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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009

/O ŠANCI PRO TEBE
Posláním organizace je:

Člověk si zvykne. Už nezachraňujeme svět, ale prostě chodíme do práce.
rádi než neradi. Jako jedni z mnoha poskytujeme služby (převážně podle zákona
o Sociálních službách) a snažíme se být co nejpřijatelnější pro naše klienty. Baví nás
to, co děláme, protože věříme, že to má smysl. A to je přece skvělé!
Je to jiné, než když jsme začínali, já, v sociálních službách pro děti na ulici vpolovině
minulého desetiletí, moji kolegové v Šanci před pěti až šesti lety, ale je asi úplně
normální, že po období vymýšlení a tvoření nového přichází fáze udržování. A přece
se mi trochu stýská.
Na druhou stranu jsme se svoji práci naučili dělat lépe. Jsme kompetentnější, ale i
uměřenější. Dělat lépe někdy taky znamená dělat méně věcí najednou. Některým
pamětníkům možná vadí, že se už do všeho nehrneme stakovým nadšením (a naivitou) jako kdysi, že sice máme nápady, ale necháváme si je víc pro sebe a možná
i na jiné časy. Jsme trochu unavení a potřebujeme si odpočinout. To neznamená
ne pracovat, ale vybírat si jen to, co je opravdu důležité a nezbytné, a taky soustředit se na to, co je „zaplaceno“, vždyť ze zásob a nebo na dluh se věčně žít nedá.
Rok 2009 byl druhým dějstvím čekání na Godota a taky „školou přežití“ a realismu.
A co rok 2010?
Snad trocha klidu a nadhledu, i když dnes už víme, že všeho je jen do času. Tři roky
ﬁnancování významné části služeb prostřednictvím Individuálního projektu nám
to snad dovolí. Tým kmenových pracovníků zraje a já jen doufám, že nezkysne jako
špatně ošetřené víno, zkrátka, že následující rok nebude rokem „odchodů z
vyčerpání a ztráty smyslu“. Těším se, že si všichni užijeme stabilitu, na kterou jsme
se tolik těšili a pro kterou jsme dlouho připravovali podmínky. Těším se, že si
na sebe uděláme čas a že snad znovu objevíme, jak důležité je starat se o vztahy
mezi námi minimálně stejně tak, jako o naše klienty.A taky doufám, že spolu
novými kolegy načerpáme síly, které nám umožní zase alespoň trošku
„zachraňovat svět“.
Michal Zahradník
Ředitel a statutární zástupce Šance pro Tebe, o. s.

„Podpora seberealizace jednotlivců
a skupin pro rozvoj otevřené a tvořivé
místní komunity.“
Zkrácena verze poslání je:

Otevřená a tvořivá
komunita.
K realizaci poslání vykonává sdružení dle znění stanov zejména tyto činnosti:

» pomáhající a podpůrné aktivity pro děti, mládež,
ohrožené sociálním vyloučením,

mladé dospělé a skupiny

» aktivační, motivační a expertní činnosti ve prospěch

cílových skupin a komunity,
činnosti v oblastech podporujících rozvoj komunity, zejména: dobrovolnictví,
formální i neformální vzdělávání včetně vlastní lektorské činnosti a rozvoj
spolupráce na všech úrovních včetně mezinárodní,

» společenské a kulturní činnosti včetně produkce

veřejných akcí, vydavatelských
a nakladatelských aktivit, marketingu a reklamy s tím spojené,

» provozuje „místo k setkávání“ Dům Agora a dle potřeby

zřizuje programové
celky a další dílčí organizační jednotky k realizaci poslání.

Jak vnější, tak do organizace zaměřené aktivity vycházejí ze sdílených principů
Šance pro Tebe. Chceme být OTEVŘENÍ, SPOLEHLIVÍ A RESPEKTUJÍCÍ
vůči potřebám druhých. V přístupech a řešeních uplatňujeme TVOŘIVOST A FLEXIBILITU. Vyhledáváme a podněcujeme SPOLUPRÁCI a jsme SOLIDÁRNÍ.
Garantujeme vlastní KOMPETENTNOST a JSME UMĚŘENÍ ve svých ambicích,
cílech a prostředcích, které využíváme k jejich dosažení.

