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/OHLÉDNUTÍ

/O

„ Když Čuang-c‘ chytal ryby na řece Pchu, poslal za ním král země Čchu dva hodnostáře.
Pravili – přeje si král vložit břemeno celé říše na tvá bedra!
Aniž se po nich jen ohlédl, Čuang-c‘ držel dál svůj prut a řekl: Slyšel jsem, že máte ve Čchu
posvátnou želvu. Ta želva zemřela už před nějakými třemi tisíci lety a král ji chová zatočenou
do hedvábí v bambusové klícce umístěné v chrámové síni. Taková želva – co myslíte, je jí
dobře, že zemřela, aby její kosti zůstaly uchovány a uctívány, či by jí bylo lépe,
kdyby žila a dál se mrcasila blátem?
Oba hodnostáři odpověděli: Lépe by jí bylo živé mrcasit se blátem!
Čuang-c‘ řekl: Rozhodl jsem se tedy mrcasit se tímto blátem!“
Chrudim, 5. 5. 2011

ŠANCI PRO TEBE

Posláním organizace je:

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

Otevřená a tvořivá komunita.

Tao (texty staré číny). Československý spisovatel. Praha 1971.

O několik dní později, už po Valné hromadě, která přijala moji rezignaci na pozici ředitele
i funkci statutárního zástupce se probírám starými výročkami. Mám, jako každé jaro,
napsat nějaké to ohlédnutí za rokem, ale přece jen je letos něco jinak.
Jsem zaměstnáván Šancí od září 2003. Od počátku roku 2004 plním (jak umím, mohu
a nebo někdy nemohu) povinnosti ředitele a zároveň statutárního zástupce. Takže letos
v roce 2011 je to již po sedmé. Sedm let – jedna životní etapa, jedna perioda. Každý
lidský organismus, tak jsem to alespoň kdesi četl, vždy po sedmi letech postupně
přeskupí a obnoví všechny své buňky, prý včetně těch mozkových. Pokud tenhle sebeobnovný proces neustrne, je prý všechno v pořádku. Život jde dál, rovnováha
se dynamicky obnovuje mezi stažením a otevřením, struktura je schopna přizpůsobovat
se okolí a naplňovat své vlastní potřeby. Myslím, že s organizacemi je to stejné. A já
jsem poslední buňka této organizace, která se za těch sedm let doposud nepřeskupila,
neobnovila.
Na počátku Honza Čechlovský, Alena Vosáhlová, Bára, Dan… první profi sociální služby,
počáteční chaos, pak několik let s Marcelou Adámkovou a vize nezávislé organizace
pracující pro Chrudim, vize „pozitivní deviace“, otevřené a tvořivé komunity, vize dobře
spravované seriózní neziskovky živené Globálním grantem. Struktury, plány, řízení...
Přichází a zůstává Milan Štorek, Martina Šťastná, naše účetní Boženka. Několik lidí se
zdrží rok dva a pokračují dál, někteří se vrací. Poslední roky - udržování dosažených
pozic, občas únavné hašení, čekání na Godota a stále intenzivnější pocit, střídaný
rezignací a občas i odporem, pocit, že už bych měl být někde trochu jinde, že na mém
místě by měl být někdo jiný. Někdo, pro koho bude stejně jako pro mne Šance šancí –
něco se naučit, něco postavit, za něčím, co má význam si stát.
Přeji Šanci – členům, statutárům, novému vedení, zaměstnancům, celé té pospolitosti
– dobrý vítr a správný směr. Přeji si to i kvůli sobě, protože chci být tomu přesvědčení,
že je v dnešní době možné dělat smysluplné věci se zajímavými lidmi, a že kvalita
vztahů je nakažlivá, dál užitečný. A konečně přeji i našim klientům stávajícím, i těm
budoucím, aby měli Šanci dostávat ve správný čas, ve správné míře a od těch
správných lidí to, co potřebují.
A teď mi dovolte, půjdu se na chvíli mrcasit v blátě.

K realizaci poslání vykonává sdružení dle znění stanov zejména tyto činnosti:

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

» 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.

