VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠANCE PRO TEBE
2019

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

V době „koronavirové“ není nijak jednoduché, ne proto, že rok 2019 byl nevýznamný, ale události posledních dní jsou
mimořádné a náročné pro nás všechny.
Šance pro Tebe tvořila a tvoří síť ať uvnitř organizace či navenek. Síť je moderní slovo, raději mám výraz communio, společenství.
A i když silné a pevné společenství přijde o místo, neztrácí na duchu, je stále předivem vztahů, které generuje činy, pevně v to
věřím.
Šance pro Tebe není jen “poskytovatelem”, ale jakousi dílnou lidskosti, která se projevuje prakticky, tady a teď. Rok 2019 byl
rokem, který nám pracovníkům neziskové organizace přinesl nové výzvy, díky kterým jsme se něco nového naučili. Byl to rok
plný změn, některé změny byly očekávané, některé přišly a my jsme se jim společně museli postavit. Nebáli jsme se, výzvy jsme
brali jako šanci, dokázali jsme se společně vyrovnat s obtížnými situacemi.

Děkuji Vám všem za to!
Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe, z. s. Chrudim

Vedení organizace:
• Ředitelka, Bc. Sophia Dvořáková, statutární zástupkyně
kontakt: 734 154 528, sophia@sance.chrudim.cz

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
• Bankovní spojení KB, a. s., Chrudim číslo účtu:
19 - 5212510267/0100
• tel., fax: 469 623 501
• e-mail: sance@sance.chrudim.cz
• web: www.sance.chrudim.cz
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• Zástupce Valné hromady, Jan Axmann, statutární zástupce
kontakt: 469 623 501
• Kancelář organizace, Ing. Jiří Effenberk, projektový asistent
kontakt: 734 233 008, sance@sance.chrudim.cz
• Vedoucí služeb pro rodiny - zastupující: Bc. Sophia Dvořáková
• Vedoucí služeb pro děti a mládež: Mgr. Klára Saláková, Dis.
kontakt: 731 412 054, klara.s@sance.chrudim.cz
• Vedoucí služeb pro děti předškolního věku
(předškolní příprava): Eva Jerusalémová
kontakt: 734 853 396, eva@sance.chrudim.cz

vznik Šance pro Tebe koncem 80. let

„LIDÉ POTŘEBUJÍ ŠANCI“

O ŠANCI PRO TEBE

1992 založení samosprávného klubu
mladých v Chrudimi

Jak vnější, tak do organizace zaměřené aktivity vychází ze
sdílených principů Šance pro Tebe. Chceme být otevřeni,
spolehliví, respektující vůči potřebám druhých, tvořiví, flexibilní.
Vyhledáváme a podněcujeme spolupráci, jsme solidární.
Garantujeme vlastní kompetentnost a jsme úměrní ve svých
ambicích, cílech a prostředcích, které využíváme k jejich
dosažení.

1997 otevření Agory
2002 spojení se spolkem MACH
2011 rozšíření zaměření služeb o ohrožené rodiny

2017 rozšíření působení služeb na území Vysokého Mýta
Jsme profesionální nestátní neziskovou organizací otevřenou ke 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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ŠANCE PRO TEBE V PROSTORU

VALNÁ HROMADA
ČESTNÁ RADA

II
KOMUNITNÍ
AKTIVITY

RADA ŘEDITELE

ŘEDITEL ORGANIZACE

CENTRUM
PODPORY

PR PRACOVNÍK / externista
FUNDRAISER

JEDEN
SVĚT

PROVOZNÍ SLOŽKA / ekonom

účetní (zástupce ředitele)
projektový asistent
správce majetku
uklízečka

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ / šicí dílna

PŘEDŠKOLKA
I

SLUŽBY
PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
• TP
• NZDM

DOBROVOLNICKÁ
AGENTURA

PEDAGOGICKÁ
PODPORA
SLUŽBY PRO
RODINY S
DĚTMI
• TPR
• SANACE

ŠICÍ
DÍLNA

OBECNĚ
PROSPĚŠNÉ
PRÁCE

obchod
úklidové služby - tréninková místa

SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ / NZDM Klub Agora
NZDM Futur
TP Streetwork
TP Jeskyně

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)

SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE / Terénní program pro rodiny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

PODPŮRNÉ SLUŽBY / Předškolka

Dobrovolnická agentura
Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit
Šicí dílna a obchod
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KDE NAJDETE ŠANCI PRO TEBE

lokalita
Hrochův Týnec
Chrast

OPR CHRUDIM

/ Terénní programy pro rodiny
Sanace rodiny
NZDM Futur
Předškolka

lokalita
Vysoké Mýto

lokalita
Heřmanův Městec
Prachovice
/ Terénní programy pro rodiny
Sanace rodiny
TP Jeskyně
NZDM Futur
Předškolka

