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CÍLE A ČINNOST TEEN CHALLENGE V ČR
Teen Challenge vzniklo jako reakce církve na problémy jednotlivců, kteří zápasí s různými druhy závislostí. Teen Challenge
v ČR vzniklo v roce 1994 a opírá se o dlouholeté zkušenosti a
principy práce se závislými, které organizace získává po celém
světě.
TC bylo založeno před 50 lety pastorem Davidem Wilkersonem
a nyní existuje v 94 zemích světa.
Naše poslání:
Pomoc dospělým, mládeži a dětem v životní krizi a problémech
ovládajících jejich život ,a to seznámením s evangeliem a zapojením do procesu učednictví.
V tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.
TC usiluje pomoci lidem stát se duchovně živými, duševně zdravými, citově vyváženými,
sociálně zaopatřenými a fyzicky funkčními.
Hodnoty, ve které věříme, jsou:

Víra v Boha a důvěra v Něj, postoj služebníka, integrita, soucit,
týmová spolupráce, vize, správcovství.
Naším cílem je pomáhat k zásadní změně chlapců, dívek, mužů a žen, jejichž životy byly
zasaženy problémy s hněvem, rebelií, depresí, zneužíváním drog a dalšími problémy ovládajícími jejich život. Věříme, že poskytnutím nové perspektivy jim dáme příležitost se realizovat
a dosáhnout svých snů.
Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám,
mužům a ženám. Program TC je zaměřen na konkrétní pomoc lidem v jejich vztahu k Bohu,
k sobě samotným a k jejich rodinám. Vše se nám daří realizovat za pomoci kontaktních a
dětských center, prevenčního programu na školách, výcvikového programu TCIMI a středisek
pro muže a ženy s problémy závislosti.
TC věří ve druhou šanci a v Boží schopnost proměny lidského života. Poznali jsme, že
nabídnutá šance může člověka přivést k tomu, aby vedl spokojený a cílevědomý život.
-Petr Ministr-

SHRNUJÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
Po předešlých změnách během roku 2006, pokračovali i v roce 2007.
kdy jsme pracovali na rozvoji podnikání Nadále se nám dařilo oslovovat a pracovat
a transformaci ve střediscích, jsme takto pravidelně s lidmi na kontaktních místech.

Díky této práci mohlo být pomoženo ztraceným lidem a my jsme pak měli možnost
vyslechnout si jejich svědectví, když někteří
z nich úspěšně dokončili program. Střediska,
kde došlo v roce 2006 k personálním změnám, byla stabilizována a práce se studenty
tak byla zkvalitněna.
Během roku přibyli noví pracovníci. Také
byli do služby zapojeni noví dobrovolníci ze
Spojených států i od nás z České republiky.
Během roku nám pomáhalo několik pracovních týmů a mohli jsme tak pokročit i s
rekonstrukcí střediska.
V Praze proběhlo v květnu setkání rady celosvětového Teen Challenge a také Evropská
konference, které jsme se mohli účastnit.
Jedno z našich středisek navštívil ředitel
celosvětového Teen Challenge bratr Don
Wilkerson. V létě proběhl Camp pro mládež a
mimo to jsme během roku pořádali seminá-

ře pro vzdělávání našich pracovníků a setkání
Teen Challenge Česká republika
„Den před Pánem“.
V roce 2007 se nám podařilo prodat jeden
z našich objektů, a to pro naši práci znamenalo finanční stabilizaci. Díky získání
finančních prostředků z prodeje jsme mohli nakoupit nové vybavení do některých z
našich středisek. Mohli jsme pokrýt důležité
finanční závazky vyplývající z našeho podnikání a zabezpečit tak i jeho rozvoj nakoupením nových strojů pro potřebnou výrobu.
Pro výrobu palet v jednom z našich středisek
jsme získali nové zakázky, a to jistě povede k
dalšímu rozvoji výroby.
Touto cestou chceme poděkovat všem za
podporu organizaci Teen Challenge. A jsme
vděčni Pánu za výsledky naší služby, které
můžeme vidět.

