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Jsme vděčni především Bohu za to, že
můžeme tento rok
opět
prezentovat
výroční zprávu, což
svědčí o skutečnosti,
že jsme v minulém
roce usilovně pokračovali v naší práci.
Mohli jsme být účastni
mnoha aktivit a viděli
jsme mnoho těch, kteří se rozhodli změnit svůj dosavadní „závislý“ způsob
života. Jsme rádi, že se to některým z nich podařilo
a jsou tak svědectvím pro další, kteří se nacházejí v
poutech beznaděje, že je možné změnit se a vrátit se
tak do běžného života ve svobodě.
Ve střediscích jsme se i nadále snažili snižovat náklady spojené s provozem. Pokračovali jsme v hledání
různých cest, jak si „na sebe vydělat“. Díky darům
mnohých jsme mohli dále pokračovat v naší službě
ztraceným generacím této země. Nově jsme rozjeli

projekt pojízdného kontaktního centra, se kterým
je naše práce na ulicích efektivnější. V minulém roce
jsme byli hostiteli a pořadateli Evropské konference
TC, které se účastnili zástupci mnoha zemí v Evropě. Dále jsme pořádali společná setkání (Dny před
Pánem) pro všechny pracovníky, dobrovolníky a studenty, na kterých jsme se sdíleli a navzájem povzbuzovali. Bylo to vždy příjemné se setkat a trávit společný čas. Také jsme opět aktivně pomáhali v Moldávii a
Izraeli. Do Moldávie jsme za pomoci sponzorů vyslali
pracovní tým, který se zapojil do rekonstrukce střediska pro muže a ženy. Pravidelně jsme podporovali
začínající práci Teen Challenge v Izraeli, a to formou
konzultací a podpory existujících středisek i těch,
kteří mají zájem se na službě TC podílet. Věříme, že
nás Bůh povede v našem dalším rozvoji a službě ztraceným lidem v České republice.
„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z
celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem
budou přetékat tvé kádě.“ Přísloví 3:9-10
-Petr MinistrNárodní ředitel Teen Challenge International ČR

DĚKUJEME!
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za podporu naší práce
v minulých letech. Jsme vděčni za
vaši pomoc a modlitby. Děkujeme
církvím v ČR, především Apoštolské církvi, která je pro nás po celou
dobu naší existence pevnou oporou,
děkujeme Církvi bratrské, Jednotě
bratrské, Křesťanskému společenství, Bratrské jednotě baptistů i všem

ostatním církvím a sborům, které
nás podporují. Děkujeme jednotlivým dárcům a firmám, kteří vytrvale naší práci podporují a jsou tak
pro nás velikou pomocí a povzbuzením. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvu kultury Úřadu vlády,
Městské části Praha 3, Magistrátu

hlavního města Prahy, Magistrátu
města Brna, Jihomoravskému kraji,
Městské části Brno střed, Městskému úřadu Šluknov a mnoha dalším,
kteří nás jakkoliv podpořili. Vážíme
si vaší podpory a vstřícnosti.

Výcvikový program TCIMI

Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2013.
TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury dne 3.9.1998.

V minulém roce jsme opět otevřeli další ročník výcvikového programu, do kterého nastoupilo pět studentů. Všichni tento program pro budoucí pracovníky Teen Challenge v říjnu 2013 dokončili a většina z
nich zůstala v Teen Challenge a pomáhá v naší službě. Po celý rok se studenti dozvídali nové informace z oblastí: poradenství, biblického studia, principů
a filosofie práce Teen Challenge, duchovního růstu,
manželství, vyučování Teen Challenge materiálů a
základů anglického jazyka. Jsme vděční Pánu za tuto
službu a věrné učitele, kteří věnují svůj čas, zkušenos-

ti a poznatky z práce v Teen Challenge.
Mezi učitele v tomto programu patří Bc. Petr Král,
Petr Ministr, Ivan Vlachynský, Patricia Ministrová a
Mgr. Magdaléna Ministrová. Jsme vděčni za jejich
vytrvalost. Do dalšího ročníku 2013/2014 nastoupilo
celkem šest nových studentů, doufáme, že většina z
nich tento program úspěšně dokončí. Věříme, že tato
škola je významným nástrojem pro trénink budoucích služebníků a pracovníků v naší organizaci, proto
do budoucna doufáme v její zdokonalování a růst.
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Kontaktní Centrum Praha
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V uplynulém roce kontaktní centrum fungovalo každé
úterý a pátek ve večerních hodinách v prostorech nedaleko centra města. Za ně chceme tímto poděkovat Apoštolské církvi, která nám je poskytla zcela zdarma. Do služby
byl jako i v předešlých letech zapojen tým z TC Poštovice
složený z pracovníků, studentů a studentek programu TC
doplněný pražskými dobrovolníky.
Kavárna byla otevřena celkem 98x a navštívilo ji 93 nových
mužů a 11 nových žen. 59 mužů a 4 ženy přišli opakovaně. Nastoupit do programu TC se nakonec rozhodlo 20
mužů.
Streetwork v pražských ulicích proběhl 98x. Díky této službě jsme mohli kontaktovat 1297 mužů a 249 žen. Vedoucí kontaktního centra třikrát navštívil klienty přímo v PL
Bohnice. Také se ke konci roku zúčastnil společného modlitebního setkání za ztracené lidi z pražských ulic pořádané organizací YWAM.
Začátkem roku očekáváme změny v naší službě. Ta by
měla dostat podobu pojízdného kontaktního centra.
Kamenná kavárna bude zcela zrušena. Proto se prosím s
námi modlete, ať jsme schopni zajistit dostatek financí na
pravidelné dojíždění mobilní kavárny do Prahy, ať najdeme dobrá místa na parkování, kde nás potenciální klienti
bez problémů najdou. Ať skutečně každý, kdo žízní, může
přistoupit; kdo touží, ať může zadarmo nabrat vody života. Protože to je naše největší přání - aby mohlo co nejvíce
lidí slyšet o Bohu, poznat ho a nechat ho, aby On sám proměnil jejich životy, ať už skrze naši službu či jakýmkoliv
jiným způsobem.

