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V minulém roce se toho
v naší službě opět mnoho událo. Díky Bohu jsme
mohli v průběhu roku
vidět zachráněné a změněné životy mužů a žen a
jejich úspěšný návrat do
společnosti a do běžného života. I nadále jsme čelili finančním výzvám v celé službě. Ve střediscích v
Poštovicích jsme se vypořádávali se situací, kdy jsme
nebyli schopni plnit své finanční závazky, tato situace se postupně zlepšila a i nadále zlepšuje. Ve středisku ve Šluknově se úspěšně v minulém roce rozvíjela
podnikatelská činnost a v Dětském centru v Praze
jsme významně postoupili v rekonstrukci nového
domu. Ve všech oblastech naší práce se toho dělo
mnoho a jsme rádi, že jsme tyto proměny a výzvy
jako organizace ustáli. V roce 2011 jsme se účastnili Evropské konference v Polsku ve městě Gdaňsk.
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 v České republice 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
napomáhat až do chvíle, kdy mohou
fungovat jako křesťané ve společnosti, aplikovat duchovně motivované
biblické principy do osobního života,
místního sboru, zaměstnání a celkově
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Pořádali jsme 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, Lotyšsku a Izraeli. Do Moldávie a Lotyšska jsme za pomoci
české církve vyslali pracovní týmy, které pomáhaly s
rekonstrukcí střediska pro muže v Lotyšsku a s rekonstrukcí v Moldávii. Pravidelně jsme podporovali začínající službu Teen Challenge v Izraeli, a to finančně a
organizací různých seminářů pro ty, jež mají zájem o
práci se ztracenými lidmi.
V roce 2011 se stala smutná událost, zemřel náš dlouholetý přítel, bratr a spolupracovník Gustav Černý,
velmi nás to zarmoutilo. Věříme, že nás Bůh povede
v našem dalším rozvoji a službě ztraceným lidem v
České republice..
-Petr MinistrNárodní ředitel Teen Challenge International ČR

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 zá-

vislosti.
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“
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Kontaktní Centrum Praha
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V uplynulém roce jsme opět sloužili jak v ulicích Prahy a
PL Bohnice, tak přímo v kontaktním centru každé úterý a
pátek.
Do služby byli zapojeni pracovníci, studenti a studentky
ze středisek TC v Poštovicích. Velkou radostí pro nás bylo,
že nám v únoru přibyl nový pražský dobrovolník. Těch
není nikdo dost a jejich služba je pro nás velkou pomocí a
také povzbuzením. Jsme také vděční za podporu Evangelické církve metodistické, která nám za minimální příspěvek poskytovala prostory pro naši službu.
Během streetworku jsme oslovili 297 žen a 1107 mužů. Z
těch kontaktní centrum, které bylo otevřeno 97x, nakonec navštívilo 8 nových žen a 75 nových mužů. Z předešlých klientů přišlo 10 žen a 70 mužů. Pro radikální změnu svého života se nakonec rozhodla 1 žena a 15 mužů.
A tak nastoupili do středisek TC. To, že nikdo nepřišel, se
stalo pouze 13x. Což je o polovinu méně než v předešlém
roce.
Byli bychom nadšení, kdyby kontaktní centrum vešlo ještě do mnohem většího povědomí lidí. Jak těch, co pomoc
potřebují, tak i těch, kteří ji mohou sami nabídnout. Ať už
tím, že zde budou sami sloužit či někoho přivedou nebo
mu dají na ulici kontakt. Přáli bychom si, aby kontaktní
centrum nemuselo být jednou závislé na financích a službě střediska TC v Poštovicích, ale aby ho mohli spravovat
dobrovolníci z Prahy. Naší touhou je vychovávat nové
následovníky nejen z řad služebníků TC, ale především z
pražských církví. S novým rokem nás také čeká hledání
nových prostor, a proto prosíme o modlitby.

Kontaktní Centrum Havířov
Kavárna byla v roce 2011 otevřena celkem 34x, na práci v
kavárně se podíleli 3 dobrovolníci, z nichž jedna dobrovolnice ze zdravotních důvodů většinu roku do kontaktního
centra nemohla docházet. Scházeli jsme se tedy ve dvou.
Celkem kavárnu navštívili 3 klienti s problémem závislosti na alkoholu, drogách či s problémem gamblerství,
dále jsme kontaktovali zájemce skrz telefonní hovory či
prostřednictvím emailů. Komunikovali jsme s jedním klientem, který je momentálně ve vězení, a to prostřednictvím dopisů. Při naší práci na ulici jsme také kontaktovali
několik lidí s problémem závislosti a nabídli jim možnost
životní změny skrze nástup do programu Teen Challenge.
Rádi bychom, aby se služba na severní Moravě mezi lidmi
ovládanými závislostí v příštím roce více rozrostla a my
získali další dobrovolníky z místních církví pro tuto službu. Věříme, že potřeba v této oblasti je veliká a mnoho

KONTAKTNÍ CENTRA TCI ČR

lidí potřebuje slyšet dobrou zprávu o naději a možnosti
životní změny.