Sdílené principy 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.

Michal Zahradník

P.S.: Omlouvám se všem, kteří s námi letěli a nebo letí a jejichž jména jsem neuvedl, byl
by to dlouhý seznam. Každý sehrál a hraje svoji nezastupitelnou roli.
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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 čtyř NZDM (Nízkoprahová Zařízení pro Děti a Mládež).

2. PROVÁDÍME terénní kontaktní práci tzv. streetwork v Chrudimi
a v Prachovicích.

3. JSME POVĚŘENI k výkonu sociálně právní ochrany dětí a jsme
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.

/ŠANCE PRO TEBE

V ČASE

Pravěk (1990 – 1998)
Počátkem devadesátých let byla založena Nadace Šance pro Tebe, která se inspirovala
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.

4. ZAJIŠŤUJEME uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.

Starověk (1999 – 2001)

5. UMOŽŇUJEME realizaci kulturních, společenských a zájmových aktivit

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.

6. PROVOZUJEME Dům Agora jako "místo k setkávání".

Středověk (2002 – 2004)

prostřednictvím Produkčního centra Domu Agora.

7. ORGANIZUJEME festival dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi.
8. NABÍZÍME expertní služby v prostředí sociální sítě.
9. PODPORUJEME činnost skupiny case managementu města Chrudim.
10. JSME ČLENEM pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického

kraje Pražec, České asociace streetwork, Koalice nevládek Pardubicka,
základní triády KPSS pracovní skupiny "Rodina, děti a mládež" města Chrudim
a členem pracovní skupiny "Děti a mládež" v rámci Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji.
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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 – 2009)
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.
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/ŠANCE PRO TEBE

(

V PROSTORU

V ŠANCI PRO TEBE
V ROCE 2010
SP/Sociální programy

SP/SOCIÁLNÍ PROGRAMY
NZDM Futur
NZDM Kopretina
TP Jeskyně Prachovice
AP/AKTIVAČNÍ PROGRAMY
NZDM Agora
NZDM Skateareál
TP Streetwork
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, statutární zástupce
stálí hosté bez hlasovacího práva /vedoucí programů
zástupce valné hromady, statutární zástupce
ORGANIZACE
členové sdružení – valná hromada
kontrolní orgán – kontrolor
čestná rada
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/LIDÉ

Bc. Milan Štorek; Bc. Lucie Hořínková; Bc. Lucie Köhlerová; Mgr. Jiří Tůma,
Michaela Benešová, DiS.; Bc. Aleš Jirásek*; Šárka Kejzlarová, DiS.
Externí podpora programu/
Supervize: PhDr. Dana Dobiášová, Mgr. Eva Vernerová,
PhDr. Ilona Preslová
Metodické vedení: Mgr. Iva Pellarová

AP/Aktivační programy
Bc. Zuzana Bartoníčková; Bc. Zuzana Švecová; Bc. Jaroslav Marek;
Petr Beneš, DiS; Bc. Petra Veselá; Leona Hniličková*; Bc. Klára Dernerová*
Externí podpora programu/
Supervize: PhDr. Dana Dobiášová, Mgr. Markéta Lukáčová
Metodické vedení: Mgr. Stanislav Kunc

KP/Komunitní programy
Ing. Martina Šťastná; Mgr. Alena Marková
Supervize dobrovolníků/ Bc. Helena Kosková

Provozní složka

Ing. Kristýna Fečková; Božena Nováková; Mgr. Klára Volejníková;
Petra Dokulilová

Vedení
Výkonný ředitel, ekonom organizace/Ing. Kristýna Fečková
Odborný ředitel, statutární zástupce/ Mgr. Michal Zahradník
Zástupce valné hromady, statutární zástupce/ Jan Axmann
Vedoucí SP/ Bc. Milan Štorek
Vedoucí AP/ Bc. Zuzana Bartoníčková
Vedoucí KP/ Ing. Martina Šťastná
Externí podpora vedení/
Supervize: PhDr. Vlastimil Sojka
* v roce 2010 odešli z organizace
Pozn. Stav k 1. 1. 2011
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/NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

/NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO

JSOU...