Kontaktní Centrum Brno
V úvodu roku 2013 jsme jezdili sloužit do Brna nepravidelně v rámci pracovních aktivit TC v Třebíči, přibližně od
poloviny roku to bylo pravidelně každý týden s mobilní
kavárnou. Navštívili jsme squaty a různá jiná místa, kde
žijí narkomani a bezdomovci, sloužili jsme také na brněnských ulicích, a to převážně v centru města a v okolí hlavního nádraží.
Díky Pánu jsme mohli od srpna jezdit takřka každý týden
a že jsme od té doby oslovili během streetworku přes
400 lidí, je jenom potvrzením Boží přítomnosti v našem
snažení. Za celý rok to bylo 470 lidí, na kavárně jsme mohli hovořit s více jak dvaceti lidmi a do našeho učednického
programu jsme mohli přivézt šest mužů.
Navíc jsme začali s nemalým úspěchem mapovat lokality,
ve kterých se v Brně pohybují lidé žijící na pokraji společnosti. Pravidelně jsme navštěvovali tzv. gay-park v těsné
blízkosti nákupního centra Vaňkovka, navštívili jsme opuštěné zahrádkářské kolonie v okrajových částech města,
kde v opuštěných zahradních chatách našlo mnoho lidí
bez domova dočasné přístřeší. Při práci se nám podařilo
využít i moderních technologií, kdy za pomocí internetu
a leteckých/satelitních map jsme mohli typovat lokality
vhodné k naší práci.
Na službě se podíleli pracovníci, Internship, sporadicky

KONTAKTNÍ CENTRA TCI ČR
dobrovolníci a zapojili jsme i studenty a studentky TC ze
střediska v Poštovicích. Začali jsme pracovat na navazování kontaktů se členy brněnských církví a zúčastnili jsme
se přednášky a následně i besedy o problematice závislostí na vysokoškolských kolejích.
Jak je již zmíněno, cítíme, jak nám Pán v naší službě žehná. Podařilo se nám ji díky němu v Brně zviditelnit, lidé,
kterým je určena, o nás začínají mluvit a s některými se
nám podařilo navázat určitý vztah. Je naší vizí, abychom
mohli v nadcházejícím období návštěvou několika lokalit
dokončit mapování prostoru, ve kterém se v Brně pohybují lidé z naší cílové skupiny. Chtěli bychom se také více
prezentovat na veřejnosti, představit naši službu co nejširšímu okruhu obyvatel, a to nejen v Brně, ale i v jeho okolí.
A největší výzva, která je před námi, je vybudování týmu
služebníků z církví v Brně a okolí, který povede kompetentní vedoucí. Toto považujeme za největší modlitební
potřebu vedle ostatních plynoucích z našich vizí. Prosíme
Vás o to, abyste se s námi za toto všechno modlili, a za
všechny prosby, které společně předáme Pánu, Vám předem děkujeme.