/ Rodinné centrum
Předškolka

lokalita Chrudim
/ Terénní programy pro rodiny
Sanace rodiny
NZDM Agora
NZDM Futur
TP Streetwork
Předškolka
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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 TP Jeskyně v Prachovisích
3. PRACUJEME s ohroženými jednotlivci popř. rodinami v lokalitách Chrudim, Hrochův Týnec,
Chrast, Prachovice, Heřmanův Městec a Vysoké Mýto.
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, stáže a o odborné praxe.
7. PROVOZUJEME Dům Agora jako “místo k setkávání.”
8. ORGANIZUJEME komunitní akce v Chrudimi.
9. NABÍZÍME expertní a vzdělávací služby v prostředí sítě.
10. JSME ČLENEM pracovních skupin Pardubického kraje, Města Chrudim, České asociace
streetwork, Koalice nevládek Pardubicka, základní triády Komunitního plánování sociálních
služeb a Místní akční skupiny MAS Chrudimsko atd.
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Poskytujeme nízkoprahové sociální služby s minimem překážek pro jejich využití. Tyto služby poskytujeme formou
nízkoprahových klubů (NZDM Futur) a formou terénní práce (TP Streetwork, TP Jeskyně). V rámci poskytovaných
služeb spolupracujeme s ostatními subjekty a organizacemi na Chrudimsku (město Chrudim, Úřad Práce, OSPOD,
Probační a mediační služba Chrudim, Policie ČR, školy, učiliště, lékař, psycholog, ostatní poskytovatelé sociálních
služeb) a také s ostatními úseky naší organizace.
Našimi klienty jsou děti a mladí dospělí, které se snažíme podporovat v jejich aktivitách a řešit s nimi jejich problémy.
Pomáháme jim v obtížných životních situacích, které nejsou z různých důvodů schopni řešit sami – zprostředkováváme
jim kontakt se školou, úřady a dalšími institucemi, vedeme je k zodpovědnosti za svůj život, podporujeme je ve
smysluplném trávení volného času. Snažíme se nejen o řešení aktuálních problémů, ale také o prevenci rizikových
situací a chování, které může mít negativní vliv na jeich budoucí život, tak i na společnost jako celek.
Ke všem, kdo našich služeb využívají, přistupujeme individuálně a s respektem k jejich zájmům, názorům a rozhodnutím.
Klientům se snažíme vyjít vstříc tak, aby pro ně byly naše služby co nejdostupnější.

NZDM KLUB AGORA
Klub je určen pro mladé lidi v Chrudimi ve věku 13 – 26 let. Nabízí bezpečný prostor, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas
a realizovat svoje aktivity a nápady. K dispozici jsou jim naši školení pracovníci, kteří jim aktivně pomáhají řešit jejich problémy
a životní situace.
V Agoře pořádáme akce pro klienty i veřejnost (besedy, workshopy, promítání,...), na kterých se naši klienti aktivně podílejí.
S klienty pořádáme společné akce, sportovní turnaje a výlety.
V rámci prevence nabízíme základním a středním školám přednášky a besedy na témata, která děti a dospívající často
řeší (sex, drogy, bezpečnost na internetu,...). Velký důraz klademe na to, aby si děti a mladí lidé byli vědomi, jak důležité je
vzdělání pro jejich budoucí život a uplatnění v práci.

+
+ 733 638 178
+ Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
agora@sance.chrudim.cz

Nabízíme:

• respekt a férové jednání
• pomoc v obtížných situacích
• zázemí a vybavení klubu
• pomoc s vyřizováním úředních záležitostí
• akce, workshopy, přednášky...
• doučování
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

88 uživatelů
892 setkání
1 012 celkový počet setkání

AMÉLIE
Améle (22) je nesmělá a neprůbojná, trvá jí dlouho, než s někým naváže kontakt. Přitom
je velmi milá a ochotná, ráda se zapojuje do nabízených aktivit a ve svém volném čase
se věnuje focení, studiu angličtiny a dobrovolnictví.
Bohužel, Amélie má velké zdravotní problémy, potýká se s dětskou mozkovou obrnou
a epilepsií. V období puberty, kdy se intenzivně rozvíjí sociální kontakt, navíc podstoupila
komplikovanou operaci břicha. Díky těmto okolnostem mají rodiče o Amélii velký strach
a přestože je Amélie už dospělá, chovají se k ní jako k dítěti.
Po delší době, co Amélie navštěvovala NZDM Agora, se zmínila, že by ráda jela se svojí
dospělou kamarádkou a jejími rodiči na dovolenou k moři. Bála se však, co na to řeknou
její rodiče.
Amélii jsme pomohli posílit sebevědomí, nalézt kompromis mezi ní a jejími rodiči a vyřešit
výčitky, které vůči nim pociťovala. Amélie si dovolenou moc užila. Byl to pro ni krok
na cestě k osamostatnění se.
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

