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Před očima máte výroční zprávu za rok
2017. V ní se vám Teen
Challenge International ČR snaží popsat
jednotlivé
služby,
které v rámci naší republiky děláme. Jsme
křesťanskou organizací, která se snaží
pomoci druhým nalézt cestu ven z drog,
alkoholu nebo nejlépe
se na tuto cestu vůbec nevydat. Zároveň se snažíme
pomoci těm, kteří jsou závislostí druhých nějak ohroženi. Naše organizace funguje díky podpoře dárců z
řad jednotlivců či podnikatelů, kterým touto cestou
děkujeme za podporu!

2017

Jaký je tedy stav naší společnosti? Naše zem si nevede dobře, jsme na předních místech ve světě v užívání marihuany mezi mladistvými, nejvíc se drogy
užívají v Ústeckem kraji a v Praze, což neznamená,
že jinde jsou na tom dobře. Vedle drog je alkohol a
gambling taktéž obrovský problém a v žádné oblasti
závislosti není vidět zlepšující se tendence, právě naopak. Mnoho organizací se snaží s tímto problémem
bojovat, ale řešení nenachází.
Ježíš, když s učedníky popisoval stav tehdejšího svě-

ta, řekl: „žeň je mnohá, ale dělníků je málo, proto
proste Pána žně, ať vyšle své dělníky“.
Jaký je stav dnešní České republiky ?
Zhruba 1-1,5 miliónu lidí bojuje s problémy spojenými s užíváním alkoholu, drog a gamblerstvím, vedle
toho jsou jejich přátelé, partneři, děti, rodiče, spolužáci, spolupracovníci, kteří jsou tím také zasaženi a
často neví kudy kam. Mnoho z těchto lidí se nikdy
nesetkalo s někým, kdo by jim pomohl najít pomoc,
nebo jim prostě jen dal kontakt, na např. naši help-linku. A přitom by to mohlo být tak jednoduché…
Církev a nemyslím tím konkrétní denominaci, ale
společenství věřících, je pravděpodobně největší sociální skupinou na této planetě a tedy také v ČR. Jsme
spojeni jedním ideálem pomoci bližnímu. Nemusíme chodit po ulicích a hledat je, jsou všude kolem
nás, v našich rodinách, v práci, ve škole, mezi přáteli.
Někteří z nich procházejí složitými obdobími života,
jsou závislí nebo jejich blízcí. Nenechme to tak být.
Dejme jim šanci slyšet o naději na změnu, propojme
se. Vložme do svých telefonů kontakt na nejbližší pomoc a sdílejme jej.
Pokud je ve vašem okolí Teen Challenge, mějte na ně
kontakt, jednoduché věci můžou změnit svět a praktická pomoc je jednou z nich.
						
Petr Král, zástupce ředitele TCI ČR

DĚKUJEME!
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za pod- DC TCI Šluknov - Klokan získalo finanční podporu od:
poru naší práce. Jsme vděčni za vaši pomoc a mod- Nadace Agrofert (mzdové a materiálové nákl.) 75.000,-Kč
litby. Děkujeme církvím v ČR, firmám i jednotliv- Město Šluknov (energie a služby)
40.000,-Kč
cům.
Dotace získala dětská centra:
CDM Praha od Úřadu městské části Praha 3
grant ve výši
187.000,- Kč
(na volnočasové aktivity, letní tábor a lyžařský výcvik)

DC Brno získala finanční podporu od:

Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2017.
TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury dne 3.9.1998.

Jihomoravského kraje (st.rozpočet) ve výši

936.600,-Kč

Jihomoravského kraje (kr.rozpočet) ve výši

80.600,-Kč

Magistrátu města Brna (soc. služby) ve výši

390.000,-Kč

Úřadu měst.části Brna (prevence kriminality)

80.000,-Kč

Úřad měst.části Brno - sever

40.000,- Kč

Úřad měst.části Brno - Židenice

25.000,-Kč

Úřad měst.části Brno - Střed

49.000,- Kč

Čísla: 2,3 mil.denních kuřáků, 1,5 mil. lidí v riziku konzumace alkoholu dalších 500 tis. ve vysokém riziku a přes 100 tis. denních
konzumentů nadměrných dávek alkoholu, 120 tis. problémových
uživatelů konopí, 900 tis. lidí zneužívajících sedativa a hypnotika,
45. tis. injekčních uživatelů drog (pervitinu a opiátů), 500 tis. osob
v riziku vzniku problémového hráčství, cca 100 tis. patologických
hráčů.
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KONTAKTNÍ CENTRA TCI ČR

Činnost kontaktních center TCI se zaměřujeme na lidi s
problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie,
anorexie...). Usilujeme o to, kontaktovat lidi přímo na ulicích, narkomanských bytech a jiných místech a informovat je o pomoci, kterou Teen Challenge poskytuje.

Kontaktní Centrum Ostrava

Snažíme se potřebným nejen nabídnout zájem a podporu Nabízíme osobní poradenství, možnost pravidelně
docházet do KC TCI nebo nastoupit do dlouhodobého
programu TCI.

Jsme nadšení ze spolupráce, vždy se můžeme poradit, jak
postupovat v konkrétních případech, jsme povzbuzeni ze
společných setkání a těšíme se, že skrze tento způsob zachráníme co nejvíce lidí.