Kontaktní Centrum Teplice

Kontaktní Centrum České Budějovice
V roce 2013 pracovalo v kavárně 8 dobrovolníků. Celkem
jsme zkontaktovali na ulicích 320 lidí. Na kavárnu přišlo
130 lidí, většinou s problémy závislosti, spoluzávislosti,
deprese a poruchy příjmu potravy nebo lidé emocionálně
nezdravě závislí. Naše činnost – vyučování Davida Battyho probíhalo po celý rok vždy v pondělí a v pátek. Na
vyučování přicházejí především lidé z církví. Uskutečnili
jsme 4 přednášky na školách o drogách. Na akce Vánoční
kavárna Teen Challenge pro závislé lidi a jejich rodiny, které se zúčastnilo 15 lidí bez domova, mohli slyšet o Ježíši, o
službě Teen Challenge, dostávali malé balíčky s vánočním
pečivem a klobáskou, byli pohoštěni přímo na kavárně
a rozdávali jsme balíčky i na ulicích lidem bez domova.
Modlíme se za službu v Boží moci, aby mnoho lidí bylo
zachráněno. Modlíme se, abychom získali větší podporu
modlitební a finanční v jižních Čechách, za možnost dělat
přednášky na více školách a za dětskou službu.
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Kontaktní Centrum Olomouc a Ústí nad Labem
Minulý rok jsme i nadále spolupracovali s dobrovolníky z církve v Ústí nad
Labem a v Olomouci, kteří úpěnlivě sloužili na ulicích těm, kteří jsou v
beznaději. Díky jejich pomoci jsme tak schopní být propojeni i s potřebnými právě z těchto měst. V Ústí nad Labem slouží celkem 3 dobrovolníci,
kteří se účastní společných setkání TC. V minulém roce se párkrát kavárny
účastnili i pracovníci ze středisek ve Šluknově a v Poštovicích. Věříme, že
se tato služba rozroste a ponese ovoce. Určitě se za Ústí můžete modlit.
V Olomouci v minulém roce sloužili 3 dobrovolníci na plný úvazek. Občas
se přidali někteří lidé z církve. Několikrát jsme se snažili prezentovat službu na ulicích v církvi a proběhla třídenní mini konference s pracovníky TC.
Přijel také malý tým pracovníků ze střediska Šluknov. Nově jsme zakoupili
sborové vozidlo, kterým vyjíždíme přímo ke klientům. V minulém roce
jsme posloužili cca padesáti lidem, čtyři klienti byli odesláni do středisek
TC, z toho tři muži a jedna žena. Asi deseti lidem jsme se intenzivně věnovali v souvislosti s tím, že projevili zájem o změnu a nástup do středisek,. V
závěru roku nás Pán oslovil a začali jsme chodit na sídliště, kde se snažíme
o rozvinutí práce dětem, kteří se toulají po ulicích, a případně jejich rodičům. Prosím modlete se za naši práci v Olomouci.
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V roce 2013 jsme jezdili sloužit do Teplic
pravidelně dvakrát do měsíce, jezdíme na
squaty a různá jiná místa, kde žijí narkomani a bezdomovci. Také sloužíme dívkám, převážně narkomankám, které se
živí prostitucí na trase E55.
V roce 2013 jsme byli sloužit v Teplicích
19x. Pravidelně jezdí dva pracovníci a
jedna dobrovolnice, v tomto roce se sporadicky zapojili i dva dobrovolníci, občas
se zapojí studenti následného programu
Internship a jezdí s námi i studenti TC.
Sloužili jsme celkem 166 lidem, z toho 52
ženám a 114 mužům, snažíme se hledat
nová místa, kde mohou přežívat ztracení
lidé. V Teplicích vzniká více opuštěných
domů, kde se tito lidé zdržují.
Pán nám žehná, máme možnost s těmito
lidmi mluvit o tom, že Bůh má o ně zájem,
že můžou mít naději ve svých životech, s
některými máme vytvořené vztahy, už
nás očekávají, ale je pro ně těžké udělat
správný krok a rozhodnutí pro změnu.
Nicméně jsme vytrvalí a budeme v tom
pokračovat.
Minulý rok byli s námi sloužit i bratři z
Ameriky, kteří přijeli na misii do střediska Teen Challenge. Naší vizí je neustávat,
pokračovat, chtěli bychom tuto službu
zintenzivnit, modlíme se, aby Bůh povolal více dobrovolníků a pomocníků, kteří
mají srdce zapálené pro službu ztraceným lidem. Věříme, že pojízdná kavárna,
kterou nám Pán požehnal, bude velkým
přínosem. A tak prosíme o modlitby za
tuto službu, aby si nás Bůh použil k tomu,
aby byly prolomeny bariéry, které brání
ztraceným vykročit za tím nádherným
světlem, které přináší náš Pán Ježíš Kristus.
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střediska a mohli jsme položit novou krytinu a instalovat
VIZE DO BUDOUCNA
okapy a svody. Rozhodli jsme se také rekonstruovat již
Naší vizí do budoucna je pokračovat v rekonstrukci střediska, zvýšit kapacitu střediska na 40 studentů, rozšířit pronedostatečné soc. zařízení a výsledkem jsou nádherné 4
dukci
paletárny, tedy výroby dřevěných palet. Vybudovat nové učebny pro studenty a nové kanceláře pro pracovtoalety a sprchové kouty se 2 pisoáry.
níky.
I
nadále
se budeme
snažit
vybudovat
v areálu
střediska další ubytovací prostory pro pracovníky a dobrovolV červnu
jel tým
z našeho
střediska
na týdenní
misijní
níky.
výjezd do Moldávie, kde jsme z Boží milosti mohli pomo-
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Středisko pro ženy v Poštovicích
V létě stejně jako minulý rok jsme byly součástí týdenního evangelizačního programu pro obyvatele z okolních
vesnic, pořádaného zde v Poštovicích. Mohly jsme se
více seznámit s našimi sousedy a doufáme je i obohatit o poznání našeho Pána. Mimo jiné jsme se účastnily
mnoha sportovních aktivit spolu s americkým týmem,
který nás navštívil, a s vesnickými dětmi, se kterými se
snažíme přátelské vztahy udržovat dále. Navštívily nás
také dvě mladé dobrovolnice z USA Emily a Sarah. Zapojovaly se do různých činností, například zpívaly a hrály,
ale převážně se věnovaly vyučování našich studentek
anglickému jazyku.
V roce 2013 do ženského střediska nastoupilo několik
žen, z nichž některé zůstaly v programu do roku 2014.
Jedna z nich, Monika, nastoupila začátkem roku a brzy
dá-li Pán, bude končit program, plánuje zůstat ve středisku, dodělat si vzdělání a zároveň se zapojit do služby
Teen Challenge.
Obsazení pracovnic se opět v minulém roce pozměnilo.
Mezi pracovnice, které se tento rok věnovaly službě, patří: vedoucí střediska Patricia Ministrová, Radka Jandíková, Hanka Mačáková, Markéta Midrlová, Hana Píchová a
Bohumila Žemličková.

