VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠANCE PRO TEBE 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové
a příznivci Šance pro Tebe,
výroční zpráva, kterou dostáváte do ruky, ukazuje rozsah naší práce za uplynulý rok. Šance pro Tebe byla v roce 2016 již
„plnoletá“ – tzn. poskytovala sociální služby na Chrudimsku již více než osmnáct let.
I v tomto roce pokračovala naše snaha o zlepšení situace lidí ohrožených sociálním vyloučením a především investice
do dětí a mladých lidí tak, aby se zvýšily šance na lepší život.
Podařilo se nám prohloubit naši spolupráci se všemi potřebnými aktéry ve vztahu k menšinám, lidem se zvláštními potřebami
s cílem posílit otevřenost a být nápomocni při bourání předsudků a bariér.
Díky prevencím na základních a středních školách a filmového festivalu Jeden svět jsme oslovili učitele, žáky, dětí a mladé
dospělé na Chrudimsku.

Ohlédnutí
Rok 2016 byl poznamenán pokračujícími konflikty v řadě zemí a regionů světa, byl rokem zvratů a změn. V naší společnosti
byl cítit cynismus, napětí a nárůst pragmatismu.
Pro mnohé z nás opět rokem plných změn. Sama jsem jej vnímala rokem rekordů – našim kolegům se narodilo devět dětí,
konalo se několik svateb a na další se těšíme. Společně jsme šli cestou, kterou ovlivňovala řada faktorů, byli jsme si oporou,
a to nejen v pracovním, ale i osobním životě. Děkuji Vám za to.
Nastal čas napsat úvodní slovo … nevím jak vy, ale já v průběhu roku mám spoustu nápadů, které si poznamenám na papírek,
ten se mi vždy záhadně ztratí. Tak je tomu i letos. Při procházení výročních zpráv jsem objevila vzkaz od Michala Zahradníka
(Chrudim, 5. 5. 2011): „A konečně přeji i našim klientům stávajícím, i těm budoucím, aby měli Šanci dostávat ve správný čas,
ve správné míře a od těch správných lidí to, co potřebují.“
Jsem si jistá, že je důležité pokračovat v naší práci, společně hledat cesty k dosažení stanovených vizí a cílů.
Děkuji všem, kteří nás v tom podporují a pomáhají nám.
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Sophia Dvořáková

ŠANCE PRO TEBE PŘI SVÉ
PRÁCI VYCHÁZÍ Z TĚCHTO
PRINCIPŮ:
Motto:
Lidé
potřebují
šanci.

• otevřenost
• spolehlivost
• respekt vůči potřebám druhých
• tvořivost a ﬂexibilita
• spolupráce
• solidárnost
• vlastní kompetentnost
• úměrnost
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VIZE ŠANCE PRO TEBE
Jsme 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/zástupce ředitele
ÚČETNÍ
PROJEKTOVÁ ASISTENTKA
SPRÁVCE MAJETKU
UKLÍZEČKA

CENTRUM PODPORY
volnočasových
a zájmových aktivit
NZDM -Nízkoprahové Zařízení
pro Děti a Mládež
TP - Terénní Program

LOKALITA
HROCHŮV TÝNEC a CHRAST
Terénní program
pro rodiny
SANACE rodiny

DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
šicí dílna, obchod, úklidové
služby - tréninková místa

LOKALITA CHRUDIM
NZDM Agora

Terénní program
pro rodiny
SANACE rodiny

NZDM Futur

LOKALITA
PRACHOVICE a HEŘMANŮV
MĚSTEC

NZDM Futur

Terénní program
pro rodiny

TP Streetwork

SANACE rodiny
TP Jeskyně
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NZDM Futur

STRUKTURA
ŠANCE PRO
TEBE

II.

KOMUNITNÍ
AKTIVITY

CENTRUM
PODPORY

JEDEN SVĚT
podpůrné služby II:
• cíl obecný
• cíl konkrétní
• cílová skupina
• návaznost na služby
DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA
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PEDAGOGICKÁ
PODPORA

I.
SLUŽBY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
• TP
• NZDM

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)

PŘEDŠKOLKA

SLUŽBY PRO RODINY
• TPR
• SANACE
ŠICÍ DÍLNA

POZNEJ SVÉHO
TEENAGERA

DESATERO ŠANCE PRO TEBE:
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. PODNIKÁME v oboru šití a úklidových služeb.
5. JSME POVĚŘENI k výkonu sociálně - právní ochrany dětí a jsme poskytovatelem sociálních služeb
dle zákona č.108/2006 Sb.
6. ZAJIŠŤUJEME uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.
7. PROVOZUJEME Dům Agora jako “místo k setkávání” a umožňujeme realizaci kulturních, společenských
a zájmových aktivit.
8. ORGANIZUJEME festival dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi.
9. NABÍZÍME expertní a vzdělávací služby.
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.
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ŠANCE V...
» Chrudimi

V uplynulých letech došlo v městě Chrudim k zániku domů, které dříve tvořily sociálně vyloučenou lokalitu v Revoluční
ulici. Touto změnou došlo k přeměně lokality. Hovoříme spíše o územích či objektech, kde je zvýšený výskyt osob
ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se především o ubytovny, několik bytů a prostor před nádražím. V lokalitě
se potýkáme s jevy ovlivňující život jedinců i skupin, jako je drobná kriminalita, prodej drog, gamblerství, alkoholismus,
lichva, prostituce. Stále přetrvává fakt, že etnicita významně ovlivňuje sociální vyloučení a násobí některé z jeho
efektů. Na druhou stranu společným jmenovatelem sociálně vyloučených v této lokalitě bez ohledu na etnicitu je
nízká úroveň vzdělání, obtížné uplatnění na trhu práce z různých hledisek, vysoká míra zadluženosti a destabilizace rodin.
I v letošním roce jsme službu poskytovali v nedalekých obcích (Slatiňany, Zájezdec) za využití služebního automobilu.
Pracovníci lokality pokračovali v realizaci „prevencí“ na základních a středních školách (dle jejich výběru). V roce 2016
děti a mladí dospělí začali spolupracovat s paní Idou Kelarovou a Českou filharmonií. Vedle toho se podařilo udržet
taneční kroužek, který odborně vede dobrovolnice z řad minority. Děti a mladí dospělí pokračují na úspěšné cestě
„zvládnutí úskalí fotografie“ pod vedením externích lektorů.

» Hrochově Týnci

Lokalita Hrochův Týnec a Chrast patří mezi sociálně vyloučené lokality Pardubického kraje. Každá z těchto lokalit má
svá specifika k osobám ohroženým sociálním vyloučením, stejně tak k přístupu trávení volného času dětí z takových
rodin. V důsledku odkoupení dvou soukromých ubytoven došlo k zániku silných sociálně vyloučených komunit. Lidé
z těchto ubytoven se převážně přestěhovali do nedalekých Čankovic a následně v průběhu roku opakovaně i s dětmi
migrovali. Zánikem ubytovny došlo k nejistotě jak u lidí, kteří ztratili bydlení, tak i u těch, co zůstali, k migraci na
ubytovně v Čankovicích a s tím spojeným sociálním jevům atd. V lokalitě Hrochův Týnec zůstává jedna soukromá
ubytovna. Pracovníci poskytovali službu v přirozeném prostředí uživatelů služby a v zázemí v prostorách Domu
s pečovatelskou službou. V případě konání akcí mimo lokalitu jsme využívali prostory Šance pro Tebe, z.s. v Chrudimi.
V uplynulém roce se podařilo navázat dobrou spolupráci s Městskou policií Hrochův Týnec.
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» Čankovicích
Na životě obce Čankovice se výrazně podílí vznik soukromé ubytovny „Cukrovar“, která poskytuje ubytování cca 140 lidem.
Zřízením ubytovny došlo k nárůstu obyvatel o 45%, které bylo zpočátku roku tvořeno převážně rodinami s dětmi ohroženými
sociálním vyloučením (dlouhodobě nezaměstnanými, jediný zdroj příjmu sociální dávky, neustále migrující atd.). Prostředí
ubytovny vnímáme jako rizikové, a to především ve vztahu k nezl. dětem. Lidé jsou vedle své etnicity stigmatizováni i
tím, že pocházejí z prostředí SVL. V obci není škola, zdravotní středisko atd., což přináší další nežádoucí jevy spojené se
vznikem ubytovny. Lidé ubytovaní na ubytovně nemají trvalé bydliště na této adrese, což částečně komplikuje řešení tíživých
sociálních situací. V průběhu roku došlo opakovaně k přeměně obyvatel ubytovny, což do značné míry ovlivňuje život
dané komunity a jednotlivce. V souvislosti s těmito změnami se podařilo zajistit zázemí pro danou službu „uvnitř“ ubytovny,
pronájem místnosti, která slouží i pro podpůrnou službu „Předškolka.“ V tomto místě se daří zajistit komplex sociálních
služeb , odrážející aktuální situaci uvnitř ubytovny.