Kontaktní Centrum Hodonín
Kavárna byla otevřena každé úterý od 18:30. V průběhu
týdne jsme pracovali na ulicích a kontaktovali lidi, kteří
se nachází v těžkých životních situacích, a nabízeli jim
řešení jejich problémů. V kavárně v Hodoníně jsou celkem 3 dobrovolníci, průměrně naši kavárnu, kde nabízíme pohoštění a pomoc, navštíví 5 až 8 lidí z ulice. V roce
2012 budeme i nadále pokračovat v této práci. Děkujeme
Apoštolské církvi, která naši práci pravidelně podporuje.
Pokud máte zájem se o nás dozvědět více, najdete nás na
http://www.otevrene-dvere.cz/

Kontaktní Centrum České Budějovice
V roce 2011 pracovalo v kavárně 8 dobrovolníků a 1 studentka teologické fakulty, která u nás 2 měsíce vykonávala odbornou praxi. Celkem jsme zkontaktovali na ulicích
160 lidí. Na kavárnu přišlo 125 lidí, většinou s problémy
závislosti, spoluzávislosti, deprese a poruchy příjmu
potravy. Do programu nastoupilo v roce 2011 celkem 7
studentů. Naše činnost – vyučování Davida Battyho probíhalo od května 2011 po celý rok, i nadále probíhalo
vyučování Bodu obratu na téma deprese. Zorganizovali jsme seminář pro nové lektory Bodu obratu – celkem
se zúčastnilo 30 zájemců z různých církví a vydali jsme
12 certifikátů. Pro Církev Adventistů sedmého dne jsme
uspořádali odpolední seminář na téma Hněv a osobní
práva. Probíhaly přednášky na školách – tyto přednášky byly převážně o drogách a nebezpečí s nimi spojeném. V minulém roce proběhla prezentace služby Teen
Challenge v Č. Budějovicích v radiu v přímém přenosu s
odpovídáním na dotazy, které posluchači volali do radia.
O Vánocích proběhla každoroční akce Vánoční kavárna
Teen Challenge pro závislé lidi a jejich rodiny. Také jsme
připravovali akce „Krmte hladové!“ pro lidi bez domova
– evangelizační akce spolu s divadlem a občerstvením. V
budoucnu bychom velmi rádi začali službu pro děti, tedy
dětské centrum. Modlíme se za služebníky, prostory a
dostatek prostředků.

Kontaktní Centrum Karlovy Vary
V roce 2011 jsme ve službě v TC v K. Varech pokračovali ve složení 3 stálých (pravidelných) dobrovolníků. Jako
pozorovatelé (s touhou později se do služby zapojit) navštěvovali více či méně pravidelně naši kavárnu i další 2
křesťané. Až do podzimu nás pravidelně 2x za měsíc opět
navštěvovala skupinka studentů z Poštovic, kteří jezdili
do K. Varů (a okolí) na sbírky, během nichž zvali lidi z ulice
na naše večerní setkání.
První půlrok 2011 byl velmi bohatý na návštěvníky, na
kavárnu přišlo na 70 hostů, někteří z nich jen jednou, jiní
opakovaně. Přibližně 7 lidí projevilo zájem nastoupit do
programu. Jejich motivy byly různé, od potřeby potvrze2

ní k soudu přes nadšení, které ztroskotalo na nevoli
cokoli pro to udělat (vyřízení OP apod.), až po skutečné rozhodnutí něco v životě změnit.
Jelikož je naše civilně-pracovní, sborové i rodinné vytížení velmi značné, modlíme se v současné
době za sílu vytrvat (i navzdory nynějšímu poklesu
návštěvnosti na kavárně), a také za nové spolehlivé
spolupracovníky, abychom mohli pokrýt kavárnu a
současně pravidelně vycházet do ulic. (Naši službu
omezuje i to, že jsme z větší části přespolní.) Naším
přáním a modlitbou také už delší dobu je, aby do
našeho týmu přibyl někdo ze studentů, kdo úspěšně projde programem a připojí se jako dobrovolník
či pracovník v kavárně v K. Varech.

Streetwork Teplice
Teplice navštěvujeme dvakrát do měsíce, tento rok
jsme asi tři měsíce vynechali, nebyly finance a taky
z organizačních důvodů (odešel pracovník, který to
měl na starosti), nicméně vše je zpátky ve starých
kolejích a pravidelně do Teplic jezdíme. Naše služba
probíhá na ulicích na squatech, chodíme za prostitutkami. Tento rok v červnu s námi byl v Teplicích
20 členný britský tým, sloužili narkomanům i prostitutkám. Za celý ten rok jsme mluvili s přibližně
120 potřebnými. Na službě se podílejí pracovníci,
internship a také studenti z programu TC, dříve s
námi jezdila jedna pracovnice spolu se studentkou, ta se však odstěhovala. Abychom mohli sloužit
prostitutkám, potřebujeme, aby v této oblasti
vyrostla pracovnice. Teplice je město, které je velmi postiženo prostitucí a narkomanií a velice nám
leží na srdci tam sloužit. Ti lidé jsou hodně ztraceni,
potřebují slyšet o naději do jejich života a potřebují vidět, že má o ně někdo zájem, potřebují slyšet
o Ježíši. To je naše misie - říci jim, že mají možnost
změnit svůj život, že Bůh má pro každého plán.
Díky teplickému streetworku přišlo do programu
dost lidí měnit svůj život, někteří nedokončili program TC, ale měli tu možnost vidět, jak Bůh mění
lidské životy, a mohli se s Ježíšem setkat, někteří
z nich dnes v Teen Challenge pracují a slouží druhým. Podpora místních církví je zjevná, naší vizí je
zintenzivnit, zkvalitnit a zapojit místní církev, která
má zájem pomáhat, do této práce. V budoucnu by
mohlo v Teplicích vzniknout i kontaktní místo, kam
by mohli klienti přicházet na poradenství nebo pro
povzbuzení!
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Kontaktní Centrum Brno
V loňském roce nastala v centru zásadní změna, odešel vedoucí,
a to velmi ohrozilo celou službu kontaktního centra. Od konce
února jsme začali jezdit do Brna z Teen Challenge Poštovice.
Tuto službu jsme spojovali s finanční sbírkou na pomoc naší
organizaci. Bylo to velmi požehnané, mohli jsme lidem říkat o
naší práci v Brně, zvát lidi do kontaktního centra, říkat svědectví
o moci Pána Ježíše v našich životech. Od října jezdíme do Brna z
Třebíče, kde probíhají pracovní aktivity studentů Teen Challenge
Poštovice.
Na kavárně loni sloužilo mnoho lidí z řad studentů, pracovníků i dobrovolníků. Jsme za to moc rádi, hlavně pro studenty to
bylo vždy velkým povzbuzením v programu, když viděli nadšení služebníků a velké Boží jednání mezi nimi a ztracenými lidmi z Brna. Sloužili jsme mnoha lidem, narkomanům, alkoholikům, bezdomovcům. Navštěvovali nás také ti, kteří potřebovali
pomoci nebo poradit, jak jednat se svými blízkými, na kterých
jim záleží. Celkem jsme na streetworku oslovili asi 350 osob, na
kavárně jsme měli okolo 100 lidí. Celkem čtyři lidé nastoupili do
programu a z toho dva úspěšně zvládají vše, co přináší, a stále
více poznávají, jak veliké skutky pro ně Pán Ježíš dělá a jak je
miluje.
Čeká nás mnoho práce, na začátku března jsme začali prakticky znovu od nuly. Jsem rád za nadšení brněnských dobrovolnic, zpočátku byly tři, ale díky Pánu na konci roku máme již pět
služebnic naplněných láskou ke ztraceným. Díky tomu můžeme
stále více hledat a navštěvovat místa, kde se schází lidé, kterým
toužíme přinést evangelium našeho Pána a Jeho pomoc skrze
Teen Challenge. Snažíme se co nejvíce stmelit náš kolektiv, zlepšovat prostředí kavárny.
Naše vize jsou jasné – co nejvíce zachráněných v Brně. Chceme
oslovit co nejvíce církví, ve kterých se budeme snažit oslovit srdce lidí a věříme, že se zrodí další služebníci a najde se vedoucí, který bude moci tuto službu vykonávat naplno každý den.
Máme vizi, že budeme kladně přijímáni a že budeme spolupracovat s městskými i státními institucemi. Dále věříme, že také
oslovíme romskou komunitu v místě, ve kterém sídlíme.
Na jaře plánujeme akce, při kterých o víkendu projdeme všechna zákoutí a okolí Brna a tato místa tak zmapujeme pro další
práci. To vše chceme vždy v neděli zakončit návštěvou některé
místní církve, ve které budeme mluvit o naší práci.
K tomu potřebujeme mnoho Božího požehnání, mnoho Vašich
modliteb za vše, co je výše popsáno. Budeme také vděčni za
jakoukoli finanční, materiální či osobní pomoc.
Závěrem chci poděkovat našemu Pánu Ježíši Kristu, že nás povolal k této úžasné službě a dává nám ovoce v podobě zachráněných lidí, kteří se stávají našimi bratry, sestrami a přáteli, svědčícími dalším a dalším.