DĚTI A MLÁDEŽ/NZDM

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

NZDM Kopretina

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. NZDM jsou určeny dětem, mládeži a mladým dospělým od 6 do 26
let, kteří se ocitli v nepříznivých životních situacích.

Poslání
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopretina nabízí holkám a klukům ve věku 6 - 10 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.

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.
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
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Cílová skupina
Holky a kluci v lokalitě pod chrudimským nádražím ve věku 6 - 10 let ohroženi nepříznivou
sociální situací (např. problémy doma, ve škole, s kamarády,…, nuda, konflikty s okolím).

Co se dělo v roce 2010
» Realizovali jsme projekt Zážitkové aktivity v NZDM Kopretina aneb „Jak si užít volného času

bez rizika?“ – připravovali jsme a plánovali zážitkové aktivity, které jsme propojili s preventivními
tématy - jak se chovat u vody, orientace v jízdních řádech, první pomoc.
» Proběhlo 13 akcí pro klienty - promítání filmů, sáňkování, diskotéka, koupání na Stéblové,
dva výlety do aquaparku a dvě společné akce pro klienty NZDM Kopretina a NZDM Futur tzv.
nocovačky propojené s tématem Právo pro každý den a s besedou o drogách s pracovníky
o.s. Laxus.
» V rámci projektu Pomozte dětem jsme se zaměřili na neformální i formální vzdělávání klientů.
Neformální vzdělávání jsme propojovali s volnočasovými aktivitami. Vytvářeli jsme a inovovali
metodické postupy.
» Zaváděli jsme preventivní téma Konflikt se zákonem.
» V listopadu proběhla změna realizátora NZDM Kopretina.

Statistika za rok 2010
počet klientů

46

počet kontaktů

1336

počet výkonů
počet prvokontaktů

4725
8

10

Realizátorka NZDM Kopretina
Bc. Lucie Köhlerová,
od 11/2010 Michaela Benešová, DiS.

0

18.0
0 do

5.0
od 1
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NZDM Agora

NZDM Futur
Poslání

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 10 - 19 let
v Chrudimi:

NZDM Agora nabízí mladým lidem ve věku 13 – 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.

» 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.

Cílová skupina

Holky a kluci v Chrudimi ve věku 10 - 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).

Co se dělo v roce 2010
» Od března jsme začali chodit s klienty NZDM Futur do Domu Agora, důvodem bylo rozšíření
volnočasových aktivit, plánování s klienty a zkouška strukturovaných aktivit.

» Pokračovali jsme ve zvaní škol do NZDM Futur a představování naší činnosti, nabídku

využily 2 školy – celkem 3 vyučující a 39 žáků.
» Pokračovali jsme v zavádění preventivních témat na klubu (zavedeno 6 preventivních témat
- šikana, bezpečný sex, práce načerno, volný čas, drogy a závislosti, konflikt se zákonem).
» Proběhlo 17 akcí pro klienty, z toho sami klienti uspořádali 7 akcí, proběhly 4 besedy
na preventivní téma.
» V průběhu roku jsme pracovali na zkvalitňování služby a rozvíjeli spolupráci s dalšími subjekty.
» NZDM Futur prošlo v květnu úspěšně inspekcí sociálních služeb. Z celkového max.
počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality sociálních služeb jsme
dosáhli 136 bodů, což představuje 94% úspěšnost.

Statistika za rok 2010
počet klientů

73

počet kontaktů

1013

počet výkonů
počet prvkontaktů

4137
33

Realizátorka NZDM Futur

Bc. Lucie Hořínková
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Cílová skupina

Těmito činnostmi přispívá ke změně jejich sociální situace.