/ŠANCE PRO TEBE

V ČASE

Pravěk (1990 – 1998)
Počátkem devadesátých let byla založena Šance pro Tebe, která byla inspirována
zkušenostmi z práce s dětmi a mládeží v Bádensko-Württembersku. Nadace pořádá
na aktivistické bázi pravidelné výměny mladých lidí z obou zemí, iniciuje založení
samosprávného klubu pro společenské aktivity „nezávislé scény“ v Chrudimi (klub
Agora je otevřen na podzim roku 1997), stojí u vzniku sítotiskové dílny Grafis (projekt sociální podpory pro obtížně zaměstnatelnou mládež), podílí se od roku 1993
na pořádání festivalu Yanderov pro začínající hudebníky.
Spolupráce nadace, oddělení sociální prevence Okresního úřadu a několika zakládajících členů České asociace streetwork vede v roce 1998 k založení občanského
sdružení Šance pro Tebe, které se chce programově orientovat především na rozvoj
sociální práce s dětmi a mládeží.
Starověk (1999 – 2001)
Organizace má v tomto období neprofesionální status. Pokračují aktivity zděděné
po Nadaci, ale jsou profilovány více směrem k sociální práci. Ve spolupráci se spolkem Mach, který v této době provozuje klub Agora, vzniká zázemí pro streetwork
a v prostorách klubu funguje nízkoprahový klub pro děti Koloběžka. Členové sdružení se podílí také na projektu terénní práce v obci Prachovice.
Středověk (2002 – 2004)
Organizace vstupuje do období živelného růstu a postupné profesionalizace.
Na konci období zaměstnáváme 7 stálých pracovníků a máme třímiliónový obrat.
Realizujeme terénní projekt Jeskyně v Prachovicích, NZDM Futur, streetwork
v Chrudimi, kontaktní práci na Skateareálu a komunitní projekt Kopretina. Zapojili
jsme se do programu Evropské dobrovolné služby. Kromě těchto aktivit sdružení
přebírá po sloučení se spolkem Mach veškeré společenské a kulturní aktivity
a provozování klubu Agora.
Novověk (2005 – 2008)
Fáze plánovitého rozvoje, posilování kapacit organizace a formalizace. Na konci
období zaměstnáváme 17 lidí a máme pět a půlmilionový obrat. Byl vytvořen strategický plán rozvoje organizace do roku 2010. Veškeré aktivity a služby uskutečňují
pracovní týmy tří programů: Sociální, Aktivační a Komunitní, „služby službám“ zajišťuje Provozní složka. Rejstřík provozů získává současnou podobu (přibývá např.
ještě NZDM Agora, rozvíjí se Streetwork). Jednotlivé služby postupně získávají
profesní osvědčení kvality, služby dle zákona jsou registrovány a intenzivně připravují podklady pro kontroly kvality. Organizace je aktivním členem České asociace
streetwork, Koalice nevládek Pardubického kraje a podílíme se na komunitní plánování na místní i krajské úrovni.

/ŠANCE PRO TEBE

(

V PROSTORU

SP/SOCIÁLNÍ PROGRAMY
NZDM Futur
NZDM Kopretina
TP Jeskyně Prachovice
TP Streetwork
AP/AKTIVAČNÍ PROGRAMY
NZDM Agora
NZDM Skate areál
Produkční centrum zájmových
a volnočasových aktivit
KP/KOMUNITNÍ PROGRAMY
Dobrovolnictví
Vzdělávání
Podpora sítí, expertní služby

PROVOZNÍ SLOŽKA
kancelář a servis
ekonomické služby
RADA ŘEDITELE
ředitel /programový manager, statutární zástupce
zástupce ředitele
stálí hosté bez hlasovacího práva /vedoucí programů
zástupce valné hromady, statutární zástupce
ORGANIZACE
členové sdružení – valná hromada
kontrolní orgán – kontrolor
čestná rada

/LIDÉ V ŠANCI PRO TEBE

/NÍZKOPRAHOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

JSOU…
Nízkoprahové služby = snadno dostupné sociální služby s minimem překážek
pro jejich využití.

SP/Sociální programy
Bc. Milan Štorek; Bc. Lucie Hořínková; Bc. Lucie Köhlerová;
Bc. Jaroslav Marek; Mgr. Jiří Tůma, Bc. Zuzana Bartoníčková;
Michaela Benešová, DiS.
AP/Aktivační programy
Leona Hniličková; Richard Alexa*;
Bc. Klára Dernerová; Roman Šukal*
KP/Komunitní programy
Ing. Martina Šťastná; Mgr. Alena Vítková
Provozní složka
Božena Nováková; Mgr. Klára Volejníková; Aneta Zvárová*;
Petra Dokulilová
Vedení
ředitel, statutární zástupce/ Mgr. Michal Zahradník
zástupce ředitele, vedoucí SP/ Bc. Milan Štorek
zástupce valné hromady, statutární zástupce/ Jan Axmann

