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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.

Náš cíl:
Naším cílem je pomáhat v zásadní proměně lidem,
jejichž životy byly zasaženy a ovládány problémy s
hněvem, rebelií, depresí, zneužíváním drog a dalšími.
Věříme, že poskytnutím nové perspektivy jim dáme
příležitost se realizovat a dosáhnout svých snů.

TC v České republice nabízí pomocnou ruku více než
150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám a je zaměřeno 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.
Hodnoty, ve které věříme:
,,Víra v Boha a důvěra v něj,,
,,Postoj služebníka,,
,,Integrita,,
,,Soucit,,
,,Týmová spolupráce,,
,,Vize,,
,,Správcovství,,

TC ZPRÁVA 2008
Tento rok se nám
nadále
dařilo
oslovovat a pracovat pravidelně s
lidmi na kontaktních místech. Díky
této práci jsme
pomohli ztraceným lidem a měli
jsme pak možnost vyslechnout si svědectví těch,
kteří úspěšně dokončili program.
Během roku nám vypomáhalo několik pracovních
týmů a pokročili jsme i s rekonstrukcí středisek v
Poštovicích. Proběhlo setkání spolupracovníků, měli

TC STŘEDISKO POŠTOVICE

jsme společná setkání všech pracovníků i studentů. V
lednu 2008 proběhl výcvikový seminář, vyučoval nás
ředitel Global Teen Challenge a spolu s ním i team
pracovníků z Teen Challenge v USA. Zúčastnili jsme
se Evropské konference v Itálii a také oslavy 50 let od
vzniku Teen Challenge.
Proběhlo školení vedoucích pracovníků kontaktních
center. Nadále pomáháme při rozvoji Teen Challenge
v Moldávii a začali jsme spolupracovat na vzniku Teen
Challenge v Izraeli. Touto cestou chceme poděkovat
všem za podporu organizaci Teen Challenge. A jsme
vděčni Pánu za výsledky naší služby, které můžeme
vidět.
-Petr Ministr-

Minulý rok 2008 byl jak náročný vzhledem k finanční
situaci, tak také úžasně povzbudivý a naučný. Rádi
bychom se s vámi sdíleli o té povzbudivé části, kterou
nám Bůh dopřál. Naše středisko mohlo být zkrášlováno, a to nejen uvnitř, ale i navenek. V minulém roce
jsme mohli dokončit náš park, ve kterém nyní chceme vytvořit dětské hřiště pro rodiny pracovníků.
Dále jsme díky štědré pomoci některých z vás mohli
začít měnit vzhled historického dvora, který je nyní
okrasou našeho střediska, a začali jsme budovat
ovocný sad. V létě jsme rekonstruovali některé střechy, provedli jsme opravu krovů a také jsme vyměnili
střešní krytinu. Nadále pokračujeme v rekonstrukci
celého areálu.
ŠKOLA TCIMI Již třetím rokem pokračujeme ve školení pracovníků v naší TC škole. Minulý rok nastoupilo
do školy 7 studentů a vzdělávali se v mnoha oblastech. Předměty, které se vyučovaly, byly Poradenství,
Biblické studium, Filosofie a Principy TC, Manželství,
Osobní růst, Anglický jazyk. 4 studenti tuto školu
úspěšně dokončili a nyní pomáhají v naší službě.
DOBROVOLNÍCI ZE ZAHRANIČÍ V našem středisku jsme měli pomocníka z USA, který nám pomáhal
hlavně na stavbě. Stále máme dveře otevřené pro
mnoho různých dobrovolníků. Navštívili nás také
bratři a sestry ze Spojených států Amerických, kteří
nám pomohli s rekonstrukcí.
SEMINÁŘE, NÁVŠTĚVY ZE ZAHRANIČÍ V květnu

jsme měli první seminář s italským ředitelem Gianfrancem Giunim na téma poradenství, který se bude
opakovat a téma poradenství prohlubovat. Na tento seminář jsme se sešli za všech středisek z České
republiky, dokonce k nám zavítali i z dánského Teen
Challenge. Navštívil nás Steve Hill, se kterým jsme
měli shromáždění. Studenti byli velice povzbuzeni.
Navštívil nás dokonce i ředitel Global TC Dr. Jerry
Nance a spolu s ním texaský tým, se kterým proběhl 3 denní seminář. Pracovníci mohli získat nové
poznatky, které mohou dále uplatnit v praxi.
MISIE Tento rok byl pro nás začátkem velkých
výzev. Začali jsme sloužit v Izraeli, kde pomáháme k
založení Teen Challenge. Organizovali jsme zde několik seminářů mohli jsme také sdílet své zkušenosti s
těmi, kteří mají zájem se do této organizace zapojit.
Navštívili jsme některé vládní činitele v Jeruzalémě,
s nimiž jsme mohli konzultovat počátek působení a
veškeré kroky, které TC v jejich zemi dělá. Snažíme
se přiblížit práci TC nejen v Izraeli, ale i v Moldávii,
kterou jsme již několikrát navštívili.
STUDENTI
Naším hlavním cílem je pomoci co
nejvíce lidem. Výsadou našeho programu je příjem
klientů všech věkových kategorií, což je náročným
rozhodnutím, i přesto sklízíme úspěch. Snažili jsme
se získávat prostředky na speciální projekty pro
studenty. Zvelebujeme prostředí, ve kterém s námi
studenti jsou. Studenti, jak už je to běžné, přicházejí
a odcházejí. Jsme však vždy velice nadšeni, když svou
cestu dokončí a mohou začít žít plnohodnotný život.
Studenti jsou hlavní náplní našeho programu.
AKTIVITY STUDENTŮ Studenti se plně zapojují do
pomoci v kontaktních centrech, a to v Praze i v Teplicích. Protože je středisko financováno z vlastních
zdrojů, jsou studenti součástí tohoto procesu. Pracují
při výrobě a expedici dřevěných palet ve speciálně
zhotovené výrobně. Pomáhají při rekonstrukci střediska, pomáhají s chodem střediska. Při všech těchto

