VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Vážené kolegyně, vážení kolegové
a příznivci Šance pro Tebe,
výroční zpráva, kterou otevíráte, pomyslně uzavírá rok 2017 a otvírá dveře k další cestě Šance pro
Tebe na poli sociálních služeb.
Činnost Šance pro Tebe, z.s. vycházela ze svého poslání a vize „Lidé potřebují šanci.“ Při své práci
jsme vyráželi do terénu, otvírali dveře nízkoprahových klubů vstříc novým tématům a oblastem,
které sebou nese život uživatelů sociálních služeb. Ne jinak tomu bylo i v roce 2017.
Rok 2017 přinesl řadu úspěchů v podobě vyřešených složitých životních situací, úspěchů jednotlivců
i celých skupin. Dařilo se pracovat preventivně a navazovat dialogy s aktéry naší společnosti. Podařilo
se postavit mosty tam, kde jsme ani nedoufali. Cesta rokem 2017 nebyla z mého pohledu vůbec
jednoduchá, vyrovnávali jsme se se změnami, hledali jsme, hořekovali jsme a občas jsme si natloukli,
ale nepřestávali jsme věřit a znova a znova vstávat.
Přála bych si, aby výroční zpráva sloužila nejen jako ilustrace naší celoroční práce, ale především
vedla k zamyšlení nad našimi životy, hodnotami a stavem naší společnosti.
Děkuji všem, kteří jste šli s námi!
Sophia Dvořáková
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O ŠANCI PRO TEBE
Poskytujeme sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. Pracujeme s dětmi,
mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, pracujeme s jednotlivci a skupinami, pracujeme s komunitou,
ve které tito lidé žijí.
Propojujeme služby pro děti a mládež se službami pro rodiny, působíme na celou místní komunitu,
spolupracujeme s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života uživatelů našich sociálních
služeb.
Aktivně vyhledáváme osoby v nepříznivé životní situaci a poskytuje jim kvalitní odborné služby založené
na vztahu a důvěře.
Sociálně podnikáme – provozujeme šicí dílnu s obchodem.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vytváří právní rámec, kterým se při naší práci řídíme. Máme
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Při naší práci nám pomáhají dobrovolníci. Prostřednictvím akreditované dobrovolnické agentury
dobrovolníky vyhledáváme a připravujeme je na výkon dobrovolnické služby.
Realizujeme také aktivity, kterými podporujeme kulturní dění ve městě Chrudim. Podporujeme kulturní,
zájmové a volnočasové akce jednotlivců a skupin, které by bez naší podpory neměly šanci na vlastní
realizaci.
Naše služby jsou ﬁnancovány především z veřejných zdrojů, ze státní správy a samosprávy. Část ﬁnancí
získáváme z nadačních příspěvků a soukromých darů.
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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, se sídlem 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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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
-4-
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ŠANCE PRO TEBE V PROSTORU
VALNÁ HROMADA
RADA ŘEDITELE

ČESTNÁ RADA
ŘEDITEL ORGANIZACE
PR PRACOVNÍK
/externí pracovník

PROVOZNÍ SLOŽKA
EKONOM
ÚČETNÍ/zástupce ředitele
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

DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA

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

FUNDRAISER

LOKALITA CHRUDIM

Terénní program
pro rodiny

Terénní program
pro rodiny

SANACE rodiny

SANACE rodiny

NZDM Agora

NZDM Futur

NZDM Futur

Terénní program
pro rodiny

TP Streetwork

SANACE rodiny
TP Jeskyně
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STRUKTURA
ŠANCE PRO
TEBE

II

KOMUNITNÍ
AKTIVITY

PŘEDŠKOLKA

PEDAGOGICKÁ
PODPORA

CENTRUM
PODPORY
SLUŽBY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
• TP
• NZDM

I

SLUŽBY PRO RODINY
• TPR
• SANACE

JEDEN SVĚT

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ
PRÁCE

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)

ŠICÍ DÍLNA

VEŘEJNÁ SLUŽBA
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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 pracovních skupin Pardubického kraje, České asociace streetwork,
Koalice nevládek Pardubicka, základní triády Komunitního plánování sociálních služeb a Místní akční
skupiny MAS Chrudimsko.
-7-
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ŠANCE V LOKALITÁCH
» v Chrudimi
V uplynulém roce jsme v Chrudimi pracovali v samotném okresním městě, a to jak na celém jeho území (ulice města,
ubytovny – U Krkavce, Městská ubytovna, ubytovna p. Vávry, byty, školy), tak i v okrajových částech a blízkém okolí.
V Chrudimi poskytujeme služby dětem a mládeži prostřednictvím dvou nízkoprahových klubů. NZDM Agora
ve Štěpánkově ulici je určeno mladým lidem ve věku 13 – 26 let. NZDM Futur na Školním náměstí zajišťuje služby pro děti
a mládež ve věku 6 – 12 let. Prostřednictvím Terénního programu Streetwork vyhledáváme a oslovujeme mladé lidi
ve věku 12 - 26 let na místech, kde se scházejí a současně monitorujeme danou lokalitu.
Pracujeme s dospělými formou terénní sociální práce prostřednictvím Terénního programu pro rodiny. Pracovníci
programu navazují a udržují kontakt s jednotlivci, poskytují jim sociální pomoc a podporu. Místem výkonu naší práce
je převážně přirozené prostředí zapojených osob, popř. zázemí pracovníků. Na rodinu jako celek se zaměřuje služba Sanace
rodiny. Zásadním jevem, ovlivňujícím život cílové skupiny, je migrace spojená s dostupností bydlení.

Po celý rok jsme poskytovali v Revoluční ulici doplňkovou službu, která se zaměřuje na předškolní přípravu dětí, které by
jinak neabsolvovaly žádné předškolní vzdělávání a přicházely by do ZŠ s velikým handicapem. Zapojili jsme se také
do projektu „Ukliďme svět“, kde pracovníci spolu s uživateli služeb uklízeli části města.
V Chrudimi využíváme dům Agora jako „místo k setkávání“ a podporujeme realizaci kulturních či vzdělávacích akcí.
Otevíráme tento prostor všem lidem z místní komunity a tím také naše sociální služby přibližujeme obyvatelům města.
Uspořádali jsme promítání ﬁlmů, workshopy, tvořivé dílny, výstavy a další. V roce 2017 se v lokalitě Chrudim podařilo
upořádat řadu úspěšných akcí. Odpoledne v klášterních zahradách, fotbalový turnaj, vyvrcholením byl úspěšný koncert
dětí pod vedením paní Idy Kellarové a vyprodaný sál Muzea.
Pracovníci služeb se pravidelně účastnili supervizí a setkání pracovní skupiny ve spolupráci s majoritou a minoritou. Součástí
naší práce je celoročně účast na odborných školeních, čímž je udržována kvalita a aktuálnost našich služeb.
koordinátor lokality Chrudim: v. z. Sophia Dvořáková
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» v Prachovicích
V lokalitě Prachovice a okolí došlo ve sledovaném období ke zklidnění celé situace. Tým dané lokality
se proměnil, což stávajícím pracovníkům i lidem v lokalitě přineslo nový úhel pohledu na řešení jejich
životních situací. V tomto roce jsme nadále poskytovali službu NZDM Futur – nízkoprahový klub.
Vyhledávali jsme v Prachovicích a v nedalekém Heřmanově Městci děti a mladé dospělé, kteří tráví volný
čas rizikovým způsobem – pracovníci TP Jeskyně mapovali život v lokalitě. Realizovali jsme několik
preventivních témat nejen pro klienty NZDM Futur a TP Jeskyně, ale také pro několik základních škol
v okolí lokality. Jednalo se o základní praktickou a speciální školu v Heřmanově Městci a o běžné
základní školy v Heřmanově Městci, Prachovicích, Ronově nad Doubravou a v Třemošnici, kde pracovníci
přednášeli preventivní programy na různá témata dle výběru škol s krátkým představením služeb Šance
pro Tebe, z. s..
Terénní program pro rodiny pomáhal v navázání a udržení kontaktu s rodinami i jednotlivci, kteří se ocitli
v sociálně nepříznivé situaci. Setkávali jsme se s nimi v převážné míře v terénu. V lokalitě intenzivně
pracujeme se sanačními rodinami, mezi kterými jsou i pěstounské rodiny. V rodinách, kde jsou děti
dlouhodobě ohroženy nepříznivou sociální situací, spolupracujeme s dalšími institucemi, převážně
s OSPOD. Důležitou součástí sociálních služeb Šance pro Tebe je také předškolní vzdělávání dětí,
které je jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné zvládnutí především počátečních fází primárního
vzdělávání, zejména pak u dětí ohrožených školním neúspěchem.
Na základě monitoringu v okolí lokality jsme v roce 2017 vyjednávali spolupráci také s dospělými klienty
z Heřmanova Městce a ze Seče. Pracovníci služeb se pravidelně účastnili supervizí a setkání pracovní
skupiny ve spolupráci s majoritou a minoritou. Součástí naší práce je celoročně účast na odborných
školeních, čímž je udržována kvalita a aktuálnost našich služeb.
koordinátor lokality Prachovice: Klára Saláková
-9-
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» v Hrochově Týnci a v Chrasti
Do lokality Hrochův Týnec a Chrast jsme vstoupili v polovině roku 2012, nejprve se službami pro jednotlivce a pro rodiny a následně
v roce 2013 jsme začali poskytovat služby také dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let prostřednictvím nízkoprahového klubu NZDM
Futur. V průběhu roku 2017 byla hojně využívána i doplňková služba předškolní vzdělávání „Předškolka,“ která měla své zázemí
přímo na ubytovně v Čankovicích, stejně tak v prostorách zázemí v Hrochově Týnci a v budově Základní školy v Chrasti.
V lokalitě Hrochův Týnec se událo mnoho změn, došlo k „výměně obyvatel“ v sociálně vyloučených lokalitách (soukromé ubytovny
v Čankovicích). Hlavním důvodem této migrace a následně ztráty bydlení bylo zadlužení obyvatel (dluh na nájemném), a to z různých
důvodů. Prostřednictvím Terénního programu pro rodiny poskytujeme klientům pomoc a podporu. Na rodinu jako celek se zaměřuje
služba Sanace rodiny. Tyto služby poskytujeme také v Chrasti a v přilehlých obcích (Čankovice, Podlažice, Zájezdec, Bor, Radim atd. ).
Práce v této lokalitě má svá specifika, a to především se zaměřením na práci s komunitou s cílem snižovat napětí, měnit zajeté
vzorce chování a jednání, práce s patologickými jevy, které sebou nese skutečnost - život na ubytovnách. Složitou situaci vnímáme
u sociálně vyloučených rodin s dětmi, které velmi těžko dosahují na komplexní podporu a pomoc, přestože ji potřebují. Zde je právě
úloha pracovníků Šance pro Tebe nejpotřebnější.
Pracovníci služeb se pravidelně účastnili supervizí a setkání pracovní skupiny ve spolupráci s majoritou a minoritou. Součástí naší
práce je celoročně účast na odborných školeních, čímž je udržována kvalita a aktuálnost našich služeb.
koordinátor lokality Hrochův Týnec a Chrast: Monika Sieberová
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ŠANCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pracujeme s dětmi a s dospívajícími formou:
• navázání kontaktu založeného na důvěře,
• sociálně pedagogické práce s výchovným obsahem.