Kontaktní centrum Praha

Práci na ulicích Ostravska zajišťují dobrovolníci. Jsou mezi
nimi lidé kteří prošli závislostí, bezdomovectvím, vězením a
protože uvěřili evangeliu, byli uzdraveni. Chtějí tuto dobrou
zprávu šířit dál, a protože mají velmi dobré vlastní svědectví,
tak se jim v tom daří.
Čtyři dobrovolníci připravují pohoštění a obsluhují u stolu
v kontaktním centru, další 3 dobrovolníci docházejí kázat
Boží slovo a 3 dobrovolníci pracují v terénu. Navštěvují bezdomovce a narkomany v jejich doupatech a přivádějí je do
církve na sobotní „kavárnu“.

Za celý rok 2017 se vystřídalo ve službě celkem 15 pracovníků a pracovnic TC, 5 dobrovolníků z pražských církví a 20
studentů a studentek programu TC.
Během služby jsme na ulicích nalezli 14 míst, kde bydlí lidé s
problematikou závislostí.
Na ulicích jsme mluvili se stovkami lidí, v kontaktním centru
bylo 130 nových klientů a klientek, z nichž 15 jich nastoupilo do programu TCI.
Snažili jsme se získat pro naši pojízdnou „kavárnu“ - místo
setkání - stálé parkovací místo. Máme podanou žádost na
Magistrátu města Prahy a snad získáme parkovací oprávnění na Praze 1.
Rádi bychom uvedli do praxe skupinové svépomocné studium „Bod obratu“ lidem, kteří pravidelněji dochází do centra,
ale zatím nejeví zájem. Věříme, že „Bod obratu“ může pomoci lidem identifikovat problémy, jež je vedou k závislosti se
všemi negativními důsledky, které závislost produkuje.
Rozvíjíme spolupráci s Psychiatrickou léčebnou v Bohnicích,
s cílem umožnit zájemcům o léčbu závislosti detoxikační
kůru a zdravotnickou pomoc před nástupem do programu
TCI.
Plánujeme vzdělávací setkání pro pracovníky a dobrovolníky, kteří se podílejí na službě kontaktních center. Budeme
rádi, když získáme pro službu na ulicích více dobrovolníků
z pražských církví.
Na závěr uvádíme
dvě svědectví lidí,
kteří nastoupili do
programu TCI:
Petr A.: „Chtěl bych
v TC s pomocí Boha
změnit svůj život.
Důvěřuji a věřím, že
to dokážu. Amen.“
Martin H.: „Přišel jsem pražskou kavárnou koncem října 2017.
O TC jsem se dozvěděl asi měsíc před tím na Staroměstském
náměstí. Oslovili mě pracovníci TC, a řekli mi, že pomáhají bezdomovcům. Já jsem byl bezdomovec, tak jsem zašel na kavárnu, tam jsme se domluvili, co a jak, a vzali mě do programu.
Myslím, že je to dobré, protože se měním.“
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Kontaktní Centra - místa,
kde působí Teen Challenge

Rok 2017 byl prvním rokem spolupráce Církve Nová naděje sbor Ostrava s Teen Challenge, které nám pomáhá naučit
se, jak lidem s problémy závisloti pomáhat a porozumět vizi
Teen Challenge.

