I letos máme nositele ocenění Časované boty!
Skokanem roku 2012 jsou naše Terénní programy pro rodiny
a oceněna byla i kolegyně Michaela Benešová
I letos se uděloval celostátní "oskar" v oboru nízkoprahových sociálních služeb, který se jmenuje Časovaná bota.
Mezi třemi letošními vítězi jsou i zástupci ze Šance pro Tebe z Chrudimi – Terénní program pro rodiny získal
Časovanou botu v kategorii „Skokan roku 2012“. Dalším významným počinem je čestné uznání a nominace v
kategorii Osobnost roku 2012, které si odnesla naše kolegyně Michaela Benešová.
Terénní program pro rodiny
Terénní program pro rodiny si své vítězství vybojoval ve zcela nové kategorii Skokan roku, která je určena pro
pracovníka nebo zařízení, které ve svém oboru působí méně než dva roky.
Posláním Terénního programu pro rodiny ze Šance pro Tebe je pomoc a péče o ohrožené rodiny s dětmi v obtížné
sociální situaci. Terénní pracovníci nabízí pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se ohrožené
rodiny denně setkávají. Je to například zadlužení, nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, ale i výchovné
problémy u dětí. V současné době Terénní program pro rodiny pracuje ve vyloučených lokalitách Pardubického
kraje, konkrétně v Chrudimi, Prachovnicích a Hrochově Týnci. Odbornou garanci v oblasti terénní práce pak
sociální pracovníci ze Šance pro Tebe poskytují také ve Svitavách.
Nejdůležitější část terénní práce tvoří navázání, ale především udržení vztahu s rodinou. Budování důvěry mezi
pracovníkem a rodinou totiž dává příslib k další spolupráci, díky níž lze dosáhnout znalosti, dovednosti,
odpovědnosti a sebedůvěry klientů. Klienti pak budou schopni vlastními silami řešit vzniklé potíže nebo jim včas
předcházet. Cílovou skupinou Terénního programu pro rodiny jsou nejen celé rodiny, ale i matky mladší 18 let
anebo těhotné mladé klientky.
Občanské sdružení Šance pro Tebe, které Terénní program pro rodiny provozuje, je jedním z poskytovatelů
sociálních služeb v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje “Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji” financovaného z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Nominace na Osobnost roku získala kolegyně Michaela Benešová za svou práci v terénu
Terénní pracovníci ze Šance pro Tebe aktivně vyhledávají a kontaktují rodiny ohrožené sociálním vyloučením.
Následnou prací v rodinách pak přispívají ke zlepšení klientovy sociální situace.
Jedním z realizátorů Terénního programu pro rodiny je Michaela Benešová ze Šance pro Tebe. Ta byla za svou
práci nominována jako jedna za tří kandidátů z celé České republiky na Osobnost roku 2012.
Michaela Benešová v o. s. Šance pro Tebe v Chrudimi působí jako kontaktní pracovník od konce roku 2008.
Nejprve působila v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Kopretina a Futur (v Chrudimi), kde sbírala
zkušenosti při práci s dětmi a mládeží převážně ze sociálně vyloučených lokalit.
V průběhu roku 2011 byla z chrudimské lokality pod nádražím vystěhována většina rodin, jejichž děti
navštěvovaly NZDM Kopretina. V té době byla Michaela realizátorkou tohoto klubu a poté co byla ukončena

činnost NZDM Kopretina, se Michaela zapojila do projektu Terénní práce s rodinami ohroženými sociálním
vyloučením.
Dnes je hlavní Michaelinou náplní individuální práce s jednotlivci a rodinami s minimálním cílem alespoň snížit
dopady jejich obtížné sociální situace. Pro klienty je oporou při těžkých životních situacích, zdrojem informací,
které mohou zlepšit situaci klientů. Do terénního programu pro rodiny přináší také velký komunitní rozměr,
protože s klienty často pracuje právě komunitním způsobem.
Při své práci považuje Michaela Benešová za nejdůležitější vybudování vztahu a důvěry s klienty a také podporu
kolegů.
Co je to Časovaná bota?
Výroční cena aneb Časovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v
první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb (klienty
těchto služeb jsou zejména děti a mládež, dále lidé bez přístřeší, imigranti, uživatelé drog aj.).
Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin) a
významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým
klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).
Ceny vítězům udělil patron Časované boty - Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS), více

http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=4166
S pozdravem za Šanci pro Tebe,
Mgr. Veronika Volejníková, PR komunikace, media@sance.chrudim.cz
Šance pro Tebe - otevřená a tvořivá komunita
Poskytujeme nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozujeme nízkoprahová zařízení Futur a Áčko
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, které Terénní program pro rodiny provozuje, je jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci
Individuálního projektu Pardubického kraje “Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji”
financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Šance pro Tebe, o. s., Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim, IČO 68 24 62 77
tel.,fax: 469 623 501, sance@sance.chrudim.cz, www.sance.chrudim.cz anebo https://www.facebook.com/sanceprotebe

