VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠANCE PRO TEBE 2013

LIDÉ POTŘEBUJÍ ŠANCI, KTEROU
HLEDAJÍ SPOLEČNĚ S PRACOVNÍKY
ŠANCE PRO TEBE….
Vážené dámy, kolegyně, vážení pánové a kolegové,
byla jsem požádána o napsání úvodního textu do výroční zprávy za rok 2013. Nebudu zastírat, že mne tato prosba zaskočila, neboť
v pozici ředitelky jsem od února letošního roku. Na rok uplynulý tedy budu pohlížet z pozice vedoucí lokality. Pro mne samotnou to byl rok
plný změn. Ale jaký to byl rok pro Šanci pro Tebe?
V roce 2013 organizace oslavila 15 let své existence. Taková událost vybízí k bilancování a ohlédnutí se za tím, co bylo, ale také je to
vhodný čas dívat se před sebe, co nás čeká, jaký máme směr a zda jdeme správně. Uplynulé období bylo velmi dynamické. Do vývoje
organizace se promítla situace ve společnosti – politické a legislativní změny, financování neziskového sektoru a především rozšiřování
sociálních nejistot.
Důležité bylo, že organizace pokračovala v procesu změn, které započaly v roce 2012. Podařilo se stabilizovat terénní práci v lokalitách,
podařilo se propojit služby pro rodiny se službami pro děti a mládež tak, aby práce s klientem byla komplexnější.
V roce 2013 Šance pro Tebe také uspěla na burze filantropie a pořídila své první auto, díky kterému jsme dostupní i v odlehlých místech.
Podařilo se, ve spolupráci s městem Chrudim, uskutečnit projekt Máme šanci na sobě pracovat a umožnit našim klientům získat nové
zkušenosti a zvýšit jejich šance na trhu práce. To osobně vnímám jako jednu z dalších a důležitých cest pro období, kdy základní
podmínkou trvalého začlenění jedince do společnosti je plnohodnotný pracovní poměr. Sociální podnik, který nyní díky projektu
a ve spolupráci s Českou asociací streetwork rozjíždíme je šancí společně vykročit na cestu „za prací.“
V roce 2013 byly na nás všechny kladeny vysoké nároky – intervenovali jsme v problémových lokalitách, při profesním začlenění
jednotlivců, při řešení školní delikvence, v komunitních sporech a v nejrůznějších případech sociálního ohrožení. Společně jsme pracovali
jak s jednotlivci, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, tak i s komunitou a to ať už ve vyloučených lokalitách, na ubytovnách, či školách.
Cílem nás všech bylo pracovat na změně na více úrovních.
Chci poděkovat všem pracovníkům Šance pro Tebe za dobrou práci, děkuji dobrovolníkům a děkuji také našim partnerům a donorům
za jejich podporu.
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O ŠANCI PRO TEBE
Poskytujeme sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. Pracujeme
s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, pracujeme s jednotlivci a skupinami, pracujeme
s komunitou, ve které tito lidé žijí. 		
Propojujeme služby pro děti a mládež se službami pro rodiny, působíme na celou místní komunitu,
spolupracujeme s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života našich klientů.
Klienty aktivně vyhledáváme a poskytuje jim kvalitní odborné služby založené na vztahu a důvěře.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vytváří právní rámec, kterým se při naší práci řídíme.
Máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Při naší práci nám pomáhají dobrovolníci. Prostřednictvím akreditované dobrovolnické agentury
dobrovolníky vyhledáváme a připravujeme je na výkon dobrovolnické služby.
Realizujeme také aktivity, kterými podporujeme kulturní dění ve městě Chrudim. Podporujeme kulturní,
zájmové a volnočasové akce jednotlivců a skupin, které by bez naší podpory neměly šanci na vlastní
realizaci.
Naše služby jsou financovány především z veřejných zdrojů, ze státní správy a samosprávy. Část financí
získáváme z nadačních příspěvků a soukromých darů.

-2-

1. POSKYTUJEME nízkoprahové služby - snadno dostupné sociální
služby s minimem překážek pro jejich využití - dětem, mládeži a
mladým dospělým prostřednictvím dvou NZDM (Nízkoprahová
Zařízení pro Děti a Mládež).
2. REALIZUJEME terénní kontaktní práci s dětmi a mládeží
tzv. streetwork v Chrudimi a v Prachovicích.
3. PRACUJEME s ohroženými rodinami v lokalitách Chrudim,
Hrochův Týnec, Chrast, Prachovice a Heřmanův Městec.
4. JSME POVĚŘENI k výkonu sociálně - právní ochrany dětí
a jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.
5. ZAJIŠŤUJEME uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.
6. PROVOZUJEME Dům Agora jako “místo k setkávání”
a umožňujeme realizaci kulturních, společenských a zájmových
aktivit.
7. ORGANIZUJEME festival dokumentárních filmů Jeden svět
v Chrudimi.
8. NABÍZÍME expertní a vzdělávací služby.
9. KOORDINUJEME skupinu case managementu města Chrudim.
10. JSME ČLENEM pracovní skupiny nízkoprahových služeb
Pardubického kraje Pražec, České asociace streetwork, Koalice
nevládek Pardubicka, základní triády Komunitního plánování
sociálních služeb a Místní akční skupiny MAS Chrudimsko.

DESATERO
ŠANCE
PRO TEBE
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ŠANCE PRO TEBE V ČASE
Pravěk (1990 – 1998)

Středověk (2002 – 2004)

Počátkem devadesátých let byla založena Nadace Šance pro Tebe, která
byla inspirována zkušenostmi z práce s dětmi a mládeží v BádenskoWürttembersku. Nadace pořádá na aktivistické bázi pravidelné výměny
mladých lidí z obou zemí, iniciuje založení samosprávného klubu pro
společenské aktivity „nezávislé scény“ v Chrudimi (klub Agora
je otevřen na podzim roku 1997), stojí u vzniku sítotiskové dílny Grafis
(projekt sociální podpory pro obtížně zaměstnatelnou mládež), podílí se
od roku 1993 na pořádání festivalu Yanderov pro začínající hudebníky.
Spolupráce nadace, oddělení sociální prevence Okresního úřadu
a několika zakládajících členů České asociace streetwork vede v roce
1998 k založení občanského sdružení Šance pro Tebe, které se chce
programově orientovat především na rozvoj sociální práce s dětmi
a mládeží.

Organizace vstupuje do období živelného růstu a postupné
profesionalizace. Na konci období zaměstnáváme 7 stálých pracovníků
a máme třímiliónový obrat. Realizujeme terénní projekt Jeskyně
v Prachovicích, NZDM Futur, Streetwork v Chrudimi, kontaktní práci
na Skateareálu a komunitní projekt Kopretina, později NZDM Kopretina.
Zapojili jsme se do programu Evropské dobrovolné služby. Kromě
těchto aktivit sdružení přebírá po sloučení se spolkem Mach veškeré
společenské a kulturní aktivity a provozování klubu Agora.

