VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠANCE PRO TEBE 2015

VÁŽENÍ A MILÍ KOLEGOVÉ,
PŘÍZNIVCI ŠANCE PRO TEBE,
začátek roku nebyl pro Evropu příliš veselý. Po útocích na pařížskou redakci státy EU řešily, jak podobným teroristickým útokům
předejít a zajistit tak bezpečné prostředí pro všechny své občany. Boj s terorismem se stal tématem číslo jedna po celý rok.
V průběhu roku Evropu zasáhla migrační vlna, kdy do Evropy připlulo více než jeden milion migrantů. Dalším důležitým řešeným
tématem pro eurozónou, byla řecká krize …..
Rok 2015 byl pro svět opět plný zásadních společenských, vědeckých, kulturních i kuriózních událostí Jaký to byl rok pro nás?
Z mého pohledu to byl rok plný změn a zvratů. V životě jednotlivců jsme byli součástí zásadních životních událostí. Ne vždy tyto
události byly radostné, ale významné bylo překonání překážek, učinění zásadních rozhodnutí, které v životech jednotlivců a
potažmo celku přinášely nové výzvy a šanci na růst. Rok 2015 byl rokem náročným i proto, že jsme působili ve vyloučených
lokalitách, přicházeli do kontaktu s jednotlivci i komunitami, které se potýkali se závažnými životními situacemi, které s sebou
přinášely beznaděj a bezmoc. Pracovníci organizace často obhajovali smysl své práce a snažili se propojovat mosty a bourat
předsudky a bariéry.
Po roce se k Vám dostává výroční zpráva Šance pro Tebe. Na jejích stránkách jsme zaznamenali, co se za rok událo. Nově zde
můžete najít i některé z příběhů, které přinesl rok 2015 – některé z nich se podařilo vyřešit, některé na své řešení ještě čekají.
Ráda bych poděkovala všem svým kolegům, dobrovolníkům a spolupracovníků za odvedenou práci. Všechny úspěchy jsou
výsledkem společné práce. Děkuji také partnerům a donátorům za jejich podporu, díky, které můžeme naplňovat vize
organizace.
Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe, z.s.Chrudim

-1-

ŠANCE PRO TEBE PŘI SVÉ PRÁCI
VYCHÁZÍ Z TĚCHTO PRINCIPŮ:
• otevřenost

Motto: Lidé
potřebují
šanci

• spolehlivost
• respekt vůči potřebám druhých
• tvořivost a flexibilita
• spolupráce
• solidárnost
• vlastní kompetentnost
• úměrnost
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VIZE ŠANCE PRO TEBE
Je profesionální nestátní neziskovou organizací otevřenou spolupráci.
Služby poskytují odborníci, kteří splňují oborové standardy kvality. Organizace pracuje s dětmi,
mládeží a rodinami formou aktivní kontaktní práce.
Poskytuje sociální služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací, nabízí podpůrné aktivity
ke zlepšení jejich životní situace.
Organizace působí ve Východních Čechách, především v Pardubickém kraji, má sídlo v Chrudimi.
Organizace je partnerem obcí, měst a kraje.
Šance pro Tebe poskytuje sociální služby a podpůrné aktivity pro jednotlivce i skupiny. Služby reagují
a jsou přizpůsobeny konkrétním místním potřebám. Služby a aktivity přispívají ke zlepšování sociální
situace v místě.
Šance pro Tebe je svými partnery vnímána jako stabilní, komunikující a důvěryhodná organizace a je
pro odbornou i širokou veřejnost značkou kvality.
Veřejnost chápe potřebnost práce Šance pro Tebe, podporuje ji finančně, materiálně i lidsky.
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ČINNOST ORGANIZACE
ŠANCE PRO TEBE, z.s.
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.
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ŠANCE PRO TEBE V PROSTORU
VALNÁ HROMADA
ČESTNÁ RADA

RADA ŘEDITELE
ŘEDITEL ORGANIZACE

PR PRACOVNÍK
/externí pracovník

PROVOZNÍ SLOŽKA
EKONOM
ÚČETNÍ/zástupce ředitele
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 Agora

NZDM Futur

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

LOKALITA
PRACHOVICE a HEŘMANŮV
MĚSTEC

NZDM Futur

Terénní program
pro rodiny

TP Streetwork

SANACE rodiny
TP Jeskyně
NZDM Futur
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STRUKTURA
ŠANCE PRO TEBE

II

KOMUNITNÍ
AKTIVITY

PŘEDŠKOLKA

CENTRUM
PODPORY

CHRUDIM
STREET
MEETING

PEDAGOGICKÁ
PODPORA

SLUŽBY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
• TP
• NZDM

I

SLUŽBY PRO RODINY
• TPR
• SANACE
ŠICÍ DÍLNA

podpůrné služby ii:
• cíl obecný
• cíl konkrétní
• cílová skupina
• návaznost na služby

JEDEN SVĚT

DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA
I - sociální služby (základní služby, služby dle zákona č. 108)
II - podpůrné služby (služby mohou být dočasné, závislé
na realizaci časově omezeného projektu, jedná se o služby,
které doplňují služby I)