» Chrasti
Město Chrast nemá typickou sociálně vyloučenou lokalitu, nicméně na jeho území se nachází osoby potýkající se
se sociálním vyloučením. Obecně zde přibývá chudých nezaměstnaných (zadluženost, nízký stupeň vzdělání,
nezaměstnanost, nedostatečné rodičovské kompetence atd.). Uživatelé ve většině případů žijí ve vlastní nemovitosti,
což může být výhodou, ale i rizikem vzhledem k množství dluhů těchto rodin, způsobu řešení životních osobních situací.
Nově přistěhované rodiny z Chrudimi (v působnosti jiné NNO) tvoří samostatnou komunitu.
Dospívající a mladí dospělí mají omezený přístup ke zdrojům, vzorce chování a hodnotový systém jednotlivců i rodin vedou
ke zvýšenému riziku nevhodného trávení volného času a zvýšení míry napětí v dané lokalitě. Rodina v této lokalitě hraje
u cílové skupiny klíčovou roli – úzké vazby, vzájemná solidarita, vícegenerační soužití, tradice (ženy přichází do rodin ze
slovenských osad). Stále se nám nedaří najít vhodný prostor pro zázemí poskytování služeb, což by bylo v této lokalitě
přínosem. Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů služby jak ve Městě Chrast, tak v nedalekých
obcích a městech.
Pracovníci lokality pokračovali v realizaci „prevencí“ na základních školách (dle jejich výběru) i v nedalekých obcích a městech.
V roce 2016 děti a mladí dospělí úspěšně koncertovali se souborem Čharovenge v Pražském Rudolfínu, následně se většina
dětí z lokality zapojila do pravidelné aktivity s paní Idou Kelarovou a Českou filharmonií.
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» Prachovicích
Obec Prachovice patří mezi sociálně vyloučené lokality Pardubického kraje. V obci došlo k migraci obyvatel a tím i ke změnám
v životě obce. Následně došlo k obsazení bytů soukromých vlastníků romskými rodinami z Chrudimi a tím také k ovlivnění
života v obci. Daří se pracovat s aktuálními situacemi v lokalitě a bezprostředně na ně reagovat (trestná činnost, problémy
v soužití, dostupnost zdravotní péče atd.). Daří se využívat klubového prostoru pro společné aktivity a tím podporovat
pozitivní vzorce jednání a chování u cílové skupiny. V roce 2016 se děti mohly na své okolí podívat přes hledáček fotoaparátu
v rámci fotografického kroužku.
V roce 2016 pracovníci pokračovali v přednášení preventivních témat na základních školách, jejichž počet se zvýšil na 4 v této
lokalitě, dále spolupracovali na „prevencích“ i s jinými lokalitami. Svou práci pracovníci lokality představovali v rámci dalších
institucí (školy, mateřské centrum, atd.) a na jednání se zástupci obce (zastupitelstvo, prac. skupiny).

» Heřmanově Městci
Ve městě a jeho blízkém okolí žije několik rodin a jednotlivců ohrožených sociálním vyloučením.
Nejsou většinově vnímány jako zásadní problém pro představitele samosprávy, nicméně si uvědomují
nepříznivou sociální situaci těchto rodin a mají zájem na zlepšení situace místních (nevhodnými
podmínkami k bydlení, zadlužeností a dlouhodobou nezaměstnaností). Město Heřmanův
Městec je spádovou oblastí pro děti z okolí – autobusové nádraží na náměstí, vlakové nádraží,
což je z pohledu zástupců města vnímáno jako rizikové (shlukování se skupinek dětí, které
jsou ohroženy sociálně patologickými projevy chování, zejména užíváním návykových látek
a vandalismem). V roce 2016 jsme situaci v lokalitě průběžně mapovali a poskytovali terénní
sociální služby s cílem zasíťovat služby pro rodinu, děti a mládež. Na konci roku 2016 byla Šance
pro Tebe kontaktována zástupci města a diskutována možnost zřídit pilotně nízkoprahový klub
v prostorách bývalé radnice, tato jednání však nebyla úspěšná.
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ŠANCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
...aneb “4 P”
Pracujeme s dětmi a s mladými dospělými formou:
• navázání kontaktu založeného na důvěře,
• sociálně pedagogické 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,
• 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 kvalityposkytovaných služeb a podporyje odbornostpracovníků,
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 touto situací ohrožených.
• Služby poskytujeme v jejich přirozeném životním kontextu - vrstevnická skupina.

Cílem služby je:
1. Doprovázet cílovou skupinu v nelehkém období dospívání.
Díky bezpečnému prostředí klubu, který je alternativou k pasivnímu trávení volného času, a přítomnosti pracovníků,
kteří zajišťují právě bezpečný prostor, nabízíme pomocnou ruku a informace potřebné v období dospívání. Klub je místem,
kde se mladí mohou otevřít a svěřit se svými záležitostmi pracovníkům Šance pro Tebe. Vztah s uživateli je založen na důvěře.

2. Minimalizovat rizika plynoucí z životního stylu cílové skupiny.
Období dospívání je spjato s rizikovým chováním. Mladí 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 roce 2016 jsme realizovali několik preventivních uzavřených skupin na aktuální témata. Tato setkání
byla koncipována aktivní formou s využitím interaktivních technik. O preventivních tématech s uživateli hovoříme také
individuálně - informujeme zejména o možných důsledcích rizikového chování. Na každé preventivní téma vytváříme
společně s uživateli informační nástěnku.
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3. Poskytovat pomoc, radu a podporu v obtížných situacích.
Obtížné situace našich uživatelů jsou ve většině případů spojené s obdobím dospívání. Při práci s cílovou skupinou je důležitá
navázaná důvěra. Poskytujeme individuální poradenství v oblastech, které mladé zajímají. Radíme v situacích, ve kterých
se mladí neorientují a nemají potřebné kompetence k jejich vyřešení. Nejčastěji se jedná o dotazy spojené s hledáním brigád
či práce, s komunikací s úřady a vztahovými problémy. Nabízíme doprovod na úřady či do jiných institucí, ke kterým mladí
nemají důvěru. Častým tématem je pomoc se školou.

4. Nabízet cílové skupině alternativní způsob trávení volného času v bezpečném
prostředí a poskytovat podporu, zázemí a vybavení k realizaci nápadů.
Na klubu je k dispozici široká nabídka volnočasových aktivit (fotbálek, ping pong, hudební zkušebna, boxovací pytel, deskové
hry…), které fungují jako prostředek k navázání kontaktů se zájemci i s uživateli služby. Tyto aktivity nabízíme bezplatně,
a to z toho důvodu, že většina uživatelů nemá jiné možnosti, jak tyto aktivity provozovat a naplnit tak svůj volný čas.
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AGORA v roce 2016
Služba byla realizována převážně ambulantní formou v NZDM Agora v sídle organizace:
Štěpánkova 92, Chrudim. V průběhu roku probíhala také terénní forma služby, kdy jsme navázali
na vyzkoušený model z předešlého roku.
Nízkoprahový klub Agora a pracovníci dané sociální služby v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání poskytovali
radu, podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací jednotlivce, popř. skupiny. Formou prevence pracovníci Šance
usilovali o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. Současně
jsme poskytovali v prostorách klubu bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit.
Cílem byla motivace a podpora aktivního trávení volného času - tzn. změna v přístupu trávení volného času cílové skupiny,
změna pohledu na volný čas jako na hodnotu pro možný růst či změnu a zvýšení šancí na plnohodnotný život ve společnosti.
V rámci těchto aktivit došlo k zapojení lektorů a dobrovolníků, což sebou přineslo možnost zboření bariér a předsudků
na jedné straně, na druhé straně obohacení a možnost kontaktu s širší komunitou a získání pozitivního vzoru.
Služba NZDM Agora dlouhodobě spolupracuje s městem Chrudim. V roce 2016 jsme opět realizovali projekt města Chrudim
tentokrát s názvem „Máme šanci“, jehož cílem je prostřednictvím pravidelných setkání preventivně působit na mládež
ohroženou sociálně - patologickými jevy. Umožnil nám také poskytnout našim uživatelům zaměstnání „na zkoušku“ v rámci
vzniku tréninkových pracovních míst pro mladé dospělé v Šicí dílně naší organizace. Byli jsme v kontaktu s odborem sociální
péče, konkrétně s oddělením sociálně - právní ochrany dětí a s oddělením sociální prevence a pomoci. Rovněž jsme
v kontaktu s Úřadem práce a se základními školami v Chrudimi. Služba NZDM Agora spolupracuje i s návaznými
službami také v rámci organizace - jedná se především o Streetwork, Terénní program pro rodiny, NZDM Futur, Centrum
podpory, které nám pomáhá zajišťovat akce po technické stránce
(např. zvučící aparatura, zkušebna apod.).

Statistika 2016:
Počet uživatelů:
Počet setkání:
-15-

112
2 225

NZDM Futur
• Aktivita se zaměřuje primárně na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které tráví většinou volný
čas na ulicích, selhávají ve škole, experimentují s návykovými látkami nebo se chovají jiným
rizikovým způsobem.
• Pracovníci služby monitorují dění v lokalitě a dokáží reagovat na aktuální situaci.
• Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují dětem a mladým lidem pomoc v obtížných životních
situacích v prostorách NZDM Futur a v přirozeném prostředí. Formou prevence usilují o předcházení
vzniku takových situací. Kontaktují cílovou skupinu tj. děti, které jsou prostředím, rodinou nebo vlastním
přičiněním značně limitovány ve způsobu trávení volného času a tráví většinu času venku na ulici.
Nabízí jim alternativy k jejich způsobu života, působí preventivně proti rozvoji sociálně patologických
jevů u cílové skupiny.
• Služba je poskytována ve 3 lokalitách – Chrudim, Hrochův Týnec (Čankovice) a Prachovice. V každé
lokalitě má své zázemí a tým pracovníků. Lokality spolu vzájemně spolupracují, realizují společné akce
a metodická setkání.
• V rámci organizace služba NZDM Futur spolupracuje se službami uvnitř organizace s cílem komplexní
práce s celým systémem. Pro úspěšnou realizaci sociální služby je spolupráce s dalšími subjekty
podporou, ale někdy i úskalím. Komunikaci s těmito subjekty považujeme za důležitou součást naší
práce komunitního charakteru. Zároveň tak zvyšujeme možnosti uživatelům služby účastnit se
a podílet se na dění a kontaktu s dalšími organizacemi či spolky na lokální úrovni.
-16-

NZDM Futur v lokalitě CHRUDIM

Statistika 2016:
Počet uživatelů:
Počet setkání :

65
1 560

Ve sledovaném období došlo k postupné obměně cílové skupiny, což je zcela přirozený jev.
Starší klienti začínají jinak trávit svůj volný čas (např. dochází do fitcentra), někteří začínají
využívat jiné služby, především nízkoprahové zařízení Agora, které je jim bližší tím, že zde mají
možnost setkávání se s vrstevníky. V roce 2016 se častěji objevovali mladší klienti, ve věku 8-13 let.
Na změny v cílové skupině umíme reagovat, postupně se mění náplň i samotná práce s klienty
– pomáháme klientům se zvládáním školních povinností, hrajeme rozvojové a vzdělávací hry,
pracujeme s preventivními tématy a velký prostor si necháváme pro situační intervence.
Na žádost klientů jsme pokračovali s tzv. akčními čtvrtky, které byly určeny k pořádání
nejrůznějších akcí a „dílen“, které mohou sami klienti organizovat. Během letních prázdnin jsme
pro klienty měli připravený pestrý program, v rámci kterého jsme vyráželi na celodenní výlety,
během léta jsme uspořádali třídenní pobytovou akci v Novém Boru. Založili jsme komunitní
zahradu, která má sociální rozměr, s cílem společně plánovat, pečovat, pěstovat a sklízet.
Zahrada vznikla v nevyužitých prostorách. Společným jmenovatelem byl rozvoj a budování kontaktů
a vztahů, společné prostředí, společné zájmy nebo společné problémy. Prostřednictvím této
aktivity se tématem stal i zdravý životní styl (stravování), péče o životní prostředí (třídění
odpadu – využití kompostéru). Na záhoncích jsme pěstovali bylinky, jahody, drobnou zeleninu, květiny.
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NZDM Futur v lokalitě HROCHŮV TÝNEC