Starověk (1999 – 2001)
Organizace má v tomto období neprofesionální status. Pokračují aktivity
zděděné po Nadaci, ale jsou profilovány více směrem k sociální práci.
Ve spolupráci se spolkem Mach, který v této době provozuje klub Agora,
vzniká zázemí pro streetwork a v prostorách klubu funguje nízkoprahový
klub pro děti Koloběžka. Členové sdružení se podílí také na projektu
terénní práce v obci Prachovice.

Novověk (2005 – 2012)
Fáze plánovitého rozvoje, posilování kapacit organizace a formalizace.
Organizace strategicky plánuje. Veškeré aktivity a služby uskutečňují
pracovní týmy tří programů: Sociální, Aktivační a Komunitní, „služby
službám“ zajišťuje Provozní složka. Přibývá NZDM Agora, rozvíjí se
Streetwork. Jednotlivé služby postupně získávají profesní osvědčení
kvality, služby dle zákona jsou registrovány a intenzivně připravují
podklady pro kontroly kvality. Organizace je aktivním členem České
asociace streetwork, Koalice nevládek Pardubického kraje a podílíme
se na komunitní plánování na místní i krajské úrovni. V polovině roku
2011 dochází ke strategickému rozhodnutí rozšířit cílovou skupinu
o ohrožené rodiny. Registrujeme služby Terénní program pro rodiny
a Sanace rodiny. Dochází ke změně struktury, k rozšíření služeb do
dalších lokalit, ke zřízení zázemí také v Hrochově Týnci a Prachovicích,
pracujeme více komunitně a propojujeme služby pro děti a mládež
se službami pro rodiny.
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ŠANCE PRO TEBE V PROSTORU
VALNÁ HROMADA
ČESTNÁ RADA

RADA ŘEDITELE
ŘEDITEL ORGANIZACE

PR PRACOVNÍK
/externí pracovník

PROVOZNÍ SLOŽKA
EKONOM/zástupce ředitele
ÚČETNÍ
PROJEKTOVÁ ASISTENTKA
SPRÁVCE MAJETKU
UKLÍZEČKA

CENTRUM PODPORY
volnočasových
a zájmových aktivit
DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA

LOKALITA
HROCHŮV TÝNEC a CHRAST

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
šicí dílna, obchod,
úklidové služby tréninková místa

LOKALITA CHRUDIM

Terénní program
pro rodiny

Terénní program
pro rodiny

SANACE rodiny

SANACE rodiny

NZDM Futur

NZDM -Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež
TP - Terénní Program

NZDM Agora

LOKALITA
PRACHOVICE a HEŘMANŮV
MĚSTEC

NZDM Futur

Terénní program
pro rodiny

TP Streetwork

SANACE rodiny
TP Jeskyně
NZDM Futur
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Struktura služeb Šance pro Tebe
I - sociální služby (základní služby, služby dle zákona č. 108/2006 Sb.)
II - podpůrné služby (služby mohou být dočasné, závislé
na realizaci časově omezeného projektu, jedná se o služby, které
doplňují služby I)

CENTRUM
PODPORY
• Zápůjčky prostor,
vybavení
• Jeden svět
• Komunitní aktivity
• Poznej svého teenagera

CHRUDIM
STREET
MEETING

SLUŽBY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
• TP
• NZDM

DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA

II

I

PEDAGOGICKÁ
PODPORA
• předškolní
• školní

SLUŽBY PRO
JEDNOTLIVCE
A RODINY
• TPR
• SANACE

CASE
MANAGEMENT

SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
• šicí dílna
• úklidové služby
• tréninková pracovní místa

TP - Terénní Program
NZDM - Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež
TPR - Terénní Program pro Rodiny
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Lokalita Chrudim
V Chrudimi působíme již od roku 1998. Poskytujeme zde sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou
sociální situací. Pracujeme s dětmi a mládeží, od roku 2012 také s dospělými a s rodinami. Lokalita Chrudim
poskytuje sociální služby kontinuálně již 15 let, služby jsou podporovány městem Chrudim a dlouhodobě
spolupracují s dalšími poskytovateli sociálních služeb.
V Chrudimi poskytujeme služby dětem a mládeži prostřednictvím dvou nízkoprahových klubů. NZDM Agora
ve Štěpánkové ulici je určeno mladým lidem ve věku 13 až 26 let. NZDM Futur na Školním náměstí zajišťuje služby
pro děti a mládež ve věku 6 – 19 let. Prostřednictvím Terénního programu Streetwork vyhledáváme a oslovujeme
mladé lidi ve věku 12 až 26 let v Chrudimi na místech, kde se scházejí.
Pracujeme s dospělými formou terénní sociální práce prostřednictvím Terénního programu pro rodiny. Pracovníci
programu navazují a udržují kontakt s jednotlivci, poskytují jim sociální pomoc a podporu. Na rodinu jako celek
se zaměřuje služba Sanace rodiny. Pracujeme v přirozeném prostředí našich klientů, v jejich domácnostech, naše
služby poskytujeme také klientům žijícím na městské ubytovně, ubytovně U Krkavce a ve vojenské ubytovně
v Chrudimi.
V Chrudimi začala od roku 2013 fungovat doplňková služba, která se zaměřuje na předškolní přípravu dětí, které
by jinak neabsolvovaly žádné předškolní vzdělávání a přicházely by do ZŠ s velikým handicapem. Po celý rok 2013
běžel projekt Pedagogické a výchovné podpory dětem a rodičům ve vyloučených lokalitách, který se zaměřoval
na zvyšování školní úspěšnosti dětí a rozvíjení rodičovských kompetencí.
V Chrudimi využíváme dům Agora jako „místo k setkávání“ a podporujeme realizaci kulturních či vzdělávacích akcí.
Otevíráme tento prostor všem lidem z místní komunity a tím také naše sociální služby přibližujeme obyvatelům
města.
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Lokalita Prachovice
a Heřmanův Městec

Do obce Prachovice jsme vstoupili v roce 2002 se službou pro děti a mládež s názvem Jeskyně. Služba byla
nejprve koncipována jako nízkoprahový klub, po ztrátě zázemí byla v roce 2008 přeregistrována na terénní
program. Jeskyně využívá mobilní zázemí – maringotku, která je umístěna v Prachovicích za koupalištěm a je
určena dětem a mládeži ve věku 6 – 14 let.
Od roku 2012 zde pracujeme také s dospělými i s celými rodinami formou terénní sociální práce prostřednictvím
Terénního programu pro rodiny. Pracovníci programu navazují a udržují kontakt s jednotlivci, poskytují jim pomoc
a podporu. Na rodinu jako celek se zaměřuje služba Sanace rodiny. Propojujeme naše služby v lokalitě tak, aby
byly co nejvíce efektivní a vedly ke zlepšení životní situace jednotlivců i rodin. Do budoucna se chceme více
zaměřit na komunitní charakter práce – spojovat komunitu, začleňovat klienty do veřejně dostupných služeb,
realizovat společné akce.
Přínosem je spolupráce s Obecním úřadem a Základní školou při realizaci aktivit pro děti i dospělé.
Při poskytování služeb spolupracujeme s dalšími institucemi např. Orgán sociálně právní ochrany Chrudim,
Péče o duševní zdraví, Občanská poradna, Úřad práce aj.
Základní škola v Prachovicích nám poskytla zázemí pro naše služby. Naše služby poskytujeme také v Heřmanově
Městci a v přilehlých obcích.
V Prachovicích, stejně jako v Chrudimi začala od roku 2013 fungovat doplňková služba, která se zaměřila
na předškolní přípravu především romských dětí s cílem usnadnit jim vstup do první třídy základní školy. Po celý
rok 2013 jsme se zaměřovali na zvyšování školní úspěšnosti dětí a rozvíjení rodičovských kompetencí.
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Lokalita Hrochův Týnec
a Chrast