CASE
MANAGEMENT

POZNEJ SVÉHO
TEENAGERA
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Lokalita Chrudim
Rok 2015 byl v lokalitě Chrudim velmi dynamický. V průběhu roku 2015 jsme pokračovali v síťování služeb uvnitř lokality,
organizace i navenek. Týmy pracovníků jednotlivých služeb (Terénní programy, Sanace, Služby pro děti a mládež – NZDM, Agora,
Streetwork, Předškolka a pedagogická podpora) aktivně realizovaly aktivity jednotlivých projektů, stejně tak zodpovědně čelily
novým výzvám, které se objevovaly v průběhu roku a vycházely z potřeb cílových skupin či z aktuální situace lokality. I v tomto
roce jsme pokračovali v komunikaci s vedením města, účastnili jsme se společných setkání pracovních skupin k řešení sociálních
situací (schůzky s provozovateli Městské ubytovny, sociální bydlení, preventivní skupina, Chrudimské desatero, atd.). Velmi
úspěšná byla spolupráce se základními školami v rámci realizace „prevencí na školách“. Podařilo se preventivní aktivity „přenést“
i na školy střední.
V roce 2015 se v lokalitě Chrudim podařilo uspořádat řadu úspěšných akcí. Odpoledne v Klášterních zahradách s turnajem
ve streetballu poskytlo v rámci svého druhého ročníku místo pro setkání profesionálů a amatérů a také prostor pro navázání
nových přátelství. Bleší trh a aktivity spojené s ročními obdobími (Mikulášská, Velikonoce, konec školního roku) se podařilo v roce
2015 posunout zase o kousek dál a to tím, že se podařilo zaktivizovat cílovou skupinu, která tyto akce realizovala za podpory
pracovníků lokality (bylo to pro obě strany dobrodružstvím). Pracovníci jednotlivých služeb se spolu se svými klienty zapojili
do projektu „Ukliďme svět“, kdy společně uklízeli části města. Úspěšně jsme realizovali ve spolupráci s Městem Chrudim projekt
„Zelená prevenci“ a „Podporované zaměstnávání.“
V Chrudimi využíváme dům Agora jako „místo pro setkávání“ a podporujeme realizaci kulturních či vzdělávacích akcí. Tento prostor
je otevřen všem lidem z místní komunity a tím přibližujeme činnost organizace, životy cílové skupiny obyvatelům města. Stejně
tomu bylo i v roce 2015. Uspořádali jsme řadu komunitních akcí (promítání filmů, deskové hry, workshopy a tvořivé dílny, besedy,
výstavu fotografií a další).
Koordinátor lokality Chrudim
Tomáš Jakoubek (zapsala Sophia Dvořáková)
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Lokalita Prachovice
a Heřmanův Městec
Rok 2015 byl v Prachovicích a Heřmanově Městci obdobím hned několika změn.
V NZDM Futur a TP Jeskyně se opakovaně obměnili pracovníci. V dubnu došlo k přemístění nevyužité maringotky, která byla v minulosti
zázemím pro pracovníky, do centra obce, a to na školní pozemek. Vyřešily se tak problémy s drobnou kriminalitou (nepovolené vstupy
do ní) a opakovaně řešený nepořádek v jejím okolí. Tato změna byla pro tým pracovníků lokality Prachovice až symbolická (stanoviště
maringotky a zázemí pro služby bylo od roku 2002 na okraji obce). Šance pro Tebe a sociální služby v této lokalitě se staly součástí obce
a života v ní. Pracovníci lokality jednou týdně vyráželi do Heřmanova Městce, kde pracovali v terénu, vyhledávali a aktivně oslovovali
cílovou skupinu. Současně mapovali a monitorovali lokalitu.
V roce 2015 se uskutečnilo několik preventivních přednášek na různá témata nejen na klubu, ale od září také na ZŠ a Základní škole
speciální a praktické v Heřmanově Městci. Jednalo se o témata: Vztahy ve třídě, Tolerance a respekt, Užívání návykových látek, Nebezpečí
internetu. Současně vždy proběhlo i krátké představení služeb Šance pro Tebe. V rámci nízkoprahového klubu byla diskutována další
preventivní témata: Láska a sex, Vztah k životnímu prostředí, Jak hledat brigádu, Řekni škole ANO! a Trestná činnost u mladistvých.
Během roku pracovníci lokality uspořádali několik akcí pro klienty: Ukliďme svět, Enkaustika, Výlet do Aquaparku v Pardubicích, Divadelní
vystoupení dětí s loutkami, Rozloučení se školním rokem (v jeho rámci proběhl workshop thajského boxu), Výlet na Lichnici, Stanování,
Workshop břišního tance, Výlet na Kunětickou horu a Přednáška o dětském domově. Po celý rok probíhaly pravidelně dvě volnočasové
aktivity: hudební kroužek a fotografický kroužek. Výstupy z nich byly prezentovány v rámci akcí Šance pro Tebe.
Pro pracovníky lokality probíhala pravidelně metodika služeb a supervize. V průběhu roku probíhala pracovní skupina, které se účastnili
jak zástupci majority, tak minority. Pracovníci lokality se účastnili pravidelných zasedání zastupitelstva.
Spolupráce s dalšími subjekty byla i v roce 2015 pro činnost v lokalitě a pro práci na řešení zakázek uživatelů služby velmi důležitá.
Ceníme si velmi plodné a intenzivní spolupráce s vedením obce a s vedením ZŠ v Prachovicích. Oba subjekty mají zájem na řešení
nepříznivých životních situací svých obyvatel a žáků. Dále jsme v roce 2015 úzce spolupracovali s OSPOD v Chrudimi, s Úřady práce
v Chrudimi a v Třemošnici, s SVP Archa v Chrudimi, s Probační a mediační službou Chrudim, s Dětským domovem se školou Chrudim,
s C har i tou Ch rudi m, s a zy lov ý m d o m e m Pe s t a lo zz i , s D o m em n a p ů l i c es t y v H ro c h ově Tý n c i , a az y l ový m i d o my p ro m atky a d ě ti
ve Vysokém Mýtě, Pardubicích, Koclířově, Žamberku, Dětským centrem ve Svitavách, Nadačními fondy Agrofert a J &T. Návazně jsme
pak také spolupracovali se subjekty v zahraničí – ze Slovenska, odkud velká část našich uživatelů pochází a je potřeba spolupracovat
na zajištění jejich zakázek.
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Mezi klíčové zakázky uživatelů naší služby řadíme hledání bydlení – z mnoha důvodů (dluhy, vztahy…) jsou klienti nuceni využívat azyl
v sociálních ubytovnách, které jsou předražené a často neodpovídají soudobým standardům bydlení. Tento systém sociálního bydlení
nahrává jedině tzv. „obchodníkům s chudobou“. Další velmi častou zakázkou v lokalitě je hledání práce pro klienty. Při zajišťování práce
pro klienty intenzivně spolupracujeme jak s personálními agenturami, tak i přímo se zaměstnavateli. Avšak kompetence našich uživatelů
často narážejí na požadavky zaměstnavatelů a naši uživatelé si práci většinou dlouho neudrží. Usilujeme proto i o to, aby klienti pracovali
na doplnění svého vzdělání a získávali pracovní návyky, např. v Šicí dílně ŠpT. V roce 2015 jsme se i nadále zaměřovali na návazné
vzdělání, které zvyšuje jejich šance na trhu práce a dává nové možnosti pro další životy.
Velkým problémem ve sledovaném období byly nedostatečné rodičovské kompetence některých uživatelů služby. Ve dvou případech byly
v tak příkrém rozporu s potřebami dětí, že t yto případy skončily, ve spolupráci s OSPOD a s vedením ZŠ, odebráním dětí z rodin
a jejich umístěním do náhradní rodinné péče. Nadále tyto rodiny doprovázíme a řešíme společně léčbu závislosti, pracujeme na zvyšování
kompetencí v těchto rodinách a na udržení kontaktu rodičů a dětí.
Ve sledovaném období jsme řešili také zakázku uživatelů služby, která se týkala svěření vnuků do jejich pěstounské péče. Intenzivně jsme
celou situaci řešili v „sítí“ ( OSPOD, SVP Archa). Nezletilé děti Okresní soud v Chrudimi prarodičům do pěstounské péče svěřil.
Ve sledovaném období ubylo zakázek na řešení dluhů a exekucí, což přičítáme mimo jiné i osvětě, kterou tímto směrem provádíme.
Klienti nás sami kontaktují a řešíme výhodnost nabídek, které se k nim dostávají a znovu je vždy upozorňujeme na rizika, které tyto
nabídky obsahují. Jednáními s exekutorskými kancelářemi se nám daří řešit i případy z dřívější doby, motivujeme klienty k aktivní
spolupráci s exekutorem a k odpovědnému řešení jejich dluhů.
Koordinátorka lokality Prachovice
Bc. Klára Saláková, Dis.
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Lokalita Hrochův Týnec
a Chrast
Rok 2015 byl v lokalitě Hrochův Týnec a Chrast ve znamení častých proměn. Ať už se jednalo o rozšíření našich služeb do nových
lokalit (Čankovická ubytovna u Cukrovaru) či o personální změny v týmu. I v tomto roce jsme pokračovali ve vytrvalé komunikaci
s vedením obce, se zástupci obyvatel Hrochova Týnce, se školami v rámci realizace „prevencí na školách“ a dalšími návaznými
institucemi. V závěru roku jsme se museli rozloučit s prostory na obecním úřadě v Hrochově Týnci, ve kterých od roku 2013
probíhaly aktivit y NZDM Futur. V novém roce nás tak čeká hledání nových prostor pro NZDM a dočasný „návrat ke kořenům“
(do zázemí v Domě s pečovatelskou službou).
Ve vzájemné spolupráci mezi námi a našimi klienty pociťujeme prohloubení důvěry. V lokalitě jsou patrné výsledky intenzivní práce
služeb z minulých let – klienti jsou stále častěji schopni s drobnou podporou řešit své problémy, či o podporu sami požádat, patrný
je také zvýšený zájem o další vzdělávání.
Realizovali jsme komunitní akce, na kter ých se mohli klienti NZDM s ostatními podělit o svůj talent, předvést své schopnosti
a dovednosti a zažít tak ocenění a úspěch (Tejnice má talent, turnaj v pinpongu, atd.). Klienti měli možnost se něco nového naučit
při workshopech a volnočasových aktivitách (výtvarný a fotbalový kroužek). Spolu s klienty jsme se zapojili do akce „Ukliďme svět“.
Mimo přímou práci s klienty, pracovníci Šance pro Tebe průběžně monitorovali terén a aktivně tak reagovali na aktuální potřeby
v lokalitě. Na základě těchto zjištění došlo k roozšíření poskytování služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením do okolních
obcí (Podlažice, Rosice, Zaječice atd.) a na ubytovnu u Cukrovaru v Čankovicích. Později Šance pro Tebe v nově pronajatých
prostorách v Čankovicích zřídila nízkoprahový klub a začala poskytovat doplňkovou službu zaměřenou na předškolní přípravu
a pedagogickou podporu.
I přes veškeré kotrmelce, vnímáme, že služby Šance pro Tebe mají v lokalitě své pevné místo.
Koordinátorka lokality Hrochův Týnec, Chrast
Mgr. Nela Richtrová
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ŠANCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
...aneb “P”
Pracujeme s dětmi a s mladými dospělými formou:
• navázání kontaktu založeného na důvěře,
• sociálně pedagogická práce s výchovným obsahem.

Poskytujeme dětem a mladým dospělým:
•
•
•
•
•
•
•

bezpečný prostor, podporu a poradenství,
pomoc, radu a podporu v obtížné životní situaci,
potřebné informace,
asistenci při kontaktu s institucemi, ...aneb „!
zprostředkování dalších návazných služeb,
podporu při realizaci aktivit a nápadů,
volnočasové a vzdělávací aktivity.

Tyto služby realizujeme prostřednictvím nízkoprahových klubů a terénní práce.

Provozujeme:
•
•
•
•

Nízkoprahový klub Agora v Chrudimi
Nízkoprahový klub Futur v Chrudimi, Hrochově Týnci a v Prachovicích
Terénní program Streetwork v Chrudimi
Terénní program Jeskyně v Prachovicích
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Principy poskytovaných služeb:
• RESPEKT – respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klienta,
• KOMPETENCE - podporujeme seberealizaci, nezávislost a sociální dovednosti klienta,
• PROFESIONALITA – základem kvality poskytovaných služeb a podpory je odbornost 	
pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými
pracovišti, institucemi, zařízeními a v týmu,
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - bereme ohled individuální potřeby a přání klientů a společně
hledáme cestu k jejich naplnění,
• NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti: časová a prostorová
dostupnost, bezplatnost, anonymita, dobrovolnost, rovný přístup.
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NZDM Agora
NZDM Agora se primárně zaměřuje na děti a mládež ve věku 13- 26 let v obtížných životních situacích
nebo těmito situacemi ohroženými. Nejčastěji se jedná o situace kdy:

• tráví volný čas na ulici nebo nemají kde být a chtěli by navštěvovat bezpečný
klubový prostor,
• tráví volný čas stereotypně a uvítali by změnu,
• mají vlastní zájmy a potřebují vhodné podmínky pro jejich rozvoj,
• ocitají se v nových situacích nebo je jejich chování spojeno s riziky 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 podporu ve své situaci,
• nemají důvěru k institucím, a o to více potřebují přístup založený na důvěře.

