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Činnost Teen Challenge

Teen Challenge vzniklo v roce 1958 v
New Yorku, kde bylo založeno pastorem Davidem Wilkersonem. Nyní existuje ve více než 95 zemích světa. Teen
Challenge Česká republika oficiálně
vzniklo v roce 1994.
Našim cílem je přinášet dobrou zprávu
lidem se závislostmi a navrhnout jim
jako řešení jejich problémů učednictví.
V tomto procesu se jim snažíme napo-

máhat až do chvíle, kdy mohou fungovat jako křesťané ve společnosti, aplikovat duchovně motivované biblické
principy do osobního života, místního
sboru, zaměstnání a celkově do společnosti.
Teen Challenge usiluje pomoci lidem
stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými.
Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 200 chlapcům, dívkám, mužům, ženám. Naše
práce je zaměřena na pomoc lidem v
jejich vztahu k Bohu, k sobě samotným

a k jejich rodinám. Tato práce se nám
daří realizovat pomocí Kontaktních
center, Dětských center, Výcvikového
programu TCIMI a Středisek pro muže a
ženy s problémy závislosti.
Věříme v druhou šanci a v Boží schopnost proměny lidského života.

Hodnoty Teen Challenge
„ Víra v Boha a důvěra v Něj“
„ Postoj služebníka“
„Integrita“
„Soucit“
„Týmová spolupráce“
„Vize“
„Správcovství“

TC zpráva 2009
V roce 2009 se nám dařilo naplňovat záměry naší
organizace a oslovovat, jak lidi v těžkých životních situacích, tak také širokou veřejnost pomocí
pravidelného setkávání na kontaktních místech a
rozdávání letáků o práci TC při veřejných sbírkách
a streetworku. Měli jsme jedinečnou možnost vidět změněné lidské životy a slyšet svědectví těch,
kteří úspěšně dokončili program. I nadále jsme
spolupracovali s TC ve světě, jak už formou misijního výjezdu do Moldávie, tak také pomocí při zakládání TC v Izraeli, ale i pořádáním seminářů pro pracovníky. Jedním z těchto seminářů byl také seminář
pro poradce již pořádaný v minulých letech vedený Italským ředitelem TC.
Měli jsme také možnost podílet se na pořádání Evropského 40. výročí Teen
Challenge jež proběhlo v Praze a oslavili jsme své vlastní výročí, tedy 15 let TC
v České republice. Byli jsme povzbuzeni tím, jak tato služba během let roste.
Navštívilo nás několik dobrovolníků z USA a VB jež se podíleli na rekonstrukcích ve střediscích a na pomoci při práci se studenty, v dětských centrech a v
kontaktních centrech. I nadále jsme pracovali na rozšíření kapacity středisek.
V minulém roce jsme naneštěstí měli i smutné povinnosti a to takové, že jsme
byli nuceni okolnostmi k ukončení práce v Plzni pod jménem Teen Challenge.
Po nedávných zjištěních, že v České republice žije více, než 7% osob závislých
na alkoholu jsme pocítili, jak je naše práce potřebná. Proto se i v následujícím
roce budeme snažit rozšířit naši působnost, jak už zvýšením počtu kontaktních center, tak také zvýšením kapacity ve střediscích pro muže, ženy, chlapce
a dívky.
Velice rádi bychom touto formou poděkovali všem dárcům a dobrovolníkům,
jež nás v minulém roce podpořili. Jsme velice vděčni za vaši ochotu a podporu. Jsme vděčni Bohu za postupný rozvoj v naší službě a za proměněné lidské
životy.
-Petr Ministr- Národní ředitel Teen Challenge Česká republika
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Kontaktní Centrum Praha
V roce 2009 opět každé úterý a pátek probíhala služba na
ulicích (streetwork) a poté služba v kontaktním centru (KC).
84x jsme se v uplynulém roce vydali do ulic Prahy, kde jsme
oslovili okolo 276 žen a 977 mužů. Snažili jsme se nalézt
nová místa, což se nám dařilo mnohem více než v předešlých letech. Objevili jsme nové opuštěné domy (squaty) a
staré odstavené vagony, ve kterých běžně lidé žijí ve špíně,
beznaději, s potkany a krysami…
Vedoucí KC, několikrát navštívil muže v PL Bohnice, kteří
měli zájem nastoupit do „programu“ TC.
KC bylo otevřeno 91x. Navštívilo jej 11 nových žen a 52 nových mužů spolu s dalšími 3 ženami a 136 muži, jež zde v
minulých letech, již docházeli. Měli jsme také možnost přijmout matky se svými problémovými syny, či jim jen poradit. Z těchto všech, 15 mužů nastoupilo do „programu“ TC.
Pouze 5x se stalo, že nikdo do KC nepřišel.
V KC v minulém roce pracovali a pomáhali 4 pracovníci a 4
dobrovolníci. Především poté v letním období nám také po
nějakou dobu pomáhali celkem 4 dobrovolníci z USA a VB.
Do dalšího roku vstupujeme s cílem rozšíření řad pracovníků a dobrovolníků. Velmi rádi bychom službu na ulicích a v
kontaktním centru chtěli vést i v dalších dnech v týdnu.
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Kontaktní Centrum České Budějovice
V kontaktním centru v minulém roce pracovalo 5 dobrovolníků. Tito dobrovolníci se podíleli
na aktivitách, jako je práce na ulici a ve squatu
v Českých Budějovicích, BOD OBRATU I a II v
Českých Budějovicích a v Českém Krumlově celkem 28 účastníků, poradenství rodičům a
partnerům závislých osob. Poradenství křesťanům, kteří mají problémy v oblasti emocí,
sebe-přijetí, vlastní identity apod. Dále jsme
pro finanční podporu centra několikrát organizovali veřejné sbírky. Touto formou jsme, také
informovali o práci Teen Challenge International. V minulém roce jsme pořádali několik akcí.
Mezi nimiž byli například Vánoční kavárna pro
závislé a pro křesťany, kteří se zajímají o práci
Teen Challenge nebo ji podporují, přednáška
pro nízkoprahový klub v Trhových Svinech: „Co
dělat, aby naše děti nebraly drogy!“.
I nadále jsme pokračovali v poradenství pro rodiče závislých. V minulém roce jsme do programu poslali 2 ženy. Na ulicích jsme kontaktovali
přibližně 104 osob. Celkem 80ti lidem bylo poskytnuto osobní poradenství v oblasti závislostí. V budoucnu bychom rádi otevřeli Kontaktní
centrum v Trhových svinech a to každý čtvrtek
od 15:00 až 19:00 hodin. Chtěli bychom nově
zorganizovat letní pobyt pro děti ze sociálně
slabších rodin ve věku od 12-16 let. Plánujeme nově začít primární prevence na školách,
přednášky na školách pro rodiče během rodičovských schůzek a přednášky pro pedagogy
na školách.
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streetwork TC KC Praha