Do lokality jsme vstoupili v polovině roku 2012, nejprve se službami pro jednotlivce a pro rodiny prostřednictvím
Terénního programu pro rodiny. Formou terénní sociální práce poskytujeme klientům pomoc a podporu. Na rodinu
jako celek se zaměřuje služba Sanace rodiny. Tyto služby zavádíme také v Chrasti a v přilehlých obcích.
Jen propojením služeb pro děti a mládež se službami pro rodiny, působením na celou místní komunitu, spoluprací
s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života našich klientů, můžeme dosáhnout pozitivních
změn. Proto jsme v roce 2013 začali poskytovat služby také dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let prostřednictvím
nízkoprahového klubu Futur.
Na počátku roku jsme získali bytovou jednotku v Domě pro seniory, která se stala zázemím pro všechny
poskytované služby. Probíhala zde také předškolní příprava s cílem usnadnit dětem, které nenavštěvují mateřské
školy vstup do první třídy ZŠ. V průběhu roku jsme díky soustavnému jednání se zastupitelstvem města získali
další prostory pro nízkoprahový klub Futur v suterénu Obecního úřadu.
Rok 2013 byl v Hrochově Týnci ve znamení intenzivní práce s celou místní komunitou. Lidé si zde na naše služby
zvykali pomalu a složitě je přijímali. Terénní práce není jen prací s jednotlivcem, ale také prací s prostředím, kde
tito lidé žijí – se stereotypy, předsudky, životním stylem. Našim úkolem bylo minimalizovat napětí, oddělovat
věcné obsahy sporů od emocí, přinášet výzvy a návrhy na jednoduchá řešení. Uplynulý rok z našeho úhlu pohledu
vnímáme jako rok zvratů a společného učení. Stali jsme se součástí lokality, pravidelně se účastníme zasedání
zastupitelstva města, kam nás doprovází obyvatelé minority. Podařilo se nám uspořádat několik zajímavých akcí,
které vycházely z potřeb klientů a my jsme je na cestě k jejich realizaci doprovodili.

-9-

LIDÉ V ŠANCI PRO TEBE
Lokalita Chrudim
Mgr. Martina Švadlenková, Michaela Benešová, DiS., Bc. Soňa Doležalová, Mgr. Jaroslav
Marek, Mgr. Tadeáš Dufek, Mgr. Kristýna Zelenková, Bc. Martin Mikeš, Veronika Němcová,
Bc. Lucie Kmošková, Mgr. Petra Veselá, David Peřina, Robert Rusznák, Mgr. Miluše Topolská,
Mgr. Zuzana Formánková

Lokalita Prachovice, Heřmanův Městec
Bc. Zuzana Švecová, Monika Škvrnová, DiS., Kateřina Rejmanová DiS., Radka Lévaiová DiS.,
Mgr. Barbora Pekáčová

Lokalita Hrochův Týnec, Chrast
Bc. Sophia Dvořáková, Bc. Michaela Zelenková, Bc. Lucie Cejnarová, Mgr. Michal Morávek,
Bc. Petra Rožková, Bc. Kateřina Macounová, Mgr. Nela Richterová

Provozní složka
Ing. Martina Šťastná, Ing. Kristýna Fečková, Ing. Marie Sixlová, Božena Nováková, Mgr. Klára
Volejníková, Vendula Jiroutková

Vedení organizace
Ředitel, statutární zástupce/ Bc. Milan Štorek
V únoru 2014 přebírá vedení organizace Bc. Sophia Dvořáková
Zástupce ředitele, statutární zástupce/ Ing. Martina Šťastná
Zástupce valné hromady, statutární zástupce/ Jan Axmann
Metodik služeb/ Mgr. Michal Zahradník

Externí podpora
PR manažer: Mgr. Veronika Volejníková
Supervize týmů: MUDr. Elena Křivková, Mgr. Eva Vernerová, PhDr. Jitka Lakomá, CSc.
Supervize dobrovolníků/ David Svoboda, Dis.
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ŠANCE PRO děti a mládež
Pracujeme s dětmi a s dospívajícími formou:
• navázání kontaktu založeného na důvěře,
• sociálně pedagogické práce s výchovným obsahem.

Dětem a mladým lidem poskytujeme:
•
•
•
•
•
•

prostor, podporu a poradenství,
pomoc v obtížné životní situaci,
potřebné informace,
asistenci při kontaktu s institucemi,
zprostředkování dalších, návazných služeb,
volnočasové a vzdělávací aktivity.

Tyto služby nabízíme prostřednictvím nízkoprahových klubů Agora a Futur
a terénních programů Streetwork a Jeskyně.
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Principy služeb:
• RESPEKT - respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta.
• KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta.
• PROFESIONALITA - základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků,
prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti,
institucemi a zařízeními a týmová spolupráce.
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - zjišťujeme klientovi individuální potřeby a přání a společně hledáme
možnosti jak je prostřednictvím služby naplnit.
• NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti: časová a prostorová
dostupnost, bezplatnost, anonymita, dobrovolnost, rovný přístup.
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NZDM klub Agora nabízí mladým lidem ve věku 13 – 26 let, kteří se pohybují v Chrudimi:

NZDM Agora

• bezpečný prostor a vybavení k trávení volného času,
• podporu při realizaci aktivit a nápadů,
• pomoc, radu a podporu při řešení problémů.
Cílová skupina
Mladí lidé, kteří se často ocitají v nepříznivých sociálních situacích, ve kterých se obtížně
orientují. Nemohou nebo nechtějí využít příležitosti ke standardnímu trávení volného času,
veškerý mimoškolní čas tráví pasivně ve vrstevnických skupinách mimo domov.
Co se dělo v roce 2013
• Na přelomu roku došlo k výměně kontaktních pracovníků, což mělo za následek
úbytek klientů. Proto jsme se zaměřili na propagaci klubu na základních a středních
školách formou informačních prezentací.
• Ve spolupráci s terénním programem Streetwork proběhly dva pouliční a jeden
klubový festival aktivit mladých, tzv. Chrudim Street Meeting, do jejichž přípravy byli
zapojeni také klienti Agory. Tyto tři akce navštívilo více jak 450 lidí.
• Během roku měli klienti možnost využívat nabídku strukturovaných aktivit,
například workshop bojových umění nebo tréninky v breakdance, které lektoroval
jeden z klientů. Tato nabídka oslovila velké množství klientů.
• V roce 2013 jsme se zaměřovali na témata experimentování s návykovými
látkami, nepříznivá rodinná situace, neshody ve vrstevnických skupinách a problémy
ve škole jako jsou záškoláctví, šikana a špatný prospěch.