Dětem a mladým dospělým poskytujeme:
• prostor, podporu a poradenství,
• pomoc v obtížné životní situaci,
• potřebné informace,
• asistenci při kontaktu s institucemi,
• zprostředkování dalších, návazných služeb,
• volnočasové a vzdělávací aktivity.
Tyto služby realizujeme prostřednictvím nízkoprahových klubů Agora a Futur
a terénních programů Streetwork a Jeskyně.
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Principy poskytovaných služeb:
• RESPEKT – respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta.
• KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta.
• PROFESIONALITA – základem kvality poskytovaných služeb a podpory je odbornost pracovníků,
prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti,
institucemi a zařízeními a týmová spolupráce.
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – zjišťujeme klientovi individuální potřeby a přání a společně hledáme možnosti,
jak je prostřednictvím služby naplnit.
• NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti: časová a prostorová
dostupnost, bezplatnost, anonymita, dobrovolnost, rovný přístup.

-12-
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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, přítomnosti pracovníků, kteří
zajišťují bezpečný prostor, nabízíme pomocnou ruku a informace potřebné v období dospívání. Klub je místem setkávání
s vrstevníky, současně je zde prostor na individuální práci a rozhovory s pracovníky Šance pro Tebe. Vztah s uživateli sociální
služby je založen na principu důvěry a pocitu bezpečí.

2. Minimalizovat rizika plynoucí z životního stylu cílové skupiny.

V období dospívání mladí experimentují v různých oblastech, ať drogová problematika, sex, vztahové záležitosti a mnohé
další. Dospívání je spjato s rizikovým chováním. Častým tématem rozhovorů s uživateli sociální služby je rovněž konflikt
se zákonem, rizikové chování na internetu či krácení si volné chvíle pomocí adrenalinových aktivit. V roce 2017 jsme
realizovali několik preventivních programů a setkání na aktuální témata. Tato setkání byla koncipována formou besed,
které vedli přizvaní hosté, kteří často měli s tématem osobní zkušenosti jak z pohledu uživatelů sociální služby, tak
pomáhajícího. Na každé preventivní téma vytváříme společně s uživateli informační nástěnku.
-13-
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3. Poskytovat pomoc, radu a podporu v obtížných životních 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, nemají potřebné kompetence k jejich vyřešení, a které je trápí a zatěžují.
Často se jedná o dotazy spojené s hledáním brigád a první práce, hledání bydlení, komunikace s institucemi, vztahové
problémy, škola. Nabízíme doprovod na úřady a jiné instituce, ke kterým mladí nemají důvěru, nerozumí slovní
„hantýrce“ a bojí se.

4. Nabízet cílové skupině alternativní způsob trávení volného času
v bezpečném a dostupném prostředí, poskytovat podporu, zázemí
a vybavení k realizaci nápadů.

Na klubu je k dispozici široká nabídka volnočasových aktivit (fotbálek, ping pong, hudební nástroje,
boxovací pytel, deskové hry, knihy, počítač...), které slouží 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 naplnit svůj volný čas a takové aktivity provozovat.
V uplynulém roce se někteří uživatelé dané služby aktivně zapojili do pravidelného zpívání s Idou Kelarovou.
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uživatelů: 110
setkání: 1 567

Agora v roce 2017:

Služba byla realizována v průběhu roku jak ambulantní formou v Klubu Agora v sídle organizace (Štěpánkova 92, Chrudim), tak terénní
formou služby. Terénní formu realizujeme jak na sociálních sítích, tak v rámci doprovodu a jednání ve prospěch uživatelů.
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 prevencí pracovníci Šance pro Tebe
usilovali o to, aby mladí lidé uměli předcházet rizikům spojených s životním stylem, popřípadě obtížné situace zažívali v co nejmenší
možné míře a byli si vědomi potencionálních rizik. Současně jsme v prostorách klubu poskytovali bezpečný prostor pro trávení
volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit. Cílem byla motivace a podpora aktivního trávení volného času
cílové skupiny – tzn. motivace ke změně, změna pohledu na volný čas jako na hodnotu pro možný růst nebo změnu a zvýšení šancí
na plnohodnotný život ve společnosti. V rámci aktivit došlo k zapojení lektorů a dobrovolníků. Spolupráce lektorů a dobrovolníků
společně s klienty přinášela možnost boření bariér a předsudků na jedné straně a na straně druhé obohacení, možnost kontaktu
s širší komunitou a získání pozitivních vzorů.
V roce 2017 byla služba NZDM Agora v kontaktu s odborem sociální péče, sociálně – právní ochranou dětí, s městem Chrudim, Úřadem
práce a se základními školami v Chrudimi. Služba NZDM Agora rovněž spolupracuje i s návaznými službami v rámci organizace –
jedná se především o Streetwork, Terénní program pro rodiny, NZDM Futur, Centrum podpory, které nám pomáhá zajišťovat
akce po technické stránce.
V roce 2017 se ve službě NZDM Agora změnil věk cílové skupiny, z minimálního věku 12 let pro vstup se věk zvedl na 13 let věku.
Důvodem pro změnu byla potřeba zaměřit se na témata a řešení problémů, které s uživateli mladšího věku není vhodné řešit.
V roce 2017 v rámci služby NZDM Agora či za její spolupráce proběhlo několik akcí – nocovačky v prostorách NZDM Agora, besedy
na riziková témata spojená s životním stylem uživatelů, sportovní turnaje a aktivity pro podporu smysluplného trávení volného času.
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NZDM Futur
Sociální služba se zaměřuje primárně na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy nepříznivou
sociální situací (např. tráví volný čas většinou na ulicích, selhávají ve škole, experimentují s návykovými látkami
nebo jsou ohroženy jiným rizikovým jevem).
• 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. V uplynulém
roce se uživatelé dané služby napříč všemi lokalitami aktivně zapojili do pravidelného zpívání s Idou Kelarovou.
• 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. V roce 2017 byla služba NZDM Futur v kontaktu s odborem sociální péče, sociálně – právní
ochranou dětí, s městem Chrudim, Úřadem práce a se základními školami v Chrudimi, Prachovicích, Rosicích,
Chrasti, středními a odbornými školami atd.. Pro úspěšnou realizaci sociální služby je spolupráce s dalšími
subjekty podporou, ale někdy i úskalím.
-16-
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NZDM Futur v lokalitě Chrudim:

V roce 2017 došlo ke změně cílové skupiny, kde se upravila věková hranice
6-12 let, tím došlo k rozdělení uživatelů mezi Futur a Agoru, kde mohou službu
využívat uživatelé starší 13 let. Díky tomuto rozhodnutí se podařilo více
se zaměřit se na vhodná témata, aktivity a prevence s ohledem na věk cílové
skupiny.
Služba je poskytována jak v prostorách NZDM Futur, tak i v jejich přirozeném
prostředí. V prostorách klubu jde zejména o výchovné a vzdělávací působení
na děti a mládež, o trávení volného času a důraz na prevence. Prevence
se zaměřují hlavně na selhávání ve škole, experimentování s návykovými
látkami či na chování jiným rizikovým způsobem života (obvykle limitováni
prostřednictvím rodiny či vlastním přičiněním ve způsobu trávení volného
času, který většinou tráví na ulici). Pracovníci klubu jsou vždy k dispozici
pro pomoc dětem či mladým lidem v obtížných životních situacích. Kromě
provozování klubu pracovníci také zajišťují práci v terénu, kde se setkávají
s již známými uživateli a hlavně též kontaktují nové potencionální zájemce o službu.
V uplynulém roce mezi nejčastěji řešená témata patřila především škola
(prospěch, záškoláctví, šikana ve třídě…), vztahy (s kamarády, rodiči…) a preventivní
témata. V jarních a letních měsících jsme využívali zahrady a společně se učili
vztahu k přírodě, rostlinám a péči o ně.
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NZDM Futur v lokalitě Prachovice:
Služba je poskytována jak v prostorách NZDM Futur, tak i v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci klubu jsou vždy
k dispozici pro pomoc dětem či mladým lidem v obtížných životních situacích. Během roku jsme realizovali několik
aktivit a akcí ve spolupráci s uživateli sociálních služeb: nocovačky s preventivními tématy, pobytovou akci, Ukliďme
svět, turistický výlet na Seč, setkání s bývalým narkomanem nad tématem drogy, výlet za památkami do Heřmanova
Městce, workshop pečení věnečků pod vedením vyučené cukrářky atd. Společně jsme oslavili také přicházející
vánoční svátky. Díky akci „Krabice od bot“ dostalo každé dítě a mladý dospělý svůj dárek. Někteří se zúčastnili také
soutěže “Východočech havran a jeho kamarádi” nebo prodejního vánočního jarmarku v ZŠ Prachovice.
Uživatelům soc. služeb byla nabízena možnost využití tzv. komunitních úterků (akce pro veřejnost), které organizace
realizuje v prostorách NZDM Agora. Děti a mladí dospělí z Prachovic měli možnost zapojit se do hudebního a fotografického
kroužku s odbornými lektory, jejichž prostřednictvím se mohli naučit něco nového, měli možnost pravidelně každou
středu docházet na výtvarný kroužek, který probíhal v rámci klubu pod vedením pracovníků.
V uplynulém roce mezi nejčastěji řešená témata patřila především škola a podpora při učení nebo hledání pracovních
příležitostí, finanční situace ohledně vyřízení soc. dávek, otázky bydlení a žádost o radu, jak aktivně vyplnit svůj volný čas.
Ze strany uživatelů služeb pociťujeme důvěru, kterou v nás vkládají. U některých jsou patrné pokroky, které jsou
důsledkem dlouhodobé práce v lokalitě.
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NZDM Futur v lokalitě Hrochův Týnec:
Služba je poskytována dětem a mladým dospělým jak v prostorách NZDM Futur, tak i v jejich
přirozeném prostředí. Cílem sociální služby je motivovat uživatele k tomu, aby trávili svůj
volný čas smysluplně, aktivizovat je k řádné školní docházce a plnění jejich povinností
a předcházet rizikovému chování, kterému jsou vystaveni ať už vlastním přičiněním,
rodinou anebo sociálním vyloučením. Nezbytnou součástí je proto preventivní práce s cílovou
skupinou, která se zaměřuje na aktuální dění v životě uživatelů. Pracovníci vstupují mimo
jiné i do přirozeného prostředí cílové skupiny služeb, a tak dokáží pružně reagovat na to,
co se v lokalitě děje.
Během celého roku mohli děti a mladí dospělí využívat jednorázových akcí, kterými
byly například sportovní turnaje, tvořivé workshopy, nocovačky anebo kulturní setkání.
Pravidelně pak probíhal baseball, fotbal, vaření, pěvecký sbor, filmový klub a výlety po okolí.
Stejně jako loňský rok, i v roce 2017 proběhla pobytová akce, tentokrát v Oucmanicích,
kde se klienti učili ekologickému způsobu života.
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Marek

Markovi je 19 let, žije se svou matkou a dvěma mladšími sourozenci
na ubytovně. Otec se u nich objevuje nepravidelně. Možná i z toho
důvodu má Marek v rodině důležité postavení. Pro matku je velkou
oporou a pro sourozence se stal vzorem. Vyrůstal v zázemí,
kde vzdělání ani dobré pracovní uplatnění nikdy nehrálo příliš
důležitou roli. Pro všechny, hlavně pro matku, bylo tedy překvapující,
že se Marek chtěl jít po základní škole vyučit. Odborné učiliště v roce
2017 úspěšně dokončil a stal se tak nejvzdělanějším členem rodiny.
Markovi to ale nestačilo. Jeho ambice sahají výše. I přes nepochopení
svých nejbližších se rozhodl nastoupit na nástavbu a chce si dodělat
maturitu. My, pracovníci nízkoprahového zařízení, se ho snažíme
v jeho snaze maximálně podporovat a nahradit mu tak chybějící
motivaci v rodině.

Dominik

Dominikovi je 8 let. Chodí do 4. třídy základní školy. Je součástí šestičlenné rodiny, která bydlí v obecním bytě.
Má dva mladší nevlastní sourozence, které má matka s novým přítelem, a jednoho vlastního bratra, který žije
přibližně půl roku u otce v Praze. Dominik nedochází na žádný zájmový kroužek, jeho rodina nemá dostatek
finančních prostředků. Často chodí ve velkém a ušpiněném oblečení a botách po starším bratrovi. Dominik není
náročné dítě, ale přál by si, aby s ním jeho maminka trávila více času. Maminka se totiž jemu ani dalším svým
dětem příliš nevěnuje. Dříve se o Dominika staral hlavně jeho starší bratr, se kterým se teď vidí spíše sporadicky.
Občas si píší přes internet a tráví spolu prázdniny. Chlapec měl ve svém starším bratrovi nejlepšího kamaráda
a ochránce, a proto teď na spoustu věcí zůstal sám. Dominik by rád zapadl do kolektivu. Má rád pozornost
a zábavu. I přesto však nemá moc kamarádů, často totiž řeší různé situace neadekvátně, což může na okolí
působit až provokativně. Snaží se stylizovat do role starších, mluví sprostě, aby si získal pozornost. Starší děti si z něho
proto často dělají „poskoka“. Dominik i přes svou velkou snahu mezi děti moc nezapadá. Rád by to ale změnil,
a proto začal navštěvovat klub, kde se s naší pomocí a radou naučí, jak si získat kamarády a sympatie ostatních.
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Terénní program Streetwork

• Streetwork se primárně zaměřuje na děti a mladistvé v Chrudimi ve věku 12 – 26 let v obtížných
životních situacích nebo touto situací ohrožených.
• Služby poskytujeme v jejich přirozeném prostředí – ubytovny, parky, nádraží, sídliště a jiná veřejná
místa na základě kontraktu (smlouva), který společně s uživateli služby naplňujeme.
• 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. Služba je dále zaměřena
na pomoc při hledání adekvátního bydlení, řešení obtíží spjatých se školou a vztahové problémy
dětí, mladistvých a mladých dospělých. Pracovníci kladou důraz na individuální přístup k uživateli služby.
• Služba je realizována s maximální dostupností – časová, prostorová, bez bariér.

uživatelů: 98
hodin v terénu: 760
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V roce 2017 pracovníci dané služby aktivně vyhledávali a oslovovali mladé lidi v Chrudimi se zaměřením na sídliště
(Větrník, Šance a Jánské předměstí) a části města, kde se zdržuje cílová skupina. V průběhu roku rovněž pracovníci
monitorovali a vyhodnocovali zjištěné skutečnosti, v souvislosti s tím docházelo ke změnám míst, kde byly vyhledávány
a kontaktovány skupiny i jednotlivci, kteří spadají do cílové skupiny. Hlavním nástrojem streetworkera byla kontaktní
práce, poradenství a šíření informací mezi cílovou skupinu. Dařilo se zůstat v kontaktu s cílovou skupinou Terénního
programu Streetwork, služba dokázala reagovat na potřeby uživatelů služby celistvě – od naplnění volného času, přes
nabídky alternativ, až po specializované poradenství v komplikovaných situacích. Terénní program Streetwork reaguje
na životní styl cílové skupiny, kdy internet a sociální sítě jsou nepostradatelnou a každodenní součástí života uživatelů
sociální služby. Proto je sociální služba Streetwork v kontaktu s uživateli sociální služby prostřednictvím sociálních sítí.
V rámci poskytované sociální služby probíhaly prvokontakty, kontakty s uživateli služby, doprovody do návazných
služeb, situační intervence, sdílení problémů s uživateli sociální služby a podpora při řešení těchto problémů.
Nabízené volnočasové aktivity sloužily k prohloubení kontaktu s uživateli sociální služby, k přiblížení služby cílové skupině
a poskytovaly možnost nových zážitků. Podporovali jsme aktivní přístup k trávení volného času a tvořivost u uživatelů
dané služby. Přinášeli jsme informace o vhodných volnočasových aktivitách a zapojovali do nich cílovou skupinu
(např. fotbalový turnaj, Den s Šancí / Šance hledá Talent, atd.).
Na začátku roku jsme se i nadále pokoušeli o revitalizaci Skate parku, společně s uživateli sociální služby jsme se účastnili
jednání s městem Chrudim a Skate park prosadili na druhé místo v Chrudimském desateru, bohužel se v průběhu roku
v situaci Skate parku nic nezměnilo.
Služba Streetwork poskytovala preventivní setkání na chrudimských školách, kde se podařilo oslovit několik potenciálních
zájemců o službu a informovat místní školy o působení služby.
Pracovníci terénního programu Streetwork spolupracovali s městem Chrudim, Úřadem práce, OSPOD a DPC v Hrochově
Týnci, dále s návaznými službami rovněž v rámci organizace, a to především v oblasti konzultace případů, síťování služeb
v zájmu uživatele dané služby, spolupráce při organizaci společenských a kulturních akcí, předávání informací
z monitoringu lokalit.
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Karel