V roce 2017 prošlo skupinkou přibližně 30 lidí, 22 mužů a 8
žen. Reálně jsme pomohli dvěma mužům nastoupit do střediska TC, jeden z nich je na Slovensku, druhý v Poštovicích.
Některým lidem pomohlo pravidelné navštěvování církve a
skupinek a jejich závislost ustupuje.
Důležitým faktorem pomoci je postoj církve, která vizi přijala a je schopna mezi sebou tolerovat tak problematickou
skupinu lidí, jako jsou bezdomovci a závislí. Chápe, že Bůh
miluje každého člověka a všichni jsme si před Ním rovni a
každému dává stejnou šanci na změnu života.
Naší touhou a přáním je, abychom mohli lidem v nouzi pomáhat i s ubytováním a prací. Funguje nám sice spolupráce
s Armádou spásy a některými poradnami, ale máme dojem,
že někdy tito lidé dosáhnou určité úrovně svobody v Kristu,
ale pobyt na ubytovnách nebo azylových domech jim brání
v dalším pokroku.
Také máme dojem, že by bylo lepší, kdybychom některé lidi
při nástupu do střediska TC doprovázeli, a to nám samozřejmě zvedá náklady. Proto se modlíme za finance.
Na druhé straně nechceme být závislí na žádných státních
dotacích a veškeré věci, které pořizujeme, máme z darů a
od sponzorů.
Svědectví:
Setkáváme se i s lidmi, kteří mají slovenskou národnost, a není
lehké jim pomáhat na území ČR. Jedním takovým člověkem
byl i Robert, který žil už tři roky na ulici, bez nároku na sociální
dávky, ubytování atd. Když navštívil naši kavárnu, byl v bídném stavu. Zkontaktovali jsme jeho rodinu na Slovensku, pomohli mu s vyřízením OP a s pomocí Jirky Zavadzkého Roberta
přijali do střediska TC v Seredi na Slovensku. Všechno proběhlo
v takové rychlosti, že to pro nás byl Boží zázrak. Podle mých
posledních informací, je Robert stále v TC a daří se mu dobře.
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Praha Ostrava
Ústí nad Labem
Teplice Brno Havířov
Karlovy Vary
Chomutov
Zábřeh ....
Kontaktní Centrum Ústí nad Labem
Každé pondělí jezdíme spolu s dalšími dobrovolníky do Ústí
nad Labem, abychom pomohli závislým lidem na cestě ke
svobodě a motivovali je ke změně života. Zároveň jsme pracovali na tom, abychom tuto službu mohli předat vedení
dobrovolníkům z Ústí nad Labem, z nichž většina je členy
AC Ústí nad Labem.
Během druhé poloviny roku se k nám přidali další 2 muži a
2 ženy z Ústí (vyslyšené modlitby), z nichž minimálně jeden
je schopen sloužit přímo na ulicích města. Stávající tým z
Ústí už je schopen sloužit v centru TCI „kavárně“ i bez naší
účasti. Během uplynulého roku měli několik příležitostí si
ověřit své schopnosti.
V roce 2017 jsme pomáhali desítkám lidí. Na setkání s pracovníky a dobrovolníky chodí pravidelně, každé pondělí,
okolo 10 lidí. Pravidelně tam sloužíme zhruba 30 lidem.
Přibližně 50 lidí navštívilo kontaktní centrum TCI více než
jednou. Na ulicích Ústecka bylo osloveno okolo 200 lidí. Z
lidí, kteří nastoupili do TCI střediska, jsou v současné době v
programu ve Šluknově 3 muži. Všichni tři se obrátili k Bohu.
(Marek 34): Žil jsem na ulici, pak mi jeden kámoš řek o „kavárně“, tam sem párkrát přišel a rozhodnul jsem se nastoupit do
programu. Tady v programu jsem 4. měsíc, uvěřil jsem Bohu a
těším se, že se nechám pokřtít.
(Jirka 39): Jsem rád, že jsem poznal Boha, protože kvůli drogám jsem přišel o vztahy o práci, prostě o všechno. Díky Bohu
teď můžu poznat jaký je život doopravdy a můžu žít normálně.
Na práci kontaktního centra TCI v Ústí nad Labem se podílelo 9 lidí pravidelně a 4 lidi občas.
Na jednu stranu mám radost z toho, jak služba vyrostla.
Kontaktní centrum TCI v Ústí se již dostala do povědomí
tamních závislých, o tom svědčí fakt, že není výjimkou, že
na setkání přijdou i jiní lidé, než ti, které bezprostředně
oslovíme na streetech. Mám radost i z věrnosti jednotlivých
členů týmu. Na druhou stranu vidím i rezervy např. v propagaci, ve více systematickém “obsazování“ jednotlivých částí
města.
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Mezi výzvy pro příští rok patří ustálení pevného konceptu,
povzbuzení členů k přijetí osobní odpovědnosti ke službě
streetů, tak aby naše (TC tým) účast mohla být postupně
snížena na minimum, abychom mohli naše síly soustředit
na další město. Mohl by to být Liberec, Česká Lípa, Rumburk a Šluknov. V posledních dvou zmiňovaných městech
bychom v letním období rádi sloužili paralelně se službou
v Ústí nad Labem.
- za tým KC Ústí nad Labem - Jan Mašek

Kontakty:
KC TCI Ostrava

		

Tel.: 731 115 311

KC TCI Praha

Tel.: 733 788 788

KC TCI Havířov

Tel.: 739 600 186

KC TCI Brno			

Tel.: 739 600 052

KC TCI Ústí nad Labem

Tel.: 734 167 378

KC TCI Zábřeh		

Tel: 732 220 863

KC TCI Teplice		

Tel.: 734 167 651

Středisko pro ženy v Poštovicích

Středisko pro muže v Poštovicích
Pro rok 2017 jsme si stanovili několik cílů v různých oblastech. Byla nově sepsána Příručka studenta a pravidla
související s programem. Také jsme restartovali vyučování Osobního studia a pro tento rok chceme začít vyučování Osobního studia s revidovaným materiálem, který
vytvořili v TCI ve Šluknově. V sociální oblasti se nám podařilo najít způsoby zajištění finančních zdrojů pro studenty. Vytvořili jsme nový informativní leták o středisku
a vytiskli tisíc kusů.
V rámci stavby bylo cílem vybudovat nové bytové jednotky pro služebníky, matky s dětmi a rodiny v prostoru
ženského centra. Většina prostorů je zabydlená a v jednom z bytů bydlí čerství novomanželé. Na jednom z bytů
a prostorech se dále pracuje. Na budově se dokončilo
zateplení a hrubá fasáda, kterou plánujeme dokončit,
včetně venkovního nátěru. V mužském centru bylo dokončeno vrchní patro, kde jsou umístěné kanceláře a pokoj, který může sloužit jako „detox“ nebo pro ubytování

loval kotel a rozvod teplé vody do bytů v budově pro rodiny pracovníků.