Během roku jsme jely celkem na 13 výjezdů do různých
církví. Za tuto možnost Bohu velice děkujeme, protože
je to vždy pro všechny zúčastněné velikým požehnáním
a obohacením. Máme možnost prezentovat náš program pro ženy zhruba čtyřicetiminutovým slovem, které
obsahuje historii, prezentaci našeho střediska, seznámení s formální stránkou, aktuálním stavem programu a
svědectvími. Sklízíme nadšené reakce, zájem a častokrát
příjemné společenství u společného oběda.
Mimo jiné běžné práce, na kterých se ženské středisko podílí, patřilo pokládání tašek na střechu mužského
střediska, opětovné podzimní sázení česneku na poli za
budovou našeho střediska a prodej růží na Valentýna
a Den žen. Letos jsme měly neskutečnou úrodu cuket,
takže jsme na obědy vyzkoušely cukety na mnoho způsobů.
Děkujeme Bohu za všechny, kteří se rozhodli tento rok
podpořit naši službu jakýmkoli způsobem. A jsme také
vděčné Bohu, že v programu tento rok byly a jsou studentky, které jsou rozhodnuté bojovat a nevzdávají to
hned, jak přijde trápení nebo zkoušky. Má to velmi pozitivní vliv na nově příchozí ženy. Modlíme se, aby tyto
ženy mohly úspěšně dokončit program, plně se vydat
po cestě, kterou pro ně Pán připravuje, a byly pevné
ve své víře. Modlíme se také za to, aby v následujícím
roce mohlo do programu nastoupit více žen než letos a
poznat našeho Pána a Spasitele.

ci dokončit zateplení mužského a ženského centra včetně nátěru. Tento výjezd jsme pořádali ve spolupráci s TC
Šluknov a dárců z církve.
V červenci jsme pořádali spolu s týmem 20 mladých lidí
z USA týdenní stanovou evangelizaci pro lidi z okolních
Tento rok se ženské středisko začalo zabývat výrobou
dřevěných destiček, zdobených okrasným papírek, potiskem a knoflíky. Tyto výrobky prodáváme na výjezdech
do církví a případně jiných akcích, které se nabízejí.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili darováním staré
bižuterie, ze které můžeme nyní vyrábět nové náušnice
a také je prodávat.
V březnu jsme navštívily se všemi našimi studentkami
Evropskou konferenci Teen Challenge, která se tento rok
konala v České republice v Praze. Některé pracovnice se
mohly účastnit chval a pomoci s organizací této akce.
4
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Středisko Teen Challenge ve Šluknově

měsíců.
Stále se snažíme zlepšovat podmínky klientů v programu.
Dle finančních možností dostavujeme středisko. Nový kotel a jeho instalace v kotelně (r. 2012)nám umožňují nižší
náklady na otop.
Zároveň bychom rádi ještě více snížili náklady za elektřinu.
Potřebujeme získat prostředky na 2 bojlery, které je možné
nahřívat z kotle. Cena i s instalací je zhruba 170.000,- Kč a
návratnost zhruba 3 roky.
V létě nás navštívili misionář Jason Morrison spolu s
pastorem a jeho ženou z USA. Díky nim jsme započali
rekonstrukci modlitebny. Pastor David Cramer vedl 4 dny
vyučování se studenty programu a spolu s nimi pracovali
na rekonstrukci. Děkujeme.

Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program
pro muže, který má kapacitu 18 klientů.
V roce 2013 bylo zaměstnáno v TC 10 pracovníků na plný a
1 na poloviční úvazek. 7 z nich pracovalo v přímé práci ve
středisku, 4 pracovníci se věnovali pracovním aktivitám,
které přinášejí částečně finanční prostředky pro provoz
střediska a pomáhají klientům získat pracovní návyky. V
týmu také sloužili 2 dobrovolníci. Činnosti střediska TC ve
Šluknově zahrnují kapacitu 18 míst pro klienty, streetwork
na ulicích Šluknova a páteční čajovnu, Dětské centrum
Klokan s celotýdenním programem, prevenci na školách,
poradenství v oblasti závislostí veřejnosti a podnikání.

Ve dnech 18. 4. - 21. 4. se konala Evropská konference Teen
Challenge v Praze. Pro pracovníky byla velikým povzbuzením. Mimo jiné sloužil i Don Wilkerson (bratr zakladatele
TC Davida W.)

AKCE:

Na konci měsíce srpna jsme pořádali pro místní církev a
komunitu ve Šluknově koncert německé kapely OpenTheaven. Na akci přišlo přes 80 lidí. Grilovali jsme klobásky,
které byly vyrobeny z několika našich oveček.
Nemůžeme opominout zmínit již tradiční letní zátěžový
dvoudenní výlet studentů programu TC.
V roce 2013 proběhlo celkem 23 besed, a to na sedmi
středních školách, třech základních školách a třech
školách speciálních na téma závislosti, šikana a diskriminace, předsudky a rasismus. Dohromady jsme ve školách
oslovili 1030 školáků.
Dále jsme měli možnost zúčastnit se mnohých setkání
sborových mládeží, nízkoprahových klubů. Na těchto akcích jsme oslovili 221 mladých lidí. Navázali jsme spolupráci s dvěma dětskými domovy v okolí Šluknova.

PARTNERSKÉ SBORY:
V roce 2013 jsme navštívili v rámci služby výjezdů dvacet
církví v Čechách a na Moravě s cílem povzbudit je ke službě závislým. Během těchto návštěv jsme mluvili s desítkami závislých lidí v ulicích tamních měst v rámci služby
streetwork.