6
Středisko
Střediskopro
promuže
mužev Poštovicích
v Poštovicích
VVnašem
minulém roce
rocepracovalo
pracovalo13
11pracovpracovnínašemstředisku
středisku vv minulém
při budování prostorů určených k ubytování dívek, které
ků
a 1adobrovolník.
Co se týče dobrovolníků,
měli
jsme
vždy na asi 3 měsíční dobu dobrovolníky ze zahraničí.
níků,
co se týká dobrovolníků,
měli jsme zde
vždy
na zdestudují
vysokou školu.
STŘEDISKA
TC
ČRjsme
Tito
dobrovolníci
byli
Převážně
z
USA
a
z
Velké
Británie.
Navázali
také na semináře s předešlých let, specialiasi 3 měsíční dobu dobrovolníky ze zahraničí. Tito dobzovaných
na
téma
poradenství,
tento
seminář
vedl
ředitel
Italského
Teen
Challenge Gianfranco Giuni. Nově jsme
rovolníci byli z USA, Irska a Velké Británie. Byli nám veliV
minulém
roce
jsme i nadále
získávali
část financí
tento
rok vybudovali
byty pro
pracovníky
areálu,
které jsme díky darům mnohých
a těžké
prácijistou
pracovníků
konkou oporou
při realizování
našich
plánů a vcílů.
Velikým
pro
chod
střediska
z
veřejných
sbírek
a
z
pravidelných
cem
podzimu
dokončili.
Kromě
mnoha
stavebních
prací
také
proběhly
venkovní
úpravy
jako
setba
trávy
a
výsadba
požehnáním pro nás i vesnici Poštovice byl tým z Velké
výjezdů do církví. Výjezdy probíhají přibližně 3x do
stromů.
Británie, který pro nás vytvořil báječné sobotní odpoledměsíce.
Kromě
finančníLetos
podpory
jsou
výjezdypořádali
výrazTento
rok bylo
v programu
studentů.
studentů her
program
úspěšně
dokončilo.
jsme ve
středisku
ne nazvané
Funny
Day. Bylo65zde
několik 6rozličných
ným
povzbuzením
pro studenty.
I nadále
jsmeOrganizopro stupravidelný
církevní
piknik, který
uskuteční
vždy 2x ročně.
Studenti
se zúčastnili
fotbalových
zápasů.
pro nejmenší,
ale i školáky
a prose
mládež.
Asi nejzábavdenty
připravovali
společné
výlety.
Máme
zřízenou
linvali
Vánoční bohoslužbu,
na nížrok
byla
pozvána i širší veřejnost. Zúčastnili jsme se a plně se zapojili
nějšíjsme
pro společnou
všechny zúčastněné
byl fotbal. Tento
nás
ku
pomoci
HELP – LINE,
se mohou
obrátit jakv
do
organizace
výročílidí
Teen
Challenge
a 40.
výročítzv.
Evropského
Teenkam
Challenge
jež proběhlo
navštívilo
také15.
několik
z jiných
sborů.v České
Byli torepublice
např.
zájemci
o
program,
tak
například
i
rodiče
či
kdokoliv,
Praze.
naši bratři z Polska, kteří za námi přijeli na motorkách
kdo
by
se
chtěl
informovat
o
problematice
závislosti.
Va minulém
rocezpestřením
jsme i nadále
jistou část
financí pro chod střediska z veřejných sbírek a z pravidelnýchI
byli velikým
prozískávali
naše studenty.
Sloužili
nadále
informujeme
našem
středisku
skrze povzbuzerozdávání
výjezdů
do církví.
Výjezdy
jsou přibližně
měsíčně.
finanční
podpory o
jsou
výjezdy
výrazným
nám slovem,
svými
svědectvími
a zahráli3x
nám
též pol-Kromě
informačních
materiálů
při
veřejných
sbírkách
a ne příliš
ním
pro studenty.
jsme
připravovali
společné
roce
ské chvály.
Dále násI nadále
tento rok
navštívila
zpěvačka
Gina avýlety pro studenty. Jednou z větších akcí v minulém
pravidelných
preventivních
programech.
byl
misijní výjezd
dopro
Moldávie,
jehož sei vesnici
zúčastnili
i 2 naši studenti z programu. Nově jsme v uplynulém roce zřídili
uspořádala
koncert
naše středisko
PoštoviHelpline
veřejnost
a i nadále
jsme
informovali
o našem středisku skrze rozdávání informačních materiálů při
ce, byl topro
opravdu
nádherný
koncert,
který
se dotkl srdcí
veřejných
sbírkách a ne příliš pravidelných preventivních programech.
všech zúčastněných.
Vize do budoucna
VÝZNAMNÍ
HOSTÉ
Naší
vizí do ZAHRANIČNÍ
budoucna je pokračovat
v
V
minulém
roce
do
našeho
střediska
rekonstrukci střediska. Především zvýšit
zavítali, významní
zahraničí.
kapacitu
střediska nahosté
45 až ze
50 studentů.
Mezi
tyto
hosty
také
patřilo
5
dobrovolV současné době je maximální kapacita
níků z Teen
v USA, Kalifornii,
střediska
32 Challenge
studentů. Rozšířit
produkci
kteří se podíleli
na lehké
rekonstrukci
paletárny,
tedy výroby
dřevěných
palet.
výrobních
prostor.
Protože
někteří
Vybudovat nové učebny a sociální zaří-z
nich pro
bylistudenty
v minulosti
v programu
zení
a nové
kancelářeTeen
pro
Challenge aI nadále
zdárněsejejbudeme
ukončili,
byli
pracovníky.
snažit
nyní velkým
povzbuzením
pro ubystuvybudovat
v areálu
střediska další
denty prostory
ve středisku.
Také nás anavštívili
tovací
pro pracovníky
dobrovolníky.
dobrovolníci z Bostonu a z TC ve Velké
Británii. Jelikož jsme připravovali konfeTento15let
rok nastoupilo
programu
studentů,
taktéžhostit ředitele Polského TC a budoucího ředitele TC ve Velké
renci
TC v České do
republice
měli67
jsme
tu možnost
jsme letos
stejně roce
jako ikaždý
rok pořádali
pravidelBritánii.
V příštím
nadálejiný
plánujeme
úzkou
spolupráci s Teen Challenge ve světě.
ný
církevní
piknik,
který
se
uskutečňuje
2x
do
roka.
Dále
VIZE DO BUDOUCNA
jsmevizí
pořádali
4x Den je
před
Pánem pro
všechny z TC
v
Naší
do budoucna
pokračovat
v rekonstrukci
střediska,
zvýšit kapacitu střediska na 40 studentů, rozšířit proČesku.
Studenti
se
účastnili
fotbalových
zápasů.
Organidukci paletárny, tedy výroby dřevěných palet. Vybudovat nové učebny pro studenty a nové kanceláře pro pracovzovaliI nadále
jsme společnou
vánoční
níž byla
níky.
se budeme
snažitbohoslužbu,
vybudovat vna
areálu
střediska další ubytovací prostory pro pracovníky a dobrovolpozvána i širší veřejnost. Pravidelně probíhaly kavárníky.
ny, modlitební setkávání pracovníků (přes léto moc ne
z důvodu staveb). Dále jsme uskutečnilyi dva misijní
výjezdy, jeden do Lotyšska a druhý do Moldávie. V Lotyšsku jsme pomáhali při budování střediska, nahazovali
jsme venkovní fasádu. V Moldávii se pomáhalo pracovat