AMÉLIE POTŘEBUJE
ŠANCI ŽÍT SVŮJ ŽIVOT
PO SVÉM
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NZDM FUTUR
NZDM Futur je určen pro děti a dospívající ve věku 6 – 26 let na Chrudimsku. Každá lokalita má
svoje vlastní zázemí a tým profesionálních sociálních pracovníků.
Našimi klienty jsou často děti, které jsou ze sociálně vyloučených rodin. Svůj volný čas tráví
na ulici, často rizikově a problematicky. Naši pracovníci proto hodně času tráví v terénu,
kam za dětmi chodí a aktivně vyhledávají nové klienty. Velmi důležitý je také kontakt přes sociální sítě.
Naši pracovníci ve spolupráci s klienty a dobrovolníky pořádají různé akce (workshopy,
soutěže, rodinné akce,...) a podílejí se na akcích pořádaných NZDM Agora. Pořádají
přednášky a besedy na preventivní témata na základních školách na Chrudimsku. Významnou
součástí jejich práce je také doučování a motivování klientů v oblasti vzdělávání.

NZDM Futur Chrudim

+
+
+

lucie@sance.chrudim.cz

739 063 787

Darja (13) je spolu se svým mladším bratrem (11) svěřena do péče babičky. Matka
dojíždí za prací do Německa, s dětmi se vídá málo, ale pravidlně. Otec byl nedávno
propuštěn po pěti letech z vězení. Kvůli práci bydlí v Jičíně, a tak se s dětmi vídá jen občas.
Darja je přátelská, nekonfliktní dívka. Často hlídá mladšího bratra. Do NZDM
dochází pravidelně. Měla období, kdy se jí nedařilo ve škole, a tak začala využívat
možnost doučování v NZDM. Postupně se začala sama zapojovat do chodu NZDM,
například pomáhá mladším uživatelům s učením. S Darjou jsme začali pracovat
na tom, aby byla připravená naše NZDM opustit, jelikož se blížily její 13. narozeniny.
Darja se tvářila k nové životní etapě nadšeně.

Školní náměstí 11, Chrudim

klara.s@sance.chrudim.cz
731 412 054

Nádražní 262, Hrochův Týnec

NZDM Futur Prachovice

+
+
+

klara.s@sance.chrudim.cz
731 412 054

Chrudimská 219, Prachovice

• respekt a férové jednání
• pomoc s úřady
• pomoc s hledáním
zaměstnání
• pomoc s hledáním bydlení
• pomoc s řešením dluhů
a exekucí
• krizové intervence

DARJA

NZDM Futur Hrochův Týnec

+
+
+

Nabízíme:

NZDM Futur Čankovice

+
+
+

klara.s@sance.chrudim.cz
731 412 054
Čankovice 116, 2 Hrochův Týnec
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NZDM Futur Chrast

+
+
+

karolina@sance.chrudim.cz
734 233 006
Jiráskova 401, Chrast

162 uživatelů

SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

2 523 setkání
3 362 celkový počet
hodin setkání

DARJA POTŘEBUJE
ŠANCI ŽÍT SVŮJ ŽIVOT
PO SVÉM
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TERÉNNÍ PROGRAM STREETWORK
TP Streetwork je určen pro mladé lidi ve věku 12 – 26 letv Chrudimi. Pracovníci TP chodí za klienty tam, kde se sami scházejí
– hlavně na sídlištích a v parcích. S klienty sdílejí jejich každodenní problémy a pomáhají jim je řešit, podporují je v aktivním
a smysluplném trávení volného času. Jsou s nimi v kontaktu také na sociálních sítích.

Nabízíme:

Streetwork Chrudim

+

731 412 055

TERÉNNÍ PROGRAM JESKYNĚ

• respekt, pomoc, porozumění
• společné akce, workshopy, kroužky...
• pomoc v kontaktu s institucemi

TP Jeskyně oslovuje děti a mládež ve věku 6 – 20 let v Prachovicích a Heřmanově Městci. V rámci TP Jeskyně pracujeme s klienty
„na ulici“. Zejména v Prachovicích, které patří do sociálně vyloučené lokality Pardubického kraje, má služba dlouholetou tradici.
Klientům nabízíme podporu, pomoc a sdílení každodenních situací, se kterými si sami nevědí rady, a asistenci při trávení
volného času. Pro klienty pořádáme ve spolupráci s dobrovolníky a stážisty různé akce a kroužky. Velmi důležitá je pro nás spolupráce
se zastupiteli obcí, základními školami a dalšími institucemi.