Kontaktní Centrum Karlovy Vary

Kontaktní Centrum Havířov
Kavárna byla v roce 2009 otevřena 50x, vždy v pondělí od
19 do 21 hod. Na činnosti se dlouhodobě podílejí 3 dobrovolníci: Standa Pavlas (vedoucí), Anna Tarjanová a Libuše Poliačiková. Nárazově nám pomáhala Věra Adamusová,
která se nakonec rozhodla pro službu jinde. Počet klientů:
20, z toho 4 ženy a 16 mužů. Bylo s nimi provedeno 49 konzultací, z toho 33 konzultací se týkalo drogové závislosti, 8
závislosti na alkoholu a 8 ostatních (automaty, prášky a jiné
problémy). Dále bylo provedeno 23 konzultací s rodinnými příslušníky a známými závislých. Do střediska odešlo, 6
studentů 2 z nich odešli krátce po nástupu. Velice bychom
uvítali nové služebníky v naší službě ztraceným.

Kontaktní centrum v Karlových Varech je vedeno jedním stálým pracovníkem a 3-4 dobrovolníci jsou vybíráni z řad studentů a studentek TC. Kontaktní centrum je otevřeno vždy
jednou za 14 dní a to, ve čtvrtek.
Služba v tomto městě se teprve formuje, komunikujeme s možnými dobrovolníky ze
sboru církve Bratrské. Po několika návštěvách
Karlových Varů jsme objevili místa, kde se
shromažďují lidé v těžkých životních situacích
a s problémy závislosti. Jednalo se především o
squaty. Byli jsme rádi, že jsme jim mohli nabídnout pomocnou ruku a informovat je o existenci Teen Challenge International. Tato služba
se prozatím formuje a je v prvopočátcích. Naší
vizí do budoucna je rozhojnit počet dobrovolníků a rozšířit pole působnosti v tomto městě.
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Kontaktní Centrum Brno
V minulém roce v kontaktním centru pracoval 1
stálý pracovník a 1 dobrovolník. Mezi naše aktivity
patří: Práce na ulici, vedení kavárny, primární prevence, přednášky, individuální poradenství pro
závislé a jejich blízké.
V minulém roce jsme pořádali a byli součástí
Primárně prevenčních aktivit, Aliančního týdne
modliteb, akcí v církvích v Brně s cílem seznámit
se službou Teen Challenge International, akcí pro
studenty ve spolupráci s organizací Studenti pro
Krista.
V rámci individuálního poradenství a skupiny
Bodu Obratu II jsme v kontaktu také s rodiči klientů. Spolupracujeme s církví v Brně. V roce 2009 našich služeb využilo 78 partnerů, nebo rodinných
příslušníků závislých, z toho 11 se účastnilo skupiny Bod obratu. Telefonických kontaktů bylo 57.
Osobních kontaktů bylo 257.
Do střednědobé, nebo dlouhodobé léčby jsme
odeslali 7 klientů. Našim projektem do budoucna
je pomoc a podpora nově začínající služby v Hodoníně. Také bychom rádi rozšířili působnost do
více měst v Jihomoravském kraji. V minulém roce
jsme obdrželi několik finančních darů, jak od jednotlivých dárců, tak také od státu v podobě dotací. Doufáme, že i v nadcházejícím roce naše služba
poroste a bude prosperovat.
v
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Street Work Teplice
Tato aktivita je vedena jedním stálým pracovníkem a střídají se zde 3 až 4 dobrovolníci. Snažíme
se vždy ve středu vyjíždět v odpoledních hodinách
do Teplic, kde navštěvujeme squaty a pokud je
přítomná také pracovnice z ženského střediska se
studentkou, jezdíme i na místa kde jsou prostitutky, se kterými mluví ženy. V Teplicích není kavárna Teen Challenge, proto jsme se zaměřili pouze
na streetwork. Při Každém streetworku oslovíme
v průměru 4-7 osob. Mezi těmito osobami jsou