Svědectví žen, které dokončily v r. 2017 program:
Alča V.: „Byla jsem zlomená, bez naděje, v závislosti na drogách 10 let. Zklamaná lidmi, zklamaná sebou. Několik let
se Bůh snažil, abych ho mohla poznat. A díky tomu, že to
nikdy nevzdal, jsem dnes zachráněná. Žiju život, jaký jsem
dřív neznala. Užívám si obyčejné věci, jaké život přináší –
dobré jídlo, kino... Mám rodinu a naději, které mi dal Pán
Ježíš.“

V roce 2017, bylo do programu přijato 57 studentů a
jedenáct jich v programu dále pokračuje. Pět studentů úspěšně dokončilo program a tři z nich pokračují ve
středisku jako pomocníci. Další bude v nejbližších dnech
končit program.
Svědectví Martina: „…jsem rád, že jsem mohl projít
úspěšně programem. Bůh změnil můj život a já dnes
mohu být ve středisku jako pomocník a sloužit Pánu.“
Svědectví Toma: „Mám radost, že brzy budu v Poštovicích bydlet se svým synem a budu moci pomáhat s
opravami aut. Nic z toho by nebylo, pokud bych neprošel programem, a za to jsem Bohu i pracovníkům velmi
vděčný.“

Středisko pro ženy se nachází v areálu TCI v Poštovicích a jeho kapacita je 14 žen. Smyslem střediska je
pomoc ženám, především těm, které mají problémy se závislostí.

V mužském centru bylo do služby zapojeno pět pracovníků a dva až čtyři pomocníci. Jako vedoucí mohu vnímat to, že jsme tým, který buduje a udržuje vzájemnou
jednotu a společně vstupujeme do nových
výzev. Naší touhou je mít stabilně v programu více než dvacet pět studentů, což je
také naší modlitební prosbou.

Jedním z hlavním cílů v roce 2017, bylo umožnit studentkám programu, které mají malé děti, aby je mohly
mít u sebe v péči během programu. Komunikovali jsme
i s úřady tak, aby tuto pomoc podpořili. U jedné ze studentek programu se nám podporu úřadu podařilo pro
náš projekt získat.

Výzvou jsou finanční prostředky ve výši
kolem 120 000,- Kč na zakoupení techniky
pro kultivaci půdy a pořízení hydraulického
zvedáku na auta v souvislosti s pěstitelskými a dalšími činnostmi, které jak věříme,
přinesou zdroje na provoz střediska.
hostů. Byly zrekonstruovány a vybaveny pokoje pro čtyři
pomocníky v prostorech přilehlého domečku. Započali
jsme s výměnou oken v prostorech střediska, kde chceme mít sportovně-společenskou místnost pro studenty.
Prostředky na rekonstrukci, které potřebujeme, jsou kolem 200 000,- Kč. V tomto roce chceme zrekonstruovat
a nově vybavit pokoje studentů, z nichž ve dvou budou
vyměněny okna. Náklady na rekonstrukci a vybavení
jednoho pokoje jsou spočítány na 61 700,-Kč.
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Podařilo se nám vypěstovat několik odrůd chilli papriček, ze kterých jsme vyrobili omáčky a z výnosu jsme
investovali do zařízení na předpěstování. Letos chceme
ve fóliovníku mít až 200 rostlin chilli. Vysázeli jsme přes
osmdesát keříků angreštu a dalších sto keřů chceme letos zasadit. Na polích chceme začít s pěstováním bylin a
rozšířit sortiment plodin a výrobu produktů.

Díky mnoha dárcům se nám podařilo rozšířit středisko o
dva byty pro studentky – matky s dětmi, které řeší problémy se závislostí.
Dlouhodobě se nám nedaří mít středisko plně vytížené,
proto jsme začaly jezdit do psychiatrických léčeben motivovat závislé ženy k změně života a nástupu do programu.

Jitka R.: „Byla jsem závislá 8 let na pervitinu a mé nejlepší
rozhodnutí, co jsem ve svém životě udělala, bylo, že jsem
nastoupila do programu. Bůh na mě mohl pracovat a já
ho mohla víc a víc poznávat. Nyní chodím do práce, moje
vztahy s rodinou se narovnaly, a jsem konečně svobodná
od mé závislosti. Poznávám, jaké je žít život s Bohem a nemuset se bát.“
Toužíme, aby se středisko naplnilo studentkami programu. Potřebujeme moudrost, na jakých místech ženy
hledat a oslovovat, jak s nimi udržovat kontakt a jak je
motivovat ke změně životního stylu.
Nyní potřebujeme finance na rekonstrukce pokojů v
1. patře 2. poloviny budovy: nákup sádrokartonu (potřebujeme 150 m2 a 1 m2 stojí 100,- Kč, celkem tedy
15.000,- Kč), střešních oken (potřebujeme 6 ks a 1 ks stojí
10.000,- Kč), zárubní (potřebujeme 5 ks a 1 ks stojí 1.000,Kč), dveří, dlažby, podlahových krytin, sanitárního zařízení, kuchyňské linky, barev, postelí, matrací, nábytku,
elektromateriálu a světel.
Potřebujeme zakoupit vestavěné
skříně na second-hand pro studentky a vybavení do učebny.
Další praktické potřeby jsou koše
na prádlo, povlečení, originální
DVD s křesťanskými filmy a originální CD s křesťanskou hudbou.

Kontakt:
Tel.: 312 591 397, e-mail: tcpostovice@gmail.com

Pracovní tým pod vedením Stanislava Bocka nově instaPo dlouhé době se nám podařilo stabilizovat tým pracovníků, což pozitivně ovlivnilo efektivnost naší služby
ženám. Pracovnice vědí, jaké jsou jejich zodpovědnosti,
a dokáží se orientovat v nově nastaveném systému.