4

6

Středisko pro ženy v Poštovicích
pěveckém sboru.

V únoru na Valentýna se naše ženské středisko podílelo na prvním prodeji růží v rámci veřejných sbírek Tc. V
našem středisku se růže balily a připravovaly na prodej.
V průběhu roku jsme se také podívely na běžných veřejných sbírkách na podporu práce Teen Challenge. Mimo
to jsme pomáhaly s malováním a úklidem v církvi.
Jezdily jsme po vesnicích a mestečkách ve středočeském
kraji a roznášely letáky, vyvěsily také letáky s reklamou
na obchodní centrum, ve kterém jsme měly možnost se
podílet na předkolaudačním úklidu.

V minulém roce program ženského střediska probíhal v
jednom z nově zrekonstruhovaných objektů v Poštovicích s kapacitou 14 lůžek.
Během roku 2011 u nás pracovalo 6 pracovnic. Jedna poradkyně, tři pracovnice při práci se studentkami.
Následně jedna pracovnice ve středisku skončila a nová
ji nahradila. Jsme vděčné i pracovnici, která se spolupodílela na službách, i když není přímo pracovnicí našeho
střediska.
Programem prošlo 17 dívek a žen. Během roku jich bylo
přijato dvanáct. Dvě úspěšně dokončily program. Jedna
z nich se vrátila do církve, odkud pochází, a zapojila se
do služby streetworku. Začala studovat školu a pracuje
v oboru, který ji velmi baví, tedy cukrářství. Už v programu dělala velmi ráda dorty studentkám a pracovnicím k
oslavě narozenin. Máme z ní radost.
Studentky studovaly osobní a skupinové vyučování,
vždy dvě hodiny denně s večerní hodinovou přípravou
a jednou za týden bylo vyučování Život ve svobodě (Bod
obratu).