Mladí lidé ve věku 13 – 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 2010
» V lednu 2010 se kompletně vyměnil tým NZDM Agora.
» Pracovali jsme na nové metodice služby, vytvořili nové materiály pro klienty.
» Během letních prázdnin jsme začali poskytovat službu 1x týdně terénní formou a začali

oslovovat potenciální klienty.
» Rozšířili jsme klub i do prostoru sálu a klub dovybavili – nové hry, stolní fotbálek, výtvarné
potřeby apod.
» Snížili jsme věkovou hranici cílové skupiny na 13 let.

» V období od září do konce roku došlo k přílivu nových klientů a probíhalo jejich postupné
seznamování se službou.

» Během posledních dvou měsíců roku 2010 se klientská skupina ustálila, začali jsme se

zaměřovat na pořádání akcí v době klubu s ohledem na obměnu cílové skupiny – dance
workshop, turnaj ve fotbálku, promítání, besedy s preventivními tématy.

Statistika za rok 2010
počet klientů

149

počet kontaktů

1492

počet výkonů
počet prvokontaktů

2884
72

Pondělí 15.00 - 19.00
Středa 14.00 - 18.00
Čtvrtek 15.00 - 19.00

Realizátorka NZDM Agora
Bc. Zuzana Bartoníčková
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TERÉNNÍ PROGRAMY/TP

NZDM Skateareál
Poslání
NZDM Skateareál nabízí mladým lidem na chrudimském skateparku ve věku 10 - 26 let:

» vybavení k trávení volného času,

» podporu při realizaci aktivit a nápadů,

» pomoc, radu a podporu při řešení problémů.
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,……)

Poslání
Vyhledáváme, oslovujeme a podporujeme mladé lidi v Chrudimi v obtížných situacích
při zdolávání cesty k dospělosti.

Cílová skupina
Jsme tu pro mladé lidi v Chrudimi ve věku 12 - 21 let, kteří tráví svůj volný čas v parcích
a na jiných veřejných místech a jsou ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání
(např. stereotypně tráví svůj volný čas, „mají to těžký“ doma, ve škole, v partě, ve vztazích,
s prací, s okolím, … , nemají důvěru k institucím).

Co se dělo v roce 2010
» V lednu jsme se zúčastnili konference Nízkoprahové programy 2010 s příspěvkem dobré
praxe o postupném zavádění terénní práce v Chrudimi.

Co se dělo v roce 2010
» V průběhu roku nastoupili dva noví pracovníci.
» Služba na NZDM Skatereál byla poskytovaná 2x v týdnu.
» Proběhly dvě schůzky klientů a pracovníků NZDM se zástupci města za účelem obnovy

a fungování skateparku v Chrudimi.
» V září 2010 byly zrealizovány bikové závody, kterých se zúčastnilo 20 mladých jezdů
převážně z Chrudimi a okolí.
» V zázemí pro pracovníky v tzv. „boudě“ byla po dohodě se zástupkyní odboru Prevence
kriminality zavedena elektřina.

29

počet kontaktů

226

počet výkonů
počet prvokontaktů

432
11

» V únoru odešel z programu Streetwork do terénního programu Jeskyně kontaktní pracovník
»
»
»

»

Statistika za rok 2010
počet klientů

TP Streetwork

Jiří Tůma. Do června poskytoval službu programu pouze jeden terénní pracovník, v červnu
nastupuje nová kontaktní pracovnice Petra Veselá.
Od června jsme rozšířili provozní dobu na 3 dny v týdnu.
V červenci jsme uspořádali v Domě Agora setkání nadregionální platformy Fórum terénní
práce za účasti 32 terénních pracovníků.
V průběhu roku byla zpracována nová metodika programu včetně manuálu přímé práce,
manuálu prvokontaktu a manuálu zjišťování nepříznivé sociální situace. Nově bylo také
definováno poslání programu, jeho cíle a poskytované činnosti a vytvořeny nové propagační
materiály pro klienty.
Na konci roku jsme uspořádali ve spolupráci s NZDM Agora a lektorem Pavlem Kišidaiem
Dance Workshop.