nejčastěji lidé žijící ve squatech, lidé, kteří berou
drogy, jsou bezdomovci a alkoholiky. Již několik
z těch, kteří byli osloveni našimi pracovníky či
dobrovolníky nastoupilo do jednoho z programů
Teen Challenge. Mezi nimi se také nachází takoví,
jež program dokončili a z Boží pomocí změnili svůj
život. Velice rádi bychom měli místo pro Kontaktní
centrum. Teplice jsou plné drog, prostituce, heren
a lidé zde jsou velice tvrdí a nepřístupní. Doufáme, že naše práce povede k postupné změně.
3
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Středisko pro muže v Poštovicích
V našem středisku v minulém roce pracovalo 11 pracovníků a
1 dobrovolník. Co se týče dobrovolníků, měli jsme zde vždy na
asi 3 měsíční dobu dobrovolníky ze zahraničí. Tito dobrovolníci byli Převážně z USA a z Velké Británie. Navázali jsme také
na semináře s předešlých let, specializovaných na téma poradenství, tento seminář vedl ředitel Italského Teen Challenge
Gianfranco Giuni. Nově jsme tento rok vybudovali byty pro
pracovníky v areálu, které jsme díky darům mnohých a těžké
práci pracovníků koncem podzimu dokončili. Kromě mnoha
stavebních prací také proběhly venkovní úpravy jako setba
trávy a výsadba stromů.
Tento rok bylo v programu 65 studentů. 6 studentů program
úspěšně dokončilo. Letos jsme ve středisku pořádali pravidelný církevní piknik, který se uskuteční vždy 2x ročně. Studenti
se zúčastnili fotbalových zápasů. Organizovali jsme společnou
Vánoční bohoslužbu, na níž byla pozvána i širší veřejnost. Zúčastnili jsme se a plně se zapojili do organizace 15. výročí Teen
Challenge v České republice a 40. výročí Evropského Teen
Challenge jež proběhlo v Praze.
V minulém roce jsme i nadále získávali jistou část financí pro
chod střediska z veřejných sbírek a z pravidelných výjezdů do
církví. Výjezdy jsou přibližně 3x měsíčně. Kromě finanční podpory jsou výjezdy výrazným povzbuzením pro studenty. I nadále jsme připravovali společné výlety pro studenty. Jednou
z větších akcí v minulém roce byl misijní výjezd do Moldávie,
jehož se zúčastnili i 2 naši studenti z programu. Nově jsme v
uplynulém roce zřídili Helpline pro veřejnost a i nadále jsme
informovali o našem středisku skrze rozdávání informačních
materiálů při veřejných sbírkách a ne příliš pravidelných preventivních programech.
VÝZNAMNÍ ZAHRANIČNÍ HOSTÉ
V minulém roce do našeho střediska zavítali, významní hosté ze zahraničí. Mezi tyto hosty také patřilo 5 dobrovolníků z
Teen Challenge v USA, Kalifornii, kteří se podíleli na lehké rekonstrukci výrobních prostor. Protože někteří z nich byli v minulosti v programu Teen Challenge a zdárně jej ukončili, byli
nyní velkým povzbuzením pro studenty ve středisku. Také nás
navštívili dobrovolníci z Bostonu a z TC ve Velké Británii. Jelikož jsme připravovali konferenci 15let TC v České republice
měli jsme tu možnost hostit ředitele Polského TC a budoucího
ředitele TC ve Velké Británii. V příštím roce i nadále plánujeme
úzkou spolupráci s Teen Challenge ve světě.
VIZE DO BUDOUCNA
Naší vizí do budoucna je pokračovat v rekonstrukci střediska,
zvýšit kapacitu střediska na 40 studentů, rozšířit produkci paletárny, tedy výroby dřevěných palet. Vybudovat nové učebny pro studenty a nové kanceláře pro pracovníky. I nadále se
budeme snažit vybudovat v areálu střediska další ubytovací
prostory pro pracovníky a dobrovolníky.