aktivitách se učí mnoha praktickým a dobrým věcem,
které mohou později uplatnit ve svých životech. Studenti jsou samozřejmě zapojeni i ve volnočasových
aktivitách. Měli jsme možnost zapojit náš fotbalový tým nejen v zápase proti českým Ambasadors a
jednomu sborovému týmu, ale i mezinárodně v TC
Německo. Studenty jsme obohatili sportem i pravidelnými výlety do přírody či na historická místa.

po celé republice, kde spolu s pracovníky prezentují
práci TC.

NÁVŠTĚVY CÍRKVÍ Studenti pravidelně navštěvují
místní sbor v Praze, kde se někteří z nich plně zapojili
do pěveckého sboru. Také jezdí na výjezdy do církví

TC STŘEDISKO ČERNUC
Program pro ženy i nadále probíhá v pronajatém
domku v Černuci. Stále se modlíme za finanční
prostředky pro rekonstrukci nového střediska v Poštovicích. Koncem roku jsme museli zvýšit kapacitu
střediska.
AKTIVITY STUDENTEK Aktivně slouží v kontaktních centrech v Praze a Teplicích. Zpívají ve chválícím
sboru, chodí na veřejné sbírky a pilně se podílí na
pracích ve středisku. Studentky jsou velkou pomocí
v Poštovicích, podílely se na zvelebování areálu a
pomáhaly při některých opravách. Pomáhaly zatravňovat bývalé pole, sázet sazenice, perou prádlo pro
mužské centrum. Některé pomáhají s hlavními úklidy ve společné kuchyni. Studentky se účastnily mnoha výletů a sportovních aktivit. Reprezentovali nás
na volejbalovém utkání v TC Německo.
DOBROVOLNICE Navštívili nás dvě mladé slečny
ze Švédska, které v ženském centru sloužily půl roku.
Měli jsme ve středisku dobrovolnici z USA a nadále
pokračujeme ve spojení s možnými pomocnicemi.
NOVÝ DŮM V Poštovicích je dům plně připraven
na rekonstrukci. Zatím jsme vyklízeli veškerý odpad a
připravovali jsme se na jeho možnou rekonstrukci.
POMOC POTŘEBNÝM V rámci návštěvy místního
sboru pomáhaly při evangelizaci v tzv. „chatičkách“,
což bylo velice požehnané. Pomáhaly vytvářet pro-

gram pro děti ve velmi špatných životních podmínkách a sdílely se s jejich rodiči. Byly v této aktivitě
velkou pomocí místnímu sboru.
PREVENCE Účastníme se prevencí ve školách a
jiných setkáních mládeže. Starší studentky se sdílí se
svými zkušenostmi a pomáhají pracovnicím s celým
prevenčním programem.
VÝROBA Studentky se podílely na malování hedvábných šátků a keramických váz. Tímto způsobem
získávaly finance pro chod střediska.

TC STŘEDISKO ŠLUKNOV

Minulý rok byl prvním rokem bez dotací státu a mnozí se ptáte, jak to zvládáme. Chtěl bych říct, že jsme
nikdy neměli dotace v plné výši potřeb programu,
vždy maximálně do třiceti procent všech nákladů,
ale přesto činily téměř 800 tisíc korun! Tento finanční deficit se projevil v srpnu letošního roku, kdy jsme
neměli v pokladně žádné zdroje. Rozšířili jsme však
program na kapacitu 14 klientů, téměř dokončili
novou kuchyň, máme nový pokoj v novostavbě a
práce na stavbě pomalinku stále pokračuje. Také
jsme investovali nemalé prostředky do naší kovodílny.