Statistika 2016:
Počet uživatelů:
Počet setkání :

87
1 810

V rámci pravidelných aktivit a běžného provozu klubu měli uživatelé možnost zapojit se také
do dalších akcí, jako jsou například: nocovačky, sportovní turnaje, kulturní programy, talentové
soutěže a činnosti, které podporují udržení tradic. Projekt České Asociace Streetwork nám
umožnil uspořádat pro uživatele pobytovou akci ve Vilémově. Strávili několik dní na statku,
kde se učili pečovat o jeho chod a místní zvířata. Pravidelně probíhaly tyto aktivity: arteterapie,
vaření, zahradničení a fotbal. Na konci sledovaného období se podařilo zapojit klienty dané
aktivitu (pěvecký sbor) a i zde je hlavním tématem motivace a udržení zájmu o pravidelnou
práci na sobě samém.
Po celý rok probíhala preventivní témata, která se přizpůsobovala aktuálnímu zájmu
uživatelů, ale i dění ve světě. Tato témata měla vzdělávací a motivační rozsah, který dětem
předáváme ve srozumitelné formě s ohledem na jejich věk a mentální zralost. Cílem
těchto aktivit je předcházet vzniku a rozvoji sociálně-nežádoucího chování u této cílové
skupiny. Další možností podpory je doučování, které bylo nabízeno po celý rok. Smyslem
doučování je nácvik pravidelné přípravy do školy a udržení tempa s probíraným učivem.
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Statistika 2016:

NZDM Futur v lokalitě
PRACHOVICE

Počet uživatelů:
Počet setkání :

Nedílnou součástí dané sociální služby je i předcházení rizikového chování pomocí preventivních
aktivit. Preventivní témata a s tím spojené aktivity byly přizpůsobeny potřebám a věkovému spektru
klientů, reagovali jsme na aktuální podněty, se kterými jsme se setkávali. Každé preventivní téma bylo
vyvěšeno na nástěnce klubu a doplněno o další informativní materiály, které byly v nízkoprahovém
klubu k nahlédnutí. O každém preventivním tématu jsme si s klienty povídali a doplňovali jej aktivitami
a workshopy. Preventivní témata reagovala na přímé potřeby klientů, které jsme při rozhovorech
s nimi zaznamenali (ve spolupráci s TP Jeskyně).
Cílové skupině byla nabízena možnost využití tzv. komunitních úterků (akce pro veřejnost), které
organizace realizuje v prostorách NZDM Agora. Uživatelé této nabídky využili a zapojili se. Děti měly
možnost zapojit se do hudebního a fotografického kroužku. Výsledky jejich práce jsme společně s rodiči
a veřejností viděli na výstavě fotografií. Společně jsme se účastnili koncertu v Rudolfinu v Praze,
kde s Českou filharmonií vystupoval pěvecký soubor Čavorenge, kde se staly novými členy i děti z Prachovic.
Česká asociace Streetwork nám umožnila realizovat pro děti pětidenní pobytovou akci na farmě ve Vilémově.
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43
2 418

» JANA :

Janě je 15 let. Navštěvuje devátou třídu základní školy. Má podanou
přihlášku na střední školu. Jeden z oborů, který si vybrala, je příbuzný zdravotnictví,
druhý je chemie.
Jana má dva bratry (mladšího a staršího), se kterými ještě nedávno žila u maminky.
V malém bytě jich však bylo mnoho, jejich vztahy byly dost napjaté, často se hádali
a rodina neměla dobrou finanční situaci. Tatínek Jany zemřel před dvěma lety.
Jana se doma u maminky necítila dobře, trápila se a tak s maminkou už nebydlí.
V současné době žije u pěstounů nedaleko od svého rodného města. S bratry se
nyní stýká v nízkoprahovém klubu a mamince se vyhýbá. Jana je ze své současné
situace zmatená a často o ní hovoří. Jana se nejvíce obává toho, že až bude
ukončena pěstounská péče na přechodnou dobu, půjde do dětského domova.
Jana je mladá dívka, která obtížně navazuje přátelské vztahy. V minulosti byla
šikanována, ale nyní je situace o něco lepší a Jana si našla kamarády mezi
ostatními klienty nízkoprahového klubu.
Jana se dobře učí a často se účastní i školních vědomostních olympiád. Ke svému
vzdělání se staví velice zodpovědně a s dobrovolníkem Šance pro Tebe se nyní
připravuje na přijímací řízení na střední školu.
Ve volném čase Jana ráda čte a přečte i několik knih za týden. Hodně času tráví
v knihovně. Kromě literatury se zajímá také o angličtinu, která je jejím velkým
koníčkem. Janin velký sen je naučit se hrát na piano.
Janu jsme potkali ve složité životní situaci, doprovázíme jí na její životní cestě,
která nebyla a není nijak jednoduchá.
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»

KRYŠTOF :

Kryštofovi je 18 let. Celý život vyrůstal na ubytovně. Kryštof studoval chovatelství
zvířat, ale studium nedokončil.
Kryštof se za drobnou kriminální činnost dostal do výchovného ústavu, ze kterého byl po dovršení
zletilosti propuštěn. Kryštofovi se po výchovném ústavu moc stýská. Rozuměl si s vychovateli a našel
si mezi dalšími kluky blízké přátele. Teď, když je dospělý a svobodný – cítí se nesvůj a rád by nalezl
nějaký smysl života.
Kryštof žil po propuštění z výchovného ústavu s bratrem, maminkou a jejím přítelem na ubytovně.
S přítelem maminky si však nerozumí a doma dochází často k hádkám. Kryštof má ještě tři starší
sourozence, kteří se už osamostatnili. Biologický otec mu před pár lety zemřel. Kryštof se na nás
obrátil s prosbou o pomoc, už nechtěl žít na ubytovně ve společné domácnosti s rodinou a chtěl si
najít práci a starat se sám o sebe. První kroky se podařily - Kryštof žije v Domě na půli cesty a moc
se mu tam líbí. Za maminkou chce docházet jen na návštěvu, a tím se vyvarovat sporům s maminčiným
přítelem.
Kryštof je kamarádský, důvěřivý a často se nechá strhnout ostatními k různým nepravostem, kterým
pořádně nerozumí. V nízkoprahovém klubu si o porušování zákonů často povídá s pracovníky, kteří
mu vysvětlují, co je dobré a co špatné.
Kryštof během svého života vyzkoušel různé návykové látky. Jejich účinkům a rizikům dostatečně
nerozuměl, a tak se obracel na pracovníky nízkoprahového klubu, kteří mu vše vysvětlili a motivovali
ho k abstinenci. Kryštof není na žádné z drog závislý a nyní rozumí jejich rizikům.
Kryštofovým největším koníčkem jsou vzhledem k věku děvčata. Kryštofovým snem je klidný život,
dobrá práce a věrná žena, o kterou se bude starat a bude s ní vychovávat děti.
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Terénní program Streetwork
Statistika 2016:
Počet uživatelů:
Počet setkání:

129
1 054

• Streetwork se primárně zaměřuje na děti a mládež ve věku 12- 26 let v obtížných životních
situacích nebo touto situací ohrožených při zdolávání cesty k dospělosti.
• Služby poskytujeme v jejich přirozeném prostředí – ubytovny, parky, nádraží, sídliště, herny apod.
• Kontakt převážně iniciuje pracovník – vytváří bezpečný prostor pro sebe i uživatele služby a dává mu
možnost si zvolit, zda vůbec chce v komunikaci pokračovat a jaká témata chce otevírat. Kontakt
může iniciovat i člen cílové skupiny, nelze na to však spoléhat.
• Hlavní důraz je v současnosti zaměřen na strukturované trávení volného času, které u mnohých
snižuje rizikové chování s pasivním trávením volného času na ulici.
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Pracovníci dané služby 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.
Kontaktní práce byla vedle šíření informací mezi cílovou skupinuhlavním nástrojem streetworkera.
V rámci poskytované sociální služby probíhaly prvokontakty, kontakty s uživateli služby, doprovody do návazných služeb,
situační intervence, sdílení každodennosti jednotlivce či dané skupiny. Podporovali jsme tvořivost a aktivní přístup v trávení
volného času u uživatelů dané služby. Aktivně jsme přinášeli informace o vhodných volnočasových aktivitách a zapojoval
do nich cílovou skupinu (např. fotbalový turnaj, streetbalový turnaj, turnaj ve fotbálku atd.). Během roku jsme se i nadále
pokoušeli o revitalizaci skateparku, zatím ale neúspěšně. Začali jsme také navštěvovat nové lokality, dále od centra, především
sídliště a parky, kde je viditelné působení cílové skupiny. Terénní program Streetwork reaguje na životní styl cílové skupiny,
kdy internet a sociální sítě jsou nepostradatelnou součástí každodenního konání, zejména u generace dospívajících. Proto
zejména v zimních měsících je sociální služba streetwork v kontaktu s uživateli služeb právě prostřednictvím Facebooku
nebo chatových aplikací.
Ve sledovaném období se Terénnímu programu Streetwork podařilo zůstat v kontaktu s cílovou skupinou. Služba dokázala
reagovat na potřeby mladého člověka komplexně - od naplnění volného času a nabídky alternativ až po specializované
poradenství v komplikovaných situacích. Volnočasové aktivity sloužily jako prostředkem
k prohloubení kontaktu, poskytovaly možnost nového zážitku a společného výsledku. Služba zůstala v kontaktu s klienty
na Městské ubytovně, kam stále dochází. Pomocí preventivních setkání na chrudimských školách se nám také podařilo
oslovit několik potenciálních zájemců o službu a informovat místní školy o působení služby.
Pracovníci terénního programu Streetwork spolupracovali s návaznými službami také v rámci organizace.
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» Petr:

Jmenuju se Petr a s teréňákama jsem se seznámil zhruba před 2 lety. Nejdřív
jsem si je jen tak oťukával a půjčoval si od nich různé společenské hry. Občas mi s něčím
poradili, ale nejednalo se o nic vážného. Když se situace u nás v rodině začala zhoršovat,
hned mi bylo jasné, komu se svěřím. Máma se o nás přestala starat, ségra dokonce
skončila v pěstounské péči. Potom už jsem si s mámou nerozuměl vůbec a často jsme
se hádali. Máma mě nakonec vyhodila z domu. Za tréňáky jsem přišel s tím, že nemám
kde bydlet. Pomohli mi obvolat Domy na půli cesty a podařilo se jim domluvit mi hned
na další den schůzku se vstupním pohovorem. Do Domu na půli cesty mě doprovodili,
takže jsem na to nebyl sám. S jejich pomocí se mi podařilo vyřídit všechny papíry
u doktora a na úřadu práce. Ještě ten den jsem byl v Domě na půli cesty ubytovaný
a nemusel jsem spát venku. I když jsem teď v jiném městě, vždy se rád za tréňáky stavím
na pokec.
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Terénní program Jeskyně
Statistika 2016:
Počet uživatelů:
Počet setkání:

45
2 706

Terénní program Jeskyně je nejstarší službou poskytovanou organizací Šance pro tebe, z. s. (dále jen ŠpT) a v obci
Prachovice působí již od roku 2002. Od roku 2015 se služba rozšířila i do Heřmanova Městce, kde v současné době stagnuje.

Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny
v průběhu roku:
Aktivita se zaměřuje primárně na děti a mládež ve věku od 6 do 14 let, které tráví většinou volný čas na ulici, selhávají
ve škole, experimentují s návykovými látkami nebo se chovají jiným rizikovým způsobem. Pracovníci TP Jeskyně poskytují
službu přímo na ulici, kdy kontaktují cílovou skupinu, tj. děti, které jsou prostředím, rodinou značně limitovány ve způsobu
trávení volného času a tráví většinu času venku na ulici. Nabízí jim alternativy k jejich způsobu života, působí preventivně
proti rozvoji sociálně patologických jevů u cílové skupiny. Pracovníci služby monitorují dění v lokalitě a dokáží reagovat
na aktuální situaci. V rámci poskytování služby – probíhá terénní služba, individuální konzultace. Pracovníci jsou
s klienty v kontaktu i prostřednictvím moderních komunikačních kanálů (Facebook, telefon). V roce 2016 pracovníci
pokračovali v přednášení preventivních témat na základních školách, jejichž počet se zvýšil na 4 v této lokalitě.
Do realizace projektu se podařilo zapojit stážisty, kteří společně s námi pomáhali dětem orientovat se v jejich každodenním
životě a i v obtížných chvílích.
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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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Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – SANACE RODINY
Uživatelem služby je celá rodina, jako systém, který je ohrožený špatnou (obtížnou) sociální situací,

sociálním vyloučením a dalšími důvody, které mají přímý dopad na výchovu a rozvoj nezl. dítěte. Rodiče, kteří často žijí
dlouhodobě na hranici udržitelnosti základních životních potřeb pro svou osobu a své nezl. děti (strava, hygiena, lékařská
péče, dodávky elektrického proudu, plynu, dostupného bydlení, získání zaměstnání), mají tendence rezignovat nejen v úsilí
o jejich neustálé zajišťování, ale i ve snaze vychovávat své děti. Nemají kapacitu předávat jim pozitivní vzory v sociálním
chování, uspokojovat jejich citový vývoj, podporovat je ve vzdělávacím procesu, v rodinném rozpočtu. Často i pod tíhou své
situace rodičovské kompetence ztrácejí. Sanace je jedním z účinných nástrojů podpory.

Ohlédnutí za rokem 2016:
V roce 2016 jsme službu poskytovali bezplatně, celoročně, a to především v sociálně vyloučených lokalitách Chrudimska
na území ORP Chrudim (Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a přilehlé obce, Chrast a přilehlé obce). Tématem v daném
období pro nás vedle poskytování dané služby byla otázka řešení prevence ohrožení rodiny a předcházení sociálnímu
vyloučení, což zásadně ovlivňuje kvalitu života nezl. dětí. K těmto aktivitám jsme využívali rodinný klub s cílem předcházet
zhoršující se situaci dětí v sociálně slabých rodinách (především ubytovna Čankovice).
Pracovali jsme s rodinami, které byly náročné (silně manipulativní uživatel, problémy se závislostmi, psychiatrické onemocnění,
domácí násilí apod.), nebo měly závažné problémy ve výchově a péči o nezl. děti (často s nařízeným dohledem nad péčí).
Služba byla poskytována v úzké spolupráci s orgánem OSPOD, případně s dalšími spolupracujícími subjekty, kdy byla nutná
další odborná pomoc (např. SVP Archa, základní škola atd.). Díky spolupráci v síti se podařilo prohloubit práci v rodinách
ohrožených umístěním dítěte/dětí mimo rodinu, a to i zapojením dobrovolníků.
Pracovníci poskytovali službu v přirozeném prostředí uživatelů služby. Současně doprovázeli uživatele na úřady a instituce.
Přínosem je využívání služebního vozidla, což umožňovalo poskytovat službu i v dopravně nedostupných menších obcích
a nabídnout tak podporu rodinám, které by jinak velmi těžce na sociální službu dosáhly.
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Cíle služby:
• snížení rizik v péči o dítě
• posílení rodičovských kompetencí
• posilování změn v každodenním životě rodiny
• vést/motivovat rodiny k odpovědnosti za svůj život
• posilovat schopnost uživatelů řešit obtížné životní situace vlastními silami
a posilovat jejich sebevědomí
• předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání včetně důvodů,
které mohly vést k umístění dítěte mimo rodinu
• podporovat sociální začlenění do společnosti
• umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí,
zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti.
Podařilo se podpořit 33 rodin v jejich nelehkých životních situacích v ORP Chrudim. Pracovali jsme ve vyloučených lokalitách,
kde díky prostředí, kumulaci problémů a stagnaci některých rodin bylo obtížné nastartovat proces změny. Převážně se jedná
o formu dlouhodobé spolupráce se zapojením dalších subjektů, které dotvářely síť služeb pro podporu. Důležitým aspektem
je komunikace uvnitř multioborového týmu, rozdělení rolí a koordinace celého případu.
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TERÉNNÍ PROGRAM
PRO RODINY
Statistika 2016:
Počet uživatelů:

202

Pracovníci dané sociální služby poskytovali službu na území ORP Chrudim - Chrudim, Prachovice,
Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, Chrast a přilehlé obce.
Služba byla poskytována terénní formou převážně v přirozeném prostředí uživatelů služby. V přímé
práci jsme se potkávali s uživateli, kteří z mnoha důvodů těžko dosahují na běžně poskytované
nabízeným službám, nedostatek náhledu na vlastní tíživou sociální situaci. Zaměřovali jsme se
na stabilizaci sociální situace, následně pak na rozvoj kompetencí. Současně pracovníci doprovázeli
uživatele na úřady a instituce. V lokalitách, ve kterých má služba své zázemí (tedy v Chrudimi,
Hrochově Týnci, Čankovicích a v Prachovicích) využívali uživatelé také ambulantní formy. Často
přicházeli v případě krizových situací, v případech, pokud je potřeba sepsat dopis, životopis apod.
Obecně lze říci, že jsme ve spolupráci s uživatelem dané služby řešili komplex problémů, jako
kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny. Pracovali jsme společně na podporujícím
a zplnomocňujícím procesu, který se koncentroval na silné stránky lidí a byl posilován novými
zkušenostmi.
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Lokalita CHRUDIM
Ve městě Chrudim byla služba poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatelů (terénní forma). Služba byla za využití
služebního vozidla poskytována i v blízkém okolí. Ve sledovaném období jsme docházeli na městskou ubytovnu a soukromé
ubytovny, do ulice Revoluční, Čs. Armády a Přemysla Otakara. Část našich uživatelů je roztroušená po celém území města
Chrudim. Přetrvává skutečnost, že většina uživatelů je závislá na sociálních dávkách. Převážně jsme řešili zakázky spojené
s bydlením (pomoc při hledání podnájmů a psaní žádosti o městské byty), hledáním práce (pomoc při tvorbě životopisu,
doprovod při jednání na ÚP). Častou zakázkou bylo řešení dluhové problematiky (splátkové kalendáře, exekuce) a výchovných
problémů dětí (spolupráce se školou, doprovod rodičů do škol, doučování). Mezi problémy ve vyloučených lokalitách v Chrudimi
patří v současné době také alkoholismus a užívání dalších návykových látek, a to i mezi nezletilými. V posledním roce jsme
zaznamenali větší migraci obyvatel z ubytoven v Chrudimi do ubytoven v obcích v okolí Chrudimí (Čankovice, Chrast,
Heřmanův Městec).