Karlovi je 17 let, celé dětství tráví častým stěhováním z jednoho místa na druhé, nejčastěji
po ubytovnách. Karel pochází z mnoha sourozenců, nyní bydlí s 5 sourozenci a matkou. Biologický
otec mu před pár lety zemřel. Karlova rodina je velmi chudá a žije ve vyloučené lokalitě. Karel
navštěvoval odborné učiliště, obor kuchař, ale ze školy byl vyloučen pro časté absence
a neomluvené hodiny. Karlovým koníčkem je sbor, kam pravidelně dochází a kde tráví čas aktivně.
Karel je přátelský, tichý a má silné vazby na rodinu, především bratry. Karel díky vlivu okolí nemá příliš
silnou motivaci dostudovat. Jeho motivací ke studiu bylo přijetí do pěveckého sboru Čhavorenge,
ale z něj byl po několika měsících vyloučen. Jedním z důvodů bylo tehdejší stěhování do jiného
města. Přesto má Karel i nadále možnost vrátit se zpět do Čhavorenge, splní – li podmínky.
V době, kdy se Karlova rodina naposledy stěhovala do jiného města, Karel mluvil s pracovníky
o možnosti bydlení v Domě na půl cesty (DPC). Důvodem byla snaha zůstat na učilišti a v pěveckém
sboru Čhavorenge. Byly mu sděleny informace o tom, jaké podmínky by musel splnit proto, aby
mohl být přijat do DPC a pracovníci zjišťovali, zda je volná ubytovací kapacita. Přes velkou snahu
se Karel odstěhoval společně s rodinou. Nyní se Karel s rodinou vrátil zpět a žijí na ubytovně,
mají jen nejnutnější vybavení.
Karel s pracovníky Streetwork mluví o možnosti vrátit se zpět do školy a o cestě za jeho snem –
zpívání v pěveckém sboru. Pracovníci se ho snaží motivovat ke studiu a Karel může využít možnosti
doprovodu do škol, nebo pomoci při vyplňování přihlášky. Karel stále váhá – naše společná cesta
pokračuje.
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Terénní program Jeskyně
Oslovuje holky a kluky v Prachovicích ve věku 6-20 let ohrožené nepříznivou sociální situací (např. omezené
příležitosti v obci, problémy doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací, s okolím, …).

Nabízí:

uživatelů: 33
hodin v terénu: 1 002

• podporu a sdílení každodenních situací
• asistenci při trávení volného času

Co se dělo v roce 2017:
V období dospívání mladí experimentují v různých oblastech, ať drogová problematika, sex,
vztahové záležitosti a mnohé další. Dospívání je spjato s rizikovým chováním. Častým tématem
rozhovorů s uživateli sociální služby je rovněž konflikt se zákonem, rizikové chování na internetu
či krácení si volné chvíle pomocí adrenalinových aktivit.
V roce 2017 jsme realizovali několik preventivních programů a setkání na aktuální témata. Tato
setkání byla koncipována formou besed, které vedli přizvaní hosté, kteří často měli s tématem
osobní zkušenosti jak z pohledu uživatelů sociální služby, tak pomáhajícího. Na každé preventivní
téma vytváříme společně s uživateli informační nástěnku.
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Monika

Monice je devět let a chodí do třetí třídy základní školy. Je součástí osmičlenné rodiny. Monika
má čtyři sourozence a bydlí společně s matkou, otcem, babičkou, dědou a sourozenci
v obecním bytě 2+1, který je zcela nevyhovující z kapacitních důvodů. Rodina nemá mnoho
finančních prostředků. Monika chodí často v neodpovídajícím oblečení a obuvi pro dané
roční období. Rodiče o ni na jednu stranu projevují zájem, přesto se cítí sama a bez kamarádů.
Monika je velmi bystrá, komunikativní a milá. Potřebuje však hodně pozornosti, je potřeba
s ní hodně mluvit. Monika plní zadané úkoly pečlivě. Ráda a velmi pěkně zpívá, navštěvuje
sbor paní Idy Kelarové. Monika začala využívat terénního programu, chce se naučit něčemu
novému, stejně tak vítá každou příležitost, kdy může trávit s někým čas sama a mluvit
o svých starostech a plánech do budoucna (chce se stát zpěvačkou popř. zdravotní sestřičkou).
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ŠANCE PRO RODINY
A JEDNOTLIVCE
Principy služeb:
• RESPEKT - respektujeme práva uživatele, jeho potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí.
• KOMPETENCE - podporujeme rozvoj, nezávislost, sociální dovednosti uživatelů.
• BEZPEČNOST - zajišťujeme bezpečné prostředí pro jednání, důvěrnost a respektování
soukromí. V terénu jednáme tam, kde se cítí uživatel bezpečně, a zároveň na místě,
které vyhovuje pracovníkům.
• BEZPLATNOST – za využívání služby uživatel nic neplatí.
• DOBROVOLNOST - uživatel může kdykoliv přerušit kontakt a spolupráci.
• ROVNÝ PŘÍSTUP - přistupujeme ke všem uživatelům stejně.
• MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST SDĚLENÝCH INFORMACÍ - bez souhlasu a vědomí
uživatele nesdělujeme ani nezjišťujeme informace od třetích osob.
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Pracujeme s dětmi a s dospívajícími 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.
Tyto služby nabízíme prostřednictvím Terénní programu pro rodiny a služby Sanace rodiny.
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Terénní program pro rodiny
Terénní sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených
lokalitách. Nabízí pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, a tím
přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Cílová skupina:
Jednotlivci nad 15 let v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené sociálním vyloučením,
dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, osoby žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.).
V rámci této služby poskytujeme sociální služby nejen v Prachovicích, Hrochově Týnci, Chrasti
a Chrudimi, ale dojížděli jsme i do menších obcí.

uživatelů: 180
hodin v terénu: 2 269

Co se událo v roce 2017:
» v Chrudimi

V Chrudimi došlo v nedávné minulosti k sanaci a následné opravě nájemních domů v největší vyloučené lokalitě ve městě
v ulicích Rooseveltova a Revoluční. To se stalo příčinou rozptýlení uživatelů sociálních služeb po celém katastru
města, i když část ze stávajících nájemníků v těchto výrazně změněných bytech a podmínkách i nadále bydlí. Touto změnou
došlo k obtížnějšímu vydefinování sociálně vyloučených lokalit. Takovými místy se zvýšeným výskytem osob ohrožených
sociálním vyloučením jsou městská a soukromá ubytovna a oblasti nádraží a velkých supermarketů. V roce 2017 jsme
uživatelům poskytovali naši službu převážně v jejich přirozeném prostředí. Vyjížděli jsme i do obcí Slatiňany a Úherčice.
-28-

výročka 17.indb 29

07/06/2018 15:22

Naprostá většina uživatelů je existenčně závislá na sociálních dávkách a rodiny a jednotlivci se často potýkali s problémy
spojenými se zadlužením. Hlavními tématy byla nezaměstnanost, bydlení, školní docházka nezl. dětí, pomoc při jednání
s úřady včetně doprovodu a účasti na jednání s nimi. Naše práce byla ovlivňována migrací, například přesunem několika
rodin z ubytovny v Čankovicích na městskou a soukromou ubytovnu v Chrudimi. Pracovníci poskytovali v uplynulém roce
službu nejen terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů, ale dle jejich požadavků či potřeb také ambulantní formou
v zázemí organizace Šance pro Tebe, z.s.
Při vlastní činnosti jsme úspěšně spolupracovali s dalšími organizacemi jako Městský úřad Chrudim, Úřad práce Chrudim,
Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim, Policie ČR, městská policie, lékaři, školy, školky, ubytovací zařízení apod.

» v Hrochově Týnci, Chrasti a v Čankovicích
V roce 2017 jsme poskytovali službu v sociálně vyloučené lokalitě Hrochův Týnec, Chrast a Čankovice (ubytovna), bezplatně
a celoročně. Službu jsme poskytovali převážně v přirozeném prostředí uživatelů služby, ale také ambulantně v zázemí
služby v Hrochově Týnci a v Čankovicích.
Hlavním tématem naší práce bylo předcházení sociálnímu vyloučení a ohrožení, podpora obyvatel této lokality v jejich
obtížných životních situacích (např. dluhy, exekuce, ztráta bydlení, strach, nejistota, ztráta motivace apod.). Většina rodin
žije v početném seskupení několika generací na malém prostoru, v nevyhovujících hygienických podmínkách. Dalším
společným jevem je závislost na sociálních dávkách, negramotnost rodičů, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
a z ní vzniklá absence pracovních návyků, velké zadlužení, které je důsledkem finanční negramotnosti.
Pracovali jsme jak s jednotlivci, tak s komunitou, kde tito lidé žijí. Spolupracovali jsem s dalšími institucemi a aktéry dané
lokality (zastupitelstvo, školy, mateřské školky, lékaři, pracovníci OSPOD, Úřad práce, nadační fondy atd.).
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» v Prachovicích
Terénní program pro rodiny v Prachovicích pomáhal v navázání a udržení kontaktu s rodinami i jednotlivci, kteří se ocitli
v sociálně nepříznivé situaci. Setkávali jsme se s nimi převážně v terénu. Pozitivním signálem nám pak bylo, když si lidé
dokázali pro radu a podporu přijít sami i do zázemí kanceláře. V rodinách s malými dětmi jsme pracovali na zprostředkování
kontaktu se zdravotnickými zařízeními, psychologickou poradnou a celkově na přímé podpoře rodičů při výkonu jejich
rodičovské odpovědnosti. Poukazovali jsme na nutnost předškolní a školní docházky, popř. ve specifických případech
vhodnost návštěv mateřského centra (Heřmanův Městec), jakož i na optimální nastavení důsledné zdravotní péče.
Naším cílem je motivovat klienty v převzetí zodpovědnosti za řešení vlastních problémů. V lokalitě jsou nejrozšířenějšími
problémy předluženost, nízké příjmy a s tím vzájemně související nízká vzdělanost obyvatel. Pomáhali jsme uživatelům
služby hledat finančně a kvalitativně přijatelné bydlení, předluženost a neřešené pohledávky jsme řešili ve spolupráci
s občanskou poradnou, poradnou při finanční tísni, advokátní kanceláří, kam jsme uživatele buď odkazovali nebo
doprovázeli. Pracovali jsme na posilování sebedůvěry, překlenování ostychu a posilování sebevědomí v oblasti etnické
diskriminace (hledání zaměstnání, jednání na úřadech). Nízká úroveň vzdělání, rodinné vzorce chování a jednání se jeví
jako podstatné faktory, které způsobují vysokou nezaměstnanost cílové skupiny. Snažili jsme se motivovat jednotlivce
v hledání zaměstnání, pomáhali jsme zajišťovat i potřebné listiny při nástupu do zaměstnání.
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výročka 17.indb 31

07/06/2018 15:22

slečna P.