Statistika za rok 2013

klientů	  94
kontaktů 1041
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NZDM Futur
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 6 - 26 let
v Chrudimi a v Hrochově Týnci:

• pomoc, radu, podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají,
• bezpečné místo pro volný čas,
• podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů.
Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Statistika za rok 2013

klientů	 
176
kontaktů 3230

Cílová skupina
Holky a kluci v Chrudimi (ve věku 6 – 19 let) a v Hrochově Týnci (ve věku 6 - 26 let) ohroženi
nepříznivou sociální situací v období dospívání (např. problémy doma, ve škole, v partě, …,
nuda, nemít si s kým popovídat, konflikty s okolím).
Co se dělo v roce 2013
• Na přelomu roku 2012/2013 jsme začali monitorovat lokalitu Hrochův Týnec a v březnu
jsme otevírali NZDM Futur Hrochův Týnec a v průběhu roku získali pro klub zázemí.
• Hledali jsme způsob, jak pracovat s dětmi a mládeží napříč širokým věkovým spektrem.
• Část starších klientů v Chrudimi začala využívat NZDM Agora, které lépe vyhovuje
potřebám dospívajících. NZDM Futur Chrudim se zaměřil především na děti mladší
s výchovnými problémy a na individuální práci s dospívajícími.
• Podařilo se nám navázat fungující spolupráci s Terénním programem pro rodiny, služby
pro děti a mládež efektivně propojujeme se službami pro rodiny.
• Mezi nejčastěji řešená témata patřila především škola (prospěch, záškoláctví, šikana
ve třídě…), vztahy (s kamarády, rodiči…) a preventivní témata.
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Terénní program Streetwork
Posláním služby Streetwork je vyhledávání, oslovování a především podpora mladých lidí ve věku od 12 do 26 let
v Chrudimi, kteří se ocitli v obtížných situacích při zdolávání cesty k dospělosti.

Cílová skupina
Mladí lidé v Chrudimi ve věku 12 - 26 let, kteří tráví svůj volný čas v parcích a na jiných
veřejných místech a jsou ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání a rané
dospělosti (např. stereotypně tráví svůj volný čas a uvítali by změnu, ocitají se v pro ně
nových situacích nebo vedou rizikový způsob života, a chtějí získat informace, aby předešli
možným obtížím, mohou mít nesnáze doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací, s okolím
… a stojí o podpoření ve své situaci, nemají důvěru k institucím a o to více potřebují přístup
založený na důvěře).
Co se dělo v roce 2013
• Celý rok byla služba poskytována pouze jedním pracovníkem, který od dubna
2013 spolupracoval také s pracovníky NZDM Agora.
• V rámci spolupráce s NZDM Agora proběhly dva pouliční a jeden klubový
festival aktivit mladých, tzv. Chrudim Street Meeting, do jejichž přípravy byli
zapojeni klienti služby. Tyto tři akce navštívilo více než 450 lidí.
• V červnu 2013 prošel Terénní program Streetwork úspěšně rozvojovým
auditem České asociace streetwork.
• Mezi nejčastěji řešená témata roku 2013 patřily především vztahy, škola,
trávení volného času a rodina.

Statistika za rok 2013

klientů	 
150
kontaktů 1121
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Terénní program Jeskyně
Terénní program Jeskyně pracuje s dětmi a mládeží v Prachovicích ve věku 6-20 let na zlepšení jejich nepříznivé
sociální situace prostřednictvím:

• podpory a sdílení každodenních situací
• asistence při trávení volného času
Cílová skupina
Děti a mládež v Prachovicích ve věku 6 - 20 let ohroženi nepříznivou sociální
situací (např. omezené příležitosti v obci, problémy doma, ve škole, v partě,
ve vztazích, s prací, s okolím, …).
Statistika za rok 2013

Co se dělo v roce 2013
• Ukončili jsme projekt Krok za krokem do života II, podpořený společností
Holcim a.s. V rámci projektu probíhaly akce zaměřené především na preventivní
témata.
• S klienty jsme navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích, Muzeum romské
kultury v Brně, uspořádali jsme pobytovou akci v Ježkovce v Heřmanově Městci
a zrealizovali 2 nocovačky v Chrudimi s preventivním obsahem.
• V roce 2013 jsme se soustředili na témata šikana, péče o zdraví a hygiena,
škola a práce.
• Spolu s klienty jsme vytvořili časovou osu roku 2013 s nejdůležitějšími akcemi
roku a společné dílo představili veřejnosti v ZŠ Prachovice a na Obecním úřadě
v obci.

klientů	  92
kontaktů 1753
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ŠANCE PRO rodiny a jednotlivce
Jednotlivce a rodiny vedeme:
• k odpovědnosti za svůj život,
• ke znalosti svých práv a povinností,
• ke snadnější orientaci v jejich sociálním prostředí,
• k rozvíjení jejich znalostí a dovedností,
• k předcházení a minimalizaci negativních dopadů
v případech rizikového chování a jednání.

Jednotlivcům a rodinám
poskytujeme podporu:
• při řešení obtížné životní situace,
• při řešení nepříznivé sociální situace,
• při kontaktu s institucemi a při
zprostředkování návazných služeb.

Pracujeme formou:
• terénní sociální práce v přirozeném prostředí klientů,
• navazování a udržování kontaktu založeného na důvěře,
• poskytování sociální pomoci a podpory,
• mapování lokality a získávání informací o příčinách, charakteru
a intenzitě sociální situace cílové skupiny.

Tyto služby nabízíme prostřednictvím Terénní programu pro rodiny
a služby Sanace rodiny.
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Principy služeb:
• RESPEKT - respektujeme klientova práva, potřeby, zájmy,
názory a rozhodnutí.
• KOMPETENCE - podporujeme klientův rozvoj, nezávislost,
sociální dovednosti.
• BEZPEČNOST - zajišťujeme bezpečné prostředí pro jednání,
důvěrnost a respektování soukromí. V terénu jednáme tam,
kde se cítí klient bezpečně, a zároveň na místě, které vyhovuje
pracovníkům.
• BEZPLATNOST – za využívání služby klient nic neplatí.
• DOBROVOLNOST - klient může kdykoliv přerušit kontakt
a spolupráci.
• ROVNÝ PŘÍSTUP - přistupujeme ke všem klientům stejně.
• MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST SDĚLENÝCH INFORMACÍ
- bez souhlasu a vědomí klienta nesdělujeme ani nezjišťujeme
informace od třetích osob.
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Terénní program pro rodiny
Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách. Nabízí pomoc, radu
a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, a tím přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Cílová skupina
Jednotlivci nad 15 let v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené
sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, osoby
žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.).