Děkujeme Vám za modlitby, podporu, dary a
také pravidelné příspěvky (projekt Kapky), díky
Vám můžeme dále pokračovat ve službě potřebným.
DOBROVOLNÍCI Během roku 2008 do týmu přibyli
další dobrovolníci, kteří se zapojili do kovovýroby.
Všichni tři jsou bývalí studenti programu. Rozhodli
se zůstat a pomáhat s rozvojem kovovýroby poté,
kdy jsme byli nuceni propustit jejího vedoucího.
INTERSHIP Další tři bývalí studenti nastoupili do
výcvikového programu Teen Challenge, který trvá
jeden rok a je zaměřen na výchovu nových pracovníků, především z řad bývalých studentů.
STUDENTI PROGRAMU V roce 2008 prošlo programem 31 klientů. 16 klientů odešlo z programu
předčasně, 10 pokračuje v programu a 6 úspěšně
dokončilo.

MISIE A EVANGELIZACE
Založili jsme grantový
fond, deset procent ze zisku našich podnikatelských
aktivit ukládáme na speciální účet určeným na misijní činnost. Zatím však jde o nepatrnou částku.
Zorganizovali jsme spolu s Apoštolskou církví v Olomouci a Církví bratrskou v Mostě misijní stavební
výjezd, kterého se účastnilo 7 studentů a dva pracovníci. Cílem byla praktická pomoc při stavbě a rekonstrukci modliteben.
Třetím misijním plánem je dlouhodobě založení
sboru ve Šluknově. V nových prostorech, které námposkytlo město pro provozování Dětského centra
TC Klokan, mimo jiné probíhají pravidelné biblické
hodiny. Návštěvnost je kolem třiceti účastníků, většina jsou naši studenti a pracovníci, část jsou lidé ze
Šluknova.
PŘEDNÁŠKY, BESEDY A AKCE Přednášková činnost probíhala na základních, středních školách i na
akcích církve. Po celý rok bylo možné sledovat vzestup zájmu o přednášky tématicky zaměřené na šikanu a dětskou kriminalitu. Během roku bylo osloveno
v rámci přednášek něco málo přes 2500 dětí.
Ve Varnsdorfu ve spolupráci s pastorem Apoštolské
církve vytváříme návaznou strategii na přednáškovou
činnost. Byly to například promítání filmu, klubové
akce, akce No Comment, příprava projektu Kidsquest
pro Šluknovský výběžek a další. Teen Challenge se
dále přednáškovou a organizační činností podílelo
na programech No Comment ve Varnsdorfu, přednáškách Kidsquest Drugfree v Kolíně, na festivalu
X-Ray a Sjezdu mládeže AC (všechny projekty souvisí
s prací církve s mladými lidmi).

KONTAKTNÍ CENTRA TEEN CHALLENGE
KONTAKTNÍ CENTRUM HAVÍŘOV

Kavárna v Havířově je otevřena každé pondělí. V roce
2008 jsme byli v kontaktu celkem s 16 lidmi. Dva z nich
nastoupili do programu Teen Challenge. V průběhu roku
naši pomoc vyhledalo celkem 6 rodičů, příbuzných nebo
přátel, kteří se snažili pomoci někomu ze svého blízkého
okolí. Chod kavárny byl tento rok zajištěn třemi stálými
dobrovolníky.

KONTAKTNÍ CENTRUM TEPLICE

V roce 2008 služebníci z Teen Challenge opět začali jezdit
do Teplic sloužit zde lidem závislým na drogách, alkoholu,
bezdomovcům a především ženám, které si zde vydělávají
prostitucí. Naše služba se koná každý čtvrtek od cca 17:00
do 20:00h.
Někdy z důvodu nedostatku služebníků – mužů se služba
ten den musí zrušit. Tato služba je nebezpečná, aby šly
sloužit ženy samy. Streetwork je zajištěn vedoucím týmu
a služebníky z TC, kteří pravidelně dojíždějí.
V průběhu roku 2008 jsme oslovili okolo 90 mužů a 100
žen. 10 mužů a 1 žena nastoupili do programu Teen
Challenge. Z toho jeden z nich je stále ve středisku.

jovicích). Celkem prošlo Bodem obratu v Českých Budějovicích 14 klientů a v Nýrsku 5 klientů.
V roce 2008 jsme začali pořádat pro místní církve přednášky na téma : „Co dělat, aby naše děti nebraly drogy „ . Celkem projevily zájem 3 církve, kde se přednášky uskutečnily. V těchto přednáškách bychom rádi pokračovali. Chtěli
bychom seznámit místní křesťany s celou problematikou
uživatelů drog a jejich rod. příslušníků, s jejich problémy a
s úskalími, která mohou nastat zejména v pastorační péči
o tyto lidi. Zároveň si od toho slibujeme možnost větší spolupráce s církvemi, které nás nepodporují, případně očekáváme i nové podněty přímo z řad členů místních církví k
spolupráci s naší kavárnou.
Z důvodu nedostatečného množství finančních prostředků
jsme začali dělat sbírky na ulicích, což pro nás bylo velkým
povzbuzením, neboť se nám díky finančním prostředkům
ze sbírek a z přednášek podařilo zaplatit nájem pronajatých prostor kavárny a kavárnu udržet.
Velmi děkujeme pracovníkům Poštovic za veškeré podněty
a pomoc , zejména Pavlu Midrlovi . Děkujeme také Petru
Královi za pomoc a vedení v Bodu obratu.