VÝCVIKOVÝ PROGRAM TC TCMI
V roce
2007
dokonč i l o
úspěšn
ě
v ýc vikový program 5 studentů. V říjnu byl otevřen nový ročník s dosavadním počtem 8
studentů. Vyučování studentů během roku
zabezpečují zkušení pracovníci a jedna dobrovolnice ze Spojených států. Součástí vyučování je také seminář o manželství, výuka
anglického jazyka nebo praktická část.
Každému ze studentů je svěřena konkrétní
zodpovědnost a mají tak možnost být již
aktivně zapojeni do služby Teen Challenge.

V roce 2007 probíhala rekonstrukce prostor
pro výuku a v roce 2008 by měla být dokončena. V plánu pro příští rok je zahrnuto otevření dalšího ročníku. Výcvikový program je i
nadále zapojen do mezinárodního institutu
TCIMI ( Teen Challenge International Ministry Institut ).

KONTAKTNÍ CENTRA TC
Kontaktní centrum v Ostravě bylo během roku

2007 zrušeno. Důvodem zrušení byl nedostatek
personálu pro zajištění chodu. Spolupráce s psychiatrickou léčebnou v Opavě nebyla přerušena a zajišťují ji pracovníci dojíždějící z jiných středisek. Touto formou
byly nadále poskytovány rozhovory a
zajištěn nástup do středisek TC. Klienti,
kterým byla služba poskytnuta, měli
především problémy se závislostí na
pervitinu, alkoholu, heroinu, a problémy s gemblerstvím.

Kontaktní centrum Havířov

Kavárna byla otevřena 1x týdně vždy v pondělí od
19:00-21:00 hodin.
Provozu se účastnili 3 stálí dobrovolníci. Celkem
se uskutečnilo 77 rozhovorů a nastoupilo 5 lidí do
střediska TC. Konzultace byla poskytnuta i rodinným
příslušníkům a přátelům. Kavárna v Havířově se nyní
potýká s nedostatkem dobrovolných pracovníků pro
práci na ulicích.
Kontaktní centrum Teplice v ½ roku ukončilo z
finančních důvodů svoji činnost. Tým dobrovolníků
zůstal zachován a připravuje se ke transformaci na
mobilní kontaktní místo po vzoru a zkušenostech z
TC v Irsku a Walsu. Službu na ulicích zajišťují místní
dobrovolníci a dojíždějící tým lidí ze střediska v Poštovicích pravidelně každý
čtvrtek.

Kontaktní centrum v
Českých Budějovicích
nadále pokračuje ve své
činnosti. Je otevřeno
každé pondělí od 19:0021:00

V Kontaktním centru Praha došlo ke změně
vedoucího pracovníka. Kavárna je otevřena každé
úterý a pátek od 20:00-22:00. Chod kavárny zabezpečují dojíždějící pracovníci a dobrovolníci ze středis-

ka v Poštovicích.

Plzeň – Čajovna Jericho
Kontaktní centrum „Čajovna Jericho“ a Denní centrum bylo otevřené každý všední
den dle pracovní
doby. Centra jsou
určena pro závislé lidi hledající
pomoc, rodinné
příslušníky,
partnery a jiné
důležité osoby.
Služby byly přístupné všem přicházejícím klientům
včetně anonymních, zahrnovaly kontaktní práci,
základní poradenství, základní zdravotní péči, zajištění testování na HIV a hepatitidy, neodkladnou péči
a doplňkové služby.
Klienti chválí i duchovní péči, která je jim na čajovně
poskytnuta ve formě písní Bohu a krátkého kázání.
Dožadují se zpěvníčků, aby se k písním mohli přidat.
V roce 2007 bylo uskutečněno 937 kontaktů se 126
klienty. Došlo k realizaci pilotního projektu pro návštěvníky z klubové scény v centru denních služeb s
názvem „Filmový klub“.

Karlovy Vary

Kavárna je otevřena vždy v pondělí od
19:00-21:00 hodin. Provoz je plně zajištěn
dobrovolnými pracovníky, kteří pravidelně
poskytují služby na ulicích i v kontaktním
centru.

KONTAKTNÍ CENTRUM TC BRNO
Konzultační centrum – kavárna, Cejl 49
Konzultační centrum na Cejlu je otevřeno každou středu od 19h především
pro lidi na ulici, závislé na drogách a alkoholu.
Streetwork probíhá pravidelně ve středu v 17h a ve čtvrtek od 14h.
Naše klienty navštěvujeme v PL Brno, PL Kroměříž, případně ve vazební
věznici Brno-Bohunice nebo Kuřim.
S několika závislými vězni máme také písemný kontakt.
Individuální konzultace Pekařská 12 probíhají většinou po předchozí telefonické domluvě. Jedná se o programy pro rodiče a blízké lidi s problémy závislosti, Individuální konzultace pro závislé, Poradenství po telefonu.