Statistika za rok 2013

klientů	 
226
kontaktů 3668

Co se dělo v roce 2013
• Služba byla v roce 2013 poskytována ve vyloučených lokalitách v Chrudimi, Hrochově Týnci,
Chrasti a Prachovicích. Většinu času jsme pracovali v přirozeném prostředí uživatelů.
• Terénní program pro rodiny získal ocenění skokana roku 2012 České asociace streetwork pro
největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Pracovnice Terénního programu pro
rodiny Michaela Benešová byla nominována na Osobnost roku.
• Realizovali jsme Individuální projekt Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji a projekt Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska
podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.
• Profilovali jsme službu, zaváděli nové postupy, propojovali jsme služby programu se službami
pro děti a mládež s cílem pracovat s rodinným systémem komplexně.
• Úzce jsme spolupracovali s OSPOD a dalšími subjekty, nastavovali jsme spolupráci v síti tak,
aby došlo k propojení a vytvoření funkčního nástroje podpory pro klienty.
• Pracovníci absolvovali řadu školení a kurzů se zaměřením na oblasti, které řeší v terénu
(dluhové poradenství, rodina a její vztahová síť atd.).
• Zúčastnili jsme se jednání na Krajském úřadu Pardubického kraje, kde jsme diskutovali
o aktuální situaci ve vyloučených romských lokalitách.
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Sanace rodiny
Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem
služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení
péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu – spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna
souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje, nebo je jejich vývoj
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Klientem služby je celá rodina,
nikoliv jednotlivec.

Statistika za rok 2013

klientů/rodin

Co se dělo v roce 2013
• Službu jsme v roce 2013 poskytli rodinám v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích
a v Heřmanově Městci.
• Docházelo k profilování služby, práci na metodice a zavádění nástroje pro hodnocení ohroženého
dítěte a rodiny, k metodickému oddělování služeb Sanace rodiny a Terénního programu pro rodiny.
• Zavedli jsme pojem klíčový pracovník rodiny včetně vydefinování jeho role v sanačním týmu.
• Díky projektu podpořeného Nadačním fondem J&T jsme do sanačních rodin začali zavádět rodinné
asistenty jako podpůrný prvek pro rodinu, která selhává.
• V rámci spolupráce (OSPOD, terénní sociální práce, základní škola) došlo k nastavení formy podpory
a spolupráce.
• Podíleli jsme se na realizaci případových konferencí.
• Služba byla realizována terénní formou, a to v přirozeném prostředí rodiny (dítěte).
• Zaváděli jsme dobrovolníky do rodin na základě vydefinování jejich role.
• Účastnili jsme se setkávání sociálně - aktivizačních služeb v Pardubickém kraji společně
se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje.

17
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ŠANCE PRO dobrovolníky
Dobrovolnická agentura Šance pro Tebe šíří informace o dobrovolnictví, vyhledává vhodné
dobrovolníky a poskytuje dobrovolníkům služby jako je motivace, podpora a péče o ně.

Dobrovolnická agentura
se zaměřuje na:
• dlouhodobé dobrovolnictví,
• krátkodobé dobrovolnictví,
• osvětu a propagaci dobrovolnictví.

Statistika za rok 2013

dlouhodobých dobrovolníků	  28
krátkodobých dobrovolníků
57

Dobrovolnická agentura o. s. Šance pro Tebe je akreditována u MV ČR a své služby poskytuje
na základě zákona č. 198/2002 Sb.
Organizace přijímající v roce 2013 dobrovolníky: Šance pro Tebe o. s., CEDR Pardubice o. p. s,
Apolenka o. s., Polom o. s.
Co se dělo v roce 2013
• Nadace Adra podpořila náš projekt Dobrovolnictví v rodinách a NZDM. Projekt nám
umožňuje vyprofilovat novou službu dobrovolnictví v rodinách a zavádět dobrovolníky
do ohrožených rodin, kterým poskytujeme sociální služby. V rámci projektu
spolupracujeme s metodičkou Kateřinou Chocholovou.
• Ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka a o. s. Amalthea jsme uskutečnili pět
náborových, informativních a vzdělávacích akcí na chrudimských středních školách.
• Podařilo se nám navázat spolupráci s chrudimskou pobočkou firmy Vodafone,
v rámci firemního dobrovolnictví.
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ŠANCE PRO aktivity
Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit:
•
•
•
•

poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity klientů NZDM a TP,
poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity mladých lidí z místní komunity,
nabízí zázemí a vybavení pro vzdělávací a zájmové aktivity organizací, skupin a jednotlivců,
vytváří vlastní nabídku volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny.

Podporujeme pouze aktivity, které jsou v souladu s listinou
základních práv a svobod a v souladu s posláním občanského
sdružení Šance pro Tebe. Většinou se jedná o aktivity a záměry,
které by bez naší podpory neměly šanci na realizaci.
Statistika za rok 2013

podpořených akcí lidí z místní komunity	  12
zápůjček vybavení
57
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Festival Jeden svět
V roce 2013 jsme v Chrudimi ve spolupráci s organizací Člověk v tísni uspořádali 7 ročník festivalu. Připravili
jsme promítání filmů pro veřejnost a pro žáky základních a středních škol. Festival Jeden svět v Chrudimi
v roce 2013 navštívilo 708 diváků, z toho 475 žáků a studentů v rámci školních projekcí a 233 diváků z řad
veřejnosti. Festival se konal pod záštitou starosty města Chrudim Mgr. Petra Řezníčka.

Poznej svého teenagera
Od ledna 2013 jsme pokračovali v provozování Poradny pro rodiče dospívajících, která se zaměřovala
na vztahy rodičů a dětí. V roce 2013 ji navštívilo 14 klientů, někteří opakovaně, celkem bylo poskytnuto
24 konzultací. Po celý rok byla k dispozici také internetová poradna, jejímž prostřednictvím bylo zodpovězeno
20 dotazů. Zrealizovali jsme 2 semináře pro širokou veřejnost s názvem Poznej svého teenagera. Odborného
poradenství a lektorování seminářů se ujali Mgr. Petr Pražák (psycholog SVP Archa) a Mgr. Michal Zahradník.
Projekt byl podpořen grantem města Chrudim v rámci programu Zdravé města a místní Agenda 21.
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PROJEKTY A DOTACE v roce 2013
Individuální projekt Pardubického kraje
na sociální služby

Termín realizace: od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013

V lednu 2013 jsme ukončili realizaci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby, jehož prostřednictvím bylo
podpořeno 799 mladých lidí ve věku 15 – 26 let. Tímto projektem byly po dobu tří let podporovány sociální služby poskytované dětem
a mládeži ve věku 15 – 26 let prostřednictvím NZDM Futur a Áčko v Chrudimi a prostřednictvím terénních programů Streetwork
v Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích. Individuální projekt nám významnou mírou pomohl udržet kvalitní zajištění nízkoprahových
služeb pro děti a mládež v Chrudimi a v Prachovicích.