* v roce 2009 odešli z organizace
Pozn. Stav k 1. 1. 2009

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (ZKRATKA NZDM)
NZDM nabízejí dětem a mladým lidem bezpečný prostor, kam mohou přijít ve svém
volném čase. Kontaktní pracovníci těchto zařízení jim poskytují pomoc a podporu
v období dětství a dospívání prostřednictvím sociálních služeb. Jsou určeny dětem,
mládeži a mladým dospělým od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivých
sociálních situacích.
TERÉNNÍ KONTAKTNÍ PRÁCE, TZV. STREETWORK
Streetwork je sociální služba, která kontaktuje jednotlivce nebo skupiny v jejich
přirozeném prostředí. Kontaktní pracovníci = streetworkeři pomáhají mladým lidem přímo na místech, kde tráví většinu svého času – v ulicích, parcích, klubech,
hernách, na zastávkách a nádražích apod.
OBSAH SLUŽBY STREETWORK A NZDM
Sociální služby – podpora a pomoc při zvládání problémů (škola, rodina, vztahy
apod.), doprovod do návazné instituce, krizová a situační intervence, poradenství aj.
Volnočasové aktivity – pomáhají kontaktním pracovníkům navázat bližší vztah
s mladými lidmi a zároveň aktivně naplňují jejich volný čas
Vzdělávací aktivity – doučování školní či mimoškolní látky, neformální vzdělávání
Preventivní aktivity – cílené předcházení rizikového chování u dětí a mladých lidí
(šikana, rasismus, užívání drog, nebezpečné sexuální chování aj.)

PRINCIPY NÍZKOPRAHOVOSTI
ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST
BEZPLATNOST
ANONYMITA
DOBROVOLNOST
ROVNÝ PŘÍSTUP

SP/SOCIÁLNÍ PROGRAMY

NZDM Kopretina
Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopretina nabízí holkám a klukům ve věku 6 - 14 let
v lokalitě pod chrudimským nádražím:

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

O čem jsou?
Sociální programy jsou o podpoře, o pomoci, o komunikaci, o prevenci, o nízkoprahové, tzn. snadno dostupné sociální práci. Pomáháme našim klientům k tomu,
aby mohli mít stejné možnosti jako jejich vrstevníci. Podporujeme je v činnostech,
které je baví a které mohou dále rozvíjet.

Tým SP v roce 2008
Bc. Milan Štorek – odborný vedoucí,
Bc. Lucie Köhlerová – realizátor NZDM Kopretina
Bc. Lucie Hořínková – realizátor NZDM Futur
Michaela Benešová, Dis. – kontaktní pracovník
Bc. Zuzana Bartoníčková – kontaktní pracovník
Bc. Jaroslav Marek – realizátor programu Streetwork
Mgr. Jiří Tůma – realizátor TP Jeskyně

Primární cílová skupina

Holky a kluci v lokalitě pod chrudimským nádražím ve věku 6 - 14 let ohroženi nepříznivou
sociální situací (např. problémy doma, ve škole, s kamarády,…, nuda, konﬂikty s okolím).

Co sedělo v roce 2009

Na konci února proběhlo přestěhování nízkoprahového klubu do nově zrekonstruovaných prostor, které jsme získali od města. 9. 3. 2009 proběhlo slavnostní otevření nové Kopretiny.
V průběhu celého roku jsme spolupracovali se školami a rodiči dětí na doučování,
které na Kopretině pravidelně probíhá.
Podařilo se uspořádat 13 zážitkových akcí pro klienty, jako např. výlety, diskotéky, soutěžní
odpoledne apod.
Proběhla také třídenní pobytová akce pro děti v Šiškovicích, která měla stejně jako předešlý
rok mez dětmi veliký ohlas.
Prostory NZDM Kopretina byly vybaveny o další hry a aktivity a především o počítač, o který
děti již dlouho projevovaly zájem.

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina
Externí podpora týmu v roce 2008
PhDr. Dana Dobiášová – supervize
Mgr. Iva Pellarová – metodické vedení
Mgr. Stanislav Kunc – metodické vedení - streetwork

počet klientů PCS - 50
počet kontaktů PCS - 1 265
počet výkonů PCS - 3 236
počet prvokontaktů - 5

Statistika za rok 2009 – sekundární cílová skupina
počet klientů SCS - 96
počet kontaktů SCS - 457

Cíle Sociálních programů na rok 2010

» projít úspěšně inspekcemi sociálních služeb
» stabilizovat a rozšířit tým

» úspěšně realizovat projekt Vzdělání je Šance, podpořeného v rámci

celonárodní sbírky Pomozte dětem!

» rozšířit provozní dobu Terénního programu Jeskyně

počet výkonů SCS - 377

NZDM Futur
Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 11 - 19 let
v Chrudimi:

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

Primární cílová skupina

Holky a kluci v Chrudimi ve věku 11 - 19 let ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání (např. problémy doma, ve škole, v partě,…, nuda, nemít si s kým popovídat, konﬂikty
s okolím).

TP Streetwork

Co sedělo v roce 2009

Od ledna do června jsme pracovali na zavádění vzdělávacích aktivit na klubu a probíhal PC kurz
pro klienty. Intenzivně jsme spolupracovali se školami.
V březnu došlo ke změně cílové skupiny, horní věková hranice byla snížena z 22 na 19 let.
Od července jsme se zaměřili na zavádění preventivních témat.
V listopadu a prosinci jsme pozvali do NZDM Futur základní školy, kde byli žáci a vyučující
seznámeni s nízkoprahovými službami pro děti a mládež.
Proběhlo 12 akcí, 5 akcí připravovali klienti sami.

