy tito mladí
začínají řešit práci a své budoucí pracovní zařazení,“ říká Monika Škvrnová.
Monika doplňuje, že finance budou využity na příklad na zážitkové aktivity, které by jinak tyto děti nemohly absolvovat.
„Na příklad máme v plánu tzv. nocovačky. To znamená, že s dětmi vyjedeme do Chrudimi do klubu Futur, kde se budou
muset sami o sebe postarat – tedy nakoupit si jídlo na večeři, připravit si ji společně, uklidit po sobě, postarat se o sebe
i o ostatní. S každou takovou nocovačkou nebo jinou podobnou akcí je pak úzce spojeno jedno z preventivních témat.
Večer si proto k takovému tématu promítneme film, o kterém pak debatujeme s pověřeným lektorem,“ vylíčila Monika
Škvrnová plány v projektu Krok za krokem do života II. Velice zajímavou akcí bude výlet do Brna do tamějšího Muzea
romské kultury. „Jedním z témat projektu jsou totiž i rodinné vztahy a děti by měly lépe poznat souvislosti své kultury a
svého původu,“vysvětlila ještě Monika Škvrnová.

Hodnocení kvality terénních služeb
Hodnocení kvality terénních služeb od České asociace streetwork v zařízení Jeskyně v Prachovicích proběhlo v 25. září
2012. "Hodnotila se naše vlastní metodika práce s klietnem, pak s námi hodnititelé z ČASu byli pár hodin v terénu. Tam
si i povídali s některými našimi klienty, aby tak dostali zpětnou vazbu na naši práci," popisuje hodnocení Martina
Rejmanová ze Šance pro Tebe, jedna z pracovnic Jeskyně. Hodnocení bylo pro samotné pracovníky terénního programu
Jeskyně velkým přínosem. "Byla jsem nadšená z přístupu hodnotitelů ČAS, protože nám poskytli velkou podporu,
pochopení a pak také velkou pomoc díky poznámkám, které jsme od nich obdrželi k naší práci a metodice práce s
klientem," doplnila Monika Škrvnová ze Šance pro Tebe.
Dobré ohodnocení kvality služeb, které Šance pro Tebe poskytuje v terénu prostřednictvím streetworkerů a terénních
pracovišť jako je právě Jeskyně, je dobrou známkou pro organizaci samotnou. "Je pro nás povzbuzením, že máme
kvalitní služby prověřené externími hodnotiteli a již podruhé jsme jimi byli ohodnoceni kladně - minulý rok totiž stejným
a uspěšným hodnocením prošel i nízkoprahový klub Futur v Chrudimi, který také provozujeme," vysvětluje význam
hodnocení ČAS pro Šanci pro Tebe Milan Štorek, ředitel organizace Šance pro Tebe.
Více o hodnocení kvality služeb z České asociace streetwork je k přečtení zde.

Informace o terénním programu Jeskyně
Terénní pracoviště Jeskyně (mobilní maringotka), které stojí v Prachovicích (kde přesně?) poskytuje prostor pro holky a
kluky z Prachovic ve věku 6-20 let.
Pracovníci Šance pro Tebe, kteří zde působí od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách, nabízí svým klientům
podporu a sdílení každodenních situací a asistenci při trávení volného času. "Těmito činnostmi přispíváme ke zlepšení
jejich nepříznivé sociální a životní situace. Naše Jeskyně se řídí pravidly jako je třeba respekt k právu ostatních
promluvit si s pracovníkem mezi čtyřma očima," popisuje streetworkerka Monika Škvrnová ze Šance pro Tebe.
"Pracovník také respektuje právo klientů kontakt odmítnout," dodává Monika. Maringotka Jeskyně má sloužit jako
bezpečné místo, nekuřácký prostor a klienti si zde třeba ještě můžou půjčit volnočasovou hru.
Pravidla Jeskyně:
• RESPEKTUJ právo ostatních promluvit si s pracovníkem mezi 4 očima
• NEKŠEFTUJ s drogami před pracovníky
• NEOHROŽUJ sebe ani ostatní
• NENIČ věci TP Jeskyně

Děkujeme za finanční podporu pro rok 2013 společnosti Holcim Česko pro projekt Krok za krokem do života II.

Občanské sdružení Šance pro Tebe je jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci Integrovaného programu
„Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ financovaného z
Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR. Akce byla financována také prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace
Pomozte dětem.