Začátkem roku 2017 jsme začali spolupráci se slečnou P. která k nám přešla po skončení spolupráce s jinou
pomáhající organizací. Hlavními problémy slečny P., žijící s přítelem v malém sklepním bytě, byly dluhy,
špatná starost o domácnost, neschopnost řádného hospodaření s financemi a přetrvávající problémy
se sousedy, které často pramenily z vlastnictví psa a jeho pobytu v bytě. Frekvence setkání se slečnou P.
byla nastavena na jednou týdně a aktuální problémy jsme často řešili telefonicky. Slečnu P. jsme během roku
doprovázeli při jednání u okresního soudu (oblast svéprávnosti, insolventnosti a stanovení opatrovníka).
Pomoc spočívala ve vysvětlování obsahu korespondence a objasňováním postupu dotčených institucí,
případně na požádání jednání s nimi. Postupně se nám společně podařilo zajistit řádné hospodaření
a údržbu domácnosti a finanční stabilitu, která je postavena i na tom, že oba členové domácnosti jsou
zaměstnáni. Řádné fungování domácnosti se projevilo v lepším soužití se spolubydlícími a ukončení jejich
častých stížností. Drobné problémy se psem jsme částečně eliminovali častými delšími procházkami mimo
dům. Řádné fungování domácnosti je však i nadále podmíněno častými radami a drobným vedením,
případně pomocí při vysvětlování úřední korespondence či jednání s úřady. Avšak i přes zjevný pokrok při
řešení počátečních problémů, který lze z velké části připsat nalezení vzájemné důvěry a ochotě slečny P.
spolupracovat a snažit se o zlepšení, přetrvávají jistá rizika recidivy a z toho důvodu je třeba v nastolené
spolupráci nadále pokračovat i do budoucna.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – Sanace rodiny
Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných
situací. Cílem služby je podporovat uživatele služby v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám,
které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo třetí stranou – spolupracující
subjekt (např. škola, lékař). Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Uživatelem
služby je celá rodina, nikoliv jednotlivec. Služba byla v roce 2017 poskytována na území ORP Chrudim
(v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích a v přilehlých obcích).

rodin: 40

Co se událo v roce 2017:

V roce 2017 jsme pokračovali ve vytyčených cílech z uplynulého roku. Služba byla realizovaná v přirozeném prostředí
uživatele – v domácnosti, bezplatně. Hlavní oblasti, s kterými jsme se potkávali - výchovné problémy, problémy
s péčí o děti, posilování rodičovských kompetencí, řešení závislostí (drogy, alkohol). S rodinami řešíme prevence
ohrožení rodiny, předcházení sociálnímu vyloučení, ohrožení dětí v rodině atd. V lokalitách se objevují i pěstounské
rodiny. V těchto rodinách je ohrožena výchova dětí dlouhodobě nepříznivou sociální situací. Na jejich zlepšení
spolupracujeme s jinými institucemi, převážně s OSPOD.
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Uživatele doprovázíme na úřady a instituce. Rodiny podporujeme v jejich nelehkých životních situacích, snažíme se jejich obtížnou situaci
zmírnit a nasměrovat správným směrem. Nadále jsme profilovali činnost rodinných asistentů, oblastních poradců, kteří jsou důležitou součástí
týmu a podporou pro cílovou skupinu. Úzce jsme spolupracovali s dalšími subjekty uvnitř a navenek organizace tak, aby došlo ke zkvalitnění
práce s cílovou skupinou (OSPOD, nutná je i spolupráce s pracovníky škol, školek a SPV Archa). Při naší práci nám pomáhali dobrovolníci
a také právník.

Marek

Zuzana
a Viktor

Marek žije u svých prarodičů v obci za Chrudimí, prarodiče si vzali Marka do pěstounské péče. Na začátku byly s nezl. Markem
výchovné problémy, pro které byl nezl. Marek umístěn ve výchovném ústavu. Do rodiny docházíme, abychom prarodičům byli
nápomocni při posilování jejich výchovných kompetencí, Marka doučujeme. Jsme v kontaktu se základní školou i s orgánem
OSPOD. Nezl. Marek se v poslední době zlepšil v chování, své babičce pomáhá s domácími pracemi, dodržuje příchody
v stanovený čas domů. Jako žák je průměrný, což je další pozitivní změna. S prarodiči nám trvalo dlouho, než se Marek „otevřel“
a svěříl se nám se skutečností, že ve škole zažil šikanu. Podařilo se nám šikanu řešit a Marek zase do školy chodí rád.
Na žádost pracovnic OSPOD jsme se spojili s rodinou Zuzany a Viktora. Rodina má čtyřletého a desetiměsíčního syna.
Viktor pracuje jako IT specialista převážně z domova, Zuzana je na rodičovské dovolené. Dětská lékařka zkontaktovala
OSPOD s odůvodněním, že Zuzana a Viktor zanedbávají preventivní prohlídky svých nezl. dětí. Když jsme navštívili
rodinu v jejich domácnosti, zjistili jsme, že nejde o úplné zanedbávání péče o děti. Mají pronajatý velký mezonetový
byt, kde v dolní části předpokládaného prostoru pro obývák a jídelnu neměli nábytek, pouze malý stůl, malou pohovku
a spoustu krabic s věcmi, mezi tím odpadky i biologického charakteru. Viktor se věnuje plně výdělečné činnosti, aby
uživil rodinu, od Zuzany očekává kompletní péči o domácnost a obě děti. Je ochoten přispět v činnostech ve prospěch
domácnosti předem sepsanými nákupy, odvozem dětí k lékaři, neboť Zuzana nemá řidičské oprávnění. Žijí spolu sedm
let. Zuzana prý odmítá jeho pomoc v domácnosti, prý se vždy pak velmi pohádají. Viktor působí jako technicky smýšlející
typ, zvládající běžný život, je upravený. Zuzana je původně vyučená prodavačka, působí velmi nedbale, jak úprava vlasů,
tak péče o čistotu jejích brýlí, čistotu oblečení. Děti jsou v ušmudlaném oblečení, které je pohozené všude kolem,
po kuchyňské lince, podlaze, v koupelně. Nemají skříně, ale nejsou prý v situaci, že by museli šetřit penězi. Společně došlo
k vydefinování základních okruhů spolupráce – péče o domácnost, režim dne, hygienické návyky, komunikace dospělých
a rozdělení rolí, popř. vyhledání odborníka pro zvládání návalů hysterie u matky dětí. Postupně se úkoly nakrokovaly
a plnily se – úklid v bytě za pomoci příbuzných, návštěva matky s dětmi místního mateřského centra, návštěva psychiatra
– naplánování terapie pro matku. Avšak rodina se přestěhovala do jiného města a nemáme s ní kontakt.
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ŠANCE PRO PODPŮRNÉ
SLUŽBY
V roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci s Probační a mediační službou Chrudim a umožnili jsme
výkon obecně prospěšných prací (dále jen OPP) – uložený alternativní trest – tj. trest nespojený
s odnětím svobody. V roce 2017 tuto možnost využilo celkem 5 odsouzených, přičemž tři již svůj
trest odpracovali a jeden pokračuje do roku 2018.
Od roku realizujeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR veřejnou službu (dále jen VS). Výkon VS
zabraňuje lidem dlouhodobě nezaměstnaným (lidé v hmotné nouzi) jejich sociální izolaci a udržuje
výši příspěvku na živobytí. V roce 2017 v Šanci pro Tebe pomáhalo celkem 6 osob, ne všechny byly
úspěšné a udržely se po celý rok.
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výročka 17.indb 35