Statistika za rok 2015
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Služby poskytujeme:

• v jejich přirozeném životním kontextu – ve vrstevnické skupině,
• hlavní důraz klademe na strukturované trávení volného času, které u mnohých snižuje
rizikové chování s pasivním trávením volného času na ulici,
• pracovníci kladou důraz na individuální přístup k uživatelům služby,
• zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze
odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové
skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.
-13-

V roce 2015 jsme věnovali pozornost prevenci. Uživatelé nízkoprahového klubu experimentují
v různých oblastech, ať už se jedná o drogovou problematiku, vztahové záležitosti či sex.
Častým tématem rozhovorů s klienty je také konflikt se zákonem nebo rizikové chování
na internetu. V reakci na tuto sledovanou skutečnost jsme realizovali preventivní uzavřené
skupiny na zmíněná témata. Našim cílem bylo děti a mladé dospělé upozornit na jejich rizikové
chování. Vyvrcholením preventivního projektu byla třídenní pobytová akce v záchranné stanici
pro ohrožená zvířata v Pasíčkách, která pomohla vytrhnout mladé z jejich každodenních
stereotypů a sociálně nepodnětného prostředí.
Ve sledovaném roce jsme rovněž na vybraných základních školách v Chrudimi realizovali
preventivní programy s cílem předcházet vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů.

-14-

NZDM Futur

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 6 - 26 let
v Chrudimi a v Hrochově Týnci a Prachovicích:

•
•
•
•
•
•
•

bezpečný prostor, podporu a poradenství,
pomoc v obtížné životní situaci,
podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů,
potřebné informace,
asistenci při kontaktu s institucemi,
zprostředkování dalších, návazných služeb,
volnočasové aktivity.
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Cílová skupina
Děti a mládež v Chrudimi (ve věku od 6 do 19 let), v Hrochově Týnci (ve věku od 6 do 26 let)
a v Prachovicích (ve věku od 15 až 26 let) ohrožené nepříznivou sociální situací v období dospívání
(např. problémy doma, ve škole, v partě … nuda, nemít s kým si popovídat atd.).
Služba byla v roce 2015 poskytována jak ambulantní formou v prostorách nízkoprahového klubu,
tak formou terénní dle potřeb uživatelů a daných lokalit. Terénní formou rozumíme práci na místech,
kde se uživatelé přirozeně zdržují, řadíme sem i telefonické konzultace ve prospěch uživatelů.
Pracovníci průběžně mapovali lokalitu a cílovou skupinu. Udržováním pravidelného kontaktu
se podařilo navázat s jednotlivci i vrstevnickými skupinami vzájemnou důvěru.
Služba úzce spolupracovala se službami uvnitř organizace (s Terénním programem pro rodiny v rámci
organizace Šance pro Tebe), ale i s dalšími institucemi.
-15-

Ohlédnutí:
Chrudim
Naším velkým úspěchem v roce 2015 bylo zrealizování uzavřených preventivních skupin
a pobytové akce v rámci projektu „Zelená prevenci“, kde jsme s dětmi měli možnost
probrat témata více do hloubky. Pro naše klienty to bylo přínosné hlavně v tom, že dostali
možnost přijímat informace zábavnou a pro ně zajímavou formou a vyjadřovat se k různým
tématům, o kterých slýchávají a prožívají je ve skutečnosti.
Za další velký úspěch považujeme to, že přes několikerá střídání pracovníků klubu
se podařilo službu udržet a dokonce jsme zaznamenali i příchod mnoha nových klientů.
Poslední významnější událostí, kterou bychom chtěli vyzdvihnout, je zavedení
pravidelného tanečního kroužku pro naše klienty. Tuto aktivitu vede od začátku jedna
z našich dobrovolnic a je obdivuhodné, že se jí podařilo motivovat děti k pravidelnému
docházení na aktivitu a vybudovat jim k tanci vztah.
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Hrochův Týnec
Začátek roku 2015 byl v lokalitě poklidný, na klubu se ustálili dva stálí pracovníci. Navázali jsme spolupráci
se školami v okolí (Vejvanovice, Hrochův Týnec, Rosice). Požádaly nás o představení vybraných preventivních
témat, především šlo o preventivní téma vztahy ve třídě, nebezpečí internetu, rasismus.
Preventivní témata jsme představovali i dětem na klubu, vždy jsme se snažili reagovat na aktuální téma, která
klienti řeší (např. lidská práva, péče o vlastní tělo, zdravý životní styl, sexualita, nebezpečí kouření a užívání drog).
Uspořádali jsme několik výletů s přespáním jak pro mladší klienty, tak pro starší. Největší úspěch u klientů měla
návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové a návštěva záchranné stanice pro zvířata Pasíčka. Se staršími
klienty jsme vyrazili na „čundr“ s přespáním pod širým nebem, prvotní obavy vystřídalo nadšení a nezapomenutelné zážitky.
V průběhu roku jsme realizovali několik workshopů, během kterých měli klienti možnost vyzkoušení činností,
se kterými se v běžném životě nesetkají (např. workshop o tetování, kde si klienti mohli vyzkoušet práci s tetovacím
strojkem, fotografický workshop, kde si mohli vyzkoušet fotografovat portréty, workshop breakdance, při kterém
jsme se společně naučili krátkou taneční sestavu a stoj na hlavě).
Nejoblíbenější akcí byl již čtvrtý ročník talentové soutěže „Tejnice má talent“, během které mohou klienti předvést
svůj talent ve zpěvu a tanci. Tato akce se pyšní velkou účastí. Nebyla jedinou, kde klienti mohli ukázat svůj talent.
Uspořádali jsme pingpongový turnaj pro klienty všech lokalit, pozvali jsme i děti ze základní školy Hrochův Týnec.
Bohužel z veřejnosti se nikdo neúčastnil.
V rámci setkávání jádrové skupiny v Hrochově Týnci (složené se zastupitelů města, klientů NZDM a TP, zástupců
majority a místně působících neziskových organizací) měli mladí dospělí příležitost vyjádřit své názory a prezentovat
je před ostatními, být účastni otevřené diskuze a zažít, že jejich nápadům se dostává pozornosti. Jedním z výstupů
těchto společných setkání byl návrh projektu workoutového hřiště, který byl poté přejat zástupci obce.
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Největším problémem, se kterým jsme se potýkali, bylo oznámení ze strany města, že se koncem roku musíme
vystěhovat z prostorů, kde jsme provozovali klub (suterén obecního úřadu). Což pro nás byla velmi smutná
zpráva, ale nenechali jsme se jí odradit. Klub jsme na konci prosince odstěhovali a využíváme prostor, který
nám zatím město pronajímá v pečovatelském domě. Službu poskytujeme více terénní formou a hledáme
v obci nové prostory pro klub. Vyjma Hrochova Týnce jsme službu terénní formou poskytovali také v Chrasti,
kde vnímáme velkou potřebnost, nicméně se stále nedaří zajistit prostor, ve kterém by mohla služba probíhat.
V reakci na otevření nové ubytovny v Čankovicích jsme začali poskytovat službu intenzivněji také v této
lokalitě. Na podzim se nám podařilo získat pronájem prostoru pro NZDM přímo na ubytovně. Snažíme se zde
působit komunitně – propojujeme služby pro jednotlivce a rodiny se službami pro děti.

Prachovice
V roce 2015 jsme klienty vyhledávali přímo v terénu nebo nás kontaktovali sami. V ojedinělých
případech byla klientům služba doporučena jinou institucí (škola, terénní program pro rodinu, OSPOD).
Jednou týdně jsme vyráželi do Heřmanova Městce, kde jsme v okolí autobusového a vlakového nádraží
kontaktovali cílovou skupinu a navazovali s nimi vztah s cílem předcházet a minimalizovat negativní
dopady rizikového chování a jednání.
V tomto roce proběhlo několik preventivních přednášek na různá témata nejen na klubu, ale od září
také na ZŠ a Základní škole speciální a praktické v Heřmanově Městci. Jednalo se o témata: Vztahy
ve třídě, Tolerance a respekt, Užívání návykových látek, Nebezpečí internetu. Současně vždy proběhlo
i krátké představení služeb Šance pro Tebe. Na klubu jsme s klient y navíc probírali témata: Láska
a sex, Vztah k životnímu prostředí, Jak hledat brigádu, Řekni škole ANO! a Trestná činnost u mladistvých.
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Během roku jsme na klubu i mimo něj uspořádali několik akcí pro klienty: Ukliďme svět, Enkaustika, Výlet do Aquaparku
v Pardubicích, Divadelní vystoupení dětí s loutkami, Rozloučení se školním rokem (v jeho rámci proběhl workshop thajského
boxu), Výlet na Lichnici, Stanování, Workshop břišního tance, Výlet na Kunětickou horu a Přednáška o dětském domově.
V lokalitě Prachovice - Heřmanův Městec probíhaly pravidelně dvě volnočasové aktivity: hudební kroužek a fotografický
kroužek. Výstupy z nich byly realizovány v rámci akcí Šance pro Tebe.
Pro pracovníky PHM probíhaly pravidelně metodika služeb a supervize. V tomto roce začala probíhat pracovní skupina, které
se účastní jak zástupci majority, tak minority i klienti NZDM.