Statistika za rok 2010

úterý 14:00 - 16:00

počet klientů

157

počet kontaktů

869

počet výkonů
počet prvokontaktů

1828
34

Realizátor NZDM Sakteareál
Petr Beneš, DiS

Realizátor TP Streetwork
Bc. Jaroslav Marek
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TP Jeskyně

/PRODUKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÝCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT/PC
Činnost Produkčního centra

Poslání

Terénní program Jeskyně oslovuje holky a kluky v Prachovicích ve věku 6 - 20 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.

Cílová skupina

Cílová skupina
Holky a kluci v Prachovicích ve věku 6 – 20 let ohroženi nepříznivou sociální situací
(např. omezené příležitosti v obci, problémy doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací,
s okolím…).

Co se dělo v roce 2010
» Od začátku roku do září byla služba poskytována jednou týdně, po té došlo k rozšíření na
dva dny v týdnu.

» V první polovině roku probíhala spolupráce se ZŠ Prachovice – dvakrát jsme strávili dopoledne

s žáky s programem primární prevence. V polovině roku přichází do terénního programu
nová kolegyně Alena Marková.
» Během roku jsme společně s klienty služby uspořádali několik akcí – dva výlety do aquaparku, třídenní pobytovku v Šiškovicích, výlet na nedalekou zříceninu Lichnice, opékali
jsme buřty, zúčastnili jsme se fotbalového turnaje v Chrudimi. V závěru roku proběhlo
vánoční vyrábění.
» V druhé polovině roku jsme získali prostředky na zakoupení mobilního zařízení (maringotky)
pro terénní program, zázemí je využíváno od března 2011.

Statistika za rok 2010
počet klientů
počet kontaktů
počet výkonů
počet prvokontaktů

1. Produkční centrum poskytuje materiálně technické zabezpečení
volnočasovým a zájmovým aktivitám klientů o. s. Šance pro Tebe.
Zapůjčuje vybavení, prostory a techniku, kterou klienti potřebují
k rozvoji svého talentu a dovedností a ke které běžně nemají přístup.
2. Nabízí výpůjčky vybavení a prostor jednotlivcům a sdružením,
kteří pracují ve prospěch dětí, mládeže, mladých dospělých, a nebo
se aktivně snaží podporovat kulturní dění v chrudimské komunitě a okolí.

57
798
2389
32

Primární cílová skupina
Klienti nízkoprahových klubů a terénních programů o. s. Šance pro Tebe.
Sekundární cílová skupina
Jednotlivci, organizace a subjekty, se kterými má Šance pro Tebe navázanou spolupráci.
Pracovníci a členové Šance pro Tebe.
Terciální cílová skupina
Jednotlivci a organizace, kteří se aktivně podílí na společensko-kulturním dění v Chrudimi a
okolí a pořádají akce, které by bez naší podpory neměli šanci na realizaci.

Co se dělo v roce 2010
» Proběhlo celkem 19 akcí, z toho 8 akcí pořádali začínající hudebníci, kteří využívali
hudební zkušebnu v Domě Agora.

» Zaváděly jsme změny v metodických postupech Produkčního centra související
s pořádáním akcí v Domě Agora.

Statistika za rok 2010
hudební zkušebna – využilo ji 6 začínajících hudebních skupin,
1 pokročilá a jedna profesionální kapela/
celkem 28 lidí
zasedací místnost – 26 návštěv/
multifunkční sál – využit při 19 akcích/
zápůjčky technického vybavení/

Bc. Zuzana Švecová

Mgr. Jiří Tůma

Akce pořádané v Domě Agora
jsou veřejně přístupné a jsou
v souladu s Listinou základních
práv a svobod zákon č. 23/1991 Sb.
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/FESTIVALY V ROCE 2010

/DOBROVOLNICKÁ AGENTURA
Poslání

HUDEBNÍ FESTIVAL YANDEROV
Festival Yanderov v roce 2010 již po 15 zahájil letní prázdniny v Chrudimi a to v termínu
od 1. - 5. července. Hlavní myšlenkou festivalu je podpora začínajících hudebníků, vytváření
podmínek pro jejich odborný 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.

