Dovolte, abychom Vás pozvali na další díl našeho pouličního festivalu Chrudim Street Meeting, který se ve
středu uskuteční už po šesté. Tentokrát v Parku Republiky v Chrudimi, začínáme od 15 hodin a spolu s
festivalem oslavíme páté výročí fungování programu Streetwork v Chrudimi.

Chrudim Street Meeting No. 6:
Festivalem oslavíme pět let spolupráce s mladými
Ve středu 25. září 2013 se v chrudimském Parku Republiky za divadlem uskuteční šestý díl akce s názvem Chrudim
Street Meeting, který představuje pouliční aktivity mladých. Festival je jednou z mnoha aktivit programu
Streetwork z neziskové organizace Šance pro Tebe, který již pět let podporuje místní mládež.

Co je program Streetwork?
Program Streetwork je projekt občanského sdružení Šance pro Tebe, který vznikl v září roku 2008 a navazuje na
dlouholetou tradici terénní sociální práce s mládeží v Chrudimi. Kontaktní pracovníci pro mládež, tzv.
streetworkeři, chodí za mladými lidmi tam, kde tráví volný čas – tedy do parků, na hřiště, sídliště apod.
Streetworkeři zjišťují jejich potřeby a nabízí jim podporu v jejich aktivitách, zájmech a především v obtížných
životních situacích. Další informace o programu Streetwork najdete zde.
V Chrudimi také funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) s názvem Klub Agora. Klub Agora
poskytuje bezpečné zázemí pro trávení volného času, ale hlavně je místem, kde mohou děti a dospívající mladí z
Chrudimi nalézt porozumění či pomoc v obtížné situaci. NZDM Klub Agora se řídí pravidly nízkoprahovosti. Více o
Klubu Agora najdete zde.

Chrudim Street Meeting No. 6
Pracovníci programu Streetwork a Klubu Agora tuto středu pořádají již šesté pokračování festivalu Chrudim Street
Meeting. „Meeting chce mladým lidem umožnit prezentovat se svými dovednostmi před publikem a také
zhlédnout a vyzkoušet si dnes oblíbené aktivity mladých lidí. Přitom vytváří příležitost seznámit širší veřejnost
s tím, čím se dnes mladí na ulici a v parcích baví,“ představil festival Martin Mikeš, jeden z organizátorů Chrudim
Street Meetingu. Při festivalu však jde především o to, aby mladí lidé mohli společně strávit jedno všední
odpoledne, a to jinak než obvykle.
Akce, kterou dlouhodobě finančně podporuje město Chrudim, začíná v 15 hodin. „Park za divadlem rozezní
hiphopovou hudbou Dj Zahy. A během celého odpoledne se u mikrofonu vystřídá řada místních i přespolních
rapperů jako Mecron, Mudosapiens, Dark, Marth či originální performer Inau. Diváci se mimo to mohou těšit na
mnoho exhibicí. Čeká na ně komponované vystoupení v breakdancu, tzv. bboying, pod vedením nadějného
tanečníka Marka Žinčáka. Ukázku brazilské capoeiry nabídne Matouš Nermuť. Nebude chybět ani beatbox či
freestyle rap. Zástupci České asociace Krav Maga – Kapap představí publiku izraelskou sebeobrannou techniku, a
jako narozeninový bonus jsme pozvali footbagisty Tomáše Tučka a Martina Sládka. Ti přihlížejícím předvedou své
umění s hakysakem. A lidé se mají opravdu na co těšit. Pánové jsou totiž několikanásobní mistři světa a Evropy ve
freestylu dvojic,“ láká návštěvníky Jaroslav Marek, další z pořadatelů akce a pracovník programu Streetwork.
Vstup na festival je volný pro všechny. V případě nepříznivého počasí bude akce operativně přemístěna do
blízkého Klubu Agora ve Štěpánkově ulici.
Šance pro Tebe, o. s., www.sance.chrudim.cz anebo https://www.facebook.com/sanceprotebe

Šance pro Tebe - otevřená a tvořivá komunita
Poskytujeme nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozujeme
nízkoprahová zařízení Futur a Agora v Chrudimi.
Provádíme terénní kontaktní práci v Chrudimi a v Prachovicích.
Terénní formou pracujeme s ohroženými rodinami v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci.
Nabízíme uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.
Provozujeme Dům Agora jako "místo k setkávání" a poskytuje zázemí kulturním, společenským a zájmovým
aktivitám. Prostřednictvím akreditované vzdělávací agentury nabízíme 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.
Občanské sdružení Šance pro Tebe poskytuje služby v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci v rámci
Individuálního projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém
kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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