DĚKUJEME

V roce 2013 nastoupilo do střediska 34 mužů. Z celkového počtu klientů bylo v roce 2013 opět nejvíce uživatelů
pervitinu, v těsném závěsu jsou lidé závislí na alkoholu. V
kategorii ostatních závislostí jsou nejčastěji uživatelé heroinu, marihuany a gambleři.
Častým problémem závislých lidí je motivace. Přes 50 procent lidí odchází do dvou měsíců, kolem 20 procent do 6

Slavili jsme Velikonoce (řekněme již tradičně) s našimi
přáteli, se sborem AC Varnsdorf a obyvatelstvem
Císařského. Nejdříve proběhla bohoslužba v místní
kapli a poté jsme společně trávili příjemný čas při jídle.
Samozřejmě byl připraven chutný beránek.
Dne 23.3. proběhl Den před Pánem v Poštovicích, kde
jsme se mohli setkat jako celé Teen Challenge. Sloužil
nám slovem bratr Javier Lesta Candal z londýnského Teen
6
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STŘEDISKA
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV

PŘÍJMY
Dary a příspěvky na provoz
Veřejné sbírky
Platby klientů za pobyt a stravu
Tržby za prevenční přednášky
Ostatní výnosy, úroky
Půjčky přijaté
TC PROFI - prodej výrobků a služeb

BESEDY NA ŠKOLÁCH:

Teen Challenge v Německu nám darovalo 1000 Eur na
koupi staršího auta.
Rádi bychom pokračovali v budování modlitebny. Sníme o
dokončení tohoto prostoru, aby mohl sloužit místní církvi
pro bohoslužby a semináře, dále jako učebna studentům,
a také jako zkušebna pro chválící kapely. Předpokládané
náklady pro dokončení jsou cca 80 000,- Kč. Alarmující
je potřeba rekonstrukce nevyhovujících toalet a podlahových ploch.

PROGRAM PRO MUŽE TC ŠLUKNOV:

Challenge. Tato setkání probíhají 4x do roka.

Děkujeme, že jste i v roce 2013 podporovali naši práci,
pravidelně i nepravidelně, finančně i materiálně - firmy
Victory Czech s.r.o., Houdek Petr, Houdek Jiří, o.s. Ichtys
Litoměřice, p. Adamus, Alexandruk, Anděl, Beránek, Bočkay, Bulíčková, Casadiovi, Cichý J. a S., Černohorský, Dejl,
Dobeš, Doležal, Ešner, Figalla, Fízková, Granát, Chvátlina,
Janovský, Jindra, Karásek, Kozubiková, Král, Kult, Machan,
Malevič, Malík, Mazur, Mechurová, Měrka, Muller, Novák,
Obzina, Oubrecht, Pokorný, Popovský, Prchalovi, Richter,
Segurová, Sitárová, Soukup, Šavara, Šmídová, Šretr, Tieliczková, Trávníček, Turoň P. a T., Vácha, Vašátová, Walková,
Zapletal.
Děkujeme sborům Apoštolské církve, Církve bratrské,
Jednoty bratrské, Bratrské jednoty baptistů, Křesťanských společenství za finanční i potravinové sbírky, které
jste nám věnovali, i za možnost být s vámi v rámci našich
výjezdů do církví. Jsou pro nás vždycky povzbuzením.
7

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM
potraviny
pohonné hmoty
vybavení
spotřeb.mater., hygiena, kancel.potř.
SPOTŘEBA ENERGIÍ CELKEM
SLUŽBY CELKEM
opravy a údržba
cestovní náklady
telefony, poštovné
služby - provoz domu, pojištění,
vstupné
jiné ostatní výdaje
DANĚ, DÁLN.ZNÁMKY
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
bankovní poplatky
vzdělávání pracovníků
dary vydané, přísp.studentům TC
přístavba, rekonstrukce budovy
splátky půjček
TC PROFI
nákup materiálu
pohonné hmoty
DDHM
spotřeba energií
daně
služby, bank.poplatky
nákup služebního auta

VÝDAJE CELKEM

Kč
823 786,40
30 297,00
674 265,00
20 300,00
1 436,77
111 000,00
1 246 383,26

2 907 468,45

Kč
792 196,16
316 953,20
320 390,93
4 800,00
150 052,03
466 175,00
419 066,82
156 745,00
52 905,00
99 467,55
99 408,27
10 541,00
6 482,91
664 661,00
297 590,32
6 766,00
12 498,00
56 899,00
170 427,32
51 000,00
439 520,83
234 873,62
32 206,49
49 378,67
54 720,50
2 063,00
29 278,55
37 000,00