Příběh
Dan žije s otcem a starším bratrem v azylovém domě pro rodiče s dětmi v Chrudimi. Je mu 10 let.
S maminkou, která žije v Praze, se téměř nevidí. Chodí na základní školu na druhém konci města.
Každý den se snaží docházet do školy. Nemá žádné zájmové kroužky, jelikož nemají příliš financí.
Jeho otec ztratil práci, a proto se rodina dostala do velkých problémů. Byli nuceni se odstěhovat
od všech známých a blízkých z Rychnova nad Kněžnou, kde předtím bydleli. Snaží se proto najít si
nové kamarády tady v Chrudimi a zpříjemnit si život v novém místě bydliště a i v tom mu pomáhá tým
pracovníků NZDM.
Celá rodina si přeje a všichni se snaží, aby se opět mohli vrátit zpět do Rychnova k blízkým.
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Terénní program Streetwork

Posláním služby Streetwork je vyhledávat, oslovovat a především podporovat mladé lidi ve věku od 12 do 26 let
v Chrudimi, kteří se ocitli v obtížných situacích při zdolávání cesty k dospělosti.

Sociální služba Streetwork volně navazuje na terénní práci s mládeží, která byla do roku
2005 realizovaná občanským sdružením Šance pro Tebe v souvislosti s klubem Futur
(tento „Streetwork Chrudim“ opět volně navazoval na činnost sociálních asistentů
Okresního úřadu z druhé poloviny 90. let). Program Streetwork byl registrován jako
sociální služba 30. 9. 2008.
V roce 2015 byla služba realizována týmem terénních pracovníků (sociální pracovníci a prac. v sociálních
službách), kteří pracovali v terénu, kde vyhledávali a aktivně oslovovali mladé lidi v Chrudimi. Další
důležitou činností bylo mapování a monitoring nových lokalit i stávajících kontaktních míst, místních
„problémů“, nových a stávajících „cílových skupin“.
Podařilo se oslovit a intenzivně pracovat s novými skupinami klientů, včetně mládeže a mladých dospělých
z městské ubytovny. V průběhu roku jsme navázali důležitou spolupráci s dalšími subjekty (Péče o duševní
zdraví, OSPOD, kulturní projekt Happy Season, základní školy, střední školy atd.). Podařilo se navázat
spolupráci se ZŠ Husova, kde bylo realizováno 10 preventivních setkání, což pomohlo i při informování
potenciálních klientů (předání informací o službě a činnosti celé organizace).
-20-

Pozitivně hodnotíme zapojení klientů do samotné organizace jednotlivých akcí, jako například fotbalového
turnaje, streetbalového turnaje atd. Dařilo se nám také v navazování kontaktu s veřejností a často právě
akcemi spolupořádanými s našimi klienty, jako například Módní přehlídka, Šancohraní, fotbalový turnaj
a především fotoworkshop, díky kterému jsme představili pomocí jednotlivých výstav řadu fotografií
a veřejnost tak mohla nahlédnout do způsobu vnímání našich klientů. Naši klienti měli také možnost
se na tři dny podívat do záchranné chovné stanice v Pasíčkách, kde mohli zažít nový pohled na vnímání
přírody a ochranu zvířat.

Mezi velmi povedené aktivity služby patří fotografický workshop, při kterém si klienti
vyzkoušeli práci s profesionálním fotoaparátem za odborného dohledu. Zároveň jsme
se zaměřovali na focení mobilním telefonem, které je klientům více dostupné. Mladí
fotografové si fotili budovy ve městě, portréty, i zvířata v záchranné chovné stanici
Pasíčka. Klienti mohou svoje zkušenosti z workshopu využít při svém vlastním focení
a zároveň se zdokonalovat v dalším ročníku fotoworkshopů.
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Terénní program Jeskyně
Statistika za rok 2015

klientů	  47
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Terénní program Jeskyně pracuje s klienty ve věku 6 – 14 let na zlepšení jejich nepříznivé soiální situace.

Cíle služby
• průběžně monitorovat a vyhledávat cílové skupiny v obci,
• snižovat sociální a zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života cílové skupiny,
• pomáhat klientům lépe se orientovat ve vlastní životní situaci a umět řešit své problémy
vlastními silami,
• vést /motivovat děti a mladé lidi k odpovědnosti za svůj život, povzbuzovat ke „směřování“
někým být, někam patřit, někam mířit,
• vést klienty k samostatnému a smysluplnému trávení volného času,
• pracovat na utváření důvěrného vztahu uživatel-pracovník a reagovat na podněty a potřeby klientů,
• nabídnout „bezpečnou“ možnost kontaktu se společenským prostředím,
• rozvíjet spolupráci v síti,
• pracovat na kontinuálním zkvalitňování informovanosti o službě (propagační materiály),
• získávat zpětné vazby od primární i sekundární cílové skupiny
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Cílová skupina
Děti a mládež v Prachovicích ve věku 6-14 let ohroženi nepříznivou sociální situací (např. omezené příležitosti
v obci, problémy doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací, s okolím…). Práce s primární cílovou skupinou
má dopad na okolí jedince (sekundární cílová skupina) - rodinní příslušníci, partneři a další osoby z blízkého
sociálního okolí, které mají významný vliv na utváření jeho životních postojů a návyků.

V roce 2015 byl program TP Jeskyně realizován ve vyloučené lokalitě Prachovice a Heřmanův
Městec, kde je vyšší koncentrace dětí a mladých dospělých ohrožených společensky nežádoucími
jevy. V průběhu roku se podařilo úzce propojit tuto službu s dalšími sociálními službami v organizaci,
s oddělením prevence na Městském úřadu Chrudim a dalšími institucemi (škola, obecní úřad,
atd.). Orientovali jsme se na primární a sekundární prevenci dětí a mladistvých ohrožených
nežádoucími sociopatologickými jevy. Klienty jsme aktivně vyhledávali, průběžně jsme mapovali
danou lokalitu, vyhodnocovali a na základě potřeb jsme flexibilně vyráželi do různých částí obce
a města (parky, před nádraží, okolí autobusových zastávek, vznik squatu v opuštěné zahradě
a scházení se dětí v tomto prostoru, obtížné životní situace – úmrtí člena rodiny, atd.). V rámci
komunitních aktivit se podařilo aktivizovat cílovou skupinu (nacvičení divadla včetně výroby kulis,
pěvecké vystoupení atd.). Podařilo se realizovat preventivní programy na základních školách
a tím předcházet vzniku patologických jevů, snižovat míru ohrožení pro cílovou skupinu.
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Příběh
Povím vám příběh o jedné mladé dívce. Tato dívka byla pořád sama. Velice se trápila svým osudem.
Narážela v životě na lidi, o nichž si myslela, že by se s nimi mohla kamarádit. Ti se jí však většinou posmívali,
nezajímala je. Nehledali to, jaká opravdu je. Vedle toho potkávala mnoho zajímavých lidí, kteří stáli o to,
aby se s ní mohli sblížit. Nevážila si však sebe samotné. V jejím životě chyběl někdo, kdo by ji poradil, jakým
způsobem získat přátele a prozradil ji, jak se k sobě opravdoví přátelé chovají.
Ptáte se proč? V životě zažívala jedno zklamání za druhým. Neměla sílu čelit nástrahám života, pomluvám
a posměškům. Její rodiče ji měli moc rádi, stejně i ostatní své děti. A že jich bylo… Těžko si vůbec vzpomenout
na jejich jména, jak sama přiznala. Rodiče však vzhledem ke svému pokročilému věku a době, ve které
vyrostli, neměli dostatek zkušeností s tím, jak se dnes mladí lidé k sobě chovají. Neuměli jí pomoci. Rodičům
chyběly dovednosti, aby jí dokázali poskytnout potřebnou oporu v hledání sebe sama. Vzhledem k tomu,
že chtěla patřit do nějaké party, se začala chovat stejně, jako se k ní chovali druzí. Tím se její situace ještě
zhoršila, často byla sama, nikdo o ni nestál, její smutek se prohluboval.
Dívka se dozvěděla o možnosti potkávat se s pracovníky, kteří pracují v jejím okolí s mládeží. Té příležitosti
využila. Nejprve trávila společný čas s ostatními dětmi a mladými dospělými, kteří se s pracovníky scházeli.
Postupně si zde našla přátele. Získala nové poznatky a zkušenosti do života. Začala na svět pohlížet i z jiné
stránky, což ji pomohlo najít sílu jít v životě dál a svěřit se se svým příběhem pracovníkům. Dívka získala
díky opoře od druhých důvěru v sebe sama. Přišla na to, že vše není černobílé. Uvědomila si, že okolní dění
je z nějakého důvodu, zjistila důležitost se nad tím vším zamyslet. Hodně věcí se naučila a učí se dál… dala
šanci změně ve svém životě.
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ŠANCE PRO RODINY A JEDNOTLIVCE
Pracujeme s jednotlivci i s celými rodinami formou:
•
•
•
•

terénní sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
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.