Středisko pro muže ve Šluknově
Ve středisku pracovalo v minulém roce 9 pracovníků a 7
dobrovolníků. Aktivně v rámci práce ve středisku probíhají veřejné sbírky, primární prevence, které mají velmi
pozitivní ohlasy, společné výlety, výjezdy pro prodej keramiky – trhy, konaly se pravidelné čtvrteční bohoslužby
v prostorách Dětského centra na Smetanově ulici. Podíleli jsme se na prevenčních programech KIDSQEST, organizujeme semináře Bodu obratu spolu s KC v Brně....
Během minulého roku jsme se zúčastnili 40. výročí TC v
Evropě jež probíhalo v Praze, navštívili nás hosté (USAmisionáři) ze Španělska, v srpnu proběhl dvoudenní
zátěžový výlet do přírody. Účastnili jsme se konference
15. výročí TC v České republice. V prosinci jsme uspořádali vánoční bohoslužbu v místním kostelíku. Studenti
si připravili Vánoční představení. V prostorách dětského
centra toto představení bylo volně přístupné veřejnosti,
sál byl zcela zaplněn.
V roce 2009 prošlo programem 46 studentů, z toho však
28 odešlo předčasně, 5 ukončilo úspěšně, zbytek zůstal
dále v programu. 3 bývalí studenti nastoupili do programu intership.
Formou rozdávání materiálů TC při veřejných sbírkách
jsme informovali veřejnost o naší práci. Dále jsme navštěvovali církve v České republice a seznamovali jsme
je s činností TC ve Šluknově. Snažíme se také dodávat informace o našem středisku na webu www.bullet-in.cz.
PROJEKTY
Byla zprovozněna kuchyň v novostavbě – sice se starším
vybavením – ale funkčním, byl zakoupen nový kotel s
ekonomičtější spotřebou paliva.
CÍRKEV VE ŠLUKNOVĚ
V minulém roce byly obnoveny pravidelné čtvrteční
biblické hodiny, které jsou otevřeny i pro veřejnost (DC
Smetanova ulice). Díky práci klubu Archa a dalších aktivit
DC, začali přicházet rodiče dětí – účast na biblických hodinách se ustálila spolu s našimi studenty na 40-50 lidí.

Středisko pro ženy v Černuci
Ve středisku pracovalo v minulém roce 8
pracovnic. Studentky z programu se aktivně podílely na práci ve středisku, chodily
na veřejné sbírky pro podporu financování
chodu střediska. V minulém roce jsme měly
možnost uklízet v domech, čímž jsme si také
vydělávaly na chod střediska. Studentky
pomáhaly při prodeji zboží České televize
na veletrzích. Momentálně je v programu
7 studentek, minulý rok programem prošlo
17 žen. Pořádaly jsme společné výlety. Studentky se účastnily pomoci v církvi, také se
účastnily pravidelného sborového pikniku a
zpívaly v pěveckém sboru. V minulém roce
úspěšně dokončily program 3 ženy. Velkou
výsadou pro naše středisko byla možnost
účastnit se Evropské konference - 40 let TC
v Evropě a 15tého výročí TC Česká repub-

BUDOUCÍ PROJEKTY
Rozšíření kapacity střediska:
Úpravami místností ve staré budově získáváme prostor
pro další cca 4-6 studentů. Kancelář přesuneme do staré
kuchyně, kde je nutná rekonstrukce stropu, stěn, podlahy. Pokračujeme v dokončení další místnosti v novostavbě a započetí práce na dalších místnostech.
Prioritou je výstavba komínu a otopného systému v novostavbě – následně přesun kotle a renovace vstupních
prostor ve staré budově, dále příprava podlah v prostorech bývalé stodoly.
Obnova vozového parku:
Rádi bychom získali alespoň 1 nové auto a jedno ze starších podstoupili generální opravě.
Projekt G Stone:
Výroba umělého kamene – z této činnosti, kde se na výrobním procesu podílejí také studenti TC, bychom měli
mít přísun financí určený pro středisko TC ve Šluknově.
Pracujeme na tom, aby se vize naplnila a přinesla výsledky – nejen nově naučené prac.návyky studentů, ale také
finance pro provoz.