3 085 693,04
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DĚTSKÁ CENTRA TC ČR
Dětské Centrum Šluknov
se dané děti mohly více začít soustředit na školu a zlepšovat si prospěch. Celkem jsme pracovali s 15 dětmi (počet
návštěv 264).
Klub Adámek pro maminky s dětmi funguje ve středu
dopoledne s programem nebo jako otevřená herna. Střídají se programy věnované dětem a rodičům. Maminky zde mohly trávit čas v jiném prostředí než jen doma,
seznámit se s dalšími a sdílet se se svými problémy. Do
klubu také docházejí na popud pracovnic sociálního
odboru města i maminky z problémových rodin. Celkem
29 osob (rodiče i děti), počet návštěv 236.
Dětské centrum Klokan je součástí organizace Teen
Challenge International ČR, účelového zařízení Apoštolské
církve, které pracuje v oblasti prevence osob ohrožených
negativními jevy i pomoci lidem v nouzi po celé České
republice. Práce probíhá jak v našich centrech pro dospělé či dětských centrech, tak na školách formou primární
prevence, ale i přímo na ulicích. Naši činnost stavíme na
biblických principech. Město Šluknov je příhraničním
městem s vysokou nezaměstnaností, špatnými kulturními
a sociálními podmínkami. Snažíme se reagovat na místní
podmínky vytvořením prostoru pro bezpečné trávení volného času dětí a jejich motivováním.
Každé ze středisek organizace pracuje samostatně (vč.
získávání prostředků na provoz) pod dohledem ředitele
Teen Challenge Int. ČR a jeho zástupců. Struktura DC Klokan Šluknov:
1. zást.ředitele, který je zároveň programovým vedoucím
dětského centra
Provozní vedoucí centra, zároveň vedoucí Klubu Archa
Vedoucí jednotlivých aktivit v rámci Klubu Archa (klub,
doučování, flétna, angličtina)
Vedoucí Klubu Adámek pro maminky
Vedoucí kroužku tancování
Dobrovolníci
Klub Archa - 2x týdně 3 hodinové setkání pro děti 7–16
let, děti hrají společenské hry, stolní fotbálek nebo hokej,
tancují, kreslí si, druhá část je organizovaná (besedy, skupinové soutěže, výtvarná činnost atd. na určité téma).
Snažíme se tak dětem předávat základní morální hodnoty
a principy. Díky tomu mohly děti utužit vzájemné vztahy,
poznat nová místa, učit se nepodvádět, pracovat s různými výtvarnými technikami. Na klubech i během letního
tábora jsme mnoho času věnovali protidrogové prevenci.
Celkem jsme pracovali s 42 dětmi (počet návštěv 1219).
Doučování funguje vždy hodinu před klubem, děti mají
možnost napsat si pod dohledem domácí úkoly. Snažíme
se je tím vést k pravidelné přípravě do školy. Je bodovaná
docházka a odměňované zlepšení prospěchu. Díky tomu
8

Od září jsme nově otevřeli hodinu angličtiny pro začátečníky, která je zaměřena pro děti z 2. a 3. tříd ZŠ. Usnadní jim počátky hodin anglického jazyka ve škole. Celkem
jsme pracovali s 10 dětmi (počet návštěv 115). Hra na
flétnu je nově otevřena také od září 2013, zatím celkem
4 děti, počet návštěv 24. Hodiny tancování probíhají 1x
týdně pro malé děti. V tomto čase mají možnost vybít přebytečnou energii, zatancovat si a s nacvičenou sestavou
vystoupit na akcích našeho centra či na příležitostných
událostech. Celkem 10 dětí, počet návštěv 402.
Kromě pravidelných aktivit jsme navštívili výstavy, několikrát koupaliště, bowling, starší děti koncert křesťanského
rapera Kalwiche, měli jsme víkendové přespávačky. Děti
několikrát zavítaly do místní terapeutické komunity Teen
Challenge. V létě se za podpory Ministerstva vnitra konal
tábor s tématem protidrogové prevence, ve vyloučené
lokalitě Šluknova proběhla víkendová akce se stejným
zaměřením a následná práce s oslovenými lidmi během
celého podzimu. Před Vánoci se uskutečnila vánoční
besídka pro rodiče.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ / VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV
DĚTSKÉ CENTURUM KLOKAN

PŘÍJMY/VÝNOSY
Nadační přísp. Nadace Euronisa
Dotace Ministerstva kultury
Dotace Ministerstva vnitra
Příspěvek MÚ Šluknov
Dary a přísp.na provoz
Veřejné sbírky
CELKEM
VÝDAJE/NÁKLADY
Materiálové:
Potraviny
Spotřební materiál
Vybavení
PHM
Nemateriálové:
Energie
Cestovní náklady
Poštovné
Služby - pronájem
Ostatní služby (ubytování, vstupné....)
CELKEM
ROZVAHA
Aktiva
Pasiva
HOSPOD.
ZISK

KČ
20 000,00
15 000,00
52 000,00
30 000,00
1 800,00
22 427,00
141 227,00
KČ
62 960,00
8 113,00
43 027,00
9 520,00
2 300,00
78 267,00
38 633,00
5 293,00
209,00
15 566,00
18 566,00
141 227,00

POČÁTEČNÍ STAV KONEČNÝ STAV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Středisko Dětské centrum Klokan nemá k 31.12.2013
v evidenci žádný majetek ani závazky. Také nevykazuje osobní náklady, plat vedoucího klubu je hrazen z prostředků terapeutické komunity stejně jako
u ostatních, kteří mají práci v dětském centru jako
jednu ze součástí pracovní náplně.

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ DLE ZDROJŮ
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV
DĚTSKÉ CENTURUM KLOKAN

MINISTERSTVO KULTURY
Náklady:
Spotřební materiál
Energie
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

KČ
13 000,00
2 000,00
15 000,00

MĚSTO ŠLUKNOV
Náklady:
Spotřební materiál
Vybavení
Energie
Vodné, stočné
Tuhá paliva
Ostatní služby
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

KČ
4 640,00
9 520,00
1 800,00
700,00
12 615,00
725,00
30 000,00

NADACE EURONISA
Náklady:
Spotřeba energie
Vodné, stočné
Tuhá paliva
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

KČ
7 200,00
2 697,00
10 103,00
20 000,00

MINISTERSTVO VNITRA
Náklady:
Spotřební materiál
Odměny pro děti
Cestovné
Pronájem (podium, sport)
Ostatní služby (ubytování, vstupné)
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