Poslání

Terénní program Streetwork oslovuje holky a kluky v Chrudimi ve věku 12 - 21 let, kteří tráví
svůj volný čas „venku“. Nabízí jim:

» radu, podporu a pomoc při řešení problémů, se kterými se setkávají,
» podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů.
Tyto činnosti přispívají k jejich aktivizaci a k samostatnému rozhodování
ve vlastních záležitostech.

Primární cílová skupina

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina

Holky a kluci v Chrudimi ve věku 12 - 21 let, kteří jsou ohroženi nepříznivou sociální situací
v období dospívání (např. nuda, problémy doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací,
s okolím,… nedůvěra k institucím).

počet klientů - 71
počet kontaktů - 696
počet výkonů - 1591

Co se dělo v roce 2009

počet prvkontaktů - 30

TP Jeskyně
Poslání

Terénní program Jeskyně oslovuje holky a kluky v Prachovicích ve věku 7 - 22 let.
Nabízí jim:

» radu, podporu a pomoc při řešení problémů, se kterými se setkávají
» podporu při realizaci jejich aktivit a nápadů
Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Primární cílová skupina

Holky a kluci v Prachovicích ve věku 7 - 22 let ohroženi nepříznivou sociální situací (např. omezené příležitosti v obci, problémy doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací, s okolím…).

Co sedělo v roce 2009

Služba byla stejně jako v roce 2008 poskytována po celý rok terénní formou z důvodů ztráty
zázemí. Služba probíhala jednou týdně, vždy ve středu.
V srpnu došlo k přeregistrování služby z NZDM na Terénní program.
Realizátorem TP Jeskyně se na konci roku stává Jiří Tůma.
15.7. jsme uspořádali v Prachovicích taneční workshop „Tančíme hip hop“ s lektorkou tance
Vandou Novákovou. Navštívilo ho 26 klientů.
V září a v říjnu byla služba částečně omezena, a to z důvodů žloutenkové epidemie v obci.

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina
počet klientů - 39
počet kontaktů - 422
počet výkonů - 1340
počet prvokontaktů - 0

V červnu jsme za asistence klientů terénního programu uspořádali v parku Víta Nejedlého festival mladých aktivit Chrudim Street Meeting. Akci navštívilo přes 80 lidí.
Kontinuálně jsme pracovali na manuálu pro streetwork v Chrudimi.
Streetwork se stal členem pardubické oborové skupiny nízkoprahových služeb Pražec.
Streetwork se stal členem oborové platformy terénní kontaktní práce Fórum terénních
pracovníků.

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina
počet klientů - 161
počet kontaktů - 906
počet výkonů - 1 367
počet prvokontaktů - 75

Primární prevence v roce 2009
V roce 2009 jsme realizovali program primární prevence na ZŠ Prachovice, se kterou spolupracujeme již 4 roky. Jedná se o dlouhodobý program prevence sociálně nežádoucích jevů.
Program je určen pro druhý stupeň základní školy. S každou třídou pracujeme na podzim
a na jaře (2x 3 hodiny ve školním roce) na dané témata. Důraz je kladen na podávání pravdivých informací o negativních sociálních jevech, se kterými přicházejí žáci do styku (zneužívání
návykových látek, šikana, agresivita…), na ovlivňování postojů směrem k nerizikovému
způsobu chování a na posilování osobnosti dítěte. Preventivní aktivity realizujeme ve spolupráci s externí lektorkou Šárkou Jedličkovou.

Statistika:
4 třídy, 24 hodin přímé práce, 52 žáků

AP/AKTIVAČNÍ PROGRAMY

NZDM Agora
Poslání

NZDM Agora nabízí mladým lidem ve věku 15 – 26 let, kteří se pohybují v Chrudimi:

» bezpečný prostor a vybavení k trávení volného času,
» podporu při realizaci aktivit a nápadů,
pomoc,
radu a podporu při řešení problémů.
»
O čem jsou
Aktivační programy jsou o poskytování nízkoprahových sociálních služeb mladým
lidem v Chrudimi prostřednictvím klubu Agora a chrudimského Skate areálu. Jsou
o podpoře aktivit a nápadů, o smysluplnějším trávení volného času, o zvyšování
dovedností mladých lidí. K tomu mohou využívat prostory a vybavení Domu Agora
prostřednictvím Produkčního centra zájmových a volnočasových aktivit.

Těmito činnostmi přispívá ke změně jejich sociální situace.

Primární cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 15 – 26 let v Chrudimi, kteří procházejí nelehkou životní etapou dospívání
a hledání svého místa ve společnosti, což jim může přinášet různé obtíže (ve škole, s prací,
s autoritami, ve vztazích, nemají se kde scházet, mají omezené možnosti k smysluplnému
trávení volného času, chybí jim podmínky pro uplatnění a rozvoj dovedností,……)

Co se dělo v roce 2009:

Tým AP v roce 2009
Leona Hniličková – provozní vedoucí, do 1/2010
Richard Alexa – realizátor NZDM Skate areál, do 9/2009
Bc. Klára Dernerová – realizátor NZDM Agora, do 1/2010
Roman Šukal – kontaktní pracovník, od 10/2009 do 12/2009
Externí podpora týmu v roce 2009
PhDr. Dana Dobiášová – supervize
Bc. Tomáš Žák – metodické vedení

Změnila se provozní doba klubu – ze čtyř na tři dny v týdnu.
Proběhla rekonstrukce v Domě Agora, z toho důvodu došlo od července do října v NZDM Agora
k omezení provozu.
Během roku proběhlo 10 setkání s externím metodikem Tomášem Žákem, pracovalo se
na metodice služeb NZDM Agora.
Došlo k nárůstu výkonů.
Odešel kolega Richard Alexa a nahradil ho Roman Šukal.