Nabízíme:

• respekt, pomoc, porozumění
• společné akce, workshopy, kroužky...
• pomoc s v kontaktu s institucemi

TP Jeskyně Heřmanův Městec
TP Jeskyně Prachovice

+
+

klara.s@sance.chrudim.cz
731 412 054

LUKÁŠ
Lukáš (17) pochází z rodiny s několika mladšími i staršími sourozenci. Po konfliktech
s matkou žije se svou přítelkyní u jejích rodičů. Má rád sport a hlavně hudbu, hraje
na kytaru a zpívá. Muzika je pro něj způsob, jak se uvolnit.
Přestože jsme s Lukášem často hovořili o tom, jak důležitý je výuční list, po sporech
s rodiči školu ukončil. Podařilo se mu ale složit svářečské zkoušky, což mu může
v budoucnosti pomoci.
Lukáše se nám podařilo povzbudit a ukázat mu, že svůj život může žít i pozitivním
způsobem. Z vlastní iniciativy si našel práci a snad se mu bude v životě dařit.
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

56/55 uživatelů Streetwork / Jeskyně
728 / 764 setkání
809 / 1 216 objem hodin odpracovaných v terénu

LUKÁŠ POTŘEBUJE
ŠANCI POSTAVIT SE
NA VLASTNÍ NOHY
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SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE

Tyto služby poskytujeme v celé lokalitě ORP Chrudim terénní formou – za klienty jezdíme i do vzdálenějších obcí, popřípadě
na ubytovnu. Pracujeme jak s rodinami, tak s jednotlivci.
Naši klienti se potýkají s mnoha problémy, které se týkají financí, bydlení, komunikace s úřady, nezaměstnaností, nízkého vzdělání,
kriminality apod. Jejich problémy neřešíme za ně, ale snažíme se podpořit je v tom, aby byli schopni řešit je sami. Snažíme se
předcházet rizikovému chování a jednání klientů, případně minimalizovat jejich negativní dopady.

TERÉNNÍ PROGRAM PRO RODINY
Služba je určena jednotlivcům nad 15 let v nepříznivé situaci. Jedná se především
o lidi s nejnižšími příjmy, dlouhodobě nezaměstnané, závislé na sociálních
dávkách a značně zadlužené. S klienty řešíme, jak se z problémů dostat. Snažíme
se zvyšovat jejich finanční gramotnost, motivovat je, aby si našli zaměstnání,
zlepšovat jejich pracovní návyky, posilovat jejich odpovědnost k vlastnímu životu.

TPR Chrudim
TPR Hrochův Týnec
TPR Chrast
TPR Prachovice
TPR Čankovice

Nabízíme:

• respekt a férové jednání
• pomoc s úřady
• pomoc s hledáním zaměstnání
• pomoc s hledáním bydlení
• pomoc s řešením dluhů a exekucí
• krizové intervence

MARIANA
Mariana (56) pochází z Bulharska. Má velkou jazykovou bariéru, česky se téměř
nedomluví. V Čechách žije 8 let. Po celou dobu pracovala v Kovolisu a s manželem
ještě provozovali v Pardubicích malý obchod s bulharským zbožím. Vloni však
Mariana vážně onemocněla. Má bolesti hlavy, závratě, sama nemůže z domu.
Čekala na operaci, ze které ale nakonec sešlo. Ve stejné době její manžel přišel
o práci, a tak se dostali do finančních potíží. Obchod museli zavřít.
Manželovi jsme pomohli najít práci, dojíždí 30 km, ale je spokojený.
S naší pomocí zažádala Mariana o invalidní důchod, protože se kvůli špatnému
zdraví nemůže vrátit do práce. Po celou dobu jsme jí pomáhali s vyřizováním úřední
korespondence a poskytovali jí psychickou podporu.
Mariana se bude muset se svými obtížemi naučit žít.
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SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE

MARIANA POTŘEBUJE
ŠANCI VYROVNAT SE
S OBTÍŽNOU SITUACÍ
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SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI – SANACE RODINY
Služba Sanace rodiny je zaměřená na rodiny s dětmi. Jejím cílem je předcházet, zmírnit
nebo eliminovat příčiny ohrožení dětí a poskytovat pomoc a podporu k zachování
rodiny jako celku. V důsledku špatné sociální situace rodiče často zanedbávají své
děti, což může vést až k jejich odebrání do ústavní péče. Tomu se snažíme zabránit,
protože máme za to, že rodina má pro dítě nezastupitelný význam a vliv na jeho
vývoj tělesný, duševní i sociální. Proto se snažíme posilovat pozitivní vztahy v rodině,
zvyšovat sebedůvěru a kompetence rodičů a blízkých osob, zvyšovat jejich finanční
gramotnost, zprostředkovávat jim lepší zdravotní péči. Pomáháme se vzděláváním
dětí, zprostředkováváme komunikaci s úřady a institucemi, motivujeme rodiče a děti
ke snaze o lepší život.