KONTAKTNÍ CENTRUM V ČESKÝCH BUDĚ- KONTAKTNÍ CENTRUM PRAHA
KC bylo v roce 2008 otevřeno 92x v pravidelném čase kažJOVICÍCH Kavárna je otevřena každé pondělí od 18 dé út a pá od 20:00 do 22:00 v prostorech ECM na Praze 10.
do 21 hodin. Provoz je zajišťován místními dobrovolníky
a pracovníky ze střediska Poštovice, kteří nám vypomáhají. Za tuto pomoc jsme velmi vděční . Důvodem je nedostatek dobrovolníků a nepravidelná docházka z důvodu
nočních směn v zaměstnání. Nejproblematičtější je pro
nás období červenec - září, neboť 2 dobrovolníci jsou
studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích, kteří o
prázdninách odjíždějí do místa bydliště velmi vzdáleného
od Č.Budějovic.
Služby klientům poskytujeme na ulici , ve squotu a v
kavárně. Našimi klienty jsou lidé závislí ( alkohol, subutex,
pervitin), lidé spoluzávislí ( především rodiče a manželé či
manželky) a dále lidé trpící depresemi. Pracujeme s nimi
formou rozhovorů buď individuálních nebo skupinových, k
čemuž nám velmi pomáhá Bod obratu.
Bod obratu probíhal ve čtvrtek od 19 do 21 hodin v kavárně v Českých Budějovicích a dále Nýrsku ( pod vedením
lektorky, která sama prošla Bodem obratu v Českých Budě-

Jeho plný chod zajišťovali pracovníci TC spolu s praktikanty, studenty a studentkami programu TC a 1 dobrovolnicí z
církve, za kterou jsme byli obzvláště vděčni. V našem týmu
totiž postrádáme „obyčejné“ lidi zvenčí, kteří by toužili
sloužit ztraceným lidem.
Streetwork probíhal v téže dny vždy od 17:00 do 19:10 na
různých místech v Praze. Díky němu bylo kontaktováno 1
404 mužů a 542 žen, kteří postrádají naději a pomoc ve
svých životech. Navštěvovali jsme i PL Bohnice.
Díky službě KC mohli desítky lidí na ulicích slyšet o naději,
navštívit KC, popř. nastoupit do programu TC. Byli jsme
svědky toho, kdy lidé nechtěli jen pomoc a změnu, ale i se
zajímali a byli vděční.

PLZEŇ – ČAJOVNA JERICHO

Denní centrum je otevřeno od pondělí do pátku vždy od
9:00 do 17:00.
Kontaktní centrum Čajovna Jericho vychází z portugalského modelu práce – proto je „čajovna“ otevřena dokonce

ve večerních hodinách, každé pondělí a úterý od 19 do
21 hodin (v tuto dobu je možné se otestovat na HIV, VHB,
VHC, testy v centru provádí zdravotnice, která splňuje veškeré požadavky pro tuto činnost.
Poskytované služby se v obou případech neliší, snad jen
tím, že přes denní dobu je možné poskytnout asistenční
službu. Většina našich návštěvníků se ocitá na okraji společnosti. V průběhu otevření denního centra zaznamenáváme spíše mladší uživatele a méně problémové. Při
technickém zabezpečení chodu centra (hlavně kuchyňky v
centru - vaření čaje), vypomáhají bývalí studenti z řad klientů Chráněného bydlení TC Plzeň. Tato skutečnost je silný
motivující prvek pro klienty, kteří centrum navštěvují.
V roce 2008 se pracovalo se 193 lidmi (jedná se o součet
drogových – 164 a nedrogových – 29) a bylo realizováno
1234 kontaktů.

KARLOVY VARY
Z loňských předsevzetí se nám nepodařilo začít práci v
Armádě spásy. Kontakty, které jsme měli z dřívějška, se
nám daří jen s obtížemi udržovat.
Během roku jsme se zúčastnili semináře ve středisku v
Poštovicích s mluvčími ze Spojených států. A také dvou
konferencí v Českém Těšíně na témata „Obnova rodiny“.
Pořádali jsme přednáškový kurs pro vyučující „Bodu obratu“, který přednášel br. Petr Král. Zúčastnili se jej členové
naší kavárny, Chebského sboru „Vinice“ a pracovníci Armády Spásy.
Před koncem roku se začalo jednat o nástupu jednoho
muže do programu TC.
Také úspěšně dokončil program TC námi vyslaný klient,
který pokračoval dále rekvalifikací a nyní slouží v TC jako
pracovník.
I nadále se potýkáme s nedostatkem služebníků.