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina
počet klientů - 135
počet kontaktů - 969
počet výkonů - 1 522

»

Cíle Aktivačních programů na rok 2010
» postavit a stabilizovat nový tým Aktivačních programů
nastavit poskytování sociální služby v rámci NZDM a nastavit využívání
produkčního centra jako nadstavbu NZDM

» stanovit podmínky pro využívání Produkčního centra pro klienty a ostatní
» aktualizovat manuál služby NZDM Agora
» rozšířit prostory klubu Agora, vybavit klub
začlenit
do Aktivačních programů službu Streetwork
»
» nastavit spolupráci s ostatními programy organizace

počet prvokontaktů - 49

NZDM Skate areál
Poslání:

NZDM Skate areál nabízí mladým lidem na chrudimském skateparku ve věku 10 – 26 let:

» vybavení k trávení volného času,

»
» pomoc, radu a podporu při řešení problémů.
podporu při realizaci aktivit a nápadů,

Těmito činnostmi přispívá ke změně jejich sociální situace.

Primární cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 10 – 26 let kteří tráví svůj volný čas na chrudimském skateparku a zažívají
konﬂiktní společenské situace vzhledem ke svému životnímu stylu, obtíže související s dospíváním (ve škole, s prací, s autoritami, ve vztazích, nemají se kde scházet, mají omezené
možnosti k smysluplnému trávení volného času, chybí jim podmínky pro uplatnění a rozvoj
dovedností,……).

Co se dělo v roce 2009:

V září proběhla na chrudimském skate parku akce nazvaná Pro radost. Freestyle BMX závody
připravil klient NZDM Skate areál a to za podpory Šance pro Tebe, oddělení Prevence kriminality města Chrudim, Sportovních areálů města Chrudim, Velo Blažek Pardubice a Grotta skateshop Chrudim.
Od května se na službě NZDM Skate areál kromě pracovníků Aktivačních programů podílel také
realizátor terénního programu Streetwork a pracovníci Komunitních programů organizace.

Statistika za rok 2009 – primární cílová skupina
počet klientů - 26
počet kontaktů - 73
počet výkonů - 166
počet prvokontaktů - 9

Produkční centrum volnočasových
a zájmových aktivit

/FESTIVALY NA DRUHOU

Festival Jeden Svět
V roce 2009 jsme v Chrudimi počtvrté zrealizovali mezinárodní ﬁlmový festival Jeden svět,
který poukazuje na lidská bezpráví po celém světě a formou dokumentů vyzývá nás všechny
k zamýšlení se nad problémy dnešní doby. Pořadatelem festivalu je společnost při České televizi Člověk v tísni.
Festival Jeden Svět byl v Chrudimi zahájen 1. dubna 2009 v Městském kině Chrudim ﬁlmem
El Paso. Režisér ﬁlmu Zdeněk Tyc festival osobně zahájil.
Hlavní program festivalu pak probíhal v klubu Agora, pro návštěvníky jsme připravili 6 dokumentárních snímků s následnou debatou s pozvanými hosty. Festival zakončilo divadlo Mimotaurus svým představením Hrozné příběhy.
Nedílnou součástí festivalu jsou projekce pro základní a střední školy, které jsou vždy
doprovázeny besedou s lektory. Tento rok se školních projekcí zúčastnilo 671 žáků osmi škol
z Chrudimi a okolí .
Z řad veřejnosti navštívilo festival 230 návštěvníků.
Akce proběhla za podpory města Chrudim, Pardubického kraje a ve spolupráci s Chrudimskou
besedou a o.s. Terra Madoda. Záštitu nad festivalem v Chrudimi převzal starosta města Chrudim
Jan Čechlovský a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
Produkci celého festivalu zajistili Aktivační programy o. s. Šance pro Tebe.

Činnost Produkčního centra

Poskytuje organizační a metodické zabezpečení volnočasových a zájmových aktivit klientů
Šance pro Tebe. Poskytuje vybavení a techniku, kterou klienti potřebují k rozvoji svého talentu
a dovedností a ke které běžně nemají přístup.

Cílová skupina

Klienti nízkoprahových klubů a terénních programů o. s. Šance pro Tebe a ostatní programy
organizace.

