Ubytovnu v Tovární ulici si uklízí sami obyvatelé
Na konci října proběhla na chrudimské ubytovně v Tovární ulici úklidová brigáda. Tento nápad vzešel od samotných
obyvatel ubytovny – většinou romské národnosti. S organizací brigády i úklidem samotným pomáhali také pracovníci
Terénného programu organizace Šance pro Tebe.
Brigáda v městské ubytovně v Tovární ulici v Chrudimi netrvala ani celou hodinu, ale její výsledky jsou znát. Zúčastnilo
se jí přes dvacítku obyvatel ubytovny. "Uklidili jsme venku před ubytovnou trávník, posbírali se odpadky, zametl
chodník. Pak se také uklízelo na dvorečku, kde se prostor vyčistil od odpadků a další prostory kolem ubytovny. Musím
říct, že to bylo znát," uvedla Martina Švadlenková, vedoucí Terénního programu pro rodiny ze Šance pro Tebe.
Hlavní myšlenka celé akce vzešla z potřeb rodičů. "Oni sami chtějí žít v lepších podmínkách a nejsou spokojeni
s nepořádkem v okolí ubytovny," vysvětluje Martina Švadlenková. Rodiče také vnímají smysl podobných akcí v tom, že je
to učící proces pro jejich děti. Obohacující pro ně také je to, že se na úklidu budou podílet společně.
Uklizené prostory kolem ubytovny chtějí sami obyvatelé využívali k relaxaci a společnému trávení času s dětmi. "Během
úklidu jsem zachytila i od některých rodičů, že by bylo fajn, kdyby venkovní brigáda byla i častěji. Taková akce je totiž
směřována také k tomu, abychom alespoň trochu bořily mýty veřejnosti o životě Romů na ubytovně," uvedla Micheala
Benešová, terénní pracovnice ze Šance pro Tebe.
Michaela také dodala, že děti i rodiče, kteří se úklidu účastnili se svého úkolu chopili dobře a vše se rychle zvládlo.
Zhruba za 14 dní mají obyvatelé v plánu uspořádat ještě vnitřní úklid ubytovny.
Fotky z úklidu ubytovny najdete na dalších stránkách, v příloze e-mailu a nebo na našem Facebooku.
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Šance pro Tebe je otevřená a tvořivá komunita
Nezisková organizace Šance pro Tebe poskytuje snadno dostupné (nízkoprahové) sociální služby dětem, mládeži a
mladým dospělým. Provozuje nízkoprahová zařízení Futur a Áčko v Chrudimi. Provádí terénní kontaktní práci v
Chrudimi a v Prachovicích. Terénní formou pracuje také s ohroženými rodinami. Nabízí uplatnění zájemcům o
dobrovolnickou činnost. Provozujeme Dům Agora jako „místo k setkávání“ a poskytuje zázemí kulturním, společenským
a zájmovým aktivitám. Prostřednictvím akreditované vzdělávací agentury nabízí expertní a vzdělávací služby.
Občanské sdružení Šance pro Tebe je jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci Individuálního projektu
Pardubického kraje na sociální služby financovaného z Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