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

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.

Provozujeme:
Terénní program a službu Sanace rodiny v ORP Chrudimi.
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Principy poskytovaných služeb:
• RESPEKT – respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klienta,
• KOMPETENCE - podporujeme klientův rozvoj, seberealizaci, nezávislost a sociální
dovednosti klienta,
• PROFESIONALITA – základem kvality poskytovaných služeb a podpory je
odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání,
spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi, zařízeními a v týmu,
• BEZPEČNOST - zajišťujeme bezpečné prostředí pro jednání, důvěrnost a
respektování soukromí. Pracujeme v přirozeném prostředí klienta – tj, tam,
kde se cítí dobře,
• BEZPLATNOST - služba není za úhradu,
• DOBROVOLNOST - klient kdykoliv může přerušit spolupráci,
• ROVNÝ PŘÍSTUP - ke všem přistupujeme stejně,
• MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST SDĚLENÝCH INFORMACÍ - bez vědomí klienta a jeho
souhlasu nesdělujeme, nezjišťujeme informace od třetích osob.
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Sanace rodiny

Statistika za rok 2015

rodin   
25
setkání 1 260

Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi. Cílem je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny
ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Pracujeme na partnerské úrovni, budujeme vztah důvěry a jdeme cestou dílčích cílů. Cílem služby
je pomoci vyřešit klientovi jeho obtížnou životní situaci, současně naučit klienta rozpoznat míru ohrožení
a najít řešení, popřípadě o pomoc požádat. Pracujeme na zkompetentnění klienta a obsazení prázdných
míst zkušenostmi a dovednostmi, které využije v budoucím životě.
V roce 2015 jsme službu poskytovali celoročně, a to především ve vyloučených romských lokalitách
Chrudimska. Využití služebního vozidla nám umožňovalo poskytovat službu i v dopravně nedostupných
menších obcích.
Tým pracovníků byl tvořen sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a dobrovolníky.
Díky „širokým týmům“ bylo možné zkvalitnit a zintenzivnit práci v rodinách ohrožených umístěním dítěte/
dětí mimo rodinu.
-27-

V roce 2015 se nám podařilo spolupracovat s rodinami, které měly zájem aktivně změnit svou situaci.
Ve spolupráci s dalšími subjekty (OSPOD, škola, dětský lékař, odborný lékař, atd.) jsme vytvářeli
podpůrnou síť služeb pro rodinu a její členy tak, aby bylo sníženo ohrožení rodiny a jejích členů. Služba
využívala zázemí v lokalitách, kde Šance pro Tebe již několik let poskytuje sociální služby. Ke své práci
klíčoví pracovníci využívají znalost lokality a jsou její součástí. I v rámci organizace docházelo k propojení
sociálních služeb tak, aby odráželo potřeby jednotlivých rodin, tzn. klíčový pracovník spolu s rodinným
asistentem síťovali služby s NZDM, Předškolkou a s dobrovolníky. Nedílnou součástí praxe je otevřená
komunikace s dalšími odborníky ve prospěch klienta.
Klientem služby je rodina jako celek, součástí poskytování služby byla často individuální práce s dítětem,
ale ne jako jediná náplň poskytované služby. Společně jsme se členy rodiny pracovali na odvrácení
možnosti odebrání dítěte z rodiny nebo na udržení kontaktu dítěte s rodinou v době umístění mimo
rodinu, popř. na umožnění návratu dítěte zpět do rodiny. Cílem sanace rodiny bylo vést uživatele
k samostatnosti a k rozvoji jejich kompetencí a tím docílit udržitelnost kvalitativních změn v rodině.
V některých případech jsme teprve na začátku cesty.
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Terénní program pro rodiny
Služba je poskytována v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku (především Hrochův Týnec, Chrast, Prachovice a v rámci
problematiky začleňování a eliminace sociálního vyloučení pracujeme s obyvateli nově vzniklé soukromé ubytovny v Čankovicích).

Cílová skupina:
Jednotlivci nad 15 let věku v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené sociálním vyloučením,
dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, osoby žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.).
Cílem služby je vyhledávat osoby v nepříznivé sociální situaci, tzn. osoby, které řeší problémy se zadlužením,
s nevyhovujícími bytovými podmínkami, nezaměstnaností, výchovnými problémy u dětí apod. Podstatné
je navázání a udržení vzniklého vztahu, budování důvěry mezi pracovníkem a klientem a společná práce
na rozvoji jeho osobního potenciálu a soběstačnosti.

Při dosahování stanovených cílů jsou uplatňovány
následující principy:
•
•
•
•
•
•

ZAPOJENÍ UŽIVATELE – jeho aktivita,
ODPOVĚDNOST - vydefinování kompetencí
PARTNERSTVÍ
SUBSIDIARITA
ROVNÉ PODMÍNKY - stejné příležitosti
TRANSPARENTNOST

Statistika za rok 2015

rodin   
302
setkání 4 186
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V roce 2015 byla služba realizována týmem terénních pracovníků (sociální pracovníci a prac. v sociálních
službách), kteří pracovali v terénu - vyhledávali a aktivně oslovovali cílovou skupinu v jednotlivých
lokalitách. Velkým přínosem byla skutečnost, že se jednalo převážně o práci v lokalitách, kde se terénní
program pro rodiny stal součástí života v obcích, městech. Průběžně jsme monitorovali lokalitu a v týmu
tyto informace vyhodnocovali.
Pracovali jsme na individuálních zakázkách klientů, ale stejně tak jsme se věnovali řešení vydefinovaných
základních sociálních problémů a témat daných lokalit (nezaměstnanost, rasová nesnášenlivost,
navázání dialogu, vzdělávání, atd.). Spolupráce se prolínala celým rokem 2015 a vycházela z potřeb
organizace (služby), současně z potřeb jednotlivých klientů. Spolupracujeme s Městským úřadem
Chrudim (Odbor sociálně-právní ochrany dětí, Oddělení sociální prevence a pomoci) – pravidelná setkání
klíčových pracovníků, či zástupců služby, účast v pracovních skupinách, komunitním plánování atd.
Probíhala pravidelná a aktivní účast na jednáních zastupitelstev jednotlivých lokalit. Dále jsme prohloubili
spolupráci se základními školami v lokalitách a dalšími institucemi (středisko výchovné péče, Policie ČR,
probační mediační služba, zástupci volnočasových aktivit, lékaři atd.). Našim cílem bylo služby síťovat tak,
aby tvořily podpůrnou síť pro jednotlivé uživatele včetně toho, aby došlo k zasíťování dané lokality. V rámci
zvýšení šancí uplatnění na trhu práce pro klienty pokračovala úzká spolupráce s Šicí dílnou (Šance pro
Tebe) – zaměstnávání v rámci tréninkových pracovních míst a v projektu s Městem Chrudim na zvýšení
šance uplatnění lidí dlouhodobě vedených na úřadu práce na trhu práce. Společně s cílovou skupinou
jsme se podíleli na realizaci komunitních akcí (vaření, besedy, diskotéka pro děti, filmový festival Jeden
svět atd.).
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Prostřednictvím terénní sociální práce s využitím metod komunitní práce bylo našim cílem pro rok 2015
aktivizovat romské komunity ve vyloučených lokalitách a vyvolat změnu, která vyrovná šance
na rovnoprávné zapojení do občanské společnosti. Pracovali jsme na podpoře a nalezení vlastních zdrojů
u jednotlivců, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Dalším našim cílem, který se podařilo naplnit,
bylo snížení napětí v určitých lokalitách a tím podpořit obyvatele obce - nastavení podmínek pro společný
dialog a společné hledání řešení jednotlivých situací.
Příběh
V lokalitě Chrudim jsme navázali spolupráci s klientkou, která přijela do naší lokality ze slovenské
osady a požádala nás o pomoc – pomohli jsme zajistit rodný list, občanský průkaz, zdravotní
pojištění, sociální dávky. S klientkou jsme aktivně hledali bydlení (žila dočasně u příbuzných),
a to se nám podařilo zajistit na soukromé ubytovně v Chrudimi, pomohli jsme jí zajistit dávky
hmotné nouze.
Po čase za klientkou přijel její přítel s dětmi. Začala intenzivnější spolupráce – bylo potřeba
pomoci rodině zajistit bydlení, finance, práci pro manžela - otce dětí. Následně jsme řešili
i předškolní výuku pro dvě starší děti (předškolní děti, bez znalosti jazyka), byla jim nabídnuta
předškolka v naší organizaci.
Klientka průběžně získává nové kompetence – sama si dokázala zajistit větší byt a vybavení
bytu, v novém bydlišti zařídila obvodního lékaře pro své děti.
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“Pomoz překonávat bariéry,
STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM.”
Dobrovolnická agentura je akreditovanou organizací dobrovolníků a je součástí Šance pro Tebe. Oproti
minulým rokům organizace začala v roce 2015 využívat dobrovolníky pouze uvnitř organizace, a to
z důvodu rozšiřování služeb do dalších lokalit Chrudimska, růstu organizace a celkové potřeby zaměřit
dobrovolnictví směrem k ohroženým rodinám, se kterými se ve službách potkáváme. Dobrovolníci se stali
nedílnou součástí týmu jednotlivých lokalit (nadále byli zapojeni do volnočasových aktivit v NZDM klubech
a v dalších aktivitách organizace).
Dobrovolnická agentura Šance pro Tebe, z. s. je akreditována u MV ČR a své služby poskytuje na základě
zákona č. 198/2002 Sb.
V roce 2015 jsme v rámci dobrovolnické agentury pokračovali v poskytování služeb stávajícím i začínajícím
dobrovolníkům, a to skrze dobrovolnické programy „Dobrovolnictví v komunitách I“ a „Dobrovolnictví v komunitách II“,
jež byly i v roce 2015 plnohodnotnou a vyhledávanou součástí nabídky naší dobrovolnické agentury.
Do dobrovolnických programů bylo v roce 2015 zapojeno 19 dlouhodobých a 45 krátkodobých dobrovolníků.
Krátkodobí dobrovolníci v roce 2015 pomohli při realizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět
Chrudim, na beneficích, výstavách, Dnu dětí a Dnu dobrovolnictví Chrudim, při jednorázových aktivitách
Šance pro Tebe jako jsou výlety, tvořivé workshopy, dále pak při komunitních aktivitách, sportovní akci
Streetball Šance pro Tebe, úklidové akce v rámci Ukliďme svět aj.
Statistika za rok 2015:
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19 dlouhodobých dobrovolníků  
45 krátkodobých dobrovolníků