Co se dělo v roce 2009

Pravidelně probíhaly DJ a Dance workshopy, jejichž průběh se oproti minulému roku změnil.
Došlo k rozdělení času pro začátečníky a pokročilé, čímž se zlepšil přístup k těmto jednotlivým
skupinám.
Podařilo se získat prostředky z Nadace Vodafone na rekonstrukci hudební zkušebny.

Statistika za rok 2009:
hudební zkušebna – využilo ji 9 začínajících hudebních skupin, 34 lidí
horolezecká stěna – 15 návštěv
zasedací místnost – 139 návštěv
multifunkční sál – využit při 54 akcích/5857 návštěv
zápůjčky technického vybavení – 33 akcí

Festival Yanderov
Hudební festival Yanderov v roce 2009 již po 14. zahájil letní prázdniny v Chrudimi, a to v termínu
od 2. - 5. července. Hlavní myšlenkou festivalu je podpora začínajících hudebníků, vytváření
podmínek pro jejich umělecký růst a motivace k další práci. Yanderov nabízí začínajícím hudebním kapelám možnost prezentovat se před publikem a poskytuje jim přímou konfrontaci
se zkušenějšími kolegy. Jedná se o nevýdělečnou akci pořádanou občanským sdružením Šance
pro Tebe. Yanderov je festival s volným vstupem a bez ﬁnanční podpory města Chrudim a Pardubického kraje by nemohl existovat.
V roce 2009 na festivalovém pódiu vystoupilo 22 kapel, s přípravou a organizací festivalu pomáhalo 30 dobrovolníků a navštívilo ho odhadem 4000 lidí.
Dramaturgii a produkci festivalu zajistil Jan Axmann ve spolupráci s Aktivačními programy
o. s. Šance pro Tebe.

KP/KOMUNITNÍ PROGRAMY

Přijímající organizace

o.p.s. Sopre, o.s. Na rovině, o.p.s. Cedr, o.s. Křižovatka, o.s. Daphne, o.s. Polom, o.s. Terra
Madoda

O čem jsou
Komunitní programy jsou o místní komunitě a lidech uvnitř ní, o podpoře jejich aktivit a získávání dovedností, o propojování jednotlivců a skupin za účelem prosazovat
zájmy prospěšné pro celou komunitu. Poskytujeme služby zájemcům o dobrovolnictví, posilujeme profesní dovednosti jednotlivců a skupin prostřednictvím vzdělávání,
vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci pracovníků odborné sítě.
Tým KP v roce 2009
Ing. Martina Šťastná – vedoucí Komunitních programů
Mgr. Alena Vítková – koordinátorka dobrovolníků

Spolupracující organizace

o.s. Amalthea, o.s. Hestia, SKP Centrum

Co se dělo v roce 2009

V lednu nastoupila nová koordinátorka dobrovolníků Alena Vítková.
Rozjeli jsme činnost Dobrovolnické agentury, zrealizovali nábory dobrovolníků, začali jsme pra covat na Manuálu Dobrovolnické agentury.
Bylo nastaveno pravidelné vzdělávání dobrovolníků a zavedena supervize s Helenou Koskovou.
V listopadu 2009 se podařilo získat akreditaci MVČR na další 3 roky na program Dobrovolnictví
v komunitách a nově jsme akreditovali také náš druhý dobrovolnický program, zaměřený
na vysílání dobrovolníků do organizací, poskytující jinou činnost, než je sféra sociální,
např. ekologie, obnova památek, pořádání kulturních akcí apod.

Cíle KP na rok 2010

» mapovat možné zdrojů ﬁnancování programu
» vyproﬁlovat vzdělávací program
» zajistit dostatečné množství dobrovolníků

» úspěšně zrealizovat projekt Aplikace case managementu
v regionu Chrudimsko a šíření dobré praxe na krajské úrovni

»

vytvořit nabídku expertních a vzdělávacích služeb Šance pro Tebe

Statistika za rok 2009
počet škol, ve kterých proběhl nábor dobrovolníků - 6
celkem osloveno - 406 žáků těchto škol
počet dlouhodobých dobrovolníků v provozech Šance pro Tebe - 24
počet dlouhodobých dobrovolníků vyslaných do přijímajících organizací - 6
počet krátkodobých dobrovolníků - 36

nastavit spolupráci s Aktivačními programy

Dobrovolnictví
Poslání

Posilování občanských kompetencí, získávání dovedností, aktivní činnost pro komunitu.

Primární cílová skupina

Mladí lidé ve věku 15 - 26 let v Pardubickém kraji se zájmem o získání dovedností
prostřednictvím dobrovolných aktivit včetně klientů jiných programů organizace, aktivní lidé
s ﬁlantropickým potenciálem na Chrudimsku a v Pardubicích napříč věkovým spektrem,
aktivní občanské skupiny, členové aktivních skupin v regionu Pardubický kraj.

Sekundární cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci škol , přijímající organizace.