Konzultační centrum v Blansku

fungovalo v roce 2007 každé úterý od 17 hodin v prostorách klubu Lavina. Součástí práce je i streetwork a
návštěvy klientů v bytech.
V roce 2007 jsme se především snažili o rozšíření našich služeb pro rodiče a partnery závislých a současně
zvýšení počtu klientů a nástupů do léčby. Situace se zatím vyvíjí příznivě vzhledem k počtu klientů, kteří se
rozhodli pro léčbu. Propagace a inzerce našich služeb v tisku a prostřednictvím letáků se projevila především
nárůstem počtu rodinných příslušníků závislých, kteří se účastní jak individuálních, tak skupinových programů.

Prevence a propagace

V roce 2007 jsme investovali do inzerce a propagace naší práce. Během podzimu jsme uskutečnili komplexní
prevenční program pro tři třídy ZŠ Arménská Brno – Bohunice.
Budeme pracovat na rozšíření povědomí o naší práci v církvích a náboženských organizacích v Brně a Jihomoravském kraji s cílem získat podporu pro naši činnost. Tým konzultačního centra tvoří jeden pracovník a čtyři
dobrovolníci.

Spolupráce

Prostory na ulici Pekařská 12 dále slouží jako kancelář, prostor pro výcvik týmu, prevenční aktivity, program
pro rodiče závislých a některé aktivity zaměřené na získání donorů.
V roce 2007 jsme se stali spolupracující organizací Fakulty sociálních studií. Tato spolupráce spočívá v tom, že
studenti a studentky oboru Sociální politika a Sociální práce u nás vykonávají dlouhodobou praxi za stanovených podmínek.
V roce 2007 jsme pokračovali v naší práci v městě Blansku, kde od počátku roku fungovalo konzultační centrum. Měli jsme pravidelné kontakty s 17 mladými lidmi a poskytli jsme poradenství 9 rodinným příslušníkům.
Tato činnost by nebyla možná bez pravidelné práce na ulici, kterou prováděli dobrovolníci v Blansku. Toto
konzultační centrum bylo otevřeno jednou týdně, v úterý mezi 17. a 20. hodinou.

Statistika programu

V roce 2007 jsme kontaktovali 136 závislých osob . Kontaktovalo nás 73 partnerů nebo rodinných příslušníků
závislých, z toho 17 se účastnilo skupiny Bodu obratu. Telefonických kontaktů bylo 92. Osobních kontaktů bylo
522. Do střednědobé nebo dlouhodobé léčby jsme odeslali 9 klientů.
Primárně prevenčního programu se zúčastnilo 78 dětí.

TC STŘEDISKO POŠTOVICE
Chod střediska se tento rok dařilo plně financovat
z vlastních zdrojů. Projekt výroby byl posílen díky
zakoupení nových strojů a zajištěn stálým počtem
pracovníků, kteří na výrobu dohlíželi.
Současná kapacita střediska je 30 lůžek. Během roku
2007 jsme pracovali na rekonstrukci prostor pro ubytování pracovníků. Na zajištění chodu střediska se
během roku podílelo 9 pracovníků a 4 dobrovolníci ze
Spojených států. Střediskem prošlo celkem 94 lidí a 5
jich úspěšně ukončilo program. Došlo ke zkvalitnění
celkového chodu programu, k nákupu nového zařízení střediska. Zkvalitnění vyučování a poradenství
našich studentů. Pravidelná péče a kontroly u lékařů,
spolupráce s Probační a mediační službou ČR.
Tento rok jsme měli možnost slyšet několik svědectví
našich bývalých studentů o proměně jejich životů
díky této službě.