Kontakt:
Tel.: 739 524 833, e-mail: tcstrediskozeny@gmail.com

Na službě ženám ve středisku v Poštovicích se podílelo 6
zaměstnankyň a 3 pomocnice (dobrovolnice).
V roce 2017 prošlo programem 16 žen, z toho 2 ženy
program dokončily a několik z nich odešlo bohužel těsně před dokončením.
4
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Středisko Teen Challenge ve Šluknově

ší chod střediska: reorganizovali jsme role pracovníků a
definovali jejich zodpovědnosti, zavedli nové systémy a
řády v provozu střediska, udělali revizi osobního studia a
započali korekci skupinového studia.

PROGRAM PRO MUŽE TC ŠLUKNOV:

Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program
pro muže, který má kapacitu 18 klientů.

PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI TC ŠLUKNOV:
V roce 2017 bylo zaměstnáno ve středisku TC 10 pracovníků na plný a 1 na poloviční úvazek. Z toho 2 pracovníci ukončili během roku 2017 pracovní poměr. V
týmu také sloužili 4 dobrovolníci a 2 externí pracovníci.
Činnosti střediska TC ve Šluknově zahrnují kapacitu 18
míst pro klienty, streetwork na ulicích Ústecka, Dětské
centrum Klokan ve Šluknově s celotýdenním programem,
prevenci na školách, poradenství v oblasti závislostí veřejnosti a podnikání.

V roce 2017 jsme pomáhali 47 závislým lidem – z toho
19 závislým na pervitinu, 18 na alkoholu, 4 na heroinu,
zbývajících 6 mělo problém s marihuanou anebo gamblingem. V tomto roce jsme měli více starších mužů než
mladších (průměrný věk při nástupu byl 40let), s čímž
souvisela delší doba užívání (průměrná doba užívání byla
12 let). Z dlouhodobé zkušenosti vidíme, že nejvíce mužů
odchází v prvních dvou měsících pobytu v programu. V
roce 2017 tomu nebylo jinak - 60 procent studentů odešlo
do 2 měsíců. V roce 2017 úspěšně ukončili program 3 studenti. Daří se jim dobře a jsou důležitou součástí střediska
Teen Challenge ve Šluknově. Dva z ukončených se zapojili
jako pomocníci ve středisku, třetí je zaměstnán v rámci
podnikatelské sekce tcProfi. Také jsou zapojeni ve službě
v církvi, což považuji za velmi důležité.
Poslední dva roky jsme diskutovali nad tím, jak nejlépe
pomoct našim studentům v programu, aby dosáhli
potřebné změny a svobody v Kristu. Jeden z klíčových
nástrojů pro změnu je osobní studium. Jedná se o individuální plán osobního růstu, který se zaměřuje na rozvoj
studenta ve všech oblastech života a pomáhá řešit jejich
hlavní problémy. Prostřednictvím diskuse jsme si vyjasnili, jakým způsobem a čeho chceme skrze osobní studium
dosáhnout. Díky tomu jsme vytvořili revidovaná skripta
pro studenty a osobní studium může být více zaměřené
na konkrétní potřeby a problémy.

Obecně vidím, jak jako pracovníci rosteme v našich obdarování a jak se zlepšujeme v poskytování pomoci.
Jsem názoru, že pokud se služba nerozvíjí, tak dříve nebo
později začne umírat. Proto jsem rád, že v roce 2017 jsme
udělali několik zásadních změn, které mají vliv na lep-

POKRAČUJEME V BUDOVÁNÍ STŘEDISKA:
Snažíme se nejen zefektivnit program TC, ale
také zlepšit prostředí střediska, kde někteří ze
studentů programu tráví více než jeden rok
svého života.
Podařilo se nám vybudovat nové koupelny a
toalety, vstupní síň vedoucí k budoucím šatnám a tělocvičně a kancelář poradců. V únoru
2017 jsme slavnostně otevřeli “kavárnu”střediska, která slouží ke společným setkáváním
před pravidelnými čtvrtečními shromážděními i
jinými společenskými akcemi.

AKCE:
Slavili jsme Velikonoce (řekněme již tradičně) s
našimi přáteli, a obyvatelstvem Císařského. Nejdříve proběhla bohoslužba v místní kapli a poté
jsme společně trávili příjemný čas při jídle v nově
vybudovaných prostorech “kavárny” střediska,
jež je vstupním prostorem pro “učebnu a modlitebnu”, a kterou se nám podařilo v únoru 2017
slavnostně otevřít. Na otevírající akci byl pozván
vedoucí Nehemie, církevní organizace, která se
zabývá pomocí lidem po celém světě, p. Cásek.
Nejen studenti programu, ale i ostatní pozvaní
byli řečníkem motivování ke službě potřebným.
Prostory “modlitebny” a “kavárny” neslouží pouze účelům střediska TC, ale také místní církvi,
která se několikrát měsíčně schází ke společným
schromážděním a také byly využity Městem
Šluknov pro setkání pracovníků komunitního
plánování Šluknovska.
Pravidelně 4x ročně se účastníme “Dne před Pánem” v Poštovicích, kde jsme se mohli setkat s
ostatními z Teen Challenge.
Nemůžeme opominout zmínit již tradiční letní
zátěžový dvoudenní výlet studentů programu
TC.