lika. Studentky pomáhaly při venkovních
úpravách parku v Poštovicích a to hlavně
formou setí trávy.
BUDOUCÍ PROJEKTY:
V budoucnu bychom chtěly přistoupit k
postupné rekonstrukci nové budovy střediska, jež se nachází v Poštovicích. Budeme
pokračovat v pomocných venkovních údržbách, jak v parku, tak při zahradních pracích. Momentálně hledáme nový způsob
financování střediska. Velmi rádi bychom
zvýšily kapacitu střediska.
ZAHRANIČNÍ HOSTÉ:
V minulém roce nás navštívily 2 dobrovolnice ze Spojených států Amerických, jež se
plně zapojovaly do práce ve středisku. Studentky měly možnost komunikovat v Anglickém jazyce a poznávat novou kulturu
během jejich návštěvy
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Centrum dětí a mládeže Praha
Centrum pro děti a mládež v Praze
je nízkoprahovým zařízením, které
vzniklo v roce 2001. Po celý rok 2009
jsme intenzivně pracovali s cílovou
skupinou projektu – s ohroženými
dětmi a mládeží na Praze 3. Program
probíhal od pondělí do pátku od
14,00 do 17,30 pro tři věkové skupiny: předškolní (3 -6 let), mladší školní (7- 10 let) a teenagery (11 – 16)
let. Ve všech věkových skupinách
se podařilo naplňovat strukturovaný program odpovídajícími aktivitami: pravidelné doučování (včetně
individuálního doučování), řečový
program pro předškolní děti vedený
diplomující studentkou speciální pedagogiky UK, prevenční programy,
seznamování s křesťanskými principy formou biblického vyučování
spojeného s křesťanskými písničkami a modlitbami, kulturní a sportovní akce: výstavy, kino, fotbalové
zápasy, volnočasové aktivity: hry,
sportovní aktivity, výtvarné aktivity
(včetně výroby předmětů sloužících
k prodeji na podporu centra); vaření
ve skupině teenagerů, 9 teenagerů
pravidelně pomáhalo při programu
v centru ve skupině předškolních
dětí.
AKTIVITY MIMO BĚŽNÝ PROGRAM
Uspořádali jsme desetidenní tábor
pro 22 dětí ve věku od 7 do 14 let,
které pravidelně navštěvují centrum.
Výlet na Karlštejn, koncert křesťanské Hip hop kapely Wessani. Ve spolupráci s dobrovolnickými týmy jsme
uspořádali 5 venkovních evangelizačních akcí na Žižkově, v Karlíně a na
ubytovně pro sociálně slabé rodiny v
Libni. V září proběhl v centru Den otevřených dveří, kde děti vystupovaly.
Děti pravidelně navštěvují bohoslužby a nedělní akce, pořádané Sborem
otevřených dveří Apoštolské církve.
Děti také vystupovaly na benefičním
koncertě Gospel Limited na podporu
rekonstrukce nových prostor, dále na
oslavě 15. výročí existence Teen Challenge v České republice. Od září probíhá každou středu biblická skupinka
(17,45 – 19,15) zaměřená na motivaci
teenagerů k zodpovědnému životní5

mu stylu.
PREVENCE
Prevenční programy probíhaly v rámci programu v našem centru. Byly zaměřené na kouření, drogovou a alkoholovou závislost, partnerské vztahy
(včetně rizikového sexuálního chování a pornografie). Nejčastěji byly
součástí biblického programu nebo
probíhaly formou osobního svědectví členů hostujících dobrovolnických
týmů. Dále formou diskuze po promítání projektu EXIT 316. Důležité místo
měly individuální poradenské rozhovory, které jsme poskytovali teenagerům.
SPOLUPRÁCE
Velmi přínosná byla pro nás spolupráce se školní psycholožkou a pe-

dagogy ze ZŠ Havlíčkovo nám. Praha
3, kam dochází 90% procent dětí z
centra. Pomohli nám aktivně s řešením případů opakované šikany, s vytyčením reálných cílů pro doučovací
programy. Vzájemně jsme se mohli
obohatit o zkušenosti, které nám pomohli lépe pochopit potřeby dětí.
Pokračovali jsme s dětmi v pravidelných prezentacích naší činnosti
ve sborech pražských církví v rámci
nedělních bohoslužeb. Děti za své
vystoupení, chování a také předměty, které vyrobily a samy je zde
prodávaly, získaly mnoho pochval a
povzbuzení. Vedoucí CDM se pravidelně účastnil komunitního plánování sociálních služeb pro Městskou
část Praha 3. Aktivně spolupracoval s
ostatními nízkoprahovými centry pro
děti a mládež v Praze 3 na realizaci tá-

bora zaměřeného na teenagery. Dále
se podílel na práci seskupení žižkovských neziskových organizací Še3sil.
Děti z našeho centra se zúčastnily
akcí, které pořádala křesťanská fotbalová organizace Ambassadors.
Programu v centru se zúčastnilo celkem 138 dětí ve věku od 3 do 16 let.
Průměrná měsíční návštěvnost byla
63 dětí. S dalšími cca 80 dětmi jsme
pracovali v rámci streetworku.
CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ
3 892 (Kontaktem rozumíme účast
dítěte na programu v centru, setkání
při streetworku, na táboře a dalších
akcích, pořádaných Centrem dětí a
mládeže Teen Challenge. )
REKONSTRUKCE
V roce 2009 jsme opět mohli významně postoupit v rekonstrukci prostor,
které nám pronajala Městská část
Praha 3. Tyto prostory budou sloužit
jako nové a větší centrum – budeme
zde moci mít každý den program pro
všechny věkové skupiny a také je zde
projektována dílna, výuková kuchyň,
počítačová učebna a velký podkrovní
prostor určený ke sportovním aktivitám dětí a také ke speciálním akcím
zaměřeným na děti a jejich rodiny.
V roce 2009 jsme investovali do rekonstrukce z darů a grantů, k tomu
určených, 627 402,-Kč.
Usilujeme o dokončení rekonstrukce
domu. Nové prostory nám umožní
zvýšit kapacitu a kvalitu programu.
KOORDINACE DALŠÍCH CENTER
DĚTÍ A MLÁDEŽE TCI
Vedení Teen Challenge International
nás pověřilo, abychom koordinovali
činnost CDM v dalších městech ČR,
dohlíželi na jejich chod a pomáhali
při vzniku nových center.
Vytvořili jsme týdenní výcvikový program zahrnující teorii a praxi v denním centru. V říjnu tímto programem
prošli pracovníci TCI z Litvy, poradensky pomáháme v CDM v Brně a Šluknově.
VIZE DO BUDOUCNA
Dokončit rekonstrukci nových prostor.
Tehdy budeme moci otevřít centrum
každý den pro všechny věkové skupiny. Bude zde dílna, výuková kuchyň,
počítačová učebna a velký podkrovní