Individuální projekt Podpora integrace příslušníků
sociálně vyloučených romských lokalit
v Pardubickém kraji
Termín realizace: 1. 7. 2012 - 31. 1. 2014

Projekt zajistil z velké části financování terénních programů v sociálně vyloučených lokalitách v Chrudimi,
Prachovicích a Hrochově Týnci. Jeho hlavním cílem bylo podpořit obyvatele ve věku nad 15 let, kterým hrozí
vyloučení ze společnosti.
Terénní prací ve vyloučených lokalitách se rozumí vyhledávání jednotlivců a jejich podpora např. v oblasti bydlení,
finanční gramotnosti, výchově dětí anebo v prevenci zdravotních problémů. Práce sociálních pracovníků probíhá
v přirozeném prostředí klientů, navazují kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů pomoc sami nevyhledají. Sociální
pracovníci své klienty také doprovází na složitější jednání a pomáhají s úředními listinami. Během realizace
Individuálního projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém
kraji bylo podpořeno 249 osob.
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Krok za krokem do života II
Poskytovatel daru: Holcim Česko, a.s.
Termín realizace: listopad 2012 až červen 2013

V roce 2013 jsme ukončili pokračující projekt podpořený společností Holcim Česko zaměřený na další neformální vzdělávání dětí
ve věku 9 a 15 let v obci Prachovice, které jsou klienty terénního programu Jeskyně. Projekt měl preventivní charakter, každá z akcí
byla věnována určitému tématu, např. péče o zdraví, první pomoc, vztahy mezi lidmi, vzdělávání. V rámci projektu proběhly také
zážitkové aktivity, např. návštěva kina, aquacentra, vodácký výlet apod. Do aktivit projektu se zapojili odborní lektoři.

Zlepšení životních podmínek
Romů Chrudimska
Poskytovatel grantu: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro záležitosti romské
menšiny v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce za rok 2013
Termín realizace: leden 2013 až prosinec 2013

Projekt se zaměřil na cílovou skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 19 let a na jejich rodiny. Cílem bylo zefektivnit a rozšířit
nabídku terénních sociálních služeb ve vyloučených romských lokalitách v Hrochově Týnci, Chrasti a Prachovicích. Propojili
jsme terénní program v rodinách se sociálními službami pro děti a mládež, tím působíme na všechny generace žijící v jedné
domácnosti a můžeme lépe podpořit změnu zažitých stereotypů v jednání rodin i jednotlivců. Projekt se zaměřil na 3 klíčové
aktivity a to vzdělávání a zaměstnanost (motivace klientů k úspěšnému vzdělávání, jeho dokončení a následnému hledání
zaměstnání), základní finanční a právní gramotnost (orientace v rodinném rozpočtu, vedení k zodpovědnosti za svá finanční
rozhodnutí) a efektivní trávení volného času (efektivní trávení volného času, zažití úspěchu, zvyšování zájmu rodičů o společné
trávení volného času se svými dětmi). Projektem bylo podpořeno 54 rodin ohrožených sociálním vyloučením.
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Předškolní příprava a včasná péče
na Chrudimsku

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v dotačním programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013
Termín realizace: leden 2013 až prosinec 2013

Projekt probíhal v Chrudimi, v Prachovicích a v Hrochově Týnci. Celkem bylo podpořeno 38 dětí předškolního věku z rodin
ohrožených sociálním vyloučením. Jednalo se o děti, které nenavštěvují běžné předškolní vzdělávání. Projekt byl realizován
jako klasická mateřská škola, vždy v dopoledních hodinách v zázemí jednotlivých lokalit. Cílem projektu bylo poskytnout dětem
prostor pro získání dovedností a potřebných znalostí pro hladký vstup do první třídy základní školy, nabídnout jim zážitkové akce
a tematické výlety, zprostředkovat jim kladný zážitek ze vzdělávání. Děti byly vedeny k dodržování pravidel, k udržení pozornosti
a k dokončování započatých činností. Projektem jsme ověřili, že včasná péče o děti z romských rodin má velký význam. U dětí
jsme během krátké doby pozorovali výrazné zlepšení sociální komunikace a interakce, posun ve znalostech, dovednostech
a vědomostech. Nedílnou součástí byla práce s rodiči zapojených dětí. Seznamovali jsme je s úrovní vědomostí a dovedností,
které by jejich dítě v daném věku mělo zvládat, byli motivováni k práci s dítětem, podporovali jsme jejich zájem o vzdělání svých
dětí, pracovali jsme na dodržování pravidel a posilovali jejich kompetence a zodpovědnost.

Poskytovatel daru: Nadační fond J&T
Termín realizace: září 2013 až prosinec 2013

Sanace je spolupráce –
rodinní asistenti

Do sanačních rodin jsme od září začali zavádět rodinné asistenty a jejich prostřednictvím jsme podpořili 36 rodin. Rodinní asistenti
přímo podpořili 26 dětí, s kterými pracovali individuálně, zaměřili se na vzdělávání školních dětí, pracovali s předškolními dětmi,
podporovali kompetence a dovednosti rodičů, úzce spolupracovali s klíčovým pracovníkem dané rodiny. Ve většině případů
se jednalo o formu dlouhodobé spolupráce.
Cílem všech činností bylo zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dětem pomoc a podporu
při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba byla realizována terénní formou, a to v přirozeném prostředí rodiny.
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Pedagogická a výchovná podpora dětem
a rodičům ve vyloučených lokalitách
Poskytovatel grantu: Ministerstvo práce a sociálních věcí v dotačním programu
Preventivní programy na podporu rodiny
Termín realizace: leden 2013 až prosinec 2013

Projekt byl zaměřen na posilování kompetencí rodičů a zvyšování školní úspěšnosti dětí v sociálně vyloučených lokalitách na
Chrudimsku prostřednictvím individuální práce. Podpořeno bylo 49 dětí z 32 rodin v obcích Chrudim, Heřmanův Městec, Hrochův
Týnec, Chrast a Prachovice. Z toho 17 dětí předškolních, 11 dětí vstoupilo za naší asistence v roce 2013 do první třídy běžné
ZŠ. Podpořeno bylo 42 rodičů těchto dětí. S 26 rodinami jsou uzavřeny smlouvy o spolupráci v rámci pedagogické podpory.
Pedagogický pracovník úzce spolupracoval s klíčovými pracovníky jednotlivých rodin. Práce s dětmi probíhala individuálně,
se školními dětmi většinou v zázemí organizace v jednotlivých lokalitách, s předškolními dětmi přímo v rodinném prostředí.
V rámci projektu jsme zprostředkovali dětem a jejich rodičům odborné služby v oblasti poradenství, diagnostiky a logopedie,
rodiče jsme podpořila při komunikaci se školou, uspořádali jsme besedy na téma vzdělání je důležité, zajistili jsme kontinuální
zájmovou činnost pro zapojené děti.