Velikonoce v kostelíku v Císařském.

Zavádíme nový koncept skupinového studia. S tím souvisí revize používaných studijních materiálů. Je to náročný
proces, ale studenti si chválí, že nový způsob výuky jim
vyhovuje. Změna spočívá ve větším důrazu na skupinovou práci oproti klasickému vyučování, ve kterém učitel
předával spíše informace. V průběhu roku 2018 chceme
všech 14 vyučování podřídit novému konceptu.
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Kontakt:

Děkujeme

Teen Challenge International ČR

Děkujeme všem za vaši přízeň a podporu, a to
jak materiální, finanční tak i duchovní. Bez ní
bychom stěží mohli ve službě potřebným tímto
způsobem pokračovat.
Velmi si vaši pomoci vážíme.

Císařský E59, Šluknov 407 77
e-mail: tcsluknov@gmail.com
www.tcsluknov.cz, tel.: 776 597 761
Helpline: 732 734 623
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Centrum Dětí a Mládeže TC Praha

Nikola (9 let): „Chodím sem, protože mě to tu
baví, baví mě vyrábět.“

Našimi cíli bylo sloužit žižkovským dětem, prakticky jim pomáhat a
přivádět je k Bohu. Dělat zábavné programy tak, aby se u nás děti
cítily dobře, setkávali se s Bohem a přiváděly své kamarády. U skupiny teenagerů bylo cílem zapojení do mládeže KS Praha. Mnoha
dětem jsme mohli během roku prakticky pomoci, většina dětí se u
nás cítí velmi dobře. Děti jsou otevřené a velmi rychle přijímají zvěst
o Ježíši. Mnohé děti přivádí své kamarády a kamarádky. Neustále roste počet dětí, které k nám každý týden přicházejí. Výzvou pro nás
je množství dětí a s ním související změny odpoledních programů.
Během roku jsme museli některé věci změnit, nebo uzpůsobit tak,
aby bylo možné se všem věnovat. Ale díky Bohu vše dobře dopadlo.

Výzvou do budoucna jsou změny v pracovním týmu. Jeden z našich dlouholetých
pracovníků odchází, přestože je nás na tak
velký objem práce málo. Budeme přijímat
nového zaměstnance a do budoucna bude
určitě potřeba další. S tím souvisí zajištění
dostatečného množství prostředků na
mzdy.
Další výzvou je auto, potřebovali bychom
pro službu vozidlo s 9 místy.
Potřebujeme moudrost koho vybrat do
týmu vedoucích, jaké auto bude nejvhodnější pro službu a jakým způsobem

V rámci CDM Teen Challenge Praha se podařilo zapojit 272 neorganizovaných dětí a teenagerů ze sociálně slabého prostředí do programu (což je o 77 dětí více než v předcházejícím roce), v jehož rámci
mohly trávit volný čas aktivním, bezpečným a zdravým způsobem,
zlepšovat své školní výsledky (individuální doučování), získávat
zdravé postoje a postupy řešení různých životních situací (preventivní programy, tematické večery pro teenagery). Proběhlo také
2051 kontaktů s rodiči našich klientů.

Děkujeme Úřadu městské části Praha 3 za
grant ve výši 187.000,-Kč na volnočasové
aktivity, letní tábor a lyžařský výcvik. Dále
děkujeme Sborům Církve bratrské v Paze,
Křesťanskému společenství Praha, Bratrské
jednotě baptistů Praha Vinohrady a dalším
za finanční podporu.
Kontakt:
Centrum dětí a mládeže TCI Praha
Havlíčkovo nám. 746/11, Praha 3, 130 00,
e-mail: cdmpraha@volny.cz,
www.cdmpraha.cz, tel.: 776 199 236

Dětské Centrum Brno
V roce 2017 bylo našim cílem rozšířit činnost předškolního klubu, který jsme od
ledna začali provozovat 4x týdně. Podařilo se nám prohloubit práci s rodinami a
rozšířit významných způsobem předškolní
klub. Na tento klub začaly přicházet i děti
z blízké ubytovny „Pohoda“ za doprovodu
rodičů, což bylo mnoho let naší touhou.
Rozšířila se i naše spolupráce s dalšími organizacemi.

Na službě dětem se podílelo 5 pracovníků a 10 dobrovolníků. Mnozí
dobrovolníci přebírají důležité zodpovědnosti. Jsou opravdu velkou
pomocí. Také více teenagerů chodí pomáhat s programy pro mladší
děti, učí se sloužit, tak, aby jednoho dne mohli být vedoucími. Pro
další roky je to dobrým příslibem, aby služba mohla růst. Vztahy v
týmu vedoucích jsou dobré, spolupráce s dobrovolníky je bezproblémová. To vše přispívá tomu, že je zde přátelská, láskyplná atmosféra, kde se děti mohou setkávat s Bohem. Jako velmi pozitivní vidím
spolupráci s místní školou (ZŠ Cimburkova), kam většina našich dětí
chodí. Škola vidí, že nám na dětech záleží a máme na ně příznivý vliv.

Velkou výzvou pro nás bylo zateplení prostor Dětského centra. Díky podpoře člena
místního sboru křesťanů a finančnímu
daru z Magistrátu města Brno se nám podařilo během podzimu zateplit některé
stropy a změnit systém vytápění. Díky zateplení prostor Dětského centra se vyřešil
dlouholetý problém s chladnem.