Lokalita PRACHOVICE a HEŘMANŮV MĚSTEC
V Heřmanově Městci jsme působili v několika rodinách. Začátkem roku 2017 očekáváme změnu spojenou se vznikem
soukromé ubytovny (rekonstrukce hotelu Heřman) - pro rok 2016 typická fáze preventivní činnosti (navázání komunikace s majitelem
ubytovny, vyhodnocení mapování a analýza sociálních sítí v městě, včetně navázání spolupráce s dalšími subjekty, např.
rodinné centrum).
V lokalitě Prachovice pracujeme s lidmi v jejich přirozeném prostředí. V uplynulém období došlo v lokalitě ke stabilizaci napětí
(mezi majoritou a minoritou), k nastavení dialogu. Často se na nás obracejí uživatelé sami se svými problémy a zakázkami.
Řešíme výchovné problémy jejich dětí. V této věci spolupracujeme v síti se subjekty jako OSPOD, kurátoři, PMS, místní
základní škola a pracovník Předškolky. Dalšími zakázkami, přicházejícími z komunity, jsou dluhy a trestná činnost. Klientům
pomáháme s řešením těchto zakázek a zároveň v rámci prevence těchto jevů provádíme osvětovou činnost. V romské
komunitě se stále objevuje téma zdraví, a to ať v oblasti - senioři se zdravotními obtížemi, či řešení hendikepů. Velkým
problémem hlavně mladých členů komunity je bydlení. Žijí často v nevyhovujících bytových i sociálních podmínkách a jednou
z nejčastějších zakázek je pomoc s hledáním nového bydlení. V lokalitě je patrná absence sociálního bydlení.
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Lokalita HROCHŮV TÝNEC, ČANKOVICE a CHRAST
Lokalita se řadí mezi sociálně vyloučené lokality Pardubického kraje. Každá z jejích částí je jedinečná a v každé z nich se potýkáme
s mnoha problémy.
V lokalitě Hrochův Týnec v důsledku zániku dvou soukromých ubytoven (byly odkoupeny městem), došlo k rozpadu původní
komunity a ke změnám s tím spojenými (dynamika, faktory ovlivňující život v komunitě a jedince samotného). V průběhu
roku jsou stále patrné nejistoty, obavy, které deklarují děti a mladí dospělí – zástupci minority (ztráta přátelství, opory atd.).
Vedle toho posílení majority vyřešením otázky Romů v lokalitě – vše je propojené a vzájemně se ovlivňuje. V lokalitě je i nadále služba
poskytovaná lidem v obtížné životní situaci. Důležitými tématy i nadále zůstávají – trávení volného času dětí a mládeže,
předškolní příprava u dětí z rodin minority, zdraví. U majority jsou tématem finance a škola. Tuto oblast v současné době
řešíme zasíťováním služeb - propojení terénní práce a nízkoprahových služeb pro děti a mládež, předškolky a šicí dílny –
komplexní systémová práce.
Větší část obyvatel z Hrochova Týnce se přestěhovala do Čankovic, kde vznikla na ubytovně nová vyloučená lokalita. Stěhují se
sem lidé z celé republiky i ze zahraničí. Situace v této lokalitě je velmi napjatá, je zde sice dosažitelné bydlení, avšak podmínky
pro život velmi složité. Je zde velmi vysoká migrace obyvatel a další problémy, které s tím souvisí - nezaměstnanost, trestná
i kriminální činnost, velké problémy se školní docházkou dětí, výchovné problémy, zdravotní problémy i zadlužení. Lidi na ubytovně
přímo ohrožuje sociální vyloučení. Pracujeme s nimi terénní formou v jejich přirozeném prostředí na řešení jejich nelehké
životní situace a pomáháme jim také hledat nové bydlení.
V rámci terénního programu jsme poskytovali sociální službu na území města Chrast a okolních obcí. Spolupracovali jsme se starostkou
města, sociálním odborem, základní školou a dětskou lékařkou. Službu jsme poskytovali v přirozeném prostředí uživatelů.
Důležitými tématy i nadále zůstávají – vztahy v rodinách (z důvodu vícegeneračního soužití), trávení volného času dětí a mládeže,
předškolní příprava u dětí z rodin minority, zdraví, práce s listinami – pomoc při pochopení obsahu listin v důsledku nízké
gramotnosti u cílové skupiny.
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Ohlédnutí za rokem 2016:
Cílem sociální služby je vyhledávat osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny vlastními silami řešit.
Zároveň vytvořit systém včasného účinného zásahu na podporu těchto osob.
Podařilo se vytvořit a udržet komplexní systém odborných služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením z lokalit Chrudim,
Prachovice, Hrochův Týnec a přilehlého okolí. Veškeré aktivity projektu vedly k pozitivním změnám sociálně vyloučených
osob ve fungování v jejich sociálním prostředí. Motivovali jsme cílovou skupinu ke vzájemné akceptaci všech členů sociálně
vyloučené lokality, aktivizovali ke spolupráci se samosprávou a vzdělávacími institucemi a zvyšovali šance jejich uplatnění
na otevřeném trhu práce nebo návratu do vzdělávacího systému.
V průběhu sledovaného období se stabilizovala oblast dluhů a exekucí, což přičítáme mimo jiné i osvětě, kterou tímto
směrem provádíme. Finanční a právní gramotnost je důležitým faktorem pro úspěšný život. Uživatelé nás sami kontaktují
a společně řešíme výhodnost nabídek, které se k nim dostávají, znovu je vždy upozorňujeme na rizika, která tyto nabídky
obsahují. Pracovali jsme s aktuální situací jednotlivců, kdy úzká úroveň vzdělání je spojená nádoba s úrovní sociálních
kompetencí. Téměř neřešitelná je oblast hledání vyhovujícího bydlení či zaměstnání uživatelů služby, a to především
díky limitům jak na straně jednotlivce – nízké vzdělání, dlouhodobá evidence na úřadu práce, stereotypy v chování a jednání
včetně absence pracovních návyků – tak na straně společnosti: zajeté stereotypy a předsudky leckdy i spojené s etnicitou,
absence sociálního bydlení, podmínka trvalého bydliště atd..
Během realizace projektu jsme se snažili pracovat nejen s uživateli samotnými, ale také s prostředím, ve kterém žijí.
Cílem aktivit v jednotlivých lokalitách byl rozvoj komunit a jejich začlenění do většinové společnosti. Aktivizace je prostředkem,
jak dosáhnout převzetí zodpovědnosti za lepší budoucnost a šancí vystoupit z bludného kruhu s nalezením zdrojů u sebe
sama, ale současně i uvnitř komunity. Tato participace se rozvíjí postupně, a to především prostřednictvím motivace,
aktivizace a nových zkušeností, které projekt podporuje (pracovní skupiny, participace na veřejném životě – ve formě účasti
na zastupitelstvu, společné akce ve prospěch komunity – města, atd.).
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»

PANÍ EVA A SPOLUPRÁCE S RODINOU:

Spolupráce s rodinou probíhala v rámci sítě služeb, zpočátku 1x týdně v jejich přirozeném
p r o s t ř e d í , s c í l e m n a s t a v i t p r a v i d e l n é d o c h á z e n í n e z l e t i l ýc h d ě t í d o „ p ř e d š ko l k y “
(což se podařilo naplnit). Starší děti z rodiny docházely do NZDM a na konci letních
prázdnin opakovaně využily konzultace terapeuta k řešení vztahových problémů a svých obav
z budoucnosti.
Spolupráce s rodinou byla velmi pozvolná a složitá, hodně se odvíjela od okamžité situace
v rodině, do které se promítaly vztahy a finance. Podařilo se zlepšit schopnosti náhledu
na vlastní jednání u rodičů a tím dochází postupně a velmi pomalu k zlepšení přístupu
k dětem. Za dobu spolupráce se rodina dokázala vyrovnat s obtížnými životními situacemi
(vztahové problémy – nastavení pravidel v rodině, včetně komunikace, finanční obtížná
životní situace, výchovné problémy, pokus o sebevraždu starší z dcer) atd. Ze strany matky
opakovaně docházelo k nepřehledným situacím a manipulacím (pozměnění reality) a z tohoto
důvodu bylo potřeba úzce spolupracovat se všemi subjekty (úřad práce, OSPOD, služby
uvnitř organizace a další), s cílem sjednocení postupů při práci s rodinou
a nastavit předávání informací.
Život v rodině i nadále zásadně ovlivňují obtížné životní situace, které je z našeho pohledu
potřeba řešit aktivním přístupem dospělých členů rodiny, jinak rizika pro nezletilé děti
nepominou. Spolupráce s rodinou nadále pokračuje.
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» ZUZANA :

Zuzaně je čtyřicet let, je mámou osmi dětí, se kterými bydlí
v malém bytě spolu se svou matkou, o kterou navíc pečuje, a se svým druhem,
který je otcem všech jejich dětí.
Zuzana je velmi snaživá, avšak situace, které každodenně řeší, přesahují často její
schopnosti a kompetence, proto požádala o pomoc a spolupráci Šanci pro Tebe.
Velký životní zlom pro paní Zuzanu bylo její poslední těhotenství, kdy při porodu
jedno z dětí (dvojčat) zemřelo. Druhé z dvojčat přežilo s vážným postižením mozku
a s nepříznivou diagnózou, sama maminka přežila porod jen zázrakem.
Od té doby s paní Zuzanou intenzivně spolupracujeme, hledáme cesty, jak pomoci
s péčí o postižené dítě a i o ty další. Pomohli jsme zajistit finanční prostředky
pro rodinu, včetně Nadační podpory Dobrého anděla. Pomáháme i přímo v rodině
- učíme matku základům péče o domácnost a vaření. Posilujeme její kompetence
ve výchově dětí, v péči o rodinu a zároveň podporujeme osobní rozvoj Zuzany.
Motivujeme ji k sebevzdělávání, k péči o zdraví rodiny i o své vlastní a k aktivnímu
přístupu ke vzdělávání a podpoře jejich děti.
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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.
• Realizujeme projekt Poznej svého teenagera.
• Formou sociálního podnikání provozujeme šicí dílnu a obchod.
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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 2016 tuto
šanci využilo 5 odsouzených, z toho u čtyř došlo k dohodě a tři mají trest odpracovaný.

»

OTA : Pan Ota kontaktoval Šanci pro Tebe na základě doporučení Probační a mediační

služby Chrudim. Na základě rozhodnutí soudu mu byl uložen trest v podobě vykonání
obecně prospěšných prací v rozsahu 200 hodin. Do problémů, které vedly k pozdějším
trestům, se dostal kvůli neplacení výživného. V minulosti byl již trestán odnětím svobody
a trest mu byl v jeho průběhu podmínečně zkrácen. Již při pobytu ve věznici se aktivně
zapojil do prací, které mu byly nabízeny.