KONTAKTNÍ CENTRUM BRNO
Konzultační centrum – kavárna, Cejl 49 je otevřeno
každou středu od 19h především pro lidi na ulici, závislé
na drogách a alkoholu. Streetwork probíhá pravidelně ve
středu v 17h a dále příležitostně podle domluvy.
Naše klienty navštěvujeme v PL Brno, PL Kroměříž, případně ve vazební věznici Brno-Bohunice nebo Kuřim.
Individuální konzultace Pekařská 12 většinou po předchozí telefonické domluvě. Jedná se o programy pro rodiče a
blízké lidi s problémy závislosti, individuální konzultace
pro závislé, poradenství po telefonu.

Konzultace v Blansku probíhají individuálně podle potřeby.
V roce 2008 se díky propagaci naší činnosti zvýšil počet
individuálních konzultací pro blízké závislých osob a klientů s problémem závislosti.
V tomto roce se blízcí lidé závislých scházeli pravidelně ve
skupinách Bodu obratu, který má formu interaktivních a
hodnotících skupin. Tohoto programu se zúčastnilo 14lidí,
probíhá na Pekařské 12.
Během podzimu jsme uskutečnili komplexní prevenční
program pro osmé a deváté třídy v Brně-Bohunicích a
také ve spolupráci s odborem prevence kriminality města
Znojma v 10 školách znojemského okresu.
Tým konzultačního centra tvoří jeden pracovník a čtyři
dobrovolníci.
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 organizaci 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 této spolupráci letos pokračujeme.
Odbornou supervizi nám zajišťuje prim. MUDr. Květoslava
Vrbová, primářka psychiatrického odd. v PL Brno.
Dále spolupracujeme s Magistrátem města Brna, odborem
zdraví, odd. prevence kriminality, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Městským úřadem ve Znojmě.
V roce 2008 našich služeb využilo 53 partnerů nebo rodinných příslušníků závislých, z toho 14 se účastnilo skupiny
Bod obratu. Telefonických kontaktů bylo 77. Osobních
kontaktů bylo 213. Do střednědobé nebo dlouhodobé léčby jsme odeslali 7 klientů.
Primárně prevenčních programů se účastnilo 762 dětí z
12 škol.

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI VRŠÍČEK
Vršíček zabezpečuje program pro muže ve věku 18
– 40 let s některým typem závislosti. Filosofie programu vychází z tzv. celostního přístupu ke klientovi.
Středisko poskytuje svým klientům ubytování, stravu,
osobní a skupinové vyučování, výuku na počítačích,
osobní a krizové poradenství, sportovní a volnočasové
aktivity, asistenci při jednání s úřady, duchovní péči a
rekondiční a zátěžové pobyty.
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.
Klientům je umožněno vykonávat trest obecně prospěšných prací v rámci programu v jejich volném čase
v rozsahu 1200 – 1500 hodin/rok.
Ubytovací kapacita v roce 2008 byla 12 lůžek, pro-

gramu využilo celkem 30 mužů a dokončilo úspěšně
program 10 klientů. 5 klientů pokračuje v programu
dále.
SKP Plzeň – Středisko Vršíček je zapojeno do systému
péče o studenty – úzce spolupracuje se sesterskou
organizací Sdružení Teen Challenge Plzeň (Kontaktní a
denní centrum zajišťuje nástupy do střediska Vršíček,
Středisko následné péče – chráněné bydlení v Plzni) a
s Pracovní a sociální agenturou SKP Plzeň (zaměstnávání obtížně zaměstnatelných klientů).
V květnu a v září 2008 proběhly dva týdenní pobyty
dobrovolných týmů z Texasu a Tennessee (Volunteers
In Mission). Tito dobrovolníci významným způsobem
podpořili rekonstrukční práce, pracovali spolu s klienty na opravách a úpravách okolí. Hradili dopravu,
ubytování a nákup materiálu. Jejich přítomnost měla
velmi pozitivní význam pro motivaci klientů.

TEEN CHALLENGE PLZEŇ
Přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim
jako řešení jejich problému učednictví - v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy student může
fungovat jako křesťan ve společnosti a umí aplikovat
duchovně motivované biblické principy do rodiny,
místního sboru, vybraného zaměstnání a celkově
do společnosti - TC usiluje pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově
vyváženými a sociálně zabezpečenými.
Prevence - Projekt „snižování napětí“ pro žáky 9.
tříd základních škol, bloky primární prevence určené
pro SŠ a SOU. V roce 2008 se uskutečnilo celkem 149
bloků prevence pro 3029 oslovených studentů. Do
programů bylo zapojeno 13 škol.
Klub nabízí návštěvníkům zázemí, kde si mohou
zahrát různé hry, setkat se se svými vrstevníky a je
zde prostor i pro vytvoření vlastní hudební produkce. V rámci tohoto klubu také nabízíme pravidelná
setkávání zaměřená na upevnění a rozvoj komuni-

kačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, schopnosti čelit tlaku vrstevníků atd. Součástí
klubu jsou také nácviky asertivních dovedností.
Společné víkendové pobyty pro návštěvníky klubu Víkendové pobyty upevňují vztahy, vzájemnou
toleranci, posilují schopnosti rozhodování a vědomí
si zodpovědnosti za sebe samého. Jejich náplní jsou
společné aktivity, hry, aktivní využívání volného času,
apod. Pravidelně také navštěvujeme Psychiatrickou
léčebnu Dobřany, Fakultní nemocnici Lochotín, věznici Drahonice.
V roce 2007 bylo kontaktováno 159 uživatelů drog,
s nimiž bylo provedeno celkem 728 kontaktů. V roce
2008 bylo kontaktováno 253 uživatelů drog, s nimiž
bylo provedeno celkem 1360 kontaktů. individuální
poradenství (85/40min), skupinové poradenství
(24 skupin) VĚZNICE DRAHONICE, PL DOBŘANY, FN
LOCHOTÍN, potravinový servis (34x), asistenční služba (14x), zdravotní ošetření (21x).

STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE PLZEŇ
V souvislosti se vznikem Pracovní a sociální agentury
ve Středisku křesťanské pomoci Plzeň došlo k rozšíření nabízených aktivit v rámci Střediska následné péče
– novou nabízenou aktivitou je chráněné zaměstnávání. V současné době probíhají v rámci Chráněného
bydlení 3 skupiny: úterní velká, setkávání Chráněného bydlení ve středu a páteční tematická (meditační)
setkání.
V červnu 2008 proběhla v areálu Střediska následné

péče oslava 10. výročí Chráněného bydlení. Této oslavy se zúčastnili zástupci města Plzně, pracovníci Teen
Challenge Plzeň a Vršíček, současní a bývalí studenti
Chráněného bydlení a Následné péče.
V roce 2008 došlo k nárůstu počtu klientů a to z 13
(rok 2007) na 15. Vzhledem k optimální kapacitě
střediska (7 klientů) byl evidován nadstav klientů.
Kapacita Chráněného bydlení byla tedy využita více
než 100%.

CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA
Centrum dětí a mládeže TCI je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které vzniklo v roce 2001 jako
specifická forma prevence drog, kriminality, exkluze
a dalších sociopatogenních jevů. Cílovou skupinou
jsou děti a mládež ze sociálně slabého prostředí a dysfunkčních rodin, děti bezprostředně ohrožené výše
popsanými jevy. Mnohé z nich mají již za sebou trestné činy a osobní zkušenost s drogami a alkoholem.

letos dům dokončíme.
Na práci CDM se kromě tří stálých pracovníků – vedoucího Vítězslava Pohanky, Anny Doubkové a Štěpánky Bláhové podílelo také šest dobrovolníků a devět
pomocníků – teenagerů z našeho programu. Jsme
velmi rádi, že se skupina teenagerů navštěvujících
naše denní centrum rozrostla na 16 chlapců a dívek a
že se 9 z nich zapojilo do služby Pánu!

Práce CDM Praha pokračovala v roce 2008 na plné
obrátky. Denní centrum bylo otevřeno 5 dnů v týdnu
po celý rok s výjimkou Vánoc a letní dovolené. Celkem
jsme měli otevřeno 219 dnů. Díky Pánu jsme mohli
sloužit 115 dětem ve věku od 3 do 16 let v našem denním centru a dalším cca 100 dětem a teenagerům na
ulicích. Celkem jsme měli 4 498 kontaktů s ohroženými dětmi a mládeží (v roce 2007 to bylo „jen“ 3 090
kontaktů). S pomocí zahraničních týmů i týmů z českých církví jsme mohli uspořádat 11 evangelizací pro
děti i dospělé, které měly velký ohlas.

Program v denním centru probíhal podobně jako v
minulých letech: Boží slovo, chvály, modlitby, svačina,
možnost hygieny, doučování a pomoc při přípravě do
školy, volnočasové aktivity. Proběhlo dvanáct prevenčních programů týkajících se drog, partnerských
vztahů a kouření. Pokračujeme v pěstounské péči o tři
z našich klientů. Jedna z dívek se vrátila zpět do své
rodiny (matka se vrátila domů z výkonu trestu), další
dvě děti zůstávají v péči manželů Pohankových.