Jezdily jsme na streetwork do Prahy a Teplic, kde jsme
sloužily ztraceným lidem. Studentky měly možnost mluvit o svém životě a ukázat lidem na ulici, jak byly zachráněny Bohem. Je to jedna z aktivit, kterou mají naše studentky velmi rády. Koncem dubna jsme jely na výjezd do
církve Jednoty Bratrské v Mostě. Sloužily jsme Slovem,
chválami, svědectvím. Nacvičily jsme si i scénku, kterou
jsme hrály a mnohých lidí se mocně dotkla.
Na jaře nás přijela na dva měsíce navštívit misionářka
z Ameriky. Připravila si pro nás kurz kadeřnictví a vyučování aglického jazyka. Bylo to velmi obohacující pro
ženy i pracovnice ve středisku. Současně nás poctil svou
návštěvou a službou tým z Velké Británie. Ženy se zapojovaly do služby ve středisku, připravovaly si Boží Slovo,
sdílely se svědectvím, jak byly zachráněny a prošly programem. Společně zorganizovali „Fajn den“, na který byli
pozváni občané Poštovic a okolních vesnic. Velmi nás
tým povzbudil do další služby a měly jsme s nimi požehnaný čas.
Během volného času jsme jezdily na výlety, slavily narozeniny studentek a pracovnic, účastnily se Dnů před
Pánem a sborových pikniků.
Jsme rády, že máme po delší době středisko s větší kapacitou a našim přáním je zaplnit všechna místa ženami,
které budou mít zájem změnit svůj život. Hledáme možnosti, jak bychom mohly mít pravidelný finanční příjem
do střediska. Potřebovaly bychom vice služebnic, které
by se zapojily do služby ztraceným ženám.

Mimo to denně vykonávaly úklid střediska (žehlení, vysávání, mytí oken apod.), pracovní aktivity venku kolem
domu, na zahrádce, v prádelně, v parku Tc. O Vánocích
pekly cukroví a připravovaly občerstvení k prodeji v
církvi. Studentky se také aktivně zúčastňovaly služby v
5
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Středisko pro muže ve Šluknově

někteří z předčasně ukončených klientů po určité době
vrací do střediska s jinými postoji a některým, přestože
program nedokončili a nevrátili se, se ze společenského
hlediska daří dobře.
Stále se snažíme zlepšovat podmínky klientů v programu. Dostavujeme středisko a v minulém roce nám
přijely pomáhat dva stavební týmy z USA. Zateplili jsme
novostavbu a přistavěli hlavní vchod do střediska. Stále
potřebujeme dokončit rekonstrukci kotelny a topného
systému a také již nevyhovující toalety.

STREET:
Během roku jsme začali ve spolupráci s Apoštolskou církví
v Ústí nad Labem práci na ulicích, kam jezdil Jirka Camfrla
spolu se studenty Intershipu a programu TC.
Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program
pro muže, který má kapacitu 18 klientů. V průběhu roku
2011 jsme mohli pomáhat v našem středisku dohromady
45 závislým (byli to zejména lidé užívající pervitin a alkohol).
Věk příchozích klientů byl tří generační, od 17 let až po 60
let. Díky Bohu, program mohlo úspěšně ukončit 7 klientů,
2 z nich nastoupili do výcvikového programu TCIMI pro
budoucí pracovníky, 3 z nich byli klienti, kteří již před
několika lety program dokončili, ale neobstáli v rozhodnutí, postojích a principech, které jim byli předávány. Na
jedné straně se nejedná o pozitivní svědectví (nezvládli
to), na straně druhé tím, že nerezignovali a rozhodli se
znovu bojovat, se ukazuje, že jim záleží na svobodě. Co
je velmi pozitivní - ostatní 4 klienti dle dostupných informací se pevně drží a zapojují se v církvi.
Co je smutné - znovu a znovu se ukazuje, že převážná
část našich klientů pochází z rozvedených, rozpadlých či
nefunkčních rodin. Naši klienti se tedy musí vypořádat s
některými zraněními z rodin, které si s sebou nesou do
dospělosti. Ačkoliv téměř 2/3 našich klientů nebylo v
programu více jak 6 měsíců a podstatná část zde strávila
dokonce méně než měsíc, přesto jsme jim mohli předat
naději na lepší život, která je v Kristu Ježíši.

PREVENCE:
Během roku jsme pořádali besedy na školách na témata: závislost, kouření, alkohol, šikana a rasizmus. Ačkoli
nemáme v současnosti certifikaci MŠMT, školy dávají
našim besedám přednost a velmi dobré reference. Spolupracujeme zhruba s 15 školami v Šluknovském výběžku,
kde oslovujeme kolem 5000 žáků a studentů.

DĚTSKÉ CENTRUM:
Člověk nikdy neví, jak málo může způsobit hodně, a ze
zkušenosti můžeme potvrdit, že si klienti odnáší díky poradenství, vyučování a zodpovědnostem v pracovních
aktivitách takové informace, které jim pomáhají v dalším
rozhodování. To někdy bývá i jedním z důvodů, proč se

Součástí naší vize je také pomoci dětem ze sociálně slabých
rodin, převážně Romům. V dětském centru probíhají aktivity každý den v týdnu a navštěvuje je více než 30 dětí.
Práci vede Antonín Tipan s pomocí dobrovolníků z církve.
V minulém roce jsme ve spolupráci s městem pořádali pro
tyto děti letní tábor.
6

TÝM:
Na všech aktivitách TC ve Šluknově se podílí 11 pracovníků, 2 studenti
výcvikového programu TCIMI a 5 dobrovolníků. Informace o složení
týmu, svědectví a další informace můžete nalézt na našem střediskovém
blogu www.bullet-in.cz

BUDOVÁNÍ CÍRKVE:
I tento rok Bc.Petr Král - ředitel střediska ve Šluknově - jezdí do církví v
ČR, kde představuje možnosti služby svépomocných skupin “Bod obratu”. Pomáhá vybudovat služebníky, kteří budou schopni efektivně
pracovat s problémovými lidmi.
Podílíme se na projektu revitalizace církve. V církvích měst, které projeví zájem, pořádáme kampaně, kterými pomáháme církvím začít
mezi lidmi práci na ulicích, a zároveň rozdáváním letáků informujeme
veřejnost o službě Teen Challenge v ČR.
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DĚTSKÁ CENTRA TC ČR
Dětské Centrum Šluknov
Šluknov je příhraniční město s vysokou nezaměstnaností.
Mnoho dětí se tu pohybuje bezprizorně, jsou bez motivace. Snažíme se pro ně vytvořit prostor pro bezpečné trávení volného času.