07/06/2018 15:22

Předškolka
Předškolka v roce 2017 pomohla 63 malým dětem se připravit na vstup do základní i mateřské školy.
Důležitou součástí sociálních služeb organizace je předškolní vzdělávání dětí, které je jedním z hlavních
předpokladů pro úspěšné zvládnutí především počátečních fází primárního vzdělávání, zejména pak u dětí
ohrožených školním neúspěchem. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se však ve velké většině
předškolního vzdělávání neúčastní a nastupují povinnou školní docházku zcela nepřipravené. Díky tomu se
od samého začátku vzdělávání setkávají s neúspěchem a tento handicap jen obtížně vyrovnávají a později
při školní docházce se tento jen a jen prohlubuje. V terénu byla využívána služba pedagogického poradenství
a asistence při přípravě na vyučování starších dětí (prvňáčků a druháčků). Jsme přesvědčeni, že práce
s předškolními dětmi vede k pozitivní změně v jejich životě a může jim otevřít cestu k lepšímu společenskému
uplatnění a kvalitnějšímu životu v budoucnosti.
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Pepa, Hanička, Ivanka a Anička
Žijí v úplné rodině, s matkou i otcem, v pronajatém bytě 2+1. Pochází ze slovenské osady Jarovnice, v Čechách žijí krátce
(cca 1,5- 2 roky). Ze své zkušenosti a z komunikace s matkou mohu říci, že se matka velmi snaží, je vstřícná, nechá si poradit se vším,
co se týká výchovy dětí. Matka se snaží, aby děti do předškolky chodily čisté, umyté a učesané, s připravenou svačinou. Matka
se zajímá o práci, chování a úspěchy svých dětí, případné potíže s dětmi s pedagogem konzultuje. Dochází na třídní schůzky
a účastní se společných rodinných klubů.
Nezl. děti, Pepa a Hanička, nastoupily do předškolky dříve, než jejich mladší sestry. Po nástupu mluvila Hanička romsky s částečnými
znaky slovenštiny. Byla velmi šikovná, rychle se učila. Dodržovala veškerá pravidla a zadané úkoly plnila pečlivě (pochvala jí byla
velikou motivací). Zvládala běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým, kooperativní
činnosti ve dvojici i skupině. Vykazovala dobrou úroveň konkrétní paměti, zejména ve spojení se zrakovým vnímáním (ráda hrála
vizuální hry, např. Pexeso) a reprodukovala říkanky. Měla velmi slabou slovní zásobu, ale slova si rychle pamatovala,
je ctižádostivá a vnímavá. Ráda a velmi pěkně zpívá, navštěvuje pravidelně sbor paní Idy Kelarové.
Nezl. Pepa po nástupu používal výhradně romský jazyk (nemluvil slovensky ani česky), oporou mi v tomto případě byla oblastní
poradkyně (asistentka), pocházející ze stejného etnika jako nezl. děti. Výuka slovní zásoby byla doplňována pomocí piktogramů.
Pepa měl veliké výkyvy a nedostatky v kognitivním a motorickém vývoji. Mentálně nedovedl rozlišit hru a práci, byl lehce unavitelný.
Předškolní přípravu obě děti navštěvovaly zprvu jeden měsíc, poté odcestovaly opět na Slovensko. Zpět nastoupily do naší
předškolky cca po půl roce a pravidelně docházely až do června 2017. Jejich přehled a slovní zásoba se začaly rychle zlepšovat
a děti zažívaly své první úspěchy. Absolvovali jsme, společně s matkou a dětmi, zápis do 1. ročníku ZŠ, kdy byl dětem doporučen
odklad školní docházky z důvodu školní nezralosti. Matka velmi dobře spolupracovala a objednala své děti k vyšetření PPP
Chrudim, kde byly děti vyšetřeny, s výsledkem doporučeného odkladu ŠD. Taktéž dětská lékařka posoudila, že se jedná o děti
ještě nepřipravené a nezralé k pravidelné školní docházce.
Vzhledem k věku obou sourozenců (dvojčat) a novému nařízení o povinnosti předškolní přípravy, přihlásila matka Haničku a Pepu
k docházce do MŠ, ve šk. roce 2017/18 (vše v řádném termínu zápisu).
V průběhu roku 2017 nastoupila předškolní přípravu v předškolce i mladší sestra sourozenců Ivanka, která je velmi šikovná. Ivanka
nadále dochází na předškolní přípravu naší organizace společně s mladší sestrou Aničkou. Potvrdilo se, že pokud se podaří včas
zachytit rodinu s nezl. dětmi, snaží se žít spořádaným životem v rámci svých mentálních a finančních možností; snaží se plnit
své povinnosti a začlenit se dobře do společnosti.
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnická agentura se zaměřuje na:
• dlouhodobé dobrovolnictví,
• krátkodobé dobrovolnictví,
• osvětu a propagaci dobrovolnictví

„Daruj svůj čas, staň se dobrovolníkem.“

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

Co se dělo v roce 2017:

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se stali nedílnou součástí
našich týmů !

Ve spolupráci s dobrovolníky jsme pokračovali v započaté cestě. Dobrovolníci pomáhali
v sociálních a podpůrných službách - 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. Naše dlouhodobá
dobrovolnice paní Jarmila Blažková byla oceněna v rámci “Oceňování nestátních neziskových
organizací, společensky odpovědných firem, dobrovolníků a zaměstnavatelů pro rok 2017”
pořádaného Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem.
-37-
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ŠANCE PRO AKTIVITY
Centrum podpory volnočasových
a zájmových aktivit
• poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity klientů NZDM a TP,
• poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity mladých lidí z místní komunity,
• nabízí zázemí a vybavení pro vzdělávací a zájmové aktivity organizací, skupin a jednotlivců,
• vytváří vlastní nabídku volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny.
Podporujeme pouze aktivity, které jsou v souladu s listinou základních práv a svobod a v souladu
s posláním Šance pro Tebe, z.s. Většinou se jedná o aktivity a záměry, které by bez naší podpory
neměly šanci na realizaci.

komunitních úterků: 38
podpořených akcí lidí z místní komunity: 99
zápůjček vybavení, prostor: 37
-38-
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Ušito s šancí
Tuto vizi naplňuje sociální podnik „Ušito s šancí“ vytvořením tréninkových pracovních míst již od roku 2014. Záměrem je
zprostředkovat mladým dospělým zkušenost se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi. Díky tomu se
může zvýšit jejich šance při uplatnění na trhu práce.
Pod vedením zkušené mistrové si v uplynulém roce „zaměstnání na zkoušku“ vyzkoušely 4 dívky. Seznámily se s obsluhou
šicích strojů, osvojily si výrobní postupy jednoduchých textilních výrobků. Ušité výrobků 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 díky projektu „Máme šanci na sobě pracovat“, který již popáté
ve spolupráci s městem Chrudim realizujeme, a který dal šanci ženám ohroženým sociálním vyloučením zažít úspěch
a naučit se něco nového v oboru šití. Umožnil tak rozšířit cílovou skupinu naší šicí dílny.
Nedílnou součástí pracovního týmu dílny je sociální pracovník, který je na této cestě za změnou především oporou. Nabízí
mimo jiné pomoc řešit konkrétní problémy v tíživé životní situaci, zvyšovat osobní kompetence, zodpovědnost
a sebevědomí. Své místo v našem týmu mají také dobrovolníci, bez kterých by to zkrátka nešlo, což potvrzuje skutečnost,
že paní Jarmila Blažková získala ocenění Dobrovolník roku.
V dílně vznikaly různorodé textilní výrobky od drobných dekoračních předmětů až po výrobky šité na zakázku dle přání
zákazníků v nejrůznějších variantách. Nabízíme také výrobu propagačních předmětů s výšivkou pro firmy, provádíme
drobné opravy oděvů a zprostředkováváme čištění peří.

VIZE: „Lidé potřebují šanci … uplatnit se
ve společnosti a vést spokojený život“
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výročka 17.indb 40

07/06/2018 15:22

Snahu navrátit některé uživatele na trh práce i v jiných lokalitách jsme pilotně odzkoušeli v „mobilní“ šicí dílně naší
organizace, kde mimo získání praxe v oboru šití získávali nebo prohlubovali zejména návyky spojené s plněním
pracovních povinností. 1x týdně za podpory odborné mistrové vznikly v ubytovně Čankovice odpolední lekce šití,
které přinesly možnost „zkusit to jinak“ celkem 7 ženám (šance na změnu v trávení času, budování pracovních
návyků, získání zkušenosti, zpětná vazba, získání dovedností, šance na změnu stereotypů atd.).
Děkujeme za podporu a spolupráci městu Chrudim a Pardubickému kraji, ale také drobným dárcům a všem,
kteří si objednali zhotovení zakázky na míru, úklid prostor nebo drobných oprav. Dali jste možnost zažít si úspěch
a pochvalu za dobře odvedenou práci, možná poprvé v životě.
V březnu 2017 jsme úspěšně ukončili projekt Streetwork pro děti a mládež dánské Nadace Velux realizovaný
ve spolupráci s Českou asociací Streetwork a Národním vzdělávacím fondem, v rámci kterého v letech 2014-2017
vznikla v naší dílně 3 tréninková pracovní místa. Projekt nám pomohl zajistit tréninkové pracovní pozice, také pozici
mistrové a sociálního asistenta. Významně nám také pomohl v rozjezdu příspěvkem na vzniklé provozní náklady
související s pronájmem komerčního objektu. V průběhu let 2014 - 2017 jsme podpořili 18 mladých dospělých
a pomáhalo nám při tom 11 dobrovolníků.

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
Poskytovatel podpory: Nadace Velux prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu a
České asociace streetwork
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Edita V.

Tichá, plachá dívka, která pro těžkou šikanu svých spolužáků nedokončila odborné učiliště. Měla
za sebou několik pracovních zkušeností, ale bez delšího působení. K nám nastoupila
na doporučení pracovnice NZDM Agora. Byla s námi celý rok. Zvládla všechny základní činnosti
šicí dílny a obchodu, stala se nedílnou součástí kolektivu. Během pracovního poměru se naučila
samostatnosti, ale také sebedůvěře, zvládla komunikaci se zákazníky a obsluhu obchodu,
ale i stánku při prezentacích na veřejných akcích.
V průběhu spolupráce jsme se potýkali hlavně s častou absencí, která byla vždy náhlá, bez předchozí
domluvy. Sociální pracovník pracoval s touto skutečností velmi intenzivně. Upozorňoval Editu
na závažnost situace, která v běžném zaměstnání může být příčinou okamžitého ukončení
pracovního poměru. V tomto ohledu pracoval také s blízkou rodinou, neboť příčinou byly právě
požadavky rodičů.
Edita ukončila tréninkové pracovní místo, protože měla rozjednané zaměstnání na dobu neurčitou.
To bohužel nevyšlo. V současné době pomáhá své rodině v domácnosti a společně se sociálním
pracovníkem Šance pro Tebe stále hledá zaměstnání.
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výročka 17.indb 42