q qq

Dětské centrum Brno
V Dětském centru byli v minulém roce celkem 3 pracovníci a 6 dobrovolníků.
Aktivity centra probíhali formou: Odpoledního programu – biblické vyučování, hygienický a potravinový servis, příprava do školy, hry. Také však formou
Dopoledního programu pro předškolní děti - svačina, tělocvik, biblické vyučování, předškolní příprava, hry, čištění zubů. Vedli jsme sportovní programy v
tělocvičně, návštívili jsme různá kulturní zařízení – výstavy, muzea, knihovnu. V
rámci naší práce jsme navštívili rodiny dětí, formou streetwork jsme měli možnost oslovit více dětí. Vedli jsme programy primární prevence. S dětmi jsme
uspořádali výlety do přírody + zimní sáňkování. Vyráběli a prodávali jsme adventní věnce + perníčky. 2x měsíčně máme pro děti otevřené Výtvarné dílny,
kde často probíhá společné pečení. V minulém roce dále proběhli letní pobyty
v přírodě + účast několika dětí na táboře AC Brno. 1x měsíčně byla prováděna
supervize s křesťanským psychologem. Umožnili jsme v dětském centru praxi
studentce VOŠ sociální. Nově jsme zřídili webové stránky DC.
AKCE
V lednu slavnostní otevření nové tělocvičny za účasti ředitele TC, zástupce Pomozte dětem, Magistrátu města Brna, Jmk a městských částí + vystoupení hudební skupiny Teen Team, Dětská slavnost v AC Brno 4x ročně, Maškarní ples v
tělocvičně, odpoledne deskových her u příležitosti Dne dětí, seminář pro křesťanské pracovníky mezi Romy pořádaný s Dětskou misií, návštěva pracovníků
z Caritas Stuttgart v DC, 3 denní evangelizace v parku, 2x opékání špekáčků,
seminář pro pracovníky Magistrátu a zástupce města Brna o metodách práce
Dětského centra, prezentace DC v církvi Slovo života, prezentace DC na setkání
mládeže AC Brno, vánoční vystoupení v AC Brno, 2x večírek pro pracovníky,
dobrovolníky a přátele DC.
CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ
Během roku se cca 50 dětí pravidelně účastnilo programů v DC. Celkový počet
kontaktů za rok 2009 je 2749.
NOVĚ VYBUDOVANÉ PROJEKTY
Vybudování a provoz nové tělocvičny v nových prostorách DC, rozšíření odpoledního programu o 1 den, od května zahájení práce s předškolními dětmi
z ubytovny Markéty Kuncové, od září rozšíření programu pro předškolní děti z
ubytovny na 2x týdně, preventivní program – Potřeby jako patra v domě, zahájení spolupráce se ZŠ Sekaninova, vznik tanečního kroužku Dance of Light.
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Snažíme se občas uskutečnit návštěvy v rodinách. Stává se, že rodiče přijdou,
jako doprovod dětí na program tedy s nimi máme možnost komunikovat. Vyzvedáváme předškolní děti na ubytovně Markéty Kuncové. V roce 2009 jsme
byli v kontaktu s 575 rodiči.
SPOLUPRACUJEME TAKÉ se sborem Apoštolské církve Brno, Dětskou misií,
OSPOD Brno – sever, protidrogovou koordinátorkou města Brna – Mgr. Štandlová, ZŠ Sekaninova, Církví Slovo života, Drukov – vlastník objektu.
VIZE DO BUDOUCNA
Budeme se snažit vytvářet bezpečné místo pro děti, kde budou moci prožít
přijetí a Boží dotek. I nadále chceme dětem předávat naději, víru a lásku. Naší
vizí je získat větší podporu dobrovolníků. Přejeme si rozšířit oblast služby teenagerům a matkám.