V době, kdy žádal o umožnění vykonání trestu obecně prospěšných prací v Šanci pro Tebe,
byl nezaměstnaný a neměl zajištěné kvalitní bydlení. V organizaci se zapojil do rekonstrukce
prostor pro rozšíření šicí dílny a malířských a zednických prací v prostorách sídla organizace.
Přibližně v polovině trestu si našel práci a hledal si lepší bydlení. Byla mu nabídnuta pomoc
s nastavením výše výživného tak, aby jej mohl řádně platit. V té době však byl vyzván
soudem k nástupu do věznice z důvodu nesplacení výživného, které již dlužil z minulosti.
Po propuštění si opět hledal práci a bydlení. Vzhledem k jeho nástupu do nového zaměstnání
se zkomplikovala možnost odpracovat si zbylý trest veřejně prospěšných prací. Trest
dokončil zhruba po roce, nadále pracoval a chtěl změnit zaměstnání.
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„Předškolka“ v roce 2016
Žijí na ubytovnách. Pohybují se v prostředí, které je nerozvíjí. K předškolním dovednostem je nikdo nevede. Na první
školní den se často ani netěší.
I tak vypadá běžný život malých dětí z vyloučených lokalit Chrudimska.
Už několik let fungují terénní pracovníci Šance pro Tebe jako pomocníci a průvodci pro prvňáčky a malé děti
předškolního věku, které žijí a pohybují se v tak zvaných vyloučených lokalitách. Projekt „Předškolky“ v Chrudimi,
Hrochově Týnci, Chrasti a Prachovicích od roku 2014 už zdomácněl. Nese své výsledky i v obci Čankovice od dubna 2016.
Cílem „předškolky“ je pomoci dětem, které z nejrůznějších důvodů jejich rodiče nechtějí nebo ještě nejsou připraveni
umístit do mateřských škol. V předškolce tak získají potřebné dovednosti a návyky pro úspěšný start v hlavním
vzdělávacím proudu. Cílem je usnadnit dětem a jejich rodinám vstup do první třídy běžné základní školy a co nejvíce
předcházet případným neúspěchům spojeným se vzděláním.
Malé děti z vyloučených lokalit Chrudimska nejčastěji vypadávají ze systému předškolní přípravy a přitom ji potřebují
nejvíce.
„Předškolka“ tak pomáhala v předškolní přípravě i při doučování prvňáků a druháků. Kromě toho jsme se zaměřovali
na zážitkové aktivity v rámci výletů třeba do zoo, divadla či muzea. Finanční situace rodin dětí, bohužel, neumožňuje
výlety a návštěvy zajímavých a atraktivních míst, tím jsou děti ochuzeny o kvalitní zážitky a o možnost na změnu.
Pracovníci Šance pro Tebe se s rodiči a dětmi během roku setkávali také v Rodinném centru Šance, kde byl prostor
pro společné hry. Vznikla zde i zajímavá možnost výpůjček hraček a knížek, která reagovala na praxi, kdy jsme se
často setkávali s tím, že hra dětí je jednotvárná, někdy destruktivní a bez respektování pravidel a hranic.
Děti, kterým Šance pro Tebe pomohla v předškolní přípravě, vstoupily do kolektivu mateřské a základní školy
připravené. Stejně tak se i rodiče nebojí hovořit s vyučujícím a neobávají se bariér či předsudků.
Pracovníci Šance pro Tebe podpořili „proměnu“ celkem 45 dětí společně s jejich rodiči.
Projekt byl podpořen MŠMT ČR, městem Chrudim a Nadačními fondy Albert, Agrofert a FNNO.
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» Lukášek:

Lukášek do předškolky začal chodit ve 4 letech společně se svým o rok mladším bratrem
Danečkem. „Dodnes si pamatuji na jejich první den v předškolce. Měli ohromnou radost z nových kamarádů,
hraček. Celý den by nejraději zkoumali nové věci, s nimiž se poprvé setkali. Díky tomu, že měli najednou
mnoho podnětů a chtěli hned všechno mít, znát, vědět a zkusit, jsme první dny zažívali společně mnoho
úsměvných situací. Například když vzali pastelky a chtěli s nimi kreslit po zdi a do knihy. (Knihy a pastelky
byly pro kluky něčím úplně novým, s čím nevěděli, jak zacházet). Nyní už je to rok a kluci i nadále
pravidelně do předškolky dochází. Za tu dobu udělali oba veliký posun. Už mnoho věcí zvládají sami.
Naučili se mnoho nových návyků, jako například svléknout se a umýt ruce, když přijdu z venku, umýt si
ruce po toaletě a před jídlem, prostřít stoleček, uklidit hračky, dělit se o hračky atd... Dodržování těchto
návyků jsme zároveň přenášeli i do rodiny prostřednictvím komunikace s rodiči
a návštěv v rodině. Kluci si navykli na pravidelný režim ve školce, který jim pomohl v tom, aby se cítili
bezpečně a lépe porozuměli tomu, co se od nich očekává. Už ví, že je čas, kdy si společně povídáme
o nějakém tématu, kdy se učíme novému, vyrábíme, poznáváme svět kolem nás, chodíme ven, hrajeme si.
„Zvědavost, s kterou do školky přišli, jim zůstala.“ Když kluci do školky začali chodit, nebyli zvyklí, že někdo
po nich něco chce, že je nějaký režim. Rodiče s nimi moc nekomunikovali, neměli žádné návyky z domu,
rodiče je nemotivovali k tomu, že něco zvládnou sami.V tom shledávám velký posun i u rodičů, kteří se
sami zajímají o dění ve školce, už nemají obavy se zeptat, když chtějí poradit s řešením nějaké situace.
„Pamatuji si, když jsem kluky poprvé pochválila a pohladila, jak najednou na nich bylo vidět, jak vnitřně
vyrostli. “ Velice mě potěšilo, když sama maminka kluků, po nějaké době, co kluci chodili do školky, řekla
např.: „Teď už, když s nimi chci i doma trénovat barvy, tak vydrží sedět. Včera jsme odpoledne byli
s dětmi venku na hřišti. Tohle se mi doma nikdy nepodaří, aby si sami od sebe umyli ruce, připravili jídlo
a v klidu jedli, co mi poradíte.“ Je vidět, jak je důležitá komunikace s rodiči. Jen tak u nich můžeme rozvíjet
rodičovské kompetence, které jsou u nich z nějakého důvodu nedostatečně vyvinuté. Je dobré rodiče
chválit stejně tak jako děti za to, když něco dělají dobře, nebo jim naopak poradit, co by jim mohlo pomoci.
Rodiče stejně jako děti potřebují být pochváleni a zažít úspěch, jen tak můžeme dosáhnout toho, že stejný
vzorec budou používat i u dětí. Mnoho rodičů má totiž pocit, že ve výchově selhalo. Kdyby kluci hned začali
chodit do normální školky, tak by pravděpodobně selhali v docházce do školky a s rodiči by zajisté nikdo
nebyl v tak intenzivním kontaktu. Díky individuálnímu přístupu můžeme s rodiči i dětmi pracovat na tom, aby
děti zvládaly nejlépe vše, co by měly při nástupu do mateřské školky umět a u rodičů rozvíjet rodičovské
kompetence. V současné době už rodiče a kluky připravuji na zápis do běžné mateřské školky.
-38-

» MIREK, 6 LET :

Jedná se o chlapce, který nastoupil do první třídy základní školy (dále jen ZŠ),
avšak během měsíce listopadu byl poslán znovu do předškolního zařízení. Chlapec nebyl před nástupem
na ZŠ naším klientem. Po přerušení výuky v ZŠ začal docházet do „předškolky.“ Hned od začátku bylo
důležité nastavit pravidla a udělat vše pro nový, úspěšný vstup do školy. Po příchodu chlapce do „předškolky“
jsem zjistil, že nedokáže rozlišit barvy, nebyl schopen soustředit se na výkon jakékoliv činnosti-malování,
tvoření, hra. Neustále přecházel od jedné činnosti k druhé. Chlapec neuměl žádné písničky, říkadla,
básničky. S ostatními dětmi vycházel a vychází bez problémů, komunikuje s nimi a do společné hry se zapojuje.
V případech, kdy byl sám, neuměl si hrát nebo se zabavit, vyžadoval soustavnou pozornost a organizování
činnosti. V současné době to Mirek již zvládá, a pokud dostane činnost, kterou má provést samostatně
(např. namalovat obrázek), dokáže činnost provádět samostatně. Za velkého úsilí se podařilo chlapce
naučit barvy a vydrží již delší čas pracovat samostatně, zlepšila se soustředěnost na práci.

» HANIČKA, 4 ROKY :

Jedná se o holčičku s vrozenou sluchovou vadou. Žije v úplné rodině
s několika sourozenci. Zpočátku Hanička chodila nepravidelně do „předškolky“ a příliš nekomunikovala
s ostatními dětmi ani s pedagogem a pouze odsouhlasila vše, co jí bylo řečeno a navrženo kývnutím
hlavy. V rámci „předškolky“ společně s rodiči navštěvujeme logopedickou poradnu. Díky klinické
logopedii se zlepšila komunikace, získali jsme podklady a informace k další práci s dítětem. Rodiče
se snaží pracovat s dítětem podle pokynů logopedky. Za podpory všech (terénního pracovníka, rodiny,
ped. pracovníka) se postupně docházka do „předškolky“ stala pravidelnou, což napomohlo k rozvoji
dítěte. Zlepšila se komunikace s ostatními dětmi, Hanička se zapojuje do her a různých aktivit, dokáže si
zapamatovat jednoduché a krátké básničky a říkadla, písničky. Umí rozlišovat barvy a velikosti předmětů.
Celkově došlo k výraznému zlepšení ve vývoji dítěte a Hanička je veselá a komunikativní holčička, která
Vás při setkání pozdraví. V současné době absolvuje zápis do běžné mateřské školy.
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DOBROVOLNICTVÍ

„Daruj svůj čas, staň se dobrovolníkem.“
Probíhající dobrovolnické programy považujeme za úspěšné. Převážnou část vytyčených cílů se nám podařilo
naplnit a hledáme další cesty. Dobrovolnická agentura je akreditovanou vysílající organizací dobrovolníků a je
součástí Šance pro Tebe, z.s. (dále jen ŠpT). V uplynulém roce 2016 byli dobrovolníci využíváni jen pro potřeby
organizace. Pracovali v ohrožených rodinách, v NZDM klubech při volnočasových aktivitách, pomáhali při zajištění
pobytů klientů mimo region, pomáhali při zajištění jednorázových akcí organizace (filmový festival Jeden svět,
Den s Šancí v Klášterních zahradách, výstava fotogtafíí, atd.) a v neposlední řadě pomáhali v Šicí dílně ŠpT.
Dobrovolníci poskytovali svůj soukromý čas, přátelství, čímž se odlišovali od pracovníků daných služeb. Práce
dobrovolníků má jinou energii než práce profesionála.
Věnovali jsme se i propagaci dobrovolnictví - podařilo se informovat o dobrovolnictví v denním tisku na Chrudimsku,
dále na webových stránkách organizace a na sociálních sítích.