SANACE Chrudim
SANACE Hrochův Týnec
SANACE Chrast
SANACE Prachovice
SANACE Čankovice
SANACE Slatiňany

Nabízíme:

ADRIANA
Adriana je mladá žena slovenské národnosti. Je matkou dvou malých dětí,
každé má s jiným otcem. Dříve žila dost divokým životem, postupně ale
dospěla. Vdala se za otce společného dítěte, který si obě děti osvojil, takže
získaly české občanství.
Rodina na tom není finančně dobře, ve hře jsou exekuce a dluhy. Naštěstí se
otci podařilo s doporučením ÚP sehnat práci v místě bydliště. Pracuje pro
obec, provádí údržbářské práce, uklízí v obci. Dostává pravidelnou výplatu.
Rodina s různými výkyvy žije slušně a pohromadě.
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• respekt a férové jednání
• poradenství - informace a kvalifikované rady
• zprostředkování odborného a právního
poradenství
• podporu při budování lepších vztahů v rámci
rodiny i komunity
• doučování a pomoc s tvorbou vhodného
volnočasového programu dětí
• pomoc rodičům po dobu umístění dítěte
v ústavní péči
• krizové intervence

SLUŽBY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE

48 podpořených osob

ADRIANA POTŘEBUJE
ŠANCI UDRŽET SVOU
RODINU POHROMADĚ
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PODPŮRNÉ SLUŽBY

Jedná se o služby, které využívají v návaznosti na jiné programy ŠpT naši klienti, tak i služby pro širokou veřejnost. Ve všech
lokalitách provozujeme Předškolku, v Chrudimi provozujme Dům Agora jako „místo k setkávání“ a zázemí pro kulturní,
společenské a zájmové aktivity. Formou sociálního podnikání provozujeme v Chrudimi šicí dílnu a obchod.

SPOLUPRÁCE S PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ SLUŽBOU CHRUDIM
Umožňujeme výkon obecně prospěšných prací (OPP) – uložený alternativní trest nespojený s odnětím svobody. Šance pro Tebe
poskytuje prostor pro odpracování trestu neboli možnost odsouzenému vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. To přináší prospěch
jak společnosti (práce odsouzeného sleduje obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonání OPP pokračuje ve svém
životě s „čistým štítem“.

3 osoby zahájily výkon OPP,
všechny v témže roce dokončily

CENTRUM PODPORY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
Poskytuje zázemí, podporu, asistenci a vybavení pro klienty TP a NZDM i pro mladé lidi 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.

26 akcí

41 komunitních úterků (asi 125 účastníků)
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PODPŮRNÉ SLUŽBY

DOBROVOLNICKÁ AGENTURA
Dobrovolnická agentura se zaměřuje na dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnictví a osvětu a propagaci dobrovolnictví.
Aktivně vyhledává dobrovolníky, podporuje a motivuje je.
Dobrovolníci se stali nedílnou součástí našeho týmu. Pracují bez nároku na finanční odměnu, spolupracují s jednotlivci i
týmy a jsou nám velkou oporou. Současně dobrovolníci nabízejí sociální vazbu, podporu, pomoc a pochopení. Důležitá
je pro nás i realistická zpětná vazba a čerstvé nápady, které nám tito lidé poskytují. Pro společnost jsou přínosem,
protože přinášejí reálnou informaci o tom, jak žijí lidé na okraji společnosti a jejich aktuálních problémech.

21 krátkodobých dobrovolníků

ŠICÍ DÍLNA

17 dlouhodobých dobrovolníků

Projekt šicí dílny je primárně určen jako tréninkové pracovní místo pro naše mladé klienty (15 – 26 let). Tito lidé
většinou ještě nikde nepracovali a často mají velmi zkreslené představy o uplatnění na trhu práce. V naší šicí dílně
mají nejen možnost naučit se šít pod vedením zkušené mistrové, ale také vytvořit si a udržet správné pracovní návyky,
získat potřebnou sebedůvěru a zodpovědnost.
V rámci šicí dílny provozujeme také obchod, ve kterém prodáváme výrobky, které naši klienti vyrobily.
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PODPŮRNÉ SLUŽBY

PŘEDŠKOLKA
Předškolka je určena pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče či pečující osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Těmto dětem často chybí jakýkoli režim, mají nedostatečné sociální a hygienické návyky, potíže se správnou výslovností.
V Předškolce se snažíme tyto výchovné a vzdělávací potíže včas podchytit a vyrovnat, aby děti mohly úspěšně vstoupit
na základní školu. Spolupracujeme s logopedy a dalšími specialisty. Učíme děti sociálním dovednostem a posilujeme
jejich pozitivní vlastnosti.
Rodičům zprostředkováváme kontakt s odborným poradenským zařízením či návaznou službou.