Podařilo se zvýšit počet dětí, se kterými pravidelně pracujeme v našem centru i počet těch, kterým
sloužíme na ulici. Zvýšil se i počet kontaktů s rodiči
(v roce 2008 jich bylo 1 306, v roce 2007 836), které
považujeme za důležité. Od roku 2001 jsme pracovali
s 945 dětmi a měli s nimi více než 26 198 kontaktů.
Pokročili jsme výrazně v rekonstrukci domu na Havlíčkově náměstí, nejdůležitějším krokem byly přívody
energie, vody, plynu a kanalizace do domu. Věříme, že

CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO
Naší vizí je
pomoci dětem
setkat se s
l á s k y p l ný m
rodinným přijetím v rámci
f un gu j íc íh o
dětského centra. Díky tomuto programu jim chceme
umožnit naučit se žít s nastavenými pravidly v životě. Pomáháme dětem uspořádat zdravé, pozitivní a
tvůrčí hodnotové žebříčky, které jim umožní lépe se
orientovat v životních událostech.
Naším cílem je skrze nejrůznější činnosti jako jsou
doučování, návštěvy vzdělávacích center, společný
čas, při kterém jsou děti učeny základním hygienickým návykům, osobními rozhovory a následnou
práci s dílčími rodinami, hrou, zábavnou činností a
tvůrčí činností, hudební produkcí a sportem, biblickým vyučováním a poradenstvím zaměřeným na
předcházení rozvoje závislosti na návykových látkách, kriminalitě a dalším jevům (např. prostituce,
promiskuita, záškoláctví, šikana, sexuální závislost,
poruchy chování, špatné hygienické návyky, domácí násilí, kouření apod.) umožnit dětem všestranný
a zdravý vývoj vedoucí k zodpovědnému přístupu k
sobě samému a svému okolí.
Pro rozvoj a realizaci některých ze jmenovaných
činností bylo naším cílem získat a rozšířit prostory
dětského centra, konkrétně místo pro zajištění sportovního zázemí pro tělovýchovnou část programu.
CO JSME DĚLALI V ROCE 2008
Pokračovali jsme v práci v dětském centru 3x týdně a
pravidelném Streetworku, zúčastnili jsme se s dětmi
evangelizačního setkání s Indiány ze Severní Ameriky, navštívili jsme třikrát výstavy např. „Stromy jako
domy“, Moravské muzeum apod. Zúčastnili jsme se
koncertního představení zaměřeného na prevenci
kriminality, podnikli jsme s dětmi čtyři výlety do

okolí Brna - výlet parníkem po Brněnské přehradě,
hrad Špilberk atd. a vícedenní pobytovou akci v Praze.
Děti měly dvakrát hudební vystoupení v Apoštolské
církvi, navštívili jsme ZOO v Brně. Uspořádali jsme
čtyřikrát pro děti z dětského centra a děti ze sboru
Apoštolské církve dětské maškarní slavnosti, na které
si děti vyrobily své masky, se skupinou mládeže ze
Slova života děti trávily čas společnou hudební produkcí a další….
Proběhlo 24 programů pro děti se zaměřením na
prevenci, 1 dobrovolnice absolvovala rekvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách a od května nastoupila do pracovního poměru, 1 pracovnice
se zúčastnila čtrnáctidenního misijního výjezdu na
Ukrajinu do dětských domovů, 2 pracovnice absolvovaly kurz krizové intervence a kurz pořádaný Teen
Challenge zaměřený na poradenský proces.
Dětské centrum bylo zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně, spolupracovali jsme s protidrogovou koordinátorkou města
Brna, Policií ČR, dále s OSPOD při Úřadu městské části
Brno – sever, pracovnice dětského centra pokračovaly v kontaktování dětí, poskytování zázemí 45 dětem
ze sociálně vyloučených romských komunit.
Získali jsme příspěvek z nadace Pomozte dětem!,
ze kterého jsme na přelomu roku 2008/2009 vybudovali tělocvičnu, která přímo navazuje na prostory
dětského centra a umožňuje sportovní vyžití v rámci
běžných i speciálních aktivit dětského centra.

DĚTSKÉ CENTRUM KLOKAN TC ŠLUKNOV
Dále otvíráme individuální keramické programy pro
místní mateřské školy a základní školy. Pravidelně
poskytujeme prostory keramické dílny postiženým
dětem ze Speciální a základní školy Gabriely Pelechové (dílna v budově Městské knihovny).

TANEČNÍ KROUŽEK
V říjnu 2008 jsme otevřeli Dětské centrum na Smetanově ulici ve Šluknově. Otevřít centrum jsme mohli
díky nabídce města Šluknov, které nám prostory pronajalo za symbolickou cenu. Prostor v centru města
je vhodnější než dosavadní, kde dosud zůstávají aktivity keramického kroužku.
Centrum je místem určeným pro různorodou činnost,
jíž chceme zasáhnout místní lidi. Mimo pravidelných
aktivit určených především dětem a mládeži Dětské
centrum uspořádalo v roce 2008 ve spolupráci s AC
Varndsdorf předvánoční sváteční vystoupení, které
navštívilo zhruba 50 lidí.
Na zajištění chodu DC se podílejí pracovníci TC, členové AC Varnsdorf - dobrovolníci. Vedoucí úlohu zastávají J.Camfrla a J.Kačerová.