Jsem velmi rád, že můžeme být povzbuzením pro lidi, kteří se snaží
sloužit romským dětem. Během roku u nás byly 3 týmy, kterým jsme
mohli poradit, povzbudit, rozdělit se o zkušenosti a nabídnout pomoc do budoucna při službě romským dětem.
Petr (22 let), pomocník: „Do klubu chodím, protože zde můžu více
poznat Boha, baví mě, že zde chválíme Boha, fotbal a společnost. Na
pomáhání mě baví, že můžu dětem říkat o Bohu a o tom, jaký vztah
mám s Bohem já, a práce s nimi. Těžké je pro mě vést větší kolektiv.“

Začali jsme podporovat tým pracovníků
formou pravidelného volna na duchovní
obnovu. Do služby bylo v roce 2017 zapojeno 10 zaměstnanců a 15 dobrovolníků.

Kristián (14 let), pomocník: „Do klubu chodím, protože tu jsou super
lidi a učí mě jak žít s Bohem. Na pomáhání mě baví: Je to dobrý pocit
vědět, že to je pro dobrou věc. Někdy je těžké ty děti uhlídat, protože teď
chodí hodně nových dětí a moc neposlouchají, takže je těžké s nimi nějak spolupracovat.“
Lili (4 roky): „Máma chce, abych sem chodila a mně se to tady líbí. Doma
je nuda. Můžu si tady hrát s ostatníma.“
Ernest (4 roky): „Můžeme si tady hrát a modlit se a hrát na babu.“
Páťa (9 let): „Přespávačky, výtvarka, chvály, sáňkování, bazén na dvoře,
fotbálek.“

můžeme prakticky přispět tomu, aby i
na dalších místech v Praze mohla vznikat
podobná centra.
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Během roku jsme pomáhali: v předškolním klubu celkem 46 dětem – pro 12 dětí
to byla významná dlouhodobá pomoc, v
odpoledním klubu jsme pracovali s 82 dětmi, reálně jsme pomohli 40 dětem, v rámci
Andělského stromu 75 lidí (dětí a 19 rodičů
ve výkonu trestu), při práci s rodinami
celkem s 26 rodinami, které měly 77 členů.
Pro 20 rodin znamenala tato pomoc význ9

amnou změnu. V biblickém klubu jsme
pracovali s 20 dětmi. Pro všechny z nich to
byla významná pomoc. Celkem to bylo 300
lidí, reálná pomoc pro 204 lidí.
14-ti letý kluk, který chodí na odpolední klub:
„V klubu je to jinak než ve škole. Tady nás neponižujete.“
Maminka holčičky z předškolního klubu:
„Jsem ráda, že dcerka k vám může chodit.
Moc se jí tady líbí. Nenašly jsme místo v žádné školce.“
V roce 2018 bychom rádi rozšířili spolupráci s potravinovou bankou, rozvíjeli vztahy
mezi naší službou a místními křesťanskými
sbory v Brně, směřovali k vytvoření vlastního podnikání jako zdroje pro financování
naší služby dětem i rodinám. Je před námi
také výzva částečné proměny pracovního
týmu (mateřské radosti a stěhování).
Po několika letech se nám podařilo obnovit činnost Kontaktního centra v Brně, od
října jsme získali prostory k pronájmu a
vytvořil se tým této služby. I tuto službu
chceme dále podporovat.
Kontakt:
Dětské centrum Brno
Cejl 18, Brno 602 00
e-mail: dcbrno@gmail.com
www.dc-brno.cz, tel.: 739 600 052
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DĚTSKÁ CENTRA TC ČR
Dětské Centrum Šluknov - CDM Klokan

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.
Naším hlavním a dlouhodobým cílem je udržet službu dětem a mládeži ve Šluknově fungující a zároveň být těmi,
kteří přináší dětem dobrou zprávu o Ježíši Kristu.
V dětském centru v roce 2017 pracovali 2 zaměstnanci a
4 dobrovolníci. Rok 2017 byl velmi složitý, a to z několika důvodů. Jeden z našich spolupracovníků dlouhodobě
onemocněl a tedy chyběla důležitá část týmu. Obtížný čas
jsme přestáli a podařilo se nám zaměstnat novou kolegyni, se kterou do centra přišla velká pomoc.

Besedy na školách:
V roce 2017 jsme dělali přednášky týkající se problematiky závislosti na školách:
Základní škola Edisonova Varnsdorf, Základní škola u
Bazénu Rumburk, Střední polygrafická škola Rumburk,
Střední Lesnická škola Šluknov, Volnočasový klub Zavináč
Rumburk, Střední průmyslová škola Varnsdorf, Free Park projektový den pro Základní a Střední školy.
Celkem proběhlo 25 přednášek během kterých bylo osloveno celkem 805 studentů.
Velmi dobrou spolupráci máme se Základní školou Edisonova, kde již několik let připravujeme kopletní primární
programy pro děti do 6 do 9 tříd. Také máme skvělou spolupráci se Střední polygrafickou školou v Rumburku, kde
jsem poskytovali i individuální poradenství studentů v
oblasti závislosti.
Vyjádření partnera:
S Dětským centrem Teen Challenge Klokan Šluknov spolupracujeme velmi pravidelně, a to již několik let. Jedná
o klíčového partnera především v otázkách sociálního
vyloučení, prevence kriminality. Aktivně pracují v oblasti sociálního začleňování, ale taktéž se podílejí na tvorbě
koncepčních opatření, pracovních skupin Města Šluknov
a především praktické realizaci sociální pomoci např. pomoc při zajištění rodin v mimořádné sociální situaci při
vyhoření bytového domu. Pravidelně spolupracují s úsekem sociální a terénní práce ve Šluknově, kde v roce 2017
spolupracovali realizovali akci FreePark aneb s čistou hlavou o životě.
Jejich činnosti si velmi vážíme, jsou spolehlivými partnery
s vizí usilující o zkvalitnění života pro obyvatele Šluknova.
Bc.Marcela Postlerová