TC STŘEDISKO ŠLUKNOV
Drogy se
stávají stále
dostupnější
a drogová
scéna zákonitě sílí.
Rok 2007
je toho u
nás ve středisku dokladem. Naše kapacita programu
(12 lůžek) byla celoročně téměř plně obsazena (Ø 11
klientů). Programem prošlo celkem 32 klientů. Věk při
prvotním kontaktu s návykovou látkou činil 16,8 let.
13 klientů mělo problém s alkoholem, 11 s pervitinem,
ostatních 8 s THC, léky a gamblerstvím. Kromě toho je
velice smutné, že tito lidé zůstávají ve své závislosti
téměř nebo i více než 10 let svého života a v průměru
začínají hledat způsob, jak se zbavit závislosti až ve
věku 30ti let. Je známo, že dlouhodobé užívání drog a
alkoholu nenechá člověka bez následků, což se u třetiny našich klientů projevilo chronickým poškozením

organismu, nemluvě o zničených rodinných vztazích,
nepřeberném množství dluhů, nutnosti řešení trestních záležitostí a spoustě jiných problémů.
Podstatnou část problémů klientů lze vyvodit z neutěšené rodinné atmosféry, kdy více jak polovina klientů pochází z rozpadlé či neúplné rodiny, ve které
se navíc alespoň u jednoho rodiče vyskytl problém
alkoholismu. Dále jsme zaznamenali násilí v rodině,
nezájem rodičů o dítě a dokonce i zneužití.
Mnozí z klientů opakovaně zkoušeli nalézt řešení pro
svůj život v nějaké léčebně (2x), ale neúspěšně. 13
klientů ze 32 odešlo předčasně z programu, z toho
více jak polovina do půl roku léčby. Dobrá zpráva je,
že 8 klientů úspěšně ukončilo v roce 2007 program, z
toho 7 abstinuje, u posledního nevíme, jak je na tom.
Tito lidé jsou nějakým způsobem zapojeni v církvi, 3
z nich pokračují ve službě Teen Challenge (Intership),
ostatní si našli práci a prozatím je vše na dobré cestě.
Dalších 9 klientů postoupilo do roku 2008 a 4 z nich
mají pár měsíců do konce programu.

AKTIVITY TC STŘEDISKA ŠLUKNOV
VÝJEZDY DO CÍRKVÍ V ČR
AC Olomouc, AC Církve bez hranic v Praze na Vinohradech, CB Liberec, AC Ústí nad Labem, CB Náchod, AC
Frýdek-Místek, CB Frýdlant nad Ostravicí, CB Most
SPOLUPRÁCE NA EVANGELIZAČNÍCH AKCÍCH
kluby EXIT AC Varnsdorf, letní akce KS Praha, EXIT AC
Ústí nad Labem, NO COMMENT ve Varnsdorfu, letní
tábor klubu EXIT AC Ústí nad Labem
PŘEDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH (ZŠ, gymnázia, SOU,
odborné střední školy) Ve spolupráci s církvemi i
samostatně bylo provedeno více než 48 přednášek.
Tématem přednášek byly drogy, závislosti, šikana,
Aids, sex a vztahy, kouření, tlak vrstevníků.
Setkání metodiků prevence v Ústí nad Labem
Zúčastnili jsme se setkání metodiků primárních
prevencí na školách. Pořádala je pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Labem. Přítomni byli
zástupci škol středních a zástupci škol základních.
Díky pozvání paní Mgr. Dany Moclové jsme mohli na
těchto setkáních prezentovat naše přednášky a získali pozvání uskutečnit přednášky i v Ústí nad Labem.
EVROPSKÁ KONFERENCE TC V PRAZE
Evropská konference probíhala od 29.5.- 1.6.07.
Přítomno bylo na 400 lidí z 29ti zemí celého světa.
Během konference byla prezentována služba TC ve
světě.

10.VÝROČÍ TC ŠLUKNOV 7.7.2007
Skvělá akce, na kterou přijeli bývalí studenti, naši
kamarádi a také lidi z církve. Měli jsme tady kafovárnu „ŠirokoDaleko“, kde jsme vystavili fotografie
zachycující 10 let života v TC Šluknov. Hlavní částí
programu byla talkshow moderovaná Radkem Smetanou, který neformálně zpovídal přítomné, včetně
vedoucího diakonie AC Petra Bartoše a bývalých
studentů TC. Pak následovala aukce obrazů, jež nám
darovali různí výtvarníci. Večer hrála skupina Alešanka z Českého Těšína. Všem děkujeme. Přišlo asi 150
lidí.
ZALOŽENÍ FIRMY TECpro
Na přelomu května/června jsme zprovoznili dílnu
kovovýroby. Důvodem je potřeba zajistit prostředky
pro provoz střediska, dát prostor studentům TC učit
se pracovat, stát se zručnými a v budoucnu chceme
také finančně podporovat misijní projekty.