Poskytovatel grantu: Nadace ADRA
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V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci projektu Dobrovolnictví v komunitách podporovaném nadací Adra,
kdy dobrovolníci pomáhali jak v terénní práci přímo v rodinách, v klubu (individuální a skupinová práce
s mladými dospělými, tak při komunitních aktivitách. Během realizace projektu došlo k 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 tak přispěli ke zvýšení kvality
života dětí a jejich rodin ze sociálně vyloučených lokalit. Nejdůležitějším přínosem byla podpora rodin a dětí
v aktivním trávení volného času a podpora při přípravě do školy, zapojení rodičů do všech aktivit a zvyšování
kompetencí při péči o děti aj.
Ve sledovaném roce jsme nominovali dlouhodobé dobrovolníky v rámci „Oceňování nestátních neziskových
organizací, společensky odpovědných firem, dobrovolníků a zaměstnavatele pro rok 2016“ pořádanou Koalicí
nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem. Dobrovolnice Jana Hofmanová, studentka z Pardubic, byla při této
příležitosti oceněna. Dobrovolnice Jarmila Blažková a Monika Pavlíková obdržely děkovný list.

Statistika 2016:
Dlouhodobí dobrovolníci:
Krátkodobí dobrovolníci :
Celkem:

25
45
70

Dobrovolníci během své dobrovolnické služby zvyšují své
kompetence, jak samotnou dobrovolnou činností, tak i vzdělávacími
aktivitami. K jednotlivým dobrovolníkům přistupujeme individuálně,
snažíme se o společné hledání činnosti, která bude pro dobrovolníka
nejvhodnější. V rámci zvolené činnosti necháváme dobrovolníkovi
prostor pro jeho nápady a jejich realizaci. Tím, že jsou dobrovolníci
součástí komunity, dochází nenásilnou formou k informování široké
veřejnosti o dobrovolnictví a tím se zvyšuje mimo jiné i prestiž
dobrovolnictví.
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UŠITO S ŠANCÍ
Stříháme, šijeme, pářeme, žehlíme……
…..zkrátka SOCIÁLNĚ PODNIKÁME
I v roce 2016 jsme úspěšně naplňovali záměr sociálního podniku - zprostředkovat mladým dospělým zkušenost
se zaměstnáním, základní pracovní návyky, potřebnou praxi a zvýšit tak jejich šanci při uplatnění na trhu práce. Pokračovali
jsme v realizaci projektu „Streetwork pro děti a mládež“, jehož prostřednictvím jsme provozovali tréninková pracovní místa
pro mladé lidi do 26 let. Velkým přínosem byl i projekt města Chrudim „Máme šanci na sobě pracovat“, který již počtvrté dal
šanci ženám a mužům ohroženým sociálním vyloučením zažít úspěch a naučit se něco nového v oboru šití a úklidu. Umožnil
tak rozšířit cílovou skupinu naší šicí dílny.
V dílně vznikaly tašky a taštičky všech velikostí a tvarů, polštáře, ubrusy, prostírání, zástěry a mnoho různých dekoračních
a dárkových předmětů. V letošním roce jsme nabídku obohatili o výrobu propagačních předmětů s výšivkou pro firmy.
Provádíme drobné opravy oděvů a zprostředkováváme zakázkové čištění peří.
Pod vedením zkušené mistrové si „zaměstnání na zkoušku“ vyzkoušelo 5 dívek. Seznámily se s obsluhou šicích strojů,
osvojily si výrobní postupy jednoduchých textilních výrobků. Ušité výrobky pak samy prodávaly v obchodě a prezentovaly
je i na 19 veřejných akcích. Dalších 10 žen z Chrudimi, zejména dlouhodobě nezaměstnaných nebo po mateřské dovolené,
rozšířilo naše řady při kurzech odpoledního šití a úklidu.
Všechna pracovní místa byla podporována prací sociálního asistenta s nabídkou pomoci řešit konkrétní problémy v tíživé
životní situaci, 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 na šití propagačních předmětů, úklidu prostor
nebo drobných oprav. Dali jste možnost zažít si úspěch a pochvalu za dobře odvedenou práci, možná poprvé v životě.
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» Aneta:

Neměla dokončené vzdělání, rozešla se s maminkou a odešla z domova.
Žila v Azylovém domě, kde se potkala s Bárou, ta ji přivedla do šicí dílny. Protože neměla
žádné pracovní zkušenosti, obávala se, jak zvládne povinnosti plynoucí z pracovní
smlouvy. Dohodli jsme se proto na zkušebním pracovním poměru na DPP na jeden měsíc,
aby si mohla zvyknout na režim s tím spojený. Aneta toto všechno zvládala bez problémů.
Aktivně se účastnila i prezentací šicí dílny s obchodem na veřejných akcích. Získala
důvěru v sebe sama, že zvládne svou situaci. Našla si práci blízko domova a navázala
kontakt s rodiči.

» Petra:

Šikovná, zručná, komunikativní, zvládala i běžnou komunikaci se zákazníky.
Pracovali jsme na tom, aby se naučila hospodařit s výplatou, a aby si uvědomovala své
povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Velký problém byl v užší rodině, kdy matka
velmi často využívala peněžní prostředky od Petry a nutila ji čerpat výplatu před výplatním
termínem formou záloh pro vlastní potřeby. Sociální pracovnice proto začala pracovat
s celou rodinou. Petru jsme podpořili v osamostatnění se, nyní žije s přítelem a má stálé
zaměstnání.
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PROJEKTY A DOTACE
Festival dokumentárních filmů
Jeden svět
Poskytovatel podpory: město Chrudim,
organizace Člověk v tísni a Pardubický kraj
Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni jsme uspořádali již 10. ročník festivalu. Jeden svět se skládá z projekcí
pro veřejnost a z promítání pro žáky základních a středních škol zakončené debatou s odborníkem, aby měli
diváci možnost téma lépe pochopit. Festival Jeden svět v Chrudimi v roce 2016 navštívilo 484 diváků, z toho 388
žáků a studentů školních projekcí a 96 diváků z rad veřejnosti.
Opět měli návštěvníci příležitost zhlédnout řadu zahraničních i českých dokumentů, jež spojuje tématika lidských
práv. V roce 2016 bylo tématem Jednoho světa „Hledání domova“ a to převážně proto, že Jeden svět letos vznikal
v období vyvrcholení uprchlické krize v Evropě, spojené s nárůstem počtu odpůrců vůči přistěhovalcům
v České republice a také ve stínu teroristických útoků ve Francii a Belgii.
Festival začal v úterý 29. 3. 2016 promítáním pro školy, oficiálně pro veřejnost byl zahájen v pátek 1. 4. 2016
za přítomnosti místostarosty města Chrudim JUDr. Miroslava Tejkla, zástupce festivalu Jeden svět Praha –
Martiny Novotné a ředitelky organizace Šance pro Tebe Bc. Sophie Dvořákové.
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Poznej svého teenagera
Poskytovatel podpory: město Chrudim v rámci
programu Zdravé města a místní Agenda 21

V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci Poradny pro rodiče dospívajících v rámci projektu „Poznej svého
teenagera“. Poradnou prošlo 19 klientů v celkové časové dotaci 74 hodin.
Poradnu zajištovali Martina Šťastná a Petr Miklas. Součástí projektu byla už tradičně realizace seminářů Poznej
svého teenagera pod vedení osvědčených lektorů Petra Pražáka a Michala Zahradníka.
Oba semináře absolvovalo celkem 21 účastníků.
Pokračovala také sebe-rozvojová skupina pod vedením Petra Pražáka a Martiny Šťastné. Oslovili jsme účastníky
skupiny z loňského roku a téměř všichni se znovu zapojili.
Účastníci byli ve skupině vedeni ke sdílení zkušeností, pocitů, myšlenek, nejistot, k uvědomování si sebe sama ve vztazích
nejen se svými dětmi. Lektoři zajistili maximální bezpečí ve skupině nastavenými společnými pravidly. Lektoři
pracovali formou skupinové psychoterapie s využitím dynamiky skupiny.
Do skupiny se zapojilo 6 klientů. Skupina se stabilizovala a mohla pracovat na hlubokých tématech. V druhé
polovině roku jsme mohli sledovat proměnu témat. Odklonili jsme se od osobních témat k tématům společným,
ale s velkou hloubkou prožitku. Skupina vykazovala vysokou soudržnost a pracovala na tématech jako funkční celek.
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Zlepšení životních podmínek
Romů Chrudimska
Poskytovatel grantu: Úřad vlády České republiky a Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny v programu Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce za rok 2016
Už počtvrté v řadě jsme uspěli v dotačním řízení Úřadu vlády ČR a mohli tak pokračovat v započaté práci s cílovou
skupinu děti a mládež ve věku od 6 do 26 let a jejich rodinami. Poskytovali jsme služby v oblasti vzdělávání
a zaměstnanosti (motivace klientů k úspěšnému vzdělávání, jeho dokončení a následnému hledání zaměstnání),
rozhodnutí), efektivní trávení volného času (zaměření na zažití úspěchu, zvyšování zájmu rodičů o společné
trávení volného času se svými dětmi). V každé lokalitě se podařily uskutečnit alespoň 4 setkání rodinných center,
která nabízí volný 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 14 osob při výběru dalšího vzdělávání, 16 při hledání zaměstnání a 32 dětí
pravidelně navštěvovalo nabízenou volnočasovou aktivitu. Uskutečnili jsme 2 prezentační akce pro veřejnost.
Termín realizace: leden 2016 až prosinec 2016
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Sanace je spolupráce –
rodinní asistenti
Poskytovatel daru: Nadační fond J&T