Hlavními aktivitami centra jsou klub Archa a mateřské
centrum Adámek, na jejich práci se podílí 7 dobrovolníků a 3 pracovníci střediska. Klub Archa pro školní děti se
koná 2x týdně, nejdříve je setkání pro mladší děti do 12
let a poté pro teenagery (celkem 2477 kontaktů za rok/51
osob). První část je volná, během ní děti hrají společenské
hry, stolní fotbálek, tancují, kreslí si, druhá část je organizovaná (křesťanské písně, krátké biblické vyučování,
besedy, soutěže, výtvarná činnost na určité téma atd.).
Každý měsíc je veškerá řízená činnost směřovaná na téma
jednoho biblického verše. Snažíme se tak dětem předávat základní morální hodnoty a křesťanské principy. Ob
týden máme navíc setkání jen pro dívky, zaměřené spíše
na estetiku, tvořivost, ale i vaření. Hodinu před klubem
mají děti možnost doučování, napsat si pod dohledem
domácí úkoly. Vedeme je k pravidelné přípravě do školy. Ve 2. pololetí loňského školního roku jsme uspořádali
soutěž o největší zlepšení prospěchu. Spolupracujeme se
Speciální a zvláštní školou, účastníme se jednání komise
výchovných poradců při Městském úřadě ve Šluknově.
Dále v dětském centru funguje 2x týdně taneční kroužek
pro dívky, ve druhé polovině roku nás reprezentovaly na
různých akcích v rámci kraje.
Děti několikrát navštívily středisko TC, kde měly možnost
se studenty mluvit o jejich životech v minulosti a teď, kdy
se stali křesťany. 2x jsme měli víkendovou „přespávačku“
(před Vánocemi i s nadílkou dárků zakoupených sociálním odborem města). V červenci přijel 14 členný českopolský tým motorkářů, vyprávěli o změnách ve svém životě a víře v Boha, děti z klubu nacvičily scénky a písně. 27
dětí se zúčastnilo v srpnu tábora. Také jsme se věnovali
intenzivněji práci mezi Romy na místním sídlišti. Pomáhal
nám 4 členný tým v čele s pastorem církve, který se zaměřuje na práci s romskou komunitou, i skupina mládeže z
Prahy. Začali jsme pracovat se staršími teenagery od 16
let, kteří v minulosti prošli našimi kluby a nyní nemají kde
trávit volný čas, v létě jsme 12 z nich vzali spolu se studenty programu na každoroční třídenní zátěžák, v prosinci na
dětskou přespávačku navazoval celodenní program i pro
8

ně, zúčastnilo se 18 mladých lidí.
Snažíme se soustředit i na rodiče dětí, spolupracovat
s nimi a komunikovat, ukázat jim, že o jejich děti i o ně
máme zájem, protože věříme, že můžeme mít velký vliv
na naše okolí. V prostorách centra se každý čtvrtek večer
koná biblická hodina sboru Apoštolské církve, které pravidelně navštěvuje 10 – 20 lidí z města, převážně dětí z
centra nebo jejich rodičů.
Součástí dětského centra je i Mateřské centrum Adámek.
Setkání probíhala v tomto roce 1x týdně dopoledne,
jejich součástí byly pohádky, biblické příběhy s flanelografem, vyrábění, výtvarná dílna pro maminky, přednášky o výživě atd. (celkem 545 kontaktů/54 osob). Více se
zaměřujeme na osobní kontakt a vzájemné návštěvy. V
objektu střediska jsme vybudovali dětské hřiště, za pěkného počasí jsme mohli setkání uspořádat venku. Některé
maminky, přestože mají zábrany navštívit bohoslužbu v
kostele, přicházejí i s rodinami také na akce našeho sboru
Apoštolské církve konané v prostorách střediska (velikonoční bohoslužba spojená s opékáním beránka, koncerty
chval apod.)
Naším dlouhodobým cílem je proměna města, ve kterém
žijeme. Chceme dětem i jejich rodičům ukázat lepší perspektivu pro jejich životy a jako křesťané také naději, kterou jim dává Bůh. Naší vizí pro tento rok je, vést děti a mládež, kteří odevzdali svůj život Ježíši. Připravit je na křest a
vést je v učednickém programu. Věříme, že Bůh nás tento
rok posunuje od evangelizace k vedení dětí k učednictví.
Děkujeme také všem, kteří nás podporují: Ústecké komunitní nadaci, Ministerstvu kultury, Nadaci Euronisa a především Městu Šluknov - nejen za finanční příspěvek, ale
především za bezplatný pronájem prostor pro naši práci.