TC STŘEDISKO ČERNUC
V současné době program probíhá v pronajatém
domku v Černuci. Je však plánovaná přestavba nového ženského střediska v Poštovicích, nedaleko střediska mužského.
V roce 2007 prošlo střediskem 11 dívek a žen. Během
roku jich bylo přijato deset. Tři z nich jsou nadále v
programu a pokračují. Jedna z nich od podzimu
pomáhá v účetní kanceláři v Praze a začátkem tohoto roku program úspěšně dokončila, pomáhá ve stře-

disku a je v následné péči. Studentky studují osobní,
skupinové vyučování a Body obratu. V pracovních
aktivitách pečou buchty k obědům, perou prádlo
studentům a pomáhají s malováním a úklidem.Ve
středisku nadále pokračuje výrobní program, malování šátků, obrázků a váz. Jsou zapojeny do služby
v místní církvi, slouží ve chválách a pečou buchty na
bohoslužby. Během roku 2007 pracovalo ve středisku
8 pracovnic. Tři z nich začaly pomáhat právě během

tohoto roku, jedna je z účetní kanceláře. Druhá přišla z venku a pomáhá na překladech pro střediska a
při službách s pracovnicí, která k nám přijela sloužit
misijně z USA. Ta má též na starost skupinová studia.
Jedna pracovnice odešla na mateřskou dovolenou.
Vzhledem k narůstající potřebě volných míst se snažíme zvýšit kapacitu, modlíme se a hledáme firmu,
která by zrekonstruovala stávající nové středisko.

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI VRŠÍČEK
Úvodem chci Bohu poděkovat za všechny klienty, kteří
přišli i jen na několik dnů či hodin. Kéž je Pán s nimi
a žehná jim. Vršíček zabezpečuje program pro muže
ve věku 18 – 40 let s některým typem závislosti.
Poskytujeme svým klientům ubytování, stravu,osobní
a skupinové studium, poradenství, sportovní a volnočasové aktivity, asistenci při jednání s úřady.
Program je intenzivní, strukturovaný v rámci režimu
a jasných pravidel. To studentům pomáhá uvědomit
si své skutky, postoje a svůj vliv na jiné, naučit se žít
v rámci jistých limitů chování, porozumět významu
kontroly svých postojů ve svém životě a převzít odpovědnost za vlastní jednání. Cílem projektu je pomáhat
lidem nalézt nový způsob života skrze vztah s Bohem.
Nemá-li se klient po skončení programu kam vrátit
nebo nechce-li se vracet do původního prostředí,
může využít nabídky nastoupit do střediska chráněného bydlení v Plzni.
Aktivity programu: Společné studium (témata např.
růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, ...)
Osobní studium – založeno na stanovování individuálních, konkrétních osobních cílů a jejich dosažení.
Témata např. charakterové rysy, svoboda, vztahy s
druhými lidmi, přátelství, ...
Bod obratu– skupinové vyučování na téma spoluzávislost, obnova rodiny
Výuka na počítačích – klienti se ve dvou úrovních učí
obsluhovat osobní počítač. Při první úrovni se seznamují se základními znalostmi – zapnout/vypnout
počítač, klávesové zkratky, přesouvání, kopírování...
Ve druhé úrovni se učí více pracovat s textovým edi-

torem, s tabulkami, grafy, komunikačními protokoly
(SKYPE, ICQ …), antivirovou ochranou, instalovat
programy atd.
Práce– úklidové a údržbářské práce na domě a
pozemku kolem objektu (oprava plotu, výstavba hřiště), zahradnické práce, domácí práce, práce v zámečnické nebo truhlářské dílně (výroba svíček a dekoračních předmětů), zajištění dřeva na zimu, kompletní
rekonstrukce koupelny.
Poradenství – každý student má přiřazeného svého osobního poradce z řad pracovníků. Volnočasové
aktivity – jsou konány organizovaně a společně.
Klienti využívají posilovnu s profesionálním vybavením, vybudované hřiště, v programu jsou zahrnuty i
ostatní sportovní a zátěžové aktivity (ping-pong, plavání, pěší výlety, jízda na kole apod.). Většinou jde o
činnosti, kterými mohou klienti vyplnit svůj volný čas
i po dokončení programu. Klienti navštěvují kulturní a
vzdělávací akce (návštěva galerie, vernisáže, divadla,
koncertu).
Rekondiční pobyty a zátěžové pobyty – týdenní pobyty klientů jsou zaměřené na posílení motivace (např.
týdenní pobyt na rekreační chatě Veselka u Vimperka,
třídenní konference Teen Challenge v Praze, sjíždění
řeky,…)
Duchovní péče – osobní rozhovory s farářem Petrem
Procházkou nebo s personálem, účast na bohoslužbách a na biblických hodinách. Četba Božího slova,
modlitby, sdílení.
V roce 2007 využilo programu Vršíček celkem 31
mužů, dokončilo úspěšně program 7 klientů.

STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE PLZEŇ
V rámci Chráněného bydlení byly realizovány tyto
aktivity: poradenství - jednorázový rozhovor, řešení
otázek vztahů s rodinnými příslušníky, podpora a
řešení aktuální rodinné situace klientů, práce - upevňování pozitivních návyků a přebírání odpovědnosti
za běh Střediska následné péče, možnost odpracování alternativních trestů, podpora volnočasových aktivit – vedení k aktivnímu trávení volného času.
V roce 2007 nedošlo k žádným větším změnám. Cílovou skupinu tvořili převážně muži 18 – 45 let.
V roce 2007 bylo z celkového počtu 62% klientů po
řádném ukončení léčby v SKP Vršíček.

Studenti pravidelně docházeli na bohoslužby do
některé z církví v Plzni. Každý týden se střídali ve
službách na čajovnách. Byli modlitební oporou.
V tomto období využilo služeb Chráněného bydlení
13 klientů. V průběhu roku byla kapacita Chráněného bydlení v některých obdobích využita víc než 100
procentně, v těchto obdobích byl ve Středisku nadstav. Sociální práce se uskutečnila ve 47 sezeních.
Ve srovnání s rokem 2006 došlo k navýšení počtu
kontaktů po telefonu a e-mailem. Někteří klienti
využívali ke krátkým konzultacím a k poradenství
telefon a počítačovou síť ve Středisku následné péče.

CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA
Centrum dětí a mládeže
Teen Challenge se věnuje od roku 2001 práci s
ohroženými dětmi v Praze
3 - Žižkov.
Některé z osudů dětí
Zuzana (6), Klára (9), Šárka (11), Lenka (12) k nám
docházely čtyři roky, často
hladové, špinavé, se zanedbanými nemocemi. Dvě
starší dívky již v útlém věku prožily více než rok v
ústavní péči. V červnu loňského
roku se kvůli neplacení nájmu
octla celá rodina na ulici (dosud
bydleli všichni v jednom pokoji
na ubytovně). Děti byly umístěny do dětského domova.
Nadále jsme s nimi v kontaktu.
Účastní se našich víkendových
akcí, navštěvujeme je s ostatními dětmi.
Během roku 2007 program v denním centru probíhal
podle očekávání, pět dnů v týdnu od 14 do 17.30. Do
programu centra se zapojilo celkem 105 dětí, s dalšími
216 dětmi jsme pracovali v rámci streetworku. Podařilo se nám zapojit do dobrovolnické služby v denním
centru celkem 5 teenagerů, kteří k nám docházejí více
než 4 roky. Uspořádali jsme Mikulášskou besídku pro

děti a Vánoční besídku pro cca 30 rodičů. Zorganizovali jsme rekreačně výchovný tábor, víkendový pobyt
pro teenagery,
proběhla řada
prevenčních
programů,
byli jsme na
výletech do
muzea těžby
zlata v Jílové u Prahy aj.
Pokročili jsme v rekonstrukci nových prostor, které přinesou nejen zvýšení kapacity a
zkvalitnění služeb o novou nabídku
(počítačová učebna, dílna, hřiště, výuková kuchyň), ale také značnou úsporu
finančních prostředků.
Zakladatelé centra, manželé Pohankovi, se nadále věnují pěstounské péči. V
současné době vychovávají tři sestry ve
věku 6, 8
a 14 let,
jejichž
matka
nastoupila v prosinci 2005
do vězení.

CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO
Děti, které přicházejí do našeho dětského centra,
vyrůstají v sociálně vyloučených romských komunitách. Sociální status některých z nich je natolik nízký,
že jsou sociálně vyloučené i uvnitř vlastní komunity.
Ve svých rodinách poznávají různé druhy závislostí
– gambling, alkoholové a drogové závislosti. Ony
samy mají často vlastní drogovou zkušenost.
Cílem a smyslem dětského centra není jen dětem
smysluplně vyplnit jejich volný čas, ale především
pomoci uspořádat jejich žebříčky hodnot, uvědomit
si svoji jedinečnost a nenahraditelnou hodnotu.
Naučit se přistupovat zodpovědně ke svému životu i
vzhledem ke společnosti, ve které děti vyrůstají. Velký důraz klademe na školní přípravu, boj proti záškoláctví. Nedílnou sou- částí naší práce je prevence
– různé formy preventivních programů.

Tím, že děti v rámci dětského centra tvoří jakoby uzavřenou skupinu s jinými hodnotami, než které panují
v jejich komunitě, stává se pro ně dětské centrum
alternativou jejich party. Chápeme, že pro dětský věk
je těžší obstát jako jednotlivec, a snažíme se dětem
vytvořit půdu k rozhodnutí pro abstinenci také společenstvím, do kterého mohou patřit.

Některé z osudů dětí
Sylva (12), Marek (10), Petr (9) Sourozenci pocházejí z rodiny, kde je 8 dětí. Kvůli
neplacení nájemného se rodina během
posledního roku třikrát stěhovala. Po odpojení elektřiny a vody byly děti odebrány do ústavní výchovy.
Teprve nyní začíná matka situaci řešit a chodí na brigádu, aby se mohly děti vrátit zpátky domů.

CENTRUM KLOKAN ŠLUKNOV
V
součas- n é
době je Dětské centrum dobře vybaveným prostorem pro děti a
mládež, i když se ve slepních prostorech zdržuje
vlhkost, ale především pracovníků-dobrovolníků
není tolik, abychom mohli plnohodnotně fungovat – tomuto období říkáme „Klokaní prázdniny“
– věříme , že jsou dočasné.
Programem, kterým je plně DC
využíváno, je keramický kroužek
Mirky Váchové, která vede dobrovolně 2 x týdně keramiku pro
děti, jednou týdně má dopolední
keramickou dílnu pro Základní a
speciální
školu Gabriely Pelechové, pro

mateřské školky a aby toho nebylo málo, vede také
keramiku pro dospělé.
Dětské centrum bylo v roce 2007 podpořeno opravdu nevšedním sponzorským darem a jedním splněným snem. Firma PharmSys z Prahy se zasloužila o
podporu rozvoje keramické dílny darováním nového
hrnčířského kruhu s příslušenstvím v hodnotě 25 000,-Kč a tím podpořila cíle Dětského
centra Klokan , které se snaží řešit možnost
bezpečného trávení času pro děti ze znevýhodněných rodin, zkvalitnit jejich současný
život a snižovat tak rizika, která děti a mládež ohrožují. Děkujeme také p.Natalii Faloutové, která dala Dětskému c. finanční dar
1.094,50 Kč, panu Jiřímu Jelínkovi z
Prahy 2.200 Kč, panu Marku Váchovi 1.667
Kč a samozřejmě Nadaci Euronisa, která
projekt Dětského centra ve Šluknově
podpořila částkou 4.400, 00 Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
NÁKLADY MATERIÁLOVÉ
Potraviny

21.126.945,15
1.540.076,15

Kancelářské potřeby

140.231,12

Zařízení a vybavení

890.090,72

Spotřební materiál,
hygienické a čistící prostředky
PHM
Koks, PB
Ostatní spotřebované nákupy