ADÁMEK

V říjnu loňského roku byl po více než roční přestávce
znovu otevřen klub Adámek pro maminky s dětmi.
Kvůli opakovaným nemocem dětí Jarmily Kačerové,
která má klub na starosti, ho prozatím vedly Martina
Láníková a Míla Camfrlová. Maminky se scházely 1x
týdně dopoledne v počtu 2 – 8 (spolu s 2 – 10 dětmi
ve věku 6 měsíců až 4 roky). Pro děti byl vždy připraven krátký program, pro maminky zase káva a čaj ke
krátkému posezení, sdílení i navazování nových vztahů. Cestou osobního kontaktu jim chceme předávat
evangelium.

KERAMICKÁ DÍLNA

Pravidelně 3x týdně probíhají kroužky v keramické
dílně, které vede Mirka Váchová. Večerní keramika
pro dospělé středa 18:00 - 19:00 ( na každém setkání 10 žen) a keramika pro děti úterý a čtvrtek 15:30
- 16:30 ( v průměru 9 dětí na každém setkání)

David Ellmrich v Dětském centru po prázdninách
znovu začal učit tanec. Na taneční klub docházelo
zhruba deset kluků, kteří chodí pravidelně trénovat,
když je to možné. Jejich doprovodem je dalších deset
dětí, které se chodí koukat. Klub probíhá nepravidelně podle časových možností vedoucího. Jeho náplní
jsou tanec, posilovací a lehká aerobní cvičení.

ZADÁNO PRO ŽENY

Kroužek tvořivosti určený především ženám, které
však přicházejí i se svými dětmi, vede Petra Mikušová, a to 1x týdně. Pravidelně dochází 4-5 osob
(decoupage, aranžování sušin, sváteční výzdoba
(vánoční), výroba mýdel, svíček, pedig, úprava textilu: savení, batikování, malovaní na hedvábí, sváteční
výzdoba (velikonoční), decoupage 3D ….)

FINANČNÍ ZPRÁVA TC ČR ZA ROK 2008
VÝNOSY

NÁKLADY

VÝNOSY - PŘÍJMY

25.307.721,36

Tržby-vl.výkony a zboží

19.423.568,43

Ostatní výnosy

508.010,93

NÁKLADY MATERIÁLOVÉ
Potraviny
Kancelářské potřeby

22.808.590,96
1.446.321,11
81.199,20

Tržby z prodeje majetku

0,00

Zařízení a vybavení

1.135.579,56

Apoštolská církev - mzdy

5.376.142,00

Spotřební materiál

18.341.826,54

PŘÍSPĚVKY CELKEM

6.603.765,16

Platby studentů za pobyt

1.051.644,62

Veřejné sbírky

558.289,50

Hygienické a čistící prostředky
PHM
Koks, PB

Dary ze zahraničí

1.926.549,45

Ostatní spotřebované nákupy

Dary

3.067.281,59

NÁKLADY NEMATERIÁLOVÉ

PROVOZNÍ DOTACE
Dotace MPSV
Ostatní dotace
Nadační příspěvky

VÝNOSY CELKEM

1.841.000,00

139.023,01
1.438.321,92
220.437,62
5.882,00

6.521.131,31

Energie

919.748,29

875.000,00

Cestovné

406.060,93

938.000,00

Telefony

517.212,36

28.000,00

33.752.486,52 Kč

Ve finanční zprávě jsou uvedeny společně údaje týakjící se
vešekerých činností Teen Challenge, nejsou však uvedeny
údaje TC Plzeň, která má oddělené účetnictví a jiné IČO.

Ostatní služby

OSTATNÍ NÁKLADY
Osobní náklady

826.535,00

Daně a poplatky

9.874,00

Ostatní náklady

290.988,82

Odpisy, prodaný majetek

1.000.001,46

Ostatní finanční náklady

94.201,98

Poskytnuté příspěvky

DĚKUJEME
Rádi bychom poděkovali za vaši podporu v roce
2008. Děkujeme za vaše modlitby, praktickou pomoc
i finanční dary. Děkujeme církvím v České republice
zejména Apoštolské církvi, Církvi bratrské, Jednotě
bratrské, Křesťanskému společenství, Bratrské jednotě baptistů i všem ostatním církvím, které nás také
podporují. Děkujeme všem sborům v naší zemi, které pravidelně na naši službu přispívají i všem jejich
členům za modlitební i finanční podporu. Děkuje-

4.678.109,73

VÝDAJE CELKEM

977.550,51

32.528.874,04 Kč

me také jednotlivým dárcům a firmám. Děkujeme
manželům Wálkovým a firmě ADW Agro.
Děkujeme Ministerstvu práce a soc. věcí, radě vlády,
Magistrátu hl. města Prahy, Magistrátu města Brna,
nadaci Pomozte dětem, nadaci Naše dítě, Willow
Creek Community Church –USA, Jihomoravskému
kraji, Úřadu městské části Brno-Židenice, nadaci
Olgy Havlové, nadaci pro radost i všem ostatním,
kteří podpořili v roce 2008 naši činnost.
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Bartoš.
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