Nabízíme:
Předškolka Chrudim
Předškolka Hrochův Týnec
Předškolka Chrast
Předškolka Prachovice
Předškolka Heřmanův Městec
Předškolka Vysoké Mýto

• bezpečný prostor pro rozvoj dětí
• poradenství
• logopedické a jiné služby
• akce pro děti a rodiče

SEBÍK
Sebík (5) navštěvuje naši Předškolku již druhým rokem. Žije s maminkou a mladším
sourozencem, tatínek zemřel. Sebík chodí do Předškolky rád, baví ho kreslení
a zpěv, rád si hraje. Je to hodný chlapec.
V listopadu jsme měli se Sebíkem jít na přezkoušení. Chlapec byl dobře připravený.
Matka se ale se synem na zkoušku nedostavila. V náhradním termínu byl Sebík
nemocný a v posledním termínu s ním matka opět nepřišla.
Je potřeba zapracovat na rodičovských kompetencích Sebíkovy maminky.

–19–

44 předškolních dětí

PODPŮRNÉ SLUŽBY

24 školních dětí

SEBÍK POTŘEBUJE
ŠANCI NA ÚSPĚŠNÝ
START NA ZŠ
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Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska

PROJEKTY

Poskytovatel grantu: Úřad vlády České republiky a Rady vlády
pro záležitosti romské menšiny v programu Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce za rok 2019
Realizace projektu podpořila cíl - pokračovat ve společné započaté práci s romskou komunitou ve vyloučené lokalitě „Farma“
ve Vysokém Mýtě. Posláním projektových aktivit bylo poskytnout lidem ve zmíněné lokalitě šanci na změnu v jejich životech
a aktivizovat danou komunitu. Aktivity byly zaměřeny na oblasti vzdělávání a zaměstnanosti (motivace uživatelů soc. služeb
k úspěšnému vzdělávání, jeho dokončení a následně hledání stabilního zaměstnání), finanční a právní gramotnosti (pomáháme
uživatelům zorientovat se v rodinném rozpočtu a zodpovědně řešit svá finanční rozhodnutí) a efektivní trávení volného času
(chceme, aby se děti v těchto lokalitách naučily aktivně a bezpečně trávit volný čas).

Termín realizace: leden 2019 až prosinec 2019

Rodinné centrum ve Vysokém Mýtě
Poskytovatel daru: Nadace J&T
Cílem projektu bylo pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí na startu cesty za úspěšným vzděláváním. Včasná
předškolní příprava a následná pedagogická podpora přispívá k vyrovnání rozdílů hned na začátku cesty za vzděláním a umožní
snazší vstup dětí do běžné MŠ a ZŠ, podpoří tak cestu k radostnějšímu dětství a úspěšnější dospělosti. Projektová aktivita přispěla
k upevňování návyků potřebných k úspěšnému absolvování a v neposlední řadě k rozvíjení kompetencí rodičů jako důležitých
partnerů celého procesu.

Termín realizace: leden 2019 až prosinec 2019
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Předškolní vzdělávání
a pedagogická podpora

PROJEKTY

Projekt: Šance začít včas
Poskytovatel grantu: Nadace Agrofert
Projekt reaguje na problém dětí, které vyrůstají v naprosto nevyhovujících podmínkách ubytoven či sociálně
vyloučených lokalit Chrudimska (Prachovice, Hrochův Týnec, Chrast, Čankovice, Chrudim) a Vysokého Mýta. Tyto
děti nemohou svou situaci vlastními silami ovlivnit buď vůbec, nebo minimálně. Do běžného vzdělávacího systému
tak vstupují s velkým počátečním handicapem, v důsledku toho zbytečně ve škole selhávají a ztrácí motivaci, jejich
cesta za vzděláním je často předčasně ukončena. Tento vzorec je předáván dalším generacím. Projekt podporuje rozvoj
osobnosti dětí, podílí se na jejich zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Termín realizace: leden 2019 až prosinec 2019

Komplexní podpora ve vyloučených
lokalitách na Chrudimsku
Poskytovatel grantu: Úřad vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
za rok 2019
Realizace grantu umožnila pokračovat v poskytování podpory a pomoci rodinám v sociálně vyloučených lokalitách
na Chrudimsku (Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a jejich okolí), v kterých pracujeme již od roku 2013. Cílem bylo
vyhledávat, aktivizovat, podporovat a zkompetentňovat osoby z cílové skupiny, a to za využití vhodných aktivit
k samostatnému fungování ve většinové společnosti. Nedílnou součástí byla i prevence v oblasti vzdělávání,
zaměstnanosti, finanční gramotnosti a bezpečného trávení volného času.