Dlouhodobí dobrovolníci participovali také na projektu Dobrovolnictví v rodinách podporovaném Nadací
Adra. Během realizace projektu docházelo a stále dochází k naplňování cíle, kterým je zapojení dobrovolníků
do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích a Heřmanově Městci. Proškolení dobrovolníci výrazně
přispívají ke zvyšování kvality života dětí a rodin ze sociálně vyloučených lokalit. Nejdůležitějším přínosem
je podpora rodin a dětí v aktivním trávení volného času a podpora při přípravě do školy, zapojení rodičů
do všech aktivit jejich života a zvyšování kompetencí při péči o děti aj. Zapojením dobrovolníků v rodinách
také dochází ke zprostředkování kontaktu s dalšími zástupci většinové společnosti.
Přínosem projektu je tak mimo jiné propagace dobrovolnictví a šíření informací o sociálních službách,
které poskytujeme.
Za zmínku stojí také nominace a ocenění našich dvou dlouhodobých dobrovolnic v rámci společenské
akce „Oceňování nestátních neziskových organizací, společensky odpovědných firem, dobrovolníků
a zaměstnavatele pro rok 2015“ pořádanou Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem.

Dlouhodobí dobrovolníci v roce 2015
Balcarová Hana, Balejová Aneta, Čopáková Barbora, Hofmanová Jana, Jandová Lenka,
Janková Veronika, Jegrmanová Kateřina, Jelínková Petra, Jirásková Radka, Kořínek Martin,
Kubalová Veronika, Macounová Markéta, Machková Kateřina, Osmíková Michaela, Pavlíková
Monika, Solilova Nikola, Trojanová Kamila, Vacková Aneta, Vaníčková Stanislava

Děkujeme!
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ŠANCE PRO...podpůrné služby
• poskytujeme předškolní přípravu dětem ze sociálně vyloučených lokalit,
• nabízíme uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost,
• prostřednictvím Centra podpory nabízíme zázemí kulturním, společenským
a zájmovým aktivitám,
• provozujeme Dům Agora jako “místo k setkávání”,
• organizujeme festival dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi,
• v prostředí sociální sítě poskytujeme expertní služby,
• koordinujeme skupinu Case managementu města Chrudim,
• realizujeme projekt Poznej svého teenagera.
Formou sociálního podnikání provozujeme šicí dílnu a obchod.
Šance pro Tebe ve spolupráci s Probační a mediační službou Chrudim umožňuje výkon obecně
prospěšných prací (dále jen OPP) - uložený alternativní trest – tj. trest nespojený s odnětím svobody.
Šance pro Tebe poskytuje prostor pro odpracování trestu, neboli možnost pro odsouzeného vlastní
aktivitou odčinit své trestné jednání, což přináší prospěch jak společnosti (práce odsouzených sleduje
obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě
s “čistým štítem.” V roce 2015 tuto šanci využili 4 odsouzení, z toho 2 mladiství.
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ŠANCE PRO AKTIVITY
Podpořených akcí:

zápůjčkou prostor 18   
zápůjčkou vybavení 32

Centrum podpory volnočasových
a zájmových aktivit

• poskytuje materiálně technické zabezpečení volnočasovým a zájmovým
aktivitám klientů Šance pro Tebe,
• poskytuje vybavení, prostory a techniku, kterou klienti potřebují k rozvoji svého
talentu a dovedností a ke které běžně nemají přístup,
• poskytuje zápůjčky vybavení dospělým klientům organizace,
• 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 aktivity, které jsou v souladu s listinou základních práv a svobod a v souladu s
posláním Šance pro Tebe, z.s.. Převážně se jedná o aktivity a spontánní záměry, které by bez této
podpory neměly šanci na realizaci.
Pokračovali jsme v realizaci tzv. komunitních úterků, kdy je Agora otevřena veřejnosti s nabídkou
besed, workshopů, divadelních představení, zajímavých hudebních vystoupení, výstav, cvičení jógy
a další. V roce 2015 jsme uspořádali 49 komunitních úterků s celkovým počtem 262 účastníků.
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UŠITO S ŠANCÍ
Sociálně podnikáme ... v oboru šití a úklidu
Jaký byl rok 2015 v naší šicí dílně s obchodem? Úspěšně jsme pokračovali v realizaci projektu „Streetwork
pro děti a mládež“, prostřednictvím něhož jsme provozovali tréninková pracovní místa pro mladé lidi
do 26 let a poskytli šanci získat zkušenost se zaměstnáním, základními pracovními návyky. Získáním
potřebné praxe a motivací ke změně se zvýšily šance při uplatnění na trhu práce. Velkou oporou nám
byl i projekt města Chrudim „Máme šanci na sobě pracovat“, který již potřetí dal šanci ženám a mužům
ohroženým sociálním vyloučením zažít úspěch a naučit se něco nového v oboru šití a úklidu. V průběhu
roku využilo 10 dívek a žen „zaměstnání na zkoušku“ s možností získat praxi v oboru šití, úklidu a prodeje.
Pod vedením zkušené mistrové se učily základy ručního a strojového šití. Své dovednosti prohlubovaly
při tvorbě výrobků, které pak samy prodávaly v obchodě a prezentovaly je i na veřejných akcích. Dalších
7 žen z Chrudimi, zejména dlouhodobě nezaměstnaných nebo po mateřské dovolené, rozšířilo naše řady
při kurzech odpoledního šití a úklidu. V dílně tak vznikaly tašky všech velikostí a tvarů, polštáře, ubrusy,
prostírání, zástěry a mnoho různých dekoračních a dárkových předmětů.
Všechna pracovní místa byla podporována prací sociálního asistenta s nabídkou pomoci řešit konkrétní
obtížné životní situace, zvyšovat osobní kompetence, zodpovědnost a sebevědomí.
Děkujeme za podporu České asociaci streetwork, Národnímu vzdělávacímu fondu, městu Chrudim,
Pardubickému kraji, drobným dárcům a všem, kteří si objednali zhotovení zakázky na míru (ušití
propagačních předmětů), úklidu prostor nebo drobných oprav. Spolu s Vámi jsme dali šanci 17
ženám, současně díky Vám měly možnost zažít si úspěch a pochvalu za dobře odvedenou práci,
někdy i poprvé v životě.
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PROJEKTY A DOTACE V ROCE 2015
Festival Jeden svět
Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni jsme uspořádali již 10. ročník festivalu, který byl složen
i v tomto roce z projekcí pro veřejnost a z promítání pro žáky základních a středních škol (zakončeny
debatou s odborníkem - šance téma lépe pochopit). Festival Jeden svět v Chrudimi v roce 2015
navštívilo 480 diváků, z toho 318 žáků a studentů školních projekcí a 162 diváků z řad veřejnosti.
Návštěvníci viděli řadu zahraničních i českých dokumentů, jež spojovala tématika lidských práv.
Tématem Jednoho světa v roce 2015 bylo „Praskněte své bubliny“ a to převážně proto, že Jeden svět
vznikal ve chvíli, kdy světem hýbaly zásadní události jako útok na redakci satirického týdeníku v Paříži,
válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu či nárůst rasismu v České republice. Festival tak reagoval
na postoj většiny společnosti zůstat v „ochranné bublině“, kde je příjemně a máme pocit, že to, co je
venku, se nás netýká.
Festival začal v pondělí 16. 3. 2015 promítáním pro školy, oficiálně pro veřejnost byl zahájen v pátek
20. 3. 2015 za přítomnosti starosty města Chrudim Mgr. Petra Řezníčka, dramaturga festivalu Jeden
svět Praha – Ondřeje Moravce a ředitelky organizace Šance pro Tebe Bc. Sophie Dvořákové.
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Poznej svého teenagera
V roce 2015 jsme dostali šanci pokračovat v realizaci projektu Poznej svého teenagera, podpořeného
grantem města Chrudim v rámci programu Zdravé města a místní Agenda 21.
V průběhu celého roku byla v provozu Poradna pro rodiče dospívajících. Poradnou, kterou zajišťovali
Michal Zahradník, Petr Pražák, Martina Šťastná a Petr Miklas, prošlo 13 klientů v celkové časové
dotaci 44 hodin.
Prostřednictvím projektu jsme zrealizovali 4 semináře Poznej svého teenagera, které stejně
jako v minulém roce zajišťovali lektoři Petr Pražák a Michal Zahradník, kterých se zúčastnilo celkem
33 návštěvníků z řad rodičů a odborníků.
Novinkou letošního projektu byla realizace sebe-rozvojové skupiny pod vedením Petra Pražáka
a Martiny Šťastné. Lektoři zajistili maximální bezpečí ve skupině nastavenými společnými pravidly,
pracovali formou skupinové psychoterapie s využitím dynamiky skupiny. Účastníci skupin sdíleli své
zkušenosti, pocity, myšlenky, nejistotu, řešili vztahy se svými dospívajícími dětmi. Do jarní skupiny
se zapojilo 8 klientů. Po prvních třech měsících došlo ke zhodnocení dosavadního fungování a celá
skupina až na jednu klientku se rozhodla, že bude pokračovat v září ve stejném složení. V podzimním
běhu tak pokračovalo 7 klientů.
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Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji II – „Zajištění
terénních programů v sociálně vyloučených romských
lokalitách v Pardubickém kraji II – OPR Chrudim“
Termín realizace: červen 2014 až květen 2015