sociální pracovník, manažer prevence kriminality
veřejný opatrovník

Jsme rádi, že centrum dokázalo celý rok 2017 fungovat.
Zároveň jsme mluvili s dětmi o Ježíši a to nejen v rámci
klubů, ale také na sedmidenním táboře a při velké evangelizaci, kterou jsme měli společně s týmem s Olomouce
na sídlišti ve Šluknově.
Na klubu jsme měli za rok 436 kontaktů s dětmi. Pravidelně chodí na kluby 6 až 8 dětí. V rámci klubu pro maminky
s dětmi jsme měli 95 kontaktů s dospělými. Prakticky jsme
hodně pomohli ve dvou rodinách, které měli v roce 2017
krizi. Jednalo se hlavně o problémy s bydlením a finanční
problémy.
Pro rok 2018 se chceme více zaměřit na získávání dobrovolníků pro naši službu a také chceme pracovat na rozvoji
stávajících klubů. Naším krátkodobým cílem pro rok 2018
je rekonstrukce prostor a sehnat peníze na dětský tábor a
kluby pro rok 2018.
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Kontakt:
Dětské centrum Klokan TCI
Císařský E59, Šluknov
Tel.: 734 369 120, www.cdmklokan.cz
Programy na adrese:
Smetanova 4/5, Šluknov 407 77
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FINANČNÍ ZPRÁVA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

ke dni 31.12.2017

Název a sídlo účetní jednotky

( v haléřích )

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

Označení

Teen Challenge International ČR

Na Bendovce 103/24
Praha 8 - Bohnice
181 00

IČO
68402686

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
2

6 910 763,07 13 074 502,76 19 985 265,83

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

4 223 885,28

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

A. I. 5.

Součet A.I.1. až A.I.6.

Označení

TEXT

A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29

Daň z příjmů

9 827 610,39

18 000,00

18 000,00

1 021 513,29

253 586,92

1 275 100,21

6

232 943,00

127 046,98

359 989,98

B. I. 1.

Provozní dotace

Náklady na reprezentaci

7

118 047,25

118 047,25

B. II.

Přijaté příspěvky

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 314 374,25

8 386 518,00

B. II. 2.

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

36 163,30

36 163,30

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

36 163,30

36 163,30

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

Součet A.II.7. až A.II.9.

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

Číslo
řádku

Hodnota A.VIII.29.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37
38

Náklady celkem

5 603 725,11

6
Součet A.I. až A.VIII.

39

16 018 902,61 14 031 815,84 30 050 718,45

40
Hodnota B.I.1.

41

1 725 091,09

1 725 091,09

42

1 725 091,09

1 725 091,09

Součet B.II.2. až B.II.4.

43

9 440 368,17

9 440 368,17

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

2 885 482,00

2 885 482,00

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

6 554 886,17

6 554 886,17

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

11

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

128 483,00 19 808 172,48 19 936 655,48

12

B. IV.

Ostatní výnosy

48

225 758,22

10 664,08

236 422,30

370,05

608,68

7 072 143,75

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

13

7 433 286,25

227 670,75

7 660 957,00

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

Mzdové náklady

14

7 385 183,25

227 670,75

7 612 854,00

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

48 103,00

48 103,00

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

238,63

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

145 147,59

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Součet A.III.10. až A.III.14.

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

19

39 774,85

202 601,68

242 376,53

B. V.

Tržby z prodeje majetku

20

39 774,85

202 601,68

242 376,53

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

21

1 030 936,34

84 603,45

1 115 539,79

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

104 000,00

104 000,00

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

39 963,43

39 963,43

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

3 267,05

3 267,05

A. V. 20.

Dary

26

125 977,75

125 977,75

A. V. 21.

Manka a škody

27

300 129,00

300 129,00

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

457 599,11

84 603,45

542 202,56

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek

29

441 260,80

442 437,20

883 698,00

A. VI. 23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

441 260,80

442 437,20

883 698,00

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Hodnota A.IV.15.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Hodnota A.VII.28.

35

126 718,00

126 718,00

36

126 718,00

126 718,00

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

80 372,00

145 147,59
10 294,03

90 666,03

55

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

11 519 700,48 19 818 836,56 31 338 537,04

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-4 499 202,13

5 787 020,72

1 287 818,59

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-4 499 202,13

5 787 020,72

1 287 818,59

NÁRODNÍ KANCELÁŘ TCI ČR
se sídlem: Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha_Bohnice
kancelář: Poštovice 1, 273 71 Zlonice
telefon/fax: 312 591 413, e-mail: tccech@gmail.com