Termín realizace: leden 2019 až prosinec 2019
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Projekt: „Jde to i jinak, zkus to!“

PROJEKTY

Poskytovatel podpory: Město Chrudim
Hlavním cílem projektu byla prevence – tzn. předcházení či alespoň minimalizování rizikového chování u dětí a mladých
dospělých v městě Chrudim. Projekt reagoval na vnitřní a vnější bariéry, se kterými se daná cílová skupina potýká. Osoby,
které od dětství vyrůstají v nepodnětném prostředí či v prostředí sociálního vyloučení, se často potýkají s omezenými
příležitostmi, jsou více ohroženy výskytem patologických jevů, kdy často nemají možnost bezpečně trávit svůj volný čas
(např. drogová závislost, vandalismus, drobná trestná činnost, promiskuita atd.). Aktivity projektu byly zařazeny do vzdělávacích,
motivačních a volnočasových modulů, které probíhaly v prostorách nízkoprahového klubu Agora.

Termín realizace: březen až listopad 2019

Projekt: „Máme šanci na sobě pracovat“
Poskytovatel podpory: město Chrudim
Navázaná spolupráce s městem Chrudim z uplynulých let umožnila pokračovat v preventivní práci s obyvateli města, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením. Cílem projektu byla podpora mladých dospělých bez pracovní zkušenosti, praxe a vzdělání.
Hlavním záměrem bylo nastartovat a udržet pozitivní změnu v přístupu k uplatnění na trhu práce, což směřuje k sociálnímu
začlenění v městě Chrudim a okolí. Vytvořen byl tematický kurz v oboru šití, který byl aktivně využíván cílovou skupinou
a jehož vedení se ujala zkušená vedoucí šicí dílny Jana Fukasová. Se svými zkušenostmi také velmi přispěla dobrovolnice Jarmila
Blažková.

Termín realizace: květen až prosinec 2019
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PROJEKTY

Komplexní podpora ohrožených rodin
v lokalitách Chrudim, Prachovice,
Hrochův Týnec a Chrast
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257

Termín realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
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 osob ve třech vyloučených lokalitách ORP Chrudim především provázáním služeb tak, aby se
logicky napojovaly a doplňovaly navzájem. Sociálně vyloučeným osobám poskytujeme 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.
2. Odborná podpora rodin v oblasti vzdělávání jejich dětí.
3. Sdílení příkladů dobré praxe.
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Rozvoj SAS v Pardubickém kraji
(realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost)
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762

PROJEKTY

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Účelem realizace projektu bylo zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb a zvýšit jejich kapacitu tak, aby odpovídala poptávce
a potřebám orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Cílem byla podpora rodiny jako celku, tzn. rodičů a dětí tak, aby byly
v maximální možné míře zachovány funkce rodiny.
Služba byla poskytována na území Pardubického kraje, převážně v lokalitách působení organizace, a to v Chrudimi, Prachovicích,
Heřmanově Městci, Hrochově Týnci, Chrasti, Čankovicích a přilehlém okolí. Pracovníci úzce spolupracovali s ostatními službami
organizace, aby podpora byla poskytována komplexně.

Dejme šanci pracovat
(realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost)
Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009021

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021
Cílem projektu je vyrovnání příležitostí znevýhodněných osob cílové skupiny na trhu práce, a to především rozvojem jejich kompetencí.
Realizace projektu umožnila zřídit 3 tréninková pracovní místa v šicí dílně s obchodem, která poskytují šanci zapojeným osobám
na jejich cestě ke změně.
Osoby z CS získají mnohdy první zkušenosti se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další
uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležitou oblastí projektu je i prevence.
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Poskytovatel dotace: Město Chrudim

DOTACE A GRANTY

1. Přidělena přímá dotace na rok 2019 na běžné provozní náklady v objektech sídla organizace, na částečné pokrytí
mzdových nákladu a na vybavení.
2. Přidělení dotace z Grantu Zdravého města na realizaci preventivního programu „Máme šanci na sobě pracovat“.
3. Přidělení dotace z programu Ostatní na realizaci preventivních aktivit „Jde to i jinak, zkus to“.

Poskytovatel dotace: Pardubický kraj

1. Účelová dotace na podporu 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.
2. Dotační program: Program víceleté 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.
3. Dotační program: Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podpořen projekt Dobrovolnictví v komunitách.
4. Grantové řízení: Podpora sociálního podnikání a rozvoje neziskového sektoru – program 1 podpora
sociálního podnikání – Šicí dílna s obchodem.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Dotační program: Dobrovolnická služba na rok 2019
Podpořeny projekty Dobrovolnictví v komunitách I a Dobrovolnictví v komunitách II.