KČ
14 536,00
3 464,00
5 293,00
15 329,00
13 378,00
52 000,00

DĚKUJEME
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podporovali: Ministerstvu vnitra za dotaci na preventivní práci ve vyloučené
lokalitě místního sídliště i na konání letního tábora, Ministerstvu kultury, Městu Šluknov a Nadaci Euronisa, kteří umožnili celoroční fungování Dětského centra Klokan. Děkujeme
také Schrödingerovu institutu za příspěvek na tábor i za
to, že jejich zaměstnankyně, naše bývalá dobrovolnice, se
významnou měrou může podílet na volnočasových aktivitách centra a díky tomu jsme mohli rozšířit nabídku programů. Děkujeme firmě Travel FREE za sladkosti a odměny pro
děti.
9
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Centrum Dětí a Mládeže TC Praha

Dětské Centrum Brno

„Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý.“ (Bible, Žalm 145,13)

V roce 2013 dětské centrum Teen Challenge v Brně sloužilo
cca sto dvaceti dětem školního věku a také asi třiceti pěti
předškolákům a jejich rodinám. Tým tvořilo pět pracovnic, dvě z nich odešly v průběhu roku na mateřskou dovolenou a přibyl nám bratr služebník. Pán tak vyslyšel naše
modlitby, aby nám přidal do týmu muže – většina dětí,
kterým sloužíme, zcela postrádá pozitivní mužský vzor ve
svém okolí. Pomáhalo nám celkem 14 dobrovolníků a 12
praktikantů.

V roce 2013 jsme oslavili 1. rok působení v nově zrekonstruovaných
prostorech. Vážíme si podpory a důvěry Městské části Praha 3, která
nám dům pronajala na dalších 20 let a zohlednila ve výši nájemného
1,- Kč ročně námi vloženou investici do rekonstrukce.
Naše centrum má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje dva druhy
služeb. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme se věnovali
132 dětem a dospívajícím ve věku od 6 do 20 let. Pravidelně 4x týdně
probíhaly různé aktivity (doučování, biblické programy, tanec, hra
na hudební nástroje, výuka vaření a prevenční programy aj.). Během
nich vzniklo mnoho příležitostí k rozhovorům o tom, co prožívají a co
by si v životě přáli. Několik teenagerů jsme podpořili ve studiu na SŠ
a SOU v rámci projektu Vyučím se! nákupem potřebných pomůcek,
doučováním a zprostředkovali jsme komunikaci mezi školou a rodiči.
Již 11. tábora se zúčastnilo 22 dětí a teenagerů. Tábor se uskutečnil také
díky grantové podpoře Magistrátu hl. města Prahy v rámci Prevence
kriminality. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sloužily
47 dětem od 3 do 6 let a jejich maminkám (případně pěstounkám z
rodiny). Za rok proběhlo 90 odpoledních programů. Během nich se
děti věnovaly činnostem, které je připravují na úspěšný vstup do 1.
třídy. Těší nás rostoucí zájem rodičů. Pro maminky a jejich děti jsme
uspořádali vánoční pečení cukroví a také vystoupení dětí v rámci
vánoční besídky, které se zúčastnilo přes 30 rodičů a příbuzných.

Během roku jsme souvisle poskytovali služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační
služby pro rodiče s dětmi. Čtyři dny v týdnu jsme pro děti
připravovali řadu aktivit – biblické vyučování a duchovní
program, vzdělávací hry a kvízy, výtvarné a pracovní aktivity a workshopy, sportovní a pohybové aktivity, výlety,
kulturní akce atd. Po celý rok probíhal projekt na podporu
finanční gramotnosti „obchůdek“, v rámci kterého děti
sbíraly body a učily se rozumně a zodpovědně je „utrácet“
za odměny, odložit okamžitou spotřebu, šetřit na dražší
odměny atd.
Pán nám přidal dva dobrovolníky – canisterapeutku a fotbalového trenéra, díky kterým jsme mohli naši nabídku
obohatit o canisterapii a tréninky pro kluky. O prázdninách
jsme uspořádali pětidenní pobyt na skautské základně,
šest dětí se také zúčastnilo tábora, který pořádal sbor
Apoštolské církve Brno.

Již devátým rokem se věnují zakladatelé centra manželé Pohankovi
pěstounské péči. Děti jsou v kontaktu se svou biologickou rodinou,
jezdí k ní na víkendy, strávily u ní část vánočních prázdnin. Jsou v
domácí škole u své pěstounky a mají výborný prospěch.

O Vánocích jsme se zapojili do projektu Andělský strom
– pro naše děti, které mají rodiče ve vězení, jsme zajistili vánoční dárky, oslovili jsme také jejich uvězněné
rodiče, aby dětem napsali osobní dopis. Těmto rodičům
jsme darovali knihu Dýka a kříž. Prezentovali jsme službu
Teen Challenge a dětského centra v několika brněnských
církvích, na pozvání našich praktikantů také ve Vyšší odborné škole sociální.

Náš velký dík patří dobrovolníkům a všem, kteří se podílejí významně
na naší službě. Děkujeme sborům Církve bratrské, Křesťanského
společenství, Bratrské jednoty baptistů a mezinárodnímu sboru Faith
Community Church za laskavé přijetí a prostor, který nám poskytli
pro prezentaci v rámci svých bohoslužeb. Děkujeme Křesťanskému
centru Český Těšín za úžasný víkend v Těšíně, za vánoční dárky, za
skvělé akce na táboře, týmu mládeže Křesťanského společenství za
velikonoční akce, pracovníkům středisek Teen Challenge z Poštovic
a ze Šluknova za jejich pomoc na táboře, děkujeme studentům školy
Christian Int. School of Prague, Riverside School a Int. Baptist Theological Seminary za aktivity pro děti, Církvi bratrské na Žižkově za
výtvarnou dílnu a týmům Youth With a Mission za zajímavá setkání.
Děkujeme Faith za realizaci úspěšného benefičního koncertu a všem
účinkujícím. Děkujeme všem soukromým dárcům a těm, kdo nás
modlitebně podporují.