Dobrovolnictví v rodinách a NZDM
Poskytovatel grantu: Nadace Adra
Termín realizace: září 2013 až srpen 2014

Cílem projektu je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním
vyloučením. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků chceme zvýšit kvalitu života dětí ze sociálně vyloučených
lokalit. Dobrovolník přímo v rodině pomáhá se školní přípravou dětí, pomáhá se zprostředkováním volného času, zaměřuje
se na aktivity podporující rozvoj přirozeného nadání a volnočasové aktivity cílí na pozitivní formy trávení volného času.
Dobrovolník posiluje kapacitu terénního pracovníka, který se tak může plně věnovat další práci s rodinou. Dílčími cíli projektu
jsou podpora rodičů při výchově a vzdělávání dětí a rozvoj a podpora dobrovolnictví v oblasti práce s osobami ohroženými
sociálním vyloučením.
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Dotace
Poskytovatel dotace: Město Chrudim
1. Přidělena přímá dotace na rok 2013 na běžné provozní náklady v objektech sídla organizace, na částečné pokrytí mzdových
nákladů a na vybavení.
2. Přidělena kulturní dotace na realizaci festivalu Jeden svět v roce 2013.
3. Přidělena ostatní dotace na realizaci Chrudim street meetingu v roce 2013.
4. Poznej svého teenagera - podpořeno grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21.

Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
1. Dotační program: Program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Podpořeny služby NZDM Futur, NZDM Áčko, TP Streetwork, TP Jeskyně, Sanace rodiny.
2. Dotačního program: Program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení
Podpořen projekt Dobrovolnictví v komunitách.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotační program: Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013
Podpořeny služby NZDM Futur, NZDM Áčko, TP Streetwork, TP Jeskyně, Sanace rodiny.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Dotační program: Dobrovolnická služba
Podpořeny projekty Dobrovolnictví v komunitách I a Dobrovolnictví v komunitách II.

Poskytovatel příspěvku na společensky účelné pracovní místo: Úřad práce ČR
Název programu: Příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání spolufinancovaný
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
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UŠITO S ŠANCÍ
Jak vznikl nápad sociálně podnikat v oboru šití a úklidu?
Již v roce 2012 jsme zvažovali, jak dát našim klientům možnost zažít úspěch v pracovním prostředí a jak
rozvinout spektrum poskytovaných služeb. Velkou oporou a příležitostí se stal pilotní projekt města Chrudim
v rámci prevence kriminality s názvem Máme šanci na sobě pracovat, který jsme spolu s městem Chrudim
v roce 2013 úspěšně zrealizovali. Jeho cílem bylo aktivizovat sociálně vyloučené klienty k pracovním
aktivitám, poskytnout jim vzdělávání a zkušenosti, upevňovat a znovu nastavovat jejich pracovní návyky.
Díky tomuto projektu bylo také pořízeno základní vybavení pro šicí dílnu a úklidové práce.
V letošním roce se podařilo vyjednat první firemní zakázku na šití propagačních předmětů pro město
Chrudim. V současné době pracujeme na dalším rozvoji naší sociální firmy - podařilo se nám získat podporu
pro projekt šicí dílny a obchodu s tréninkovými pracovními místy od České asociace streetwork. Nyní
intenzivně pracujeme na rozjezdu obchodu a dílny, plánujeme rozjezd vlastního internetového obchodu,
účast na lokálních trzích a další aktivity.
Za podporu našich podnikalských záměrů a za důvěru při zpracování naší první zakázky děkujeme panu
starostovi Petru Řezníčkovi. Děkujeme pracovníkům odboru sociálních věcí města Chrudim za spolupráci
při realizaci projektu Máme šanci na sobě pracovat. Vážíme si podpory ze strany textilních firem Evona a.s.,
Hedva a.s. a Fibertex, a.s.. Za dobře odvedenou práci děkujeme našim zaměstnancům a nově také našim
zaměstnancům z řad klientů.
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MÁME ŠANCI získat auto
Šance pro Tebe od roku 2012 poskytuje terénní sociální služby na území Chrudimska a dopravní dostupnost
do některých obcí se ukázala jako problematická. Na jaře roku 2013 jsme se rozhodli pro získání našeho
prvního auta. 10. 6. 2013 jsme se zúčastnili Burzy filantropie, pořádané Koalicí nevládek Pardubicka. V
burze filantropie mají investoři z řad podnikatelů a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané
projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou. Šance pro Tebe uspěla se
svým projektem Máme šanci získat auto.
Donátoři, kteří podpořili projekt Šance pro Tebe v Burze filantropie:
• Nadační fond J&T finanční dar ve výši 50 000 korun
• Pardubický kraj poskytl finanční dar ve výši 15 000 korun
• Společnost VS Chrudim poskytla finanční dar ve výši 5 000 korun
• Společnost COMPAK poskytla finanční dar ve výši 2 000 korun
• Město Chrudim poskytlo finanční dar na 300 kilometrů pohonných hmot
• Společnost AVE poskytla nefinanční dar.

Na počátku listopadu jsme zakoupili automobil Citroen Berlingo a po menších servisních úpravách
a nezbytných formalitách jsme jej uvedli do provozu v lednu 2014. Pořizovací cena auta byla 86.693,- Kč.
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ŠANCE PRO TEBE v číslech
Rozvaha 2013 v Kč

Výkaz zisku a ztráty 2013 v Kč
NÁKLADY
materiál
energie
zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
daně a poplatky
CELKEM

hlavní činnost
462 963,50
187 051,55
0,00
50 619,00
49 991,00
835 358,83
6 085 621,00
6 663,00
11 200,00
2 217,44
7 691 685,32

VÝNOSY
hlavní činnost
tržby z prodeje služeb
102 810,00
tržby za prodané zboží
x
ostatní výnosy
28 222,15
přijaté dary
141 427,00
přijaté členské příspěvky
2 400,00
přijaté dotace
7 416 548,00
7 691 407,15
CELKEM

hospodářská činnost
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
hospodářská činnost
x
x
x
x
x
x
x

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:
hlavní činnost ... -278,17
ZTRÁTA ORGANIZACE CELKEM: ... -278,17

AKTIVA
dlouhodobý majetek
zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva
CELKEM

k 1.1.2013
0,00
0,00
66 981,00
930 422,58
1 446 203,22
2 443 606,80

k 31.12.2013
86 935,00
0,00
67 564,45
1 156 818,73
5 970,00
1 317 288,18

PASIVA
vlastní jmění
výsledek hospodaření
příjmy příštích období
krátkodobé závazky
jiná pasiva
CELKEM

k 1.1.2013
300 143,45
30 727,90
0,00
2 046 479,45
66 256,00
2 443 606,80

k 31.12.2013
404 871,35
-278,17
-658 787,00
1 465 034,00
106 448,00
1 317 288,18

hospodářská činnost ... 0
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Příjmy dle zdrojů
v roce 2013 v Kč
Město Chrudim
Pardubický kraj
MPSV
MŠMT
MV
Nadace ADRA
Individuální projekt I
Individividuální projekt II
Rada vlády
Úřad práce
Přijaté dary na hl. činnost
Vlastní hlavní činnost
CELKEM