V závěru roku 2015 jsme uspěli v dotačním řízení Nadačního fondu J&T. Realizací tohoto projektu jsme navázali
na dlouhodobou spolupráci s nadačním fondem. Záměrem projektu bylo v osobě rodinného asistenta poskytnout
pomoc a podporu ohrožené rodině při řešení širokého spektra problémů, které ji ohrožují. Rodinný asistent vstupuje
do rodiny, která se ocitla v situaci, se kterou si bez pomoci druhých neví rady. Prostřednictvím každodenního
kontaktu s ní a jejími členy hledají společnou cestu z „bludného kruhu“ s cílem odvrácení umístění nezl. dětí
mimo rodinu. Záměrem je vést všechny členy rodiny k samostatnosti, k rozvoji kompetencí, poskytnout rodině
a jejim členům pozitivní vzorce chování a docílit udržitelnosti kvalitativních změn v rodině samotné. Rodinná
asistence se tak stala součástí práce s ohroženou rodinou na Chrudimsku. V období realizace projektu došlo
k zavedení rodinného asistenta do nově vzniklé sociálně vyloučené lokality Čankovice.
V průběhu realizace se podařilo naplnit cíl projektu, kterým byla podpora 33 ohrožených rodin v jejich
přirozeném prostředí (přímo v sociálně vyloučené lokalitě).
Termín realizace: listopad 2015 až listopad 2016
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Já, předškolák
Poskytovatel grantu: Fond pro nestátní neziskové organizace,
V průběhu roku 2016 jsme úspěšně ukončili projekt realizovaný z fondů EHP 2009–2014 prostřednictvím Fondu
pro nestátní neziskové organizace.
Cílem projektu bylo usnadnit dětem a jejich rodinám vstup do první třídy běžné základní školy, předcházet
případným neúspěchům spojeným se vzděláním, a tím ovlivnit kvalitu života těchto dětí a jejich rodin. Sledovali
jsme rozvoj dovedností, schopností a návyků, kterých dosáhly děti, ale i jejich rodiče. Realizace projektu formou
předškolní přípravy a rodinného klubu měla řadu významných funkcí pro danou cílovou skupinu (bezpečné
prostředí pro dítě, šance „vyrovnání handicapů“ před vstupem do běžné základní školy, šance na změnu vzorců
chování, šance na snížení předsudků a bariér na všech stranách, šance zažít úspěch atd.).
Výchovný a vzdělávací obsah pedagogické práce byl vytvořen podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s jasnými cíli a tématy výuky. Podpůrné aktivity ve formě volnočasových a zážitkových aktivit otvíraly
dveře k zážitkům, k získání nových zkušeností.
Realizací projektu se podařilo do vyloučených lokalit Chrudimska a především do rodin ohrožených sociálních
vyloučením zprostředkovat zkušenost a ukázat důležitost předškolní přípravy a tím dát šanci na změnu ve stereotypech
způsobu života jedince i komunit. Vzdělání se stalo u jedinců zapojených do projektu důležitou hodnotou v životě
dětí i rodičů, přestože začátky nebyly vždy jednoduché. Doprovázení školních dětí pomáhá k udržitelnosti celého
procesu změny v rodinách společně s podporou služeb naší organizace. V průběhu realizace bylo projektem
podpořeno 66 dětí.
Termín realizace: duben 2015 až březen 2016
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Volnočasové aktivity ve vyloučených
lokalitách Chrudimska
Poskytovatel grantu: Pardubický kraj z programu Naplňování
Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji v kapitole sportu
Cílem projektu bylo dětem a mladým dospělým, kteří běžně většinu času tráví na ulici, selhávají ve škole, experimentují s návykovými
látkami nebo se chovají jiným rizikovým způsobem (společensky neakceptovatelné projevy jako vandalismus, promiskuitní
chování, atd.), poskytnout možnost efektivního trávení volného času formou pravidelných řízených volnočasových aktivit.
Současně poskytla pozitivní vzory pro cílovou skupinu a možnost „poznat jiné vzorce chování a jednání“.
náročnosti tématu. Jednotlivá setkání byla vždy tematicky zaměřena a realizovala se tak v různých interiérech a exteriérech dle
zadání práce. Děti se učily ovládat základní techniky, jak je přizpůsobit focení daného objektu nebo prostředí. Naučili se pracovat
s různými efekty, aby dosáhly požadovaného výsledku.
Vánoci
Ve spolupráci s organizací „Streetball for people“ a „Ulice dětem“ jsme v červenci připravili streetballový turnaj v Klášterních
zahradách v Chrudimi. Děti měly možnost vyzkoušet si novou hru a zahrát si s profesionály i proti nim. Celou akci doprovázel
bohatý program se soutěžemi o ceny a hudební produkcí. Cílem bylo ukázat další možnosti trávení volného času bezpečně.
Termín realizace: červenec 2016 až prosinec 2016
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DOTACE A GRANTY
Poskytovatel dotace: Město Chrudim

1. Přidělena přímá dotace na rok 2016 na běžné provozní náklady v objektech sídla organizace, na částečné pokrytí
mzdových nákladu a na vybavení.
2. Přidělena kulturní dotace na realizaci festivalu Jeden svět v roce 2016.
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
5. Dotační program: Podpora kulturních aktivit – Festival Jeden svět v roce 2016
6. Grantové řízení: Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji v kapitole sportu – Volnočasové aktivity ve vyloučených
lokalitách Chrudimska

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dotační program MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok 2016: Podpořen projekt Předškolní příprava a včasná
péče na Chrudimsku.

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 V ČÍSLECH
Výkaz zisku a ztráty 2016 v tis. Kč
Rozvaha 2016 v tis. Kč

NÁKLADY
hlavní činnost
spotřeba materiálu
437
spořeba energie
287
prodané zboží
4
opravy a udržování
37
cestovné
17
ostatní služby
870
osobní náklady
7 507
ostatní náklady
51
poskytnuté příspěvky
12
daně a poplatky
1
změna stavu výrobků ŠD
-6
odpisy
17
9 234
CELKEM
VÝNOSY
hlavní činnost
tržby za vlastní výrobky
210
tržby za prodané zboží
4
ostatní tržby
195
zúčtování fondů
3
jiné ostatní výnosy
5
přijaté granty a dary
1 496
členské příspěvky
2
provozní dotace
7 366
9 281
CELKEM
ZISK ORGANIZACE CELKEM:

47 000 Kč
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k 1.1.2016
AKTIVA
51
dlouhodobý majetek
38
zásoby
213
pohledávky
0
ostatní pohledávky
1 998
krátkodobý ﬁnanční majetek
38
jiná aktiva
2 338
CELKEM

k 31.12.2016
34
44
185
8
1 983
36
2 290

k 1.1.2016
PASIVA
468
vlastní jmění
106
výsledek hospodaření min. let
0
výsledek hospodaření běž. roku
926
krátkodobé závazky
838
jiná pasiva
2 338
CELKEM

k 31.12.2016
571
0
47
960
712
2 290

Příjmy dle zdrojů v roce 2016 v tis. Kč
Pardubický kraj
Úřad vlády ČR
Město Chrudim
MŠMT ČR
NROS
Česká asociace streetwork
J&T
MV ČR
Nadace Albert
Člověk vtísni
Nadace ADRA
Dary
Úřad práce ČR
Nadace Vodafone
Nadace Agrofert
Členské příspěvky
Jiné ostatní výnosy
Vlastní činnost
CELKEM

5 402
850
600
498
472
749
197
59
41
40
23
39
18
6
2
2
3
280
9 281

58,2%
9,2%
6,5%
5,4%
5,1%
8,1%
2,1%
0,6%
0,4%
0,4%
0,3%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
100%

Hospodářské výsledky jednotlivých středisek v roce
2016 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
959
1 866
466
467
2 143
1 904
241
921
267
9 234
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výnosy hosp. výsledek
0
959
-27
1 839
0
466
0
467
-11
2 132
0
1 904
0
241
114
1 035
238
-29
9 281
47

DĚKUJEME ZA FINANCOVÁNÍ
NAŠICH SLUŽEB

Město Chrudim

Program na podporu
integrace romské komunity
v roce 2016

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 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
Věře Poučové 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 zástupcům dalších obcí, ve kterých poskytujeme naše služby. Paní Martině Lacmanové, starostce obce
Chrast, Bohuslavě Čepové, starostce obce Prachovice, starostovi Hrochova Týnce Petru Schejbalovi. Děkujeme všem
zastupitelům těchto obcí.
Děkujeme zástupcům Pardubického kraje. Děkujeme panu radnímu Pavlu Šotolovi, vedoucí sociálního odboru Haně
Zahálkové, vedoucí koncepčního oddělení Ondřeji Flégrovi, Naděždě Doležalové, ale i dalším úředníkům Pardubického kraje
za vstřícné jednání.
Děkujeme organizacím a institucím za spolupráci v roce 2016. Chceme poděkovat Mateřské škole Strojařů, SVP Archa,
Probační a mediační službě Chrudim, Centru J. J. Pestalozziho, Charitě Pardubice, Farní Charitě Chrudim a Občanské
poradně, Diakonii Broumov.
Za nanční podporu děkujeme lidem z Římskokatolické farnosti Seč, Bojanov a Běstvina. Dále děkujeme Notářské kanceláři
JUDr. Josefa Láta, Školky a výsadby Vaněk, Zahradnictví Chrudim (Nová ulice), Lahůdky Fantasia, Podlahy Šeda, Ateliéru
18, Podlahy Šeda, hračkářství Matys, Řeznictví uzenářství Romana Sochora, Kruhu zdraví, Mlsnému peciválu, Obal Centrum
s.r.o., Veská 35, Lékárně U Zlaté koruny a všem dárcům, kteří podpořili naše aktivity.
Děkujeme členům Šance pro Tebe, z.s. , 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

Koordinátoři lokalit

Vedení organizace
Ředitelka,
statutární zástupkyně

Koordinátor
Chrudim
Koordinátorka
lokality Prachovice

zastupující:
Sophia Dvořáková
Klára Saláková, Dis.
telefon: 731 412 054
klaras@sance.chrudim.cz
Koordinátorka lokality Mgr. Nela Richtrová
Hrochův Týnec,
telefon: 734 154 527
Chrast
nela@sance.chrudim.cz
vystřídal ji: Mgr. Petr Čápek
telefon: 733 747 749
petr@sance.chrudim.cz

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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