Způsob poskytování služby:

Služby v oblasti dobrovolnictví poskytujeme prostřednictvím Dobrovolnické agentury, která
je akreditovanou vysílající organizací dobrovolníků (Akreditace MVČR dle zákona 198/02 Sb.
o dobrovolnické službě). Dobrovolníky vysílá jak do provozů v rámci Šance pro Tebe, tak i do
přijímajících organizací, se kterými má uzavřenou smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnické
služby.
Činnost Dobrovolnické agentury: informování o dobrovolnických aktivitách, nábor dobrovolníků,
motivační pohovory, proškolení, umístění dobrovolníků, pojištění dobrovolníků, supervize, intervize, schůzky s koordinátorem, další vzdělávání.

Vzdělávání
Poslání

Posilování profesních dovedností.

Cílová skupina:

Zaměstnanci Šance pro Tebe;
Dobrovolníci;
Pracovníci v síti sociálních služeb v Pardubickém kraji;
Pedagogičtí pracovníci v Pardubickém kraji;
Úředníci v Chrudimi a v Pardubickém kraji.

Co se dělo v roce 2009

Zorganizovali jsme vzdělávací semináře v celkové časové dotaci 44 hodin:
- Firemní fundraising aneb organizace bez fundraisingu je jako květina bez vody;
- Tři pomocné kroky pro práci s dětmi;
- Výcvik pracovníků v přímé práci zaměřený na speciální pedagogiku;
- Preventivní aktivity pro děti staršího školního věku;
- Preventivní aktivity pro děti mladšího školního věku.
Uspořádali jsme zážitkový víkendový seminář v Kameničkách u Hlinska určený pro dobrovol níky a pracovníky v přímé práci s tématy konﬂiktní situace, romská problematika a artefiletika.
Šance pro Tebe se podílela na aktivitách České asociace streetwork při přípravě a realizaci
vzdělávání v rámci projektu OPPA „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní
práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“.

Podpora sítí + expertní služby
Poslání

Propojování jednotlivců, skupin, organizací, statní správy a samosprávy za účelem prosazování
zájmů prospěšných pro komunitu.

Cílová skupina

Střešní profesní organizace - ČAS, KONEP, ČRHO;
Profesní komunity pracovníků v sociálních službách a pracovníků neziskového sektoru
v regionu;
Pracovníci a organizace v síti sociálních služeb a další neziskové organizace v regionu;
Státní správa a místní samospráva.

Co se dělo v roce 2009

Case management - pokračovali jsme ve vedení a koordinaci práce skupiny case managementu. Skupina se rozšířila o další organizaci a jejími členy jsou zástupci sedmi subjektů:
Oddělení péče o rodinu a dítě MěÚ Chrudim, Oddělení prevence MěÚ Chrudim, o.s. Amalthea,
SVP Archa Chrudim, Centrum J. J. Pestalozziho, Probační a mediační služba, o.s. Šance
pro Tebe. Od července do prosince 2009 jsme realizovali projekt Case management města
Chrudim. V rámci projektu byly řešeny 4 případy a zrealizováno 5 případových konferencí
dle zásad case managementu.
Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec - Šance pro
Tebe iniciovala vznik pracovní skupiny Pražec a v roce 2009 se ujala předsednictví skupiny.
Současně probíhala PR podpora skupiny jako součást krajské PR kampaně nízkoprahových
služeb ve spolupráci s Českou asociací streetwork, kterou Šance pro Tebe koordinovala. Byl
vytvořen propagační leták skupiny, vyrobeny informační panely, zřízeny webové stránky
www.prazec08.cz.
Komunitní plánování sociálních služeb města Chrudim - jsme členem základní triády
KPSS pracovní skupiny „Rodina, děti a mládež“.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji - jsme členem pracovní
skupiny Děti a mládež v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Pardubickém
kraji.
V roce 2009 jsme se stali partnerem projektu LILIE - Volnočasové centrum a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež. Tento projekt připravovalo skautské středisko v Litomyšli ve spolu práci s Farní charitou Litomyšl a dalšími partnery. Šance pro Tebe se podílela na zpracování
analýzy potřebnosti NZDM v lokalitě a poskytovala odborné poradenství.

/PROJEKTY V ROCE 2009
Být respektován je Šance
V srpnu 2009 jsme úspěšně ukončili třetí velký evropský projekt „Být respektován je Šance“,
podpořený Evropskou unií v programu Transition Facility. Jeho cílem bylo prostřednictvím
mimoškolního vzdělávání zvýšit šanci romských dětí zvládnout školu bez zbytečných obtíží.
Díky projektu se zvýšila efektivita a kvalita poskytované služby. Systém vzdělávacích aktivit byl
strukturován s důrazem na potřeby cílových skupin. Neformální vzdělávací aktivity se úzce
propojily se strukturovanými volnočasovými aktivitami.Do projektu se zapojili dobrovolníci
v rolích asistentů vzdělávacích a volnočasových aktivit. Podařilo se nám navázat a prohloubit
spolupráci se školami. Díky projektu existují kvalitně a účelně vybavené prostory pro potřeby
cílových skupin. Byl zrealizován ucelený blok vzdělávacích seminářů a posílena odbornost
pracovníků zejména v oblastech speciální pedagogiky a preventivních aktivit.