549 000,00
517 000,00
2 115 786,00
500 000,00
76 000,00
17 907,00
279 478,00
2 798 036,00
500 000,00
63 341,00
141 427,00
133 432,15
7 691 407,15

7%
7%
28%
7%
1%
0,2%
4%
36%
7%
1%
2%
2%
100%

Při kontrole fungování a hospodaření organizace byly předloženy veškeré potřebné materiály, ze kterých vyplývá další posun
v řízení a struktuře Šance pro Tebe. Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Při celkovém pohledu na organizaci je zřejmý
profesionální přístup ve všech oblastech (řízení, kontrola, služby), díky kterému se rychle přizpůsobuje požadavkům nejen
klientů, ale i dotace poskytujícím subjektům.
Martin Dytrt, kontrolor Šance pro Tebe
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Děkujeme za financování našich služeb
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby a Individuální projekt Podpora integrace příslušníků
sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu
(www.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Město Chrudim

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
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Děkujeme za podporu našich aktivit
a za spolupráci
Děkujeme městu Chrudim, všem zastupitelům a Radě města. Děkujeme panu Petru Řezníčkovi, starostovi města Chrudim. Děkujeme vedoucí
odboru sociálních věcí Martině Zelenkové. Děkujeme Radce Pochobradské, manažerce prevence kriminality, Martinovi Dytrtovi i ostatním pracovníkům Oddělení
sociální prevence a pomoci. Děkujeme Martině Zabranské, vedoucí Oddělení péče o rodinu a dítě a všem pracovnicím tohoto oddělení. Děkujeme paní Monice
Slaninové z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Děkujeme také pracovníkům Odboru správy majetku.
Poděkování patří také Úřadu práce Chrudim, paní ředitelce Evě Kameníkové, Janě Bezdičkové, Lence Lichtenbergové a všem sociálním pracovnicím
za trpělivost při vyřizování záležitostí našich klientů.

Děkujeme zástupcům dalších obcí, ve kterých poskytujeme naše služby. Paní Bohuslavě Čepové, starostce obce Prachovice, starostovi Hrochova
Týnce Miloslavu Besperátovi, Martině Lacmanové, starostce obce Chrast, Zdeňce Sedláčkové, místostarostce obce Heřmanův Městec. Děkujeme všem zastupitelům
těchto obcí.

Děkujeme zástupcům Pardubického kraje. Děkujeme panu radnímu Pavlu Šotolovi, vedoucí sociálního odboru Haně Zahálkové, vedoucí koncepčního
oddělení Petře Šrámkové, dále Ondřeji Flégrovi, Ivaně Bukačové, Nadě Doležalová a dalším úředníkům Pardubického kraje za vstřícné jednání.
Děkujeme organizacím a institucím za spolupráci v roce 2013. Chceme poděkovat Amalthee o. s., SVP Archa, Probační a mediační službě Chrudim,
Centru J. J. Pestalozziho, Charitě Pardubice, Farní Charitě Chrudim a Občanské poradně, Diakonii Broumov a paní Ševčíkové z Občanské poradny Valašské Meziříčí.
Dále děkujeme za spolupráci Kruhu zdraví a Mlsnému peciválu.
Děkujeme školám, se kterými spolupracujeme v zájmu našich klientů. ZŠ Školní náměstí Chrudim, Speciální ZŠ Chrudim, ZŠ Prachovice
za poskytnutí zázemí pro naše služby a jmenovitě paní ředitelce Jitce Holasová a panu Romanovi Poučovi. Dále děkujeme pracovníkům MŠ Prachovice, ZŠ v Heřmanově
Městci, ZŠ v Hrochově Týnci, ale i dalším školám, se kterými jsme měli možnost spolupracovat.
Děkujeme Petru Pražákovi a Michalovi Zahradníkovi za spolupráci v rámci našich projektů.
Za věcné dary děkujeme GM ELEcTRONIC spol. s r.o. Praha a Lékárně Poděbradova, Chrudim – paní Radce Paulusové.

Děkujeme členům o. s. Šance pro Tebe, našim zaměstnancům a dobrovolníkům. Za jejich zájem, za jejich podporu a sounáležitost.

- 34 -

KONTAKTY
Občanské sdružení ŠANCE PRO TEBE
Registrace MV ČR dne 4. 5. 1998 pod č. j.: VS/1–1/35939/98-R
Štěpánkova 92
537 01 Chrudim
IČO: 68 24 62 77
tel., fax: 469 623 501
e-mail: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
Bankovní spojení:
KB, a. s., Chrudim
číslo účtu: 19 - 5212510267/0100
ředitel, 		
statutární zástupce 		
e-mail: sophia@sance.chrudim.cz

Bc. Sophia Dvořáková
tel.: 734 154 834

zástupce ředitele, 		
statutární zástupce 		
e-mail: martina@sance.chrudim.cz

Ing. Martina Šťastná
tel.: 733 105 834
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Rozloučení Milana Štorka
Když jsem do Šance přišel před dvanácti lety, byl jsem její první zaměstnanec. Jan Čechlovský jako předseda sdružení
mi podepisoval smlouvu a pod podpisem, kam patří razítko uvedl větu „organizace razítko nepoužívá.“
Neměl jsem vzdělání, pouze chuť práci dělat, dostal jsem příležitost a strávil sám rok v Prachovicích, čtyřikrát v týdnu
od dvou odpoledne do desíti do večera. Pak jsem ze Šance na čas odešel. Když jsem do ní vstupoval podruhé v roce
2006, smlouvu mi podepisoval ředitel Michal Zahradník, bylo zde již osm zaměstnanců, organizace měla svou účetní
a svůj první strategický plán rozvoje.
Zůstal jsem 8 let. Dostal jsem příležitost růst profesně i lidsky. Vyzkoušet, naučit se, zažít nové věci v práci s klienty,
vstoupil jsem do vedení organizace do postu nejvyššího. Přestože odcházím, částí zůstávám. Dál jsem členem Šance
pro Tebe, jsem členem Rady ředitele.
Když mám nyní možnost se ohlédnout, vidím, že se hodně věcí podařilo a daří, vidím partnerskou organizaci,
která dělá věci, které mají smysl. Přeji Šanci a lidem v ní dostatek sil k překonávání překážek, dobrou volbu v moři
příležitostí a možnost zahlédnout výsledky své dobře odvedené práce.
A přidám slova Josepha Zinkera. Zůstávej s tím, co je, a na cestě dál důvěřuj svým pocitům, tušením a intuicím.
Nestane se nic strašného, co bys nemohl zvládnout. Kdybys totiž něco opravdu nemohl zvládnout, stejně se prostě
vyhneš tomu, abys to uviděl. Navíc je tu šance, že se na konci stane něco dobrého, pokud se sebou vydržíš dost
dlouho, abys dosáhl částečného dokončení práce.
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