Poskytovatel dotace: Město Vysoké Mýto

Přidělena dotace z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce
2019 – Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska
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ŠANCE V ČÍSLECH

NÁKLADY v tis. Kč
spotřeba materiálu 439
spotřeba energií 326
prodané zboží 12
opravy a udržování 21
cestovné 21
ostatní služby 1 061
osobní náklady 10 935
ostatní náklady 61
poskytnuté příspěvky 12
ostatní finanční náklady 1
změna stavu výrobků ŠD -39
odpisy 59

ROZVAHA 2019 v tis. Kč
AKTIVA
k 1.1.2019 k 31.12.2019
dlouhodobý majetek
236
177
zásoby - výrobky ŠD
42
79
pohledávky
337
305
granty a nadační příspěvky
-1 835
-2 410
krátkodobý finanční majetek 7 134
6 255
jiná aktiva
71
75
CELKEM
5 985
4 481

celkem 12 909

VÝNOSY v tis. Kč

k 1.1.2019 k 31.12.2019
PASIVA
850
833
vlastní jmění
0
67
výsledek ve schvalovacím řízení
0
85
výsledek hospodaření běž. roku
1 145
1 019
krátkodobé závazky
3 803
2 136
výnosy příštích období
263
265
jiná pasiva
4 481
5 985
CELKEM

tržby za vlastní výrobky 434
tržby za prodané zboží 6
ostatní tržby 70
zúčtování fondů 50
jiné ostatní výnosy 82
přijaté granty a dary 383
provozní dotace 11 969
celkem 12 994

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč
zisk organizace 85
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ŠANCE V ČÍSLECH

PŘÍJMY dle zdrojů v tis. Kč (%)
Pardubický kraj 5 552 (42,7)
ESF - výzva 064 2 332 (18,0)
PK ze zdrojů OPZ 1 804 (13,9)
Úřad vlády ČR 998 (7,7)
MAS Chrudimsko 708 (5,5)
Město Chrudim 506 (3,7)
vlastní činnost ŠD 469 (3,6)
finanční dary 250 (1,9)
ostatní vlastní činnost 175 (1,4)
Nadace Agrofert 124 (1,0)
MV ČR 45 (0,4)
Město Vysoké Mýto 25 (0,2)
prodej zboží 6 (0,0)
celkem 12 994 (100%)

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY jednotlivých středisek v roce 2019 v tis. Kč
středisko
NDZM Klub Agora
NDZM Futur
Terénní program Streetwork
Terénní program Jeskyně
Terénní program v rodinách
Sanace
Dobrovolníci
Vysoké Mýto
Byty Chrast
Šicí dílna
Centrum podpory
CELKEM

náklady
1 328
2 593
804
742
3 120
1 882
297
742
-11
1 268
144
12 909
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výnosy
1 328
2 593
804
742
3 120
1 882
297
742
0
1 289
197
12 994

hosp. výsledek
0
0
0
0
0
0
0
0
11
21
53
85

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME ZA FINANCOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB
V ROCE 2019
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PODĚKOVÁNÍ

Aktivity Šance pro Tebe byly v roce 2019 součástí aktivit projektů Rozvoj SAS v Pardubickém kraji a Komplexní
podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast. Projekty jsou
financovány z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Děkujeme
za podporu a spolupráci.
Dále děkujeme za finanční podporu a spolupráci úřadům a samosprávám:
Městu Chrudim, všem zastupitelům a Radě města. Děkujeme panu Františku Pilnému, starostovi města
Chrudim. Děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí Radce Pochobradské a všem pracovnicím tohoto odboru.
Poděkování patří také Úřadu práce Chrudim, paní ředitelce Janě Bezdíčkové. Všem pracovníkům úřadu práce
za trpělivost a jejich vstřícnost. Děkujeme zástupcům měst a obcí, ve kterých poskytujeme naše služby.
Děkujeme zástupcům Pardubického kraje. Děkujeme panu radnímu Pavlu Šotolovi, vedoucí sociálního
odboru Haně Zahálkové a dalším pracovníkům Pardubického kraje za vstřícné jednání a partnerství. Děkujeme
organizacím a institucím za spolupráci v roce 2019. Chceme poděkovat zástupcům základních a mateřských
škol, SVP Archa, Probační a mediační službě Chrudim, pedagogicko–psychologické poradně. Děkujeme paní
Idě Kelarové, Petru Kadlecovi a České filharmonii za společnou cestu rokem 2019, která přinesla další šance
a zkušenosti nejen zapojeným dětem, ale i nám. Děkujeme našim externím spolupracovníkům a odborné
veřejnosti a také našim uživatelům.
Především děkujeme dobrovolníkům, bez jejichž podpory si nedokážeme svou činnost představit.
Děkujeme Vám všem za podporu.
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