V roce 2015 jsme úspěšně dokončili realizaci veřejné zakázky Pardubického kraje na zajištění terénních
programů v sociálně vyloučených lokalitách v Chrudimi, Prachovicích, Hrochově Týnci a Chrasti. Jejím
hlavním cílem bylo podpořit obyvatele ve věku nad 15 let, kterým hrozilo vyloučení ze společnosti.
Realizace tohoto projektu nám pomohla rozšířit působení naší organizace i do vzdálenějších lokalit.
Terénní práce ve vyloučených lokalitách se skládala z vyhledávání jednotlivců a jejich podpory např.
v oblasti bydlení, finanční gramotnosti, výchově dětí anebo v prevenci zdravotních problémů a vedle
toho z průběžného monitoringu lokalit. Práce sociálních pracovníků probíhala v přirozeném prostředí
klientů. Během realizace Individuálního projektu “Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji “bylo v roce 2015 podpořeno 329 osob, za celé období realizace
projektu jsme pak podpořili 528 osob.
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Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji II – „Zajištění
sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
v sociálně vyloučených lokalitách v Pardubickém kraji –
Chrudim, Hrochův Týnec, Prachovice“
Termín realizace: červen 2014 až květen 2015

V roce 2015 jsme úspěšně dokončili veřejnou zakázku Pardubického kraje na zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci. Jejím hlavním cílem
bylo podpořit obyvatele (mladé dospělé) ve věku 15-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Tato sociální služba pro děti a mládež žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách měla preventivní
charakter. Nabízela smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí a minimalizovala tak vznik
nežádoucího rizikového chování a páchání trestné činnosti, zprostředkovávala kontakt se společenským
prostředím, nabízela pomoc při řešení či předcházení nepříznivé sociální situace. Tato služba
se zaměřovala na témata jako je vzdělávání klientů, zejména na jejich pravidelnou školní docházku
a plnění školních povinností, na pomoc při volbě profese a hledání pracovního uplatnění. Během
realizace Individuálního projektu “Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit
v Pardubickém kraji” bylo v roce 2015 podpořeno 120 osob, za celé období realizace projektu jsme
pak podpořili 209 osob.
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Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska
Termín realizace: leden 2015 až prosinec 2015
Poskytovatel grantu: Úřad vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce za rok 2015

Už potřetí v řadě jsme uspěli v dotačním řízení Úřadu vlády ČR. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let a na jejich rodiny. Navázali jsme na projekt z roku 2014 a rozšířili
ho o další aktivity. Poskytovali jsme služby v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti (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),
efektivní trávení volného času (zaměření na zažití úspěchu, zvyšování zájmu rodičů o společné trávení
volného času se svými dětmi) a nové aktivity: zřízení rodinných center, které nabízí bezpečný prostor
rodičům a jejich dětem pro sdílení zkušeností a zážitků a rozvoj romských komunit a jejich začlenění
do většinové společnosti (zaměřili jsme se proto ve všech lokalitách na komunitní rozvoj jako vhodný
prostředek, jak pracovat s motivací, odpovědností a aktivní účastí členů romských komunit na veřejném
životě).
Projektem bylo podpořeno 9 osob při výběru dalšího vzdělávání, 28 dětí pravidelně navštěvovalo
nabízenou volnočasovou aktivitu, navázali jsme spolupráci se 7 školami.
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Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku
Termín realizace: leden 2015 až prosinec 2015
Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dotačním programu
na podporu integrace romské komunity v roce 2015

Projekt probíhal v Chrudimi, v Prachovicích a Hrochově Týnci již počtvrté. Nově jsme aktivity rozšířili
do Chrasti a Čankovic. Celkem bylo podpořeno 79 dětí předškolního věku a jejich rodiny ohrožené
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 zvýšení kvality života těchto dětí pomocí speciálně vytvořené nabídky služby,
která pomohla zajistit přístup ke vzdělání (dát šanci na „srovnání handicapů“ při nástupu do základní
školy) a podpořila rozvoj nadání dětí zapojených do projektu. Našim cílem bylo zprostředkovat dětem
i jejich rodičům pozitivní zkušenost ze vzdělávání a být nápomocni při odstraňování bariér a předsudků
na všech stranách. Předškolní přípravou jsme děti a jejich rodiče učili odpovědnosti při přípravě
do školy, poukazovali na důležitost vzdělání pro budoucí kvalitu života a snažili se pomoci integrovat
děti do většinové společnosti.
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.
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Sanace je spolupráce – rodinní asistenti
Termín realizace: leden 2015 až listopad 2015
Poskytovatel grantu: Nadační fond J&T

V závěru roku jsme uspěli v dotačním řízení Nadačního fondu J&T. Realizací tohoto projektu jsme navázali na
dlouhodobou spolupráci s nadačním fondem. Prostřednictvím projektu se podařilo udržet rodinné asistenty v
ohrožených rodinách, díky čemuž byla poskytnuta pomoc a podpora při řešení širokého spektra problémů. Rodinný
asistent vstupoval do rodiny, která se ocitla v situaci, se kterou si bez pomoci druhých nevěděla rady. Prostřednictvím
každodenního kontaktu s ní a jejími členy společně rodinní asistenti a členové zapojených rodin hledali cestu z
„bludného kruhu.“ Cílem bylo vést všechny členy rodiny k samostatnosti, k rozvoji kompetencí, poskytnout rodině a
jejím členům pozitivní vzorce chování a docílit udržitelnosti kvalitativních změn v rodině samotné a dát tak šanci na
změnu v zajetých stereotypech. Rodinná asistence se tak stala součástí práce s ohroženou rodinou na Chrudimsku.
Termín realizace: červen 2015 až červen 2016
Poskytovatel grantu: Nadace Adra