V roce 2014 bychom chtěli udržet naše služby ve stávající
kapacitě a kvalitě. Služebnice na mateřské se plánují
opětovně částečně zapojit do služby. V poslední době k
nám přichází hodně starších, dospívajících dětí ve věku
mezi dvanácti a patnácti lety, chceme tedy více propracovat aktivity pro ně, aby odpovídaly jejich potřebám a reagovaly na problémy, kterým tyto děti čelí. Chceme také
prohlubovat vztahy s rodiči předškolních dětí, provázet je
a vést k poznání Krista.

Teenager, 17 let, který navštěvuje centrum 6 let: „Dá se tu najít smysl
života, je tu pohoda, klid. Člověk si nemusí hrát na to, co není, většina
dětí je tu sama sebou, člověk může přemýšlet sám o sobě.“ Jsme Bohu
vděčni, že služby našeho centra mají pro děti, dospívající a jejich
rodiny význam. V následujících letech chceme pokračovat ve všem,
co jim umožňuje získávat zde naději, radost a odhodlání vstupovat
zodpovědně a aktivně do řešení jejich obtížných životních situací.
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FINANČNÍ ZPRÁVA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR

VÝDAJE TCI ČR

PŘÍJMY TCI ČR

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

1 362 987,11
96 171,71
212 856,03
1 263 838,19
4 313 722,42
144 161,31
794 420,60
8 188 157,37

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

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

1 095 863,85
47 876,20
392 267,13
92 925,00
173 615,70
423 027,00
256 626,34
146 345,54
175 832,00
1 439 015,97
4 243 394,73

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

2 188 672,00
43 970,74
732 385,75
1 171 834,00
181 849,82
351 007,66
4 664 719,66

NÁKLADY CELKEM

17 096 272,07

OSTATNÍ VÝNOSY
ZMĚNA STAVU ZÁSOB

6 142 809,60
25 550,00
6 168 359,60
804 674,17
- 270 747,00

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY
platby klientů za pobyt
veřejné sbírky
dary od jednotlivých dárců
nefinanční dary
dary církví
ostatní dary
CELKEM

1 897 562,00
269 603,00
2 898 109,65
135 866,19
1 389 426,00
65 000,00
6 655 566,84

DOTACE A GRANTY
Ministerstvo práce a soc.věcí
Magistrát města Brna
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Městská část Praha 3
Úřad vlády
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury
Úřad městké části Brno
Ministerstvo vnitra
Město Šluknov
Pomozte dětem
CELKEM

928 000,00
299 000,00
16 000,00
195 418,10
192 000,00
40 000,00
15 000,00
54 172,00
52 000,00
30 000,00
168 142,00
1 989 732,10

DOTACE A GRANTY PRO ROK 2014
Nadace Euronisa
Pomozte dětem
CELKEM
PŘÍSPĚVEK NA MZDY od Apošt.církve

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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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. Správní radu tvoří: Bohuslav Wojnar, Stanislav Cichý, Roman Tomsa a
Petr Bartoš.

Teen Challenge International ČR
tel/fax: 312 591 413
se sídlem: Na Bendovce 103/24, 181 00 PRAHA 8 - BOHNICE
www.teenchallenge.cz
Středisko pro muže v Poštovicích
POŠTOVICE 1, 273 71 Zlonice, tel.: 312 591 397, e-mail: tcpostovice@gmail.com
Středisko pro muže ve Šluknově - Bc.Petr Král
Císařský E59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 412 386 429, e-mail: tcsluknov@gmail.com, www.bullet-in.cz
Středisko pro ženy Poštovice
POŠTOVICE 1, 273 71 Zlonice, tel.: 739 524 833, e-mail: tcstrediskozeny@gmail.com

NÁRODNÍ KANCELÁŘ TCI
Poštovice 1, 273 71 Zlonice
telefon/fax: 312 591 413, e-mail: tccech@gmail.com

HELPLINE: 733 788 788
Kontaktní centrum v Brně
tel: 733 788 788, e-mail: tcbrno@gmail.com
Kontatktní centrum České Budějovice - Ing. Vladimíra Markovová
Skuherského 45, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01, tel.: 777 001 188, e-mail: vladkamarek@seznam.cz
Kontaktní centrum Praha
Tel.: 777 113 300, e-mail: kavarnatcpraha@gmail.com
Kontaktní centrum Ústí nad Labem
e-mail: ustinadlabem@gmail.com
Kontaktní centrum Olomouc:
e-mail: tc.olomouc@gmail.com

20 000,00
127 233,00
147 233,00
6 197 092,00

15 347 585,71
-1 748 686,36
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Streetwork Teplice: Roman Ploch
Tel.: 733 627 238, e-mail: tcteplice@gmail.com
Dětské centrum TC CDM v Praze - Vítek Pohanka
Chlumova 13, PRAHA 3 ŽIŽKOV 130 00, tel.: 777 705 165 , e-mail: cdmpraha@volny.cz
Dětské centrum Brno - Mgr. Jitka Opálková
Cejl 18, BRNO 602 02, tel.: 775 556 637, e-mail: dcbrno@gmail.com
Dětské centrum Šluknov
kontakt - Císařský E 59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 777 706 598 , e-mail: centrumklokan@seznam.cz