q
qq

prostor určený pro volnočasové aktivity dětí a také pro speciální akce zaměřené na děti a jejich rodiny.
Získat dobrovolníky a pracovníky
pro práci na běžném programu, pro
streetwork a návštěvy v rodinách.
Vést teenagery ke službě druhým, vychovávat z nich budoucí dobrovolníky a pracovníky CDM. Poskytnout náhradní rodinnou péči dalším dětem. V
nových prostorách pracovat v rámci
specifických aktivit s celými rodinami.
Vytvořit pro děti a jejich rodiny pevné
místo v církvi.
PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Náhradní rodinnou péči nabízíme
rodičům našich klientů, kteří se o své
děti nemohou z vážných důvodů starat. Těmito důvody bývá nejčastěji nástup do výkonu trestu a to, že rodina
přijde o bydlení. Rodičům nabízíme
jako alternativu ústavní výchovy péči
v rodině našich pěstounů (vedoucí
CDM V. Pohanka s manželkou). V současné době máme v pěstounské péči
dvě děti.

s Fotky z aktivit Dětského centra v Brně
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Dětské centrum Klokan Šluknov
V Dětském centru pracuje jeden stálý pracovník a 7 dobrovolníků. Pravidelné
programy centra jsou 2x týdně KLUB ADÁMEK - klub pro předškolní děti s rodiči, 1x týdně doučování – pro děti základní školní docházky, 2x týdně KLUB
ARCHA – klub pro děti od 7 do 15 let převážně z romských rodin, 3x týdně
Keramický kroužek, 1x za 14 dní Výtvárná dílna pro ženy. Celkem centrum
navštívilo okolo 200 dětí.
KLUB ARCHA
fungoval 2x týdně 2 hodiny, kromě toho jsme během roku uspořádali 12 víkendových akcí (výlety, koupání, stopovačka, přespávandy v centru, rozlučka
s prázdninami…). Od září nabízíme i doučování, pravidelně chodí zatím jen
2 děti. Klubem prošlo celkem téměř 60 dětí, u mnoha z nich jsme v kontaktu
i s rodiči. Z 20 stálých jich už polovina vydala svůj život Ježíši Kristu, chvála
Pánu!
MATEŘSKÉ CENTRUM ADÁMEK
Je otevřeno jednou týdně dopoledne a jednou odpoledne. Střídáme sportovní, hudební a pohádkové programy, do kterých vkládáme biblické hodnoty
a principy. Jednou měsíčně máme program s biblickou úvahou zaměřený na
maminky. Ne všechny se zapojují, a tak se snažíme svědčit spíš svým životem
a v osobních kontaktech. Máme radost, že i přes možná až odmítavý postoj
některých ke křesťanství každou středu tráví svůj čas s námi, zapojují se do
programu, vznikají nová přátelství. Díky Pánu jsme mohli oslovit 71 maminek
a jejich dětí.
Tento rok navštěvovalo Keramickou dílnu celkem 56 dětí i dospělých.
Vedoucí keramické dílny: „Těší mě, že se o dílně ví, že ke mně maminky přivádějí i problémové děti a pak mám zpětnou vazbu, jak jsou z práce s hlínou
nadšené. Sama nejsem takzvaně běžec na dlouhou trať. Pro spoustu věcí se
nadchnu a nedokážu je dokončit. Ale to, že keramika běží 3 x týdně už 7 let, je
pro mě velké svědectví, že Pán Bůh mění typický charakterový rys i takového
sangvinika, jako jsem já. Prosím o moudrost, jak ještě lépe využít svou službu
k seznámení ostatních s naším Pánem.“
AKCE
Pro děti z klubu ARCHA cca 1 x měsíčně přespávanda, výlet atd., v klubu Adámek jsme pořádali Velikonoční pochod za Beránkem, výlet – vždy s propagací, aby se mohli účastnit i ti, kdo na klub nechodí. Dále to byla rozlučka s
prázdninami – odpoledne plné her pro všechny děti z města a 2x ročně burza
oblečení, kde rozdáváme propagační letáčky.
PREVENCE
Prevenčně působíme v rámci krátkého vyučování v klubu ARCHA
SPOLUPRACUJEME
Čerpáme zkušenosti z CDM Praha (2 naši dobrovolníci se účastnili jejich letního tábora), dále jsme spolupracovali při shánění fin. prostředků s Nadací
Euronisa (sbírky)
NOVÉ PROJEKTY
Všechny aktivity DC se konají v nově získaných prostorech na Smetanově
ulici. Jen keramická dílna je v budově místní knihovny – ve sklepních prostorech, kde platíme velké energetické náklady. Proto jsme nuceni z tohoto
prostoru odejít a dosud nevíme, zda-li nám město nabídne jiné prostory pro
tuto aktivitu. Neradi bychom tento kroužek po sedmiletém fungování zrušili.
Především ve městě, kde je nouze o jakékoli volnočasové využití je keramický
kroužek jednou z mála možností jak kreativně čas trávit, navazovat přátelství
a setkat se také s evangeliem.
VÝZNAMNÍ DÁRCI: MPSV, NADACE EURONISA, Město ŠLUKNOV
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FINANČNÍ ZPRÁVA TEEN CHALLETNGE INTERNATIONAL ČR