Centrum Dětí a Mládeže TC Praha
Naše centrum se věnuje na Praze 3 - Žižkov práci s
dětmi a mládeží ohroženými sociálním vyloučením. V
roce 2011 jsme oslavili 10. výročí příznačně v jednom
z žižkovských parků, kde naše práce před deseti lety
začínala.
Centrum poskytuje dva druhy sociálních služeb. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme pracovali s 93 dětmi ve věku od 6 do 16 let ve dvou věkových
skupinách - mladší školní do 10 let a teenageři. 4x
týdně probíhaly od 14,00 do 17,30 aktivity: doučování,
svačina, biblické programy, hry, soutěže, výtvarné aktivity, tanec, prevenční programy. Děti se učily vařit s
profesionálními kuchaři ve Škole vaření Chef Parade,
strach z výšky překonávaly v Lanovém centru. Již 9.
letního tábora se zúčastnilo 24 dětí.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sloužily
34 dětem od 3 do 6 let a jejich maminkám. 2x týdně
se děti učily, hrály si, zpívaly, poznávaly biblické
příběhy, učily se poslouchat a mít rády ostatní. Vážíme
si důvěry maminek, které nás požádaly o doprovod či
o radu. Je to pro nás důležitý příslib pro rozvoj těchto
služeb.
Zakladatelé a vedoucí centra manželé Pohankovi se
nadále věnují pěstounské péči o dvě děti ve věku
10 a 12 let, které od raného předškolního věku
navštěvovaly naše centrum na Žižkově. Spolupracují
s organizací Rozum a cit, která podporuje náhradní
rodinnou péči.
Pokračovali jsme v rekonstrukci domu, budoucího
nového centra. Díky mnoha dobrovolníkům se
uskutečnil 2. benefiční běh pro dům pod záštitou
zástupce starosty Městské části Praha 3. Dalšími
benefičními akcemi nás podpořil vokální soubor
Geshem, Faith o.p.s., a Festival VOX.
Naši činnost jsme společně s dětmi představili v devíti pražských sborech Církve bratrské, Křesťanského
společenství, Bratrské jednoty baptistů a v mezinárodních církvích. Jsme velmi vděčni za tuto příležitost.
r Impresionante - služba místním
Provoz centra zajišťoval tým čtyř zaměstnanců a
šestnácti dobrovolníků. Dvě dobrovolnice získaly
cenu Dobrovolník roku, kterou udělovala Městská
část Praha 3. Aktivity pro děti organizovali dále studenti z mezinárodní školy Christian International
School of Prague, Riverside school a studenti International Baptist Theological Seminary. Podíleli jsme se
na tvorbě a prezentaci semináře „Žižkov má jen čtyři
kluby...“ na celorepublikové konferenci České asocir TC středisko - křty
ace streetwork.

Centrum dětí a mládeže TC v Praze a v Dětské centrum v Brně
jsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CDM TC PRAHA
VÝDAJE
osobní náklady
provozní náklady
CELKEM
PŘÍJMY
dotace MSPV
grant hl.m. Praha
granty a dary
Měst.část Praha 3
dary
ostaní /úroky, přeplatky, ost.výnosy/
Rada AC mzdy
CELKEM

SAS
302 582
208 540
511 122

NZDM
652 661
437 958
1 090 619

SAS
11 393
71 670

NZDM
455 000
38 607
129 430

194 339
1 338

193 700
7 222

232 382
511 122

266 661
1 090 619

NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SAS - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Těšíme se na to, až se uskuteční náš dlouholetý sen
a přestěhujeme se do nových prostor. Budeme usilovat o to, abychom neztráceli důvěru dětí a jejich
rodičů. Přejeme si, aby prostřednictvím našich služeb
získávali podporu a motivaci ke změně a ke smysluplnému životu, bez závislosti, bez hořkosti, ve
svobodě a naději.
9
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Dětské Centrum Brno
Dětské centrum Teen Challenge v Brně funguje
pátým rokem. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do
15 let ze sociálně vyloučených oblastí Brno – střed
a Brno – sever.
V roce 2011 jsme pracovali v rámci dvou samostatně
registrovaných služeb – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. V nízkoprahovém zařízení
jsme sloužili skupině asi 90 dětí, v rámci sociálně
aktivizačních služeb jsme pracovali s 30 dětmi a jejich rodiči.
V pondělí se konal blok pro teenagery (od 12 let).
3x týdně od 14 – 17:30 probíhala odpoledne pro
školní děti, která zahrnovala biblické vyučování,
vzdělávací aktivity, výtvarné a rukodělné aktivity, pohybové aktivity, hry, návštěvy kulturních
akcí, výlety, besedy zaměřené na prevenci aktuálních rizikových témat (návykové látky a závislost,
nebezpečné party, správné jednání v rizikových
situacích, bezpečnost na internetu apod.).
Dětem byla k dispozici tělocvična, 1x týdně probíhala výuka angličtiny vedená profesionální lektorkou.
Děti mohly využít sprchu, v případě potřeby byly
ošetřeny, odvšiveny nebo jim bylo vydáno potřebné
oblečení.
V rámci sociálně-aktivizačních služeb probíhala
2x týdně dopoledne pro předškolní děti – aktivity byly přizpůsobeny jejich potřebám - biblické
vyučování formou loutkového divadýlka, činnosti
zaměřené na získání a rozvoj předškolních dovedností, pohybové aktivity, hry, výtvarné aktivity. Na
podzim jsme zorganizovali burzu oblečení zdarma.
Součástí činnosti centra byla pravidelná práce v
terénu, návštěvy v rodinách, poradenství a individuální doučování dětí.
4x za rok se několik dětí z dětského centra (a jedna
maminka) účastnilo dětské slavnosti Apoštolské
církve. 8 dětí se zúčastnilo letního tábora Apoštolské
církve v jižních Čechách s dětmi z většinové
společnosti.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DC TC BRNO
VÝDAJE
osobní náklady
provozní náklady
CELKEM
PŘÍJMY
dotace MSPV
dotace MŠMT
Úřad práce
JMk + město Brno
zřizovatel
dary
CELKEM

SAS
363 789
182 300
546 089
SAS
161 918
13 660
59 620
175 856
137 084
548 138

NZDM
531 877
281 685
813 562
NZDM
251 000
24 082
18 251
198 380
215 936
105 949
813 562

Dětské centrum Teen Challenge Brno mohlo v
roce 2011 fungovat díky podpoře řady partnerů a
spolupracovníků: Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Ministerstvo školství, Magistrát města Brna,
Jihomoravský kraj, MÚ Brno Židenice, Apoštolská
církev a sbor apoštolské církve Brno, jazyková agentura Lightpoint a řada individuálních příznivců a
dárců, kterým upřímně děkujeme a jsme za ně
Bohu vděčni. Děkujeme také všem dobrovolníkům
a praktikantům, kteří nám v naší službě pomáhali.
Do budoucna bychom si přáli nadále přinášet lidem
a dětem v obtížných životních situacích evangelium, naději a také konkrétní podporu a pomoc. Rádi
bychom rozšířili službu rodičům a rodinám dětí.
10