07/06/2018 15:22

PROJEKTY

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 11. 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 2017 navštívilo 470 diváků, z toho 369 žáků a studentů školních projekcí
a 101 diváků z rad veřejnosti.
Letošním mottem Jednoho světa bylo „Umění spolupráce“, spolupráce jako vzájemná komunikace a sdílení. Tentokrát
Člověk v tísni našel inspiraci v sociálních médiích. V současné době většina veřejnosti slovo sdílet vnímá jako pojem rychle
poslat dál např. příspěvek na FB, který jsme si možná ani nepřečetli. Festival si vzal za cíl připomenout původní smysl slova sdílet.
Festival začal v pondělí 27. 3. 2017 promítáním pro školy. Pro veřejnost byl zahájen oficiálně v pátek 31. 3. 2017,
a to za přítomnosti místostarosty města Chrudim JUDr. Miroslava Tejkla, zástupce festivalu Jeden svět Praha –
Martiny Novotné a ředitelky organizace Šance pro Tebe Bc. Sophie Dvořákové.
Festival byl realizován s podporou organizace Člověk v tísni, o.p.s., Města Chrudim a Pardubického kraje.
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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 2017
Popáté v řadě jsme uspěli v dotačním řízení Úřadu vlády ČR a mohli tak pokračovat v práci s cílovou skupinou děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let a jejich rodinami. Věnovali jsme se 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). Snahu navrátit některé uživatele na trh práce jsme podpořili
zaměstnáváním na tréninkových pracovních pozicích v mobilní šicí dílně naší organizace, kde mimo získání praxe v oboru šití
získávali nebo prohlubovali zejména návyky spojené s plněním pracovních povinností. 1x týdně za podpory odborného pracovníka
(mistrové) vznikly v ubytovně Čankovice odpolední lekce šití, které přinesly možnost „zkusit to jinak“ celkem 7 ženám (šance na změnu
v trávení času, budování pracovních návyků, získání zkušenosti, zpětná vazba, získání dovedností, šance na změnu stereotypů atd.).
V rámci projektu jsme měli možnost plynule pokračovat v započaté komunitní práci s ohledem na specifika jednotlivých lokalit a fáze
práce v jednotlivých lokalitách. Tuto aktivitu do značné míry ovlivňovala migrace obyvatel spojená se ztrátou bydlení.
V minulých letech vzniklo v obou lokalitách Rodinné centrum jako prostor pro rodiče ke sdílení svých zkušeností a zážitků. Podporuje
a rozvíjí jednotlivce a především jeho rodičovské kompetence. Tato aktivita poskytla prostor pro společné akce pro rodiny, současně
dala možnost využívat vybavení zázemí (společenské hry, hračky a výtvarné potřeby). Setkání probíhala cca jednou za 2 měsíce.
Projektem bylo podpořeno 19 osob při výběru dalšího vzdělávání, 9 při hledání zaměstnání a 47 dětí pravidelně navštěvovalo
nabízenou volnočasovou aktivitu, uskutečnili jsme 4 prezentační akce pro veřejnost.
Termín realizace: leden 2017 až prosinec 2017
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„Mobilní“ terénní sociální
služba pro ORP Chrudim
Poskytovatel daru: Nadační fond J&T

V závěru roku 2017 jsme uspěli v dotačním řízení nadačního fondu J&T. Posláním projektu je zpřístupnit
ověřený model komplexní práce pro rodiny s dětmi lidem v těžko dostupných lokalitách (místech)
Chrudimska a poskytnout tak šanci na změnu v jejich životech. Cílem je kontaktovat ohrožené rodiny
s nezl. dětmi a mládeží, které nejsou v kontaktu se sociálními, preventivními a volnočasovými službami
i v dalších lokalitách Chrudimska, nabízet jim podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací,
předcházet jejich rizikovému chování a/nebo sociálnímu vyloučení a podpořit tak zdárný vývoj nezl. dítěte
ve fungujícím rodinném systému, a to s důrazem na kompetence jednotlivých členů rodiny (převzetí
zodpovědnosti, nalezení a podpora vlastních zdrojů, odvrácení chudoby atd.).
Přidělené prostředky budou použity na pořízení osobního automobilu, který umožní sociálním pracovníkům
Terénního programu pro rodiny a Sanace rodiny poskytovat pravidelně tyto služby v obtížně dostupných
lokalitách Chrudimska.

Termín realizace: listopad 2017 až červen 2018
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Šance začít včas
Poskytovatel grantu: Nadace Agrofert
V březnu 2017 jsme úspěšně ukončili projekt realizovaný z grantu Nadace Agrofert a získali dotaci na jeho pokračování
od dubna 2017.
Cílem projektu bylo usnadnit těmto 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 mělo 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. Doprovázení školních dětí pomáhá k udržitelnosti celého procesu změny v rodinách společně
s podporou služeb naší organizace. V průběhu realizace 4/2016-3/2017 bylo projektem podpořeno 60 dětí, navazujícím
projektem pak 47 dětí.
Termín realizace: duben 2016 až březen 2017
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Předškolka – krok k úspěchu
Poskytovatel podpory: Nadační fond Pomozte dětem
V roce 2017 se nám opět podařilo uspět ve výzvě Nadačního fondu Pomozte dětem s projektem „Předškolka – krok k úspěchu“. Cílem je
zajistit dětem, které nenavštěvují běžnou mateřskou školu, včasný přístup ke vzdělání a vhodné podmínky pro jejich celkový rozvoj.
Zaměřili jsme se na práci s předškolními a mladšími školními dětmi (1.,2. třída) ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Projekt
zahrnuje včasnou předškolní přípravu a následnou pedagogickou podporu pro snazší vstup dětí do běžné MŠ a ZŠ, upevňování
návyků potřebných k úspěšnému absolvování. Soustředí se i na rozvíjení kompetencí rodičů, jako hlavních partnerů celého procesu.
Zároveň přináší získání pozitivních zážitků se vzděláním a zamezuje zbytečnému přestupu dětí do speciálních škol.
Termín realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Šance v Klášterních zahradách
Poskytovatel podpory: město Chrudim

Akce „Šance v Klášterních zahradách“ proběhla dne 25. 8. 2017 v Klášterních zahradách v Chrudimi již potřetí. Hlavním cílem realizace
této aktivity je předcházení či alespoň minimalizování rizikového chování u dětí a mladých dospělých ohrožených sociálním vyloučením
ve městě Chrudimi. Cílem bylo představit různorodé bezpečné alternativy aktivního trávení volného času, které jsou běžně dostupné.
Program byl cílený nejen na děti a mladé dospělé, ale i na rodiče a měl napomoci k společnému trávení volného času, vytrhnout je
z jejich každodennosti a nabídnout bezpečný způsob trávení volného času, motivovat je k jejich vlastní aktivitě. Program letošního
setkání byl sestaven dle potřeb jednotlivých věkových kategorií, a to především soutěžní formou, kdy bylo potřeba plnit úkoly různých
sportovních a atletických disciplín, např. hokej, fotbal, basketball, přeskok přes švihadlo apod.
Závěr akce Šance v Klášterních zahradách patřil vyvrcholení soutěže s názvem „Šance má talent“. Svůj talent zde veřejnosti představilo
devět finalistů ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Účastníkům bylo od 6 let do 16 let. V porotě zasedli tři nezávislí porotci
a po vyhlášení výsledků a předání hlavních cen výhercům zazpívala za doprovodu kytary Kristýna Kudrnáčová, členka kapely Chocolate
Jesus. Letošním vítězem se stal třináctiletý Santiago z Hrochova Týnce.
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výročka 17.indb 47

07/06/2018 15:22

Máme šanci na sobě pracovat
Poskytovatel podpory: město Chrudim
Projekt „Máme šanci na sobě pracovat“ navázal na projekty realizované ve spolupráci s městem Chrudim
v uplynulých letech a umožnil tak pokračovat v preventivní práci s obyvateli města, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením. Projekt se zaměřil na mladé dospělé, kteří často po skončení základního vzdělání
nejsou motivováni pro další studium, zůstávají doma, vytrácejí se jim pracovní návyky a zodpovědnost,
v důsledku toho výrazně klesá možnost uplatnění na trhu práce a setrvání ve stabilním zaměstnání.
Zvyšuje se pravděpodobnost ohrožení sociálním vyloučením a s tím spojených patologických projevů chování.
Vytvořili jsme tematický kurz v oboru šití, který byl aktivně využíván cílovou skupinou projektu. Vedení
kurzu se ujala zkušená vedoucí šicí dílny Jana Fukasová a se svými zkušenosti přispěla velmi také
dobrovolnice Jarmila Blažková.
Kurzy byly cíleně posíleny účastí sociálního asistenta, který zde především pracoval s motivací účastníků
a dodržování pracovních povinností a úkolů s tím spojených (být dochvilný, omlouvat v předstihu svou
nepřítomnost apod.). Řešil ale také konkrétní obtížné situace jednotlivých uživatelů (exekuce, bydlení,
hledání zaměstnání, dokončení vzdělání, oblast zdraví).
V rámci realizace projektu jsme úspěšně zapojili také dlouhodobě nezaměstnané a uživatele služeb
dalších NNO v Chrudimi (Péče o duševní zdraví a Azylový dům).
Kurzem prošlo 7 účastníků.
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Komplexní podpora ohrožených rodin
v lokalitách Chrudim, Prachovice,
Hrochův Týnec a Chrast

Termín realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257

V říjnu 2017 jsme zahájili realizaci tříletého projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost
„Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast“.
Projekt řeší problematiku vyloučených osob ve třech vyloučených lokalitách ORP Chrudim především provázáním služeb tak,
aby se logicky napojovaly a doplňovaly navzájem. Jen tak může vzniknout komplexní podpora ohrožených jednotlivců a rodin v daných
lokalitách. Projekt řeší stabilizaci ohrožených rodin intenzivní podporou v jejich přirozeném prostředí, a to i pomocí oblastního
poradce pocházejícího z dané SVL. Sociálně vyloučeným osobám poskytneme v rámci projektu psychologické, právní a dluhové
odborné služby formou konzultací či obecných workshopů, např. v oblasti hygieny a zdravotní péče.