VÝDAJE TC ČR

PŘÍJMY TC ČR

MATERIÁLOVÉ
potraviny
kancelářské potřeby
zařízení, vybavení
pohonné hmoty
spotřební materiál
hygienické a čistící prostředky
uhlí, PB
CELKEM

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKON A ZBOŽÍ
tržby za vlastní výkon a zboží
prevence - přednášky
CELKEM

1.471.352,28
79.216,00
500.884,97
1.239.455,34
15.465.878,39
148.305,63
650.203,51
19.555.296,12

NEMATERIÁLOVÉ
energie
opravy a údržba
opravy a údržba vozidel
cestovné
nájem
telefony
leasing, úvěr
pojištění
ostatní služby
CELKEM

1.006.610,20
29.934,00
697.490,35
306.521,20
1.259.743,00
492.598,51
1.439.215,30
180.042,30
1.624.188,76
7.036.343,62

osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy, prodaný majetek
ostatní finanční náklady
poskytnuté příspěvky

1.033.497,00
38.291,94
1.394.156,16
489.586,00
118.723,84
650.370,92

NÁKLADY CELKEM

30.316.265,60

DĚKUJEME ZA PODPORU
Velice rádi bychom poděkovali za vaši
podporu v roce 2009. 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,

t

15.294.792,38
95.860,00
15.390.652,38

OSTATNÍ VÝNOSY

6.568.154,95

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY
platby klientů za pobyt
veřejné sbírky
dary ze zahraničí
dary církví
ostatní dary
CELKEM

1.558.966,11
1.754.046,38
907.474,92
640.796,00
2.030.283,74
6.891.567,15

DOTACE A GRANTY
Ministerstvo práce a soc.věcí
Magistrát města Brna
krajský úřad jihomoravského kraje
Městská část Praha 3
Pomozte dětem
Nadace Divoké husy
Magistrát hlavního města Prahy
Nadace Naše dítě
Nadace Euronisa
Nadace pro radost
Městská část Brno Židenice
CELKEM

1.058.375,00
312.000,00
250.000,00
245.000,00
61.900,00
50.346,00
50.000,00
18.000,00
14.000,00
10.000,00
5.000,00
2.074.621,00

PŘÍSPĚVEK NA MZDY od Apošt.církve

5.512.463,00

VÝNOSY CELKEM

které pravidelně na naši službu přispívají i všem jejich členům za modlitební i finanční podporu. Děkujeme také
jednotlivým dárcům a firmám. (ADW
Agro., Victory Czech s.r.o., Hosana s.r.o.
a mnohé další.)
Děkujeme, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské části Prahy 3,
Magistrátu hlavního města Prahy,
Nadaci Naše dítě, Nadačnímu fondu
Jaroslava Foglara Rychlé šípy, Nadaci

30.924.995,48

Divoké husy, sbírk.projektu Pomozte
dětem, Nadaci Euronisa, Výboru dobré
vůle - nadace Olgy Havlové, Magistrátu města Brna, Jihomoravskému kraji, Městskému úřadu Šluknov, i všem
ostatním, kteří podpořili v roce 2009
naši činnost.
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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 Bc.Petr Král a Ivan
Vlachynský, Petr Csutortoky. Správní radu tvoří: Bohuslav Wojnar, Stanislav Cichý,
Roman Tomsa a Petr Bartoš.

Teen Challenge International
P.O.Box 25, Praha 86, 186 00
tel: 233 541 627, 271 743 607
se sídlem: Na Bendovce 103/24, 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 - Bc.Petr Král
Císařský E59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 412 386 429, mail: tcsluknov@gmail.com, www.bullet-in.cz
Prevenční přednášky, příjem klientů TC Šluknov - David Ellmrich, DiS. - tel.: 739 584 227
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: tcbrno@gmail.com
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: 777 113 300
Kontaktní centrum v Havířově - Stanislav Pawlas
Selská 29, HAVÍŘOV 736 01, tel.: 739 600 140, e-mail: havirov@teenchallenge.cz
Kontaktní centrum Karlovy Vary: Roman Dubinský
Bulharská 29, vchod A, 360 01 Karlovy Vary, tel: 739 324 172
Streetwork Teplice: Roman Dubinský
Kontakt pro muže Tel: 739 324 172
Poštovice 1, Šlapanice v Čechách 273 23
Kontakt pro ženy Tel: 777 707 849
Černuc 183, Černuc 273 23
Dětské centrum TC CDM v Praze - Vítek Pohanka
Chlumova 13, PRAHA 3 ŽIŽKOV 130 00, tel.: 777 705 165 , email: cdmpraha@volny.cz
Dětské centrum BRNO - Jitka Opálková
Životského 10, BRNO 614 00, tel.: 777 691 909, e-mail: dcbrno@gmail.com
Dětské centrum Šluknov - Jiří Camfrla
kontakt - Císařský E 59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 777 706 598 - vlastní centrum je ve městě na Smetanově ulici