Re-entr Slaný, Praha

TCIMI - výcvikový program Teen Challenge

V roce 2011 v programu následné péče, jež nabízíme
zájemcům, kteří prošli programem TC a nemají kam
jít nebo jen potřebují dočasné místo, kde být před tím,
než se postaví na vlastní nohy, byli 2 muži ve Slaném.
Možnosti využít re-enter programu v Praze nevyužila
žádná žena.
Re-enter ze Slaného se přestěhoval do mužského
středisku v Poštovicích, kde naší pomoci momentálně
využívají dva muži. Kapacita prostor je 7 lužek. I v
následujícím roce budeme re-entr nabízet mužům
a ženám po programu TC, kteří jsou v tíživé situaci a
potřebují přechodné místo k bydlení, než se zcela
samostatně začlení do společnosti.

Výcvikový programu Teen Challenge funguje již 6.
rokem. Do školy TCIMI v roce 2010/2011 nastopilo 9
studentů, 7 z nich úspěšně dokončilo. Nyní jsou pracovníky nebo dobrovolníky v Teen Challenge ve Šluknově
a Poštovicích.
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Do nového ročníku v říjnu 2011 nastoupilo 7 dalších
studentů, kteří mají zájem pracovat nebo pomáhat v
Teen Challenge.

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

1.292.608,21
84.692,80
170.445,50
1.807.574,16
4.311.499,24
145.980,15
908.991,54
8.721.791,60

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

769.034,22
10.997,00
607.122,50
72.780,00
256.833,47
704.580,00
427.971,16
827.691,64
271.308,16
824.500,80
4.772.818,95

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

1.325.985,00
19.112,51
548.217,50
1.777.453,20
90.166,48
362.869,50

NÁKLADY CELKEM

17.618.414,74

DĚKUJEME!
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za podporu
naší práce v minulých letech. Velmi si vážíme vaší pomoci a vašich modliteb. Děkujeme církvím v ČR a to zejména
Apoštolské církvi, která nás po celou dobu naší existence
podporuje, děkujeme Církvi bratrské, Jednotě bratrské,
Křesťanskému společenství, Bratrské jednotě baptistů i
všem ostatním církvím a sborům, které nás podporují.
Děkujeme jednotlivým dárcům a firmám, které vytrvale naší
práci podporují a jsou tak pro nás velikou pomocí. Děkuje-

OSTATNÍ VÝNOSY

7.813.195,02
61.780,00
7.874.975,02
-652.658,39

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

1.351.830,54
1.225.997,15
0,00
1.071.644,65
1.549.257,00
2.468.358,93
7.667.088,27

DOTACE A GRANTY
Ministerstvo práce a soc.věcí
Magistrát města Brna
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Městská část Praha 3
Ministerstvo školství, mládeže a těl.
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury
Městská část Brno Střed
Nadace Euronisa
CELKEM

706.000,00
150.000,00
98.000,00
201.100,00
186.000.00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
13.000,00
1.434.100,00

DOTACE A GRANTY PRO ROK 2012
Nadace Euronisa
CELKEM
PŘÍSPĚVEK NA MZDY od Apošt.církve

VÝNOSY CELKEM

20.000,00
20.000,00
6.040.834,00

16.343.504,90

me Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu kultury Městské
části Praha 3, Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrátu města Brna, Jihomoravskému kraji, Městské části Brno
střed, Městskému úřadu Šluknov, Nadaci Euronisa a mnoha
dalším, kteří jakkoliv podpořili naši činnost. Vážíme si vaší
podpory a vstřícnosti.
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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: 233 541 627
se sídlem: Na Bendovce 103/24, 181 00 PRAHA 8 - BOHNICE
www.teenchallenge.cz
Středisko pro muže v Poštovicích - Petr Ministr
POŠTOVICE 1, 273 71 Zlonice, 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
Středisko pro ženy Poštovice - Petr Ministr
POŠTOVICE 1, 273 71 Zlonice, tel.: 739 524 833, mail: tcstrediskozeny@gmail.com

NÁRODNÍ KANCELÁŘ TCI
Na Bendovce 103/24, 181 00 PRAHA 8
telefon/fax: 233 541 627, e-mail: tccech@gmail.com

HELPLINE: 733 788 788
Kontaktní centrum v Brně
Pekařská 12, BRNO 602 00, tel: 605 446 159, mail: tcbrno@gmail.com
Kontatktní centrum České Budějovice - Ing. Vladimíra Markovová
Skuherského 45, ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01, tel.: 777 001 188, mail: vladkamarek@seznam.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:
Bulharská 29, vchod A, 360 01 Karlovy Vary, tel: 739 087 837, mail: tck.vary@gmail.com
Streetwork Teplice: Roman Ploch
Kontakt pro muže Tel: 312 591 397
Kontakt pro ženy Tel: 739 524 833
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 - Mgr. Jitka Opálková
Cejl 18, BRNO 602 02, tel.: 775 556 637, e-mail: dcbrno@gmail.com
Dětské centrum Šluknov - Jiří Camfrla
kontakt - Císařský E 59, ŠLUKNOV 407 77, tel.: 777 706 598 , e-mail: centrumklokan@seznam.cz
Re-entr Slaný - Pavel Midrla, tel.: 312 591 397 (pro muže)
Re-entr Praha - Lucie Zusková, tel.: 312 591 413 (pro ženy)

www.teenchallenge.cz
HELPLINE: 733 788 788