Klíčové aktivity:
1. Vyhledávání, aktivizace a soustavná odborná podpora ohrožených rodin směřující k obnovení funkcí rodiny
Cílem je podporovat sociální začlenění rodin z vyloučených lokalit do většinové společnosti a tím eliminovat ohrožení dítěte ve výchově
a vývoji, poskytovat rodičům pomoc a podporu k zachování funkčnosti rodiny. Aktivita probíhá v přirozeném prostředí CS, a to souběžně
v lokalitách Chrudim, Hrochův Týnec a okolí a Prachovice a okolí formou každodenní práce terénního sociálního pracovníka.
Ve spolupráci s dalšími subjekty (OSPOD, škola, lékař, obec) vytváří podpůrnou síť služeb pro rodinu.
2. Odborná podpora rodin v oblasti vzdělávání jejich dětí
Chceme usnadnit vstup dětí do vzdělávacího systému a pomoci v udržení vzdělávacích návyků, zprostředkovat dětem i jejich
rodičům pozitivní zkušenost se vzděláním a pomoci odstraňovat předsudky na straně majority i minority. Vzdělávání je klíčové pro budoucí
společenské i pracovní uplatnění ohrožených osob.
3. Sdílení příkladů dobré praxe
V rámci této klíčové aktivity realizujeme 12 kulatých stolů za účasti odborníků, kteří jsou činní v daných třech vyloučených lokalitách
(Šance pro Tebe, Úřad práce Chrudim, Odbor sociálních věcí Chrudim, školská zařízení, představitelé obcí). Cílem je sdílet příklady
dobré praxe, pravidelně soustřeďovat informace o podpoře rodin ze sociálně vyloučených lokalit, koordinovat odbornou pomoc
těmto rodinám a tím zefektivnit proces podpory. Zároveň budou popsané příklady dobré praxe sloužit jako podklad do brožury, která
je výstupem této klíčové aktivity.
-48-
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DOTACE A GRANTY
Poskytovatel dotace: město Chrudim
1. Přidělena přímá dotace na rok 2017 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 2017.
3. Přidělení dotace z Grantu Zdravého města na realizaci preventivního programu „Máme šanci na sobě pracovat“.
4. Přidělení dotace z programu Ostatní na realizaci preventivního setkání „Šance v Klášterních zahradách“.

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 2017.
6. Dotační program: Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit – Co je hudba? – zajištění dopravy dětí z vyloučených lokalit
Chrudimska do Luže na pravidelné pěvecké zkoušky s Českou filharmonií a Idou Kelarovou.
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Dotační program MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok 2017: Podpořen projekt Předškolní příprava
a včasná péče na Chrudimsku.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Dotační program: Dobrovolnická služba na rok 2017
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 2017 v tis. Kč
NÁKLADY
spotřeba materiálu
spořeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
daně a poplatky
změna stavu výrobků ŠD
odpisy
CELKEM

405
285
2
79
22
976
7 886
49
12
10
-2
17
9 741

VÝNOSY
tržby za vlastní výrobky
tržby za prodané zboží
ostatní tržby
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
přijaté granty a dary
členské příspěvky
provozní dotace
CELKEM

287
2
269
3
18
599
0
8 586
9 764

ZISK ORGANIZACE CELKEM: 23 tis. Kč
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Rozvaha 2017 v tis. Kč
k 1.1.2017
AKTIVA
34
dlouhodobý majetek
44
zásoby - výrobky ŠD
185
pohledávky
-156
granty a nadační příspěvky
1 983
krátkodobý finanční majetek
36
jiná aktiva
2 126
CELKEM

k 31.12.2017
17
46
288
-162
3 897
69
4 155

k 1.1.2017
PASIVA
570
vlastní jmění
48
výsledek ve schvalovacím řízení
0
výsledek hospodaření běž. roku
806
krátkodobé závazky
702
jiná pasiva
2 126
CELKEM

k 31.12.2017
665
0
23
932
2 535
4 155
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Příjmy dle zdrojů v roce 2017 v tis. Kč
donátor
Město Chrudim
Pardubický kraj
MŠMT ČR
MV ČR
Úřad vlády ČR
Úřad práce ČR
NROS
Česká asociace streetwork
ESF - výzva 064
Nadace Agrofert
Člověk v tísni
Věcné dary
Finanční dary
Nefinanční dar
Členské příspěvky
Jiné ostatní výnosy
Vlastní činnost
Ostatní vlastní činnost
CELKEM

568
6 497
500
52
494
19
22
309
456
195
20
52
82
5
0
78
287
128
9 764

5,8%
66,6%
5,1%
0,5%
5,1%
0,2%
0,2%
3,2%
4,7%
2,0%
0,2%
0,5%
0,8%
0,1%
0,0%
0,8%
2,9%
1,3%
100%

Hospodářské výsledky jednotlivých středisek v roce 2017 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
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náklady
1 109
1 926
480
525
2 122
2 219
252
852
256
9 741
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výnosy
1 109
1 926
480
525
2 122
2 219
252
845
286
9 764

hosp. výsledek
0
0
0
0
-5
0
0
-7
30
23
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DĚKUJEME ZA FINANCOVÁNÍ
NAŠICH SLUŽEB V ROCE 2017

Město Chrudim

Program na podporu
integrace romské komunity
v roce 2017

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
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DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH
AKTIVIT A ZA SPOLUPRÁCI
V ROCE 2017

Děkujeme městu Chrudim, všem zastupitelům a Radě města. Děkujeme panu Petru Řezníčkovi, starostovi města Chrudim.
Děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí Radce Pochobradské. Děkujeme Martině Zabranské a všem pracovnicím tohoto odboru.
Děkujeme paní pracovnicím z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Děkujeme také pracovníkům Odboru správy majetku.
Poděkování patří také Úřadu práce Chrudim, paní ředitelce Evě Kameníkové, Janě Bezdičkové a všem sociálním pracovnicím
za trpělivost při vyřizování záležitostí našich uživatelů.
Děkujeme zástupcům dalších obcí, ve kterých poskytujeme naše služby. Paní Bohuslavě Čepové, starostce obce Prachovice,
starostovi Hrochova Týnce Petru Schejbalovi, Martině Lacmanové, starostce města Chrast, Františku Jiraskému, starostovi města
Vysoké Mýto. 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 a dalším pracovníkům Pardubického kraje za vstřícné jednání.
Děkujeme organizacím a institucím za spolupráci v roce 2017. Chceme poděkovat zástupcům základních a mateřských škol,
SVP Archa, Probační a mediační službě Chrudim, Centru J. J. Pestalozziho, Charitě Pardubice, Farní Charitě Chrudim a Občanské poradně.
Děkujeme paní Idě Kelarové, Petru Kadlecovi a České filharmonii za společnou a velmi podnětnou cestu rokem 2017.
Děkujeme za finanční podporu lidem z Římskokatolické farnosti Seč, Bojanov a Běstvina. Dále děkujeme Notářské kanceláři JUDr. Josefa Láta.
Děkujeme za podporu Zahradnictví Chrudim, Hračkářství Mattys, obchodnímu řetězci Lidl „Rákošníčkovo hřiště“, textilní společnosti
Veba Broumov, pí. Hájkové – Lahůdky Fantasia, společnosti Goldfein, Řeznictví a uzenářství Romana Sochora, Kruhu zdraví paní
Dany Šťastné, Květinářství paní Ivany Chalupníkové a panu Janu Lušovskému.
Děkujeme našim externím spolupracovníkům a odborné veřejnosti a také našim uživatelům.
Především děkujeme zaměstnancům Šance pro Tebe, z.s. a dobrovolníkům. Za jejich zájem, za podporu a sounáležitost.
-54-
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Již druhým rokem měl Fundraiser možnost spolupracovat s drobnými dárci ve městě Chrudim.
Vytvořili jsme síť stálých podporovatelů, díky nimž jsme zabezpečili a zrealizovali aktivity, výlety a různé
akce pro děti a mladé dospělé ze služeb.
Děkujeme Zahradnictví Chrudim. Jejich podpora vede naše NZDM v průběhu celého roku k přírodě,
zahradničení i tvořivosti. Hračkářství Mattys se zaměřuje na prodej hraček, výrobků ručních prací, které
nám často věnují u příležitosti odměn při sportovních akcích, karnevalech apod. V červnu nás podpořilo
„Rákosníčkovo hřiště“ pod záštitou obchodního řetězce Lidl. Příjemným darem pro nás byly látky, které
zaslala textilní společnost Veba Broumov. Milými podporovatelkami jsou obchodnice paní Hájková Lahůdky Fantasia, jejíž sladkosti a občerstvení dodaly dětem vždy energii, a paní Dana Šťastná z Kruhu zdraví,
která nás zásobovala zdravými svačinkami. Do našeho seznamu podporovatelů v roce 2017 přibyla
společnost Goldfein, vyrábějící sladké záviny a cukrovinky v Chrudimi a Řeznictví uzenářství Romana Sochora.
Fundraiser
Irena Lukešová
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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

• Bankovní spojení

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

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

Vedení organizace
Ředitelka,
statutární zástupkyně

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

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

Koordinátoři lokalit
Koordinátor
lokalita Chrudim

zastupující:
Bc. Sophia Dvořáková

lokalita Prachovice

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

lokalita Hrochův Týnec

Bc. Monika Sieberová
telefon: 739 253 793
monika.s@sance.chrudim.cz
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Vydala Šance pro Tebe, z.s. v roce 2018.
Grafické zpracování Lucie Peterková
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