Dobrovolnictví v rodinách a NZDM

Cílem projektu bylo zapojení dobrovolníku do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených
sociálním vyloučením. Proškolení a motivovaní dobrovolníci pomáhali v oblasti zvýšení kvality života dětí ze sociálně
vyloučených lokalit. Vedle toho dobrovolník působil na rodinu jako na celek, včetně hodnot v rodině (není všechno
za peníze, další člověk, který přichází do systému rodiny, možnost získání pozitivního vzoru, nabourání hodnotového
systému a stereotypů v rodině atd.). Dobrovolník v rodině představoval možnosti neformálně popovídat, sdílet
radosti, starosti a trápení, vnést do života rodičů a dětí nové podněty, impulsy a to na základě přátelského
vztahu. Prvek dobrovolnosti také v rodičích (klientech) posiloval vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty.
Práce dobrovolníka je jiná než práce profesionála, je založená na jiných principech. Dobrovolníci
nabízí svůj soukromý čas a přátelství.
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Streetwork pro děti a mládež - podpora sociální práce
s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink
v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci
ve vyloučených lokalitách
Termín realizace: červen 2014 až duben 2017
Poskytovatel grantu: Nadace Velux prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu a České asociace streetwork

Stěžejní aktivitou projektu je vytváření a podpora tréninkových pracovních míst s cílem podpořit „šanci“
směrem k uplatnění mladých dospělých na trhu práce, popř. zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání
(získání kvalifikace). Projektem „Velux“ jsme zprostředkovali zkušenost se zaměstnáním a praxi v oboru
šití celkem 9 osobám (více v popisu Ušito s šancí). Do realizace projektu se zapojily 3 dobrovolnice.
Ve spolupráci s městem Chrudim jsme vytvořili 3 pracovní místa na dohodu o provedení práce.
V roce 2015 v rámci projektu prevence kriminality jsme tak podpořili 6 osob, které získaly a upevnily si
pracovní návyky v oboru šití, obsluhy obchodu a úklidových pracích.
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„Já, předškolák“

Termín realizace: duben 2015 až březen 2016
Poskytovatel grantu: NFond pro nestátní neziskové organizace, jež je financovan z EHP fondů 2009–201

V roce 2015 jsme uspěli ve 2. výzvě pro přidělení dotací v programu Sociální inkluze z prostředků EHP
fondů 2009–2014 prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace.
Projekt reagoval na potřeby dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci projektu pracovali pedagogové
s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí v lokalitách Chrudim, Prachovice, Chrast, Hrochův
Týnec, Čankovice a individuálně v dalších menších obcích. Cílem bylo usnadnit vstup do první třídy
základní školy a předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly
ohrozit průběh dalšího vzdělávání. Aktivity projektu, které pracovníci realizovali, zprostředkovaly dětem
i jejich rodičům pozitivní zkušenost se vzděláváním a napomohly k odstranění bariér a předsudků
na straně rodičů, pedagogů a spolužáků. Podařilo se zamezit zbytečnému přestupu dětí do speciálních
škol, děti i jejich rodiče se naučili odpovědnosti při přípravě do školy, podařilo se zvýšit význam vzdělání
v zapojených rodinách v tomto projektu. V průběhu roku 2015 bylo projektem podpořeno 47 dětí.
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DOTACE A GRANTY V ROCE 2015:
Poskytovatel dotace: Město Chrudim
1. Přidělena přímá dotace na rok 2015 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 2015.
3. Poznej svého teenagera - podpořeno grantem města Chrudim v programu Zdravé město a místní Agenda 21

Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
1. Účelová dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb.,
Podpořeny služby NZDM Klub Agora, NZDM Futur, TP Streetwork, TP Jeskyně, Sanace rodiny,
Terénní program pro rodiny.
2. Dotační program: Program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách
Podpořeny služby NZDM Klub Agora, NZDM Futur, TP Streetwork, TP Jeskyně, Sanace rodiny,
Terénní program pro rodiny.
3. Dotační program: Program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení
Podpořen projekt Dobrovolnictví v komunitách.
4. Grantové řízení: Podpora sociálního podnikání a rozvoje neziskového sektoru – program 1 podpora
sociálního podnikání

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.
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ŠANCE PRO TEBE V ČÍSLECH
Výkaz zisku a ztráty 2015 v tis. Kč
NÁKLADY
spotřeba materiálu

spozřeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
daně a poplatky
odpisy
CELKEM

hlavní činnost
356,00
324,00
6,00
38,00
16,00
961,00
8 247,00
49,00
12,00
1,00
17,00
10 027,00

VÝNOSY
hlavní činnost
134,00
tržby za vlastní výrobky
3 165,00
tržby z prodeje služeb
3,00
tržby za prodané zboží
93,00
ostatní tržby
29,00
změna zásob výrobků ŠD
3,00
zúčtování fondů
6,00
jiné ostatní výnosy
1 108,00
přijaté granty a dary
0,00
členské příspěvky
5 592,00
provozní dotace
10 133,00
CELKEM
ZISK ORGANIZACE CELKEM: ... 106 000,00 Kč
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Rozvaha 2015 v tis. Kč
k 1.1.2015
AKTIVA
67,00
dlouhodobý majetek
10,00
zásoby
480,00
pohledávky
krátkodobý finanční majetek 1 714,00
35,00
jiná aktiva
2 306,00
CELKEM

k 31.12.2015
50,00
38,00
87,00
1 998,00
38,00
2 211,00

k 1.1.2015
PASIVA
400,00
vlastní jmění
výsledek hospodaření min. let 71,00
výsledek hospodaření běž. roku 0,00
-973,00
příjmy příštích období
2 439,00
krátkodobé závazky
369,00
jiná pasiva
2 306,00
CELKEM

k 31.12.2015
397,00
71,00
106,00
0,00
926,00
711,00
2 211,00

Příjmy dle zdrojů v roce 2015 v tis. Kč
město Chrudim
Pardubický kraj
MPSV ČR
MŠMT ČR
MV ČR
Úřad vlády ČR
Úřad práce ČR
Individuální projekt
Pilotní ověřování sítě služeb
NROS
Česká asociace streetwork
Nadace Adra
Člověk v tísni
Dary
vlastní činnost
CELKEM

629,00
560,00
3 162,00
600,00
37,00
650,00
45,00
2 506,00
614,00
506,00
500,00
17,00
40,00
44,00
223,00
10 133,00

6,21%
5,53%
31,20%
5,92%
0,37%
6,42%
0,44%
24,73%
6,06%
4,99%
4,93%
0,17%
0,40%
0,43%
2,20%
100%

Hospodářské výsledky jednotlivých
středisek v roce 2015 v tis. Kč
středisko
NDZM Klub Agora
NDZM Futur
Terénní program Streetwork
Terénní program Jeskyně
Terénní program v rodinách
Sanace
Dobrovolníci
Šicí dílna
Centrum podpory
CELKEM

náklady
1 264,00
2 158,00
536,00
447,00
3 215,00
1 326,00
176,00
738,00
167,00
10 027,00

výnosy
1 264,00
2 146,00
536,00
447,00
3 215,00
1 326,00
176,00
850,00
173,00
10 133,00

hosp. výsledek
0,00
-12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,00
6,00
106,00
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Děkujeme za financování našich služeb
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

Program na podporu integrace
romské komunity v roce 2015

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 Radce Pochobradské, 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, vedoucí oddělení nepojistných soc. dávek Janě Bezdičkové
a všem sociálním pracovnicím za trpělivost při vyřizování záležitostí klientů. Děkujeme paní Pavle Mikanové za pomoc a vstřícnost při vyřizování
záležitostí organizace.

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 Ondřeji Flégrovi, Ivaně Bukačové, ale i dalším úředníkům Pardubického kraje za vstřícné jednání.

Děkujeme organizacím a institucím za spolupráci v roce 2015 . 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. 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 Holasové 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, Michalovi Zahradníkovi, Evě Pavlíčkové, Lucii Petrkové a Veronice Volejníkové za spolupráci a trpělivost.
Za finanční podporu děkujeme lidem z Římskokatolické farnosti Seč, Bojanov a Běstvina.

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

ŠANCE PRO TEBE, z. s.
Registrace MV ČR dne 4. 5. 1998 pod č. j.: VS/1–1/35939/98-R
Zápis ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L vložka 3411
Sídlo organizace
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

Vedení organizace
Ředitelka,
statutární zástupkyně

Koordinátoři lokalit
Bc. Sophia Dvořáková
telefon: 734 154 528
sophia@sance.chrudim.cz

Zástupce Valné hromady Jan Axmann
statutární zástupce
telefon: 469 623 501
Kancelář organizace
Projektová asistentka

Bankovní spojení
KB, a. s., Chrudim
číslo účtu: 19 - 5212510267/0100

Ing. Marie Sixlová
telefon: 734 233 008
sance@sance.chrudim.cz
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Koordinátor
lokality Chrudim

Tomáš Jakoubek
telefon: 734 853 394
tomas@sance.chrudim.cz

Koordinátorka
lokality Prachovice

Klára Saláková, Dis.
telefon: 731 412 054
klara.s@sance.chrudim.cz

Koordinátorka
lokality Hrochův Týnec,
Chrast

Mgr. Nela Richtrová
telefon: 734 154 527
nela@sance.chrudim.cz

KDE NÁS NAJDETE
CHRUDIM

HROCHŮV TÝNEC
ČANKOVICE

HEŘMANŮV MĚSTEC

CHRAST
PRACHOVICE
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