Vzdělání je Šance
Šance pro Tebe uspěla se svým projektem „Vzdělání je Šance“ v rámci celonárodní sbírky
Pomozte dětem!. Sbírka je určena ohroženým a znevýhodněným dětem a nestátní neziskové
organizace jsou v roli zprostředkovatele této pomoci. Cílem projektu je podpora vzdělávání
dětí a mladých lidí na Chrudimsku prostřednictvím nízkoprahových zařízení občanského
sdružení Šance pro Tebe. Projekt potrvá od listopadu 2009 do října 2010.

Kvalita volnočasových aktivit
V listopadu 2009 jsme začali realizovat projekt podpořený grantovým programem VPOHO Nadace Vodafone a potrvá až do října 2010. Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce a vybavení
hudební zkušebny pro začínající kapely v Domě Agora. Prostřednictvím rekonstrukce jsme
získali kvalitní prostor pro realizaci volnočasových aktivit našich klientů. Dalšími aktivitami projektu je pořádání setkávání mladých hudebníků, realizace veřejných zkoušek začínajících kapel
a uspořádání hudebních workshopů zaměřených na ladění a možnosti jednotlivých hudebních
nástrojů a péči o ně. Na hudebních workshopech se bude podílet partner projektu společnost
U Merkura Pardubice s.r.o.

Individuální projekt
Na konci roku 2009 jsme uspěli v zadávacím řízení Pardubického kraje a stali se jedním
z poskytovatelů sociálních služeb v rámci „Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby“. Podpořeny jsou sociální služby poskytované dětem a mládeži ve věku 15 – 26
let prostřednictvím NZDM Futur, Agora a Skateareál v Chrudimi a prostřednictvím terénních
programů Streetwork v Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích. Termín realizace projektu je
od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013. „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“
je financován z Evropského sociálního fondu (www.esfr.cz) prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

/ŠANCE PRO TEBE

V ČÍSLECH
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/PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ﬁnančním partnerům.
Město Chrudim, Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Strukturální fondy EU
a Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Vodafone, Česká asociace streetwork,
Nadace Pomozte dětem!, město Litomyšl.
Děkujeme za podporu našich aktivit.
Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Airdock Hip Hop Shop, Velo Blažek Pardubice,
Grotta skateshop Chrudim, Johnson&Johnson Praha, Filip Tesař a další,
kteří si nepřáli být jmenováni.

/KONTAKTY
Šance pro Tebe, občanské sdružení
Štěpánkova 92
537 01 Chrudim
IČO: 68 24 62 77
tel., fax: 469 623 501
e-mail: sance@sance.chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz
Bankovní spojení:

Děkujeme všem dlouhodobým spolupracovníkům, partnerům
a příznivcům.
Občanské sdružení Amalthea, Občanské sdružení Koalice nevládek Pardubicka, Česká
asociace streetwork, Občanské sdružení Terra Madoda, Divadlo 29, Odbor sociálních
věcí města Chrudim, OSPOD Chrudim, manažerka prevence kriminality města Chrudim - Mgr. Radka Pochobradská, tisková mluvčí města Chrudim - Sylva Drašnarová,
Odbor správy majetku – pan Daniel Stuchlík a Jaroslav Votruba z oddělení správy
bytového a nebytového fondu, Odbor školství a kultury města Chrudim, Rada a zastupitelé města Chrudim, Sociální odbor Pardubického kraje, U Merkura Pardubice
s.r.o. - Josef Hiller, Ivo Kačaba, Jan Axmann, František Kadlec,... a všem trpělivým
sousedům.

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří bez nároku na ﬁnanční odměnu
odpracovali v rámci provozů Šance pro Tebe více jak 400 hodin.
Poděkování patří také zástupcům spolupracujících škol v Chrudimi a Prachovicích
a Pedagogicko psychologické poradně Chrudim.
Obzvlášť chceme poděkovat členům občanského sdružení Šance pro Tebe.
Za jejich zájem, za jejich podporu, za jejich sounáležitost. Děkujeme.

KB, a. s., Chrudim
číslo účtu: 195212510267/0100
Registrace - MV CR dne 4. května 1998 pod č. j.:
VS/1 - 1/35939/98 - R.

výkonný ředitel
/statutární zástupce

Mgr. Michal Zahradník
tel.: 605 732 898
e-mail: michal@sance.chrudim.cz

ekonom organizace

Ing. Kristýna Fečková
tel.: 733 638 178
e-mail: kristyna@sance.chrudim.cz

sociální programy

Bc. Milan Šorek
tel.: 739 253 793
e-mail: milan@sance.chrudim.cz

aktivační programy

Zuzana Bartoníčková
tel.: 731 412 051
e-mail: zuzana@sance.chrudim.cz

komunitní programy

Ing. Martina Šťastná
tel.: 733 105 834
e-mail: martina@sance.chrudim.cz