16.655.851,18
1.209.167,85
672.951,63

VÝNOSY - PŘÍJMY

37.990.459,39

Tržby-vl.výkony a zboží

16.032.713,08

Ostatní výnosy

1.236.603,31

18.576,50

Tržby z prodeje majetku

5.792.533,77

Apoštolská církev - mzdy

5.226.643,00

Energie

639.676,09

PŘÍSPĚVKY CELKEM

6.272.441.,50

Cestovné

300.492,73

Platby studentů za pobyt

Telefony

512.673,80

Veřejné sbírky

NÁKLADY NEMATERIÁLOVÉ

Ostatní služby

4.339.691,15

OSTATNÍ NÁKLADY

15.494.500,00

1.237.904,19
504.378,00

Dary ze zahraničí

2.002.143,40

Dary

2.528.015,91

Osobní náklady

1.115.869,00

Daně a poplatky

19.745,00

Dotace MPSV

809.000,00

Ostatní náklady

PROVOZNÍ DOTACE

2.200.153,00

2.200.570,43

Dotace RVKPP

462.000,00

Odpisy, prodaný majetek

13.925.722,70

Ostatní dotace

924.753,00

Ostatní finanční náklady

93.062,54

Poskytnuté příspěvky

VÝDAJE V ROCE 2007

Nadační příspěvky

4.400,00

213.449,61

44.487.898,20

PŘÍJMY V ROCE 2007

46.463.053,89

Ve finanční zprávě nejsou uvedeny údaje TC Plzeň, která má oddělené účetnictví a jiné IČO.

DĚKUJEME ZA PODPORU
Poděkovat bychom chtěli za podporu v roce 2007 Apoštolské církvi i ostatním církvím a sborům,
jednotlivým dárcům v České republice, Global Teen Challenge a círvím ve Spojených státech, za jejich
finanční i jinou podporu.
Chceme také poděkovat firmám a společnostem v České republice za jejich materiální podporu,
Ministerstvu práce a soc. věcí, Radě vlády a ostatním nadacím, které podpoříli v roce 2007 projekty
naší práce.

Teen Challenge v ČR je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou
Ministerstvem kultury dne 3.9.1998.
Statutárním orgánem je ředitel Petr Ministr a jeho zástupci Petr Král a Ivan Vlachynský,
Petr Csutortoky. Správní radu tvoří: Bohuslav Wojnar, Stanislav Cichý, Roman Tomsa a
Petr Bartoš.

Národní kancelář Teen Challenge ČR
Na Bendovce 24, 181 00 PRAHA 8 - BOHNICE
www.teenchallenge.cz
Středisko pro muže v Poštovicích - Petr Ministr
POŠTOVICE 1, pošta Šlapanice 273 72, tel.: 312 591 397, mail: tcpostovice@gmail.com
Středisko pro muže ve Šluknově - Petr Král
Císařský E59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 412 386 429, mail: tcsluknov@gmail.com, www.bullet-in.cz
Středisko pro ženy v Černuci - Petr Ministr
č.p. 183, ČERNUC 273 23, tel.: 315 720 280, mail: tcstrediskozeny@gmail.com
Kontaktní centrum v Brně - Marek Novotný
Pekařská 12, BRNO 602 00, tel: 777 179 363, mail: brno@teenchallenge.cz
Kontatktní centrum České Budějovice - Vladimíra Markovová
Nádražní 37, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01, tel.: 777 001 188, mail: tcbudejovice@atlas.cz
Kontaktní centrum Praha -Tomáš Dvořáček
28.pluku 15, PRAHA 10 -VRŠOVICE 101 00, tel: 777 705 164
Kontaktní centrum v Havířově - Stanislav Pawlas
Selská 29, HAVÍŘOV 736 01, tel.: 777 600 140, e-mail: havirov@teenchallenge.cz
Dětské centrum TC CDM v Praze - Vítek Pohanka
Chlumova 13, PRAHA 3 ŽIŽKOV 130 00, tel.: 776 199 236, email: detske.centrum@teenchallenge.cz
Dětské centrum BRNO - Jitka Opálková, Natalia Nehrya
Životského 10, BRNO 614 00, tel.: 777 691 909, e-mail: dcbrno@teenchallenge.cz
Dětské centrum Šluknov
kontakt - Císařský E 59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 412 386 429 - vlastní centrum je ve městě
Teen Challenge v Plzni:
Kancelář TC v Plzni - Gusta Černý a Kontaktní centrum v Plzni - Karel Nyerges
Husova 14, PLZEŇ 301 24, tel.: 377 235 526, e-mail: office@teenchallengeplzen.cz
Středisko následné péče - Soňa Černá
Sušická 75, PLZEŇ 326 00, tel: 377 442 669, e-mail: tc.plzen@umc.cz
Středisko pro muže - Středisko křesťanské pomoci Vršíček
č.p. 50, LITOHLAVY 337 01, tel.: 377 224 320, e-mail: skp@teenchallenge.cz