Posilování občanských kompetencí, získání dovedností, aktivní činnost pro komunitu

Primární cílová skupina 1. Mladí lidé ve věku 15 - 26 v Pardubickém kraji se zájmem
o získání dovedností prostřednictvím dobrovolných aktivit a s přirozenou potřebou pomáhat a
starat se o prostředí, ve kterém dospívají a žijí. 2. Aktivní lidé s filantropickým potenciálem
na Chrudimsku a v Pardubicích napříč věkovým spektrem.
Sekundární cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci oslovovaných škol a přijímající organizace.

Dobrovolnická agentura Šance pro Tebe je akreditovaná u Ministerstva vnitra
ČR. Šíří informace o dobrovolnictví, vyhledává vhodné dobrovolníky a poskytuje služby

V roce 2010 na festivalovém pódiu vystoupilo 25 kapel, z toho 16 začínajících. S přípravou
a organizací festivalu pomáhalo 35 dobrovolníků a navštívilo ho 5200 lidí.

dobrovolníkům: motivaci, podporu, péči.

Dobrovolnická agentura nabízí:
» Krátkodobé dobrovolnické činnosti
» Dlouhodobou dobrovolnickou službu
» Podporu a vzdělávání dobrovolníkům

Dramaturgii a produkci festivalu zajistil Jan Axmann ve spolupráci s Aktivačními programy
o. s. Šance pro Tebe.
PROHLÁŠENÍ
Občanské sdružení Šance pro Tebe prohlašuje na základě usnesení valné hromady ze dne
16. 11. 2010, že realizaci dalších ročníků festivalu předává partnerské organizaci
Yanderov o. s. Občanské sdružení Yanderov řídí lidé, kteří se na produkci a organizaci
festivalu již významně podíleli v minulých letech. Šance pro Tebe má zájem na udržení
tradice a kontinuity a proto chce být jako partner nápomocna pořadatelské organizaci.

Realizátorka Dobrovolnické agentury
Mgr. Alena Marková

Statistika za rok 2010
počet dlouhodobých dobrovolníků v provozech Šance pro Tebe
počet dlouhodobých dobrovolníků vyslaných do přijímajících organizací

Festival dokumentárních filmů Jeden svět, organizovaný společností Člověk v tísni je
největším lidsko právním filmovým festivalem v Evropě a stal se významnou kulturní
událostí v rámci celé České republiky. V roce 2007 se Chrudim stala jedním z 28 měst ČR,
ve kterém festival probíhá. Organizátorem festivalu v Chrudimi je občanské sdružení
Šance pro Tebe.
Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli v roce 2010 festival nedělat. Důvodů
bylo více. Jedním z nich byla poměrně rychlá změna podmínek pro pořádání
Jednoho světa ze strany organizátora. Zároveň nalézt finance na neziskové
aktivity tohoto druhu je pro nás stále obtížnější. Dalším důvodem byl také fakt,
že z organizace odešel člověk, který měl festival na starost a my nebyli schopni
v krátkém čase nalézt adekvátní náhradu.
V roce 2011 se festival opět vrátil do Agory.

11

počet krátkodobých dobrovolníků

56

počet motivačních pohovorů s novými provozech
uchazeči o Šance
dobrovolnictví
pro Tebe -

15

počet dobrovolníků, kteří prošli základním proškolením

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JEDEN SVĚT

13

7

počet dobrovolníků, kteří prošli dalším36
vzděláváním*

17

*Vzdělávání dobrovolníků nad rámec základního proškolení
v roce 2010
24
· Tvůrčí workshop s tvorbou letáku pro dobrovolníky
6
V rámci dobrovolnické
agentury
·
·
·
·
·

První pomoc
Romský svět
Úvod do rodinného poradenství (o. s. Amalthea)
Seminář o KBT (o. s. Amalthea)
Seminář-videotréning (o. s. Amalthea)

Šance pro Tebe dobrovolníci
odpracovali bez nároku na
honorář v roce

925 hodin.

2010 celkem

Přijímající organizace v roce 2010

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
Dobrovolníci v roce 2010 pomáhali na Dni nizkoprahových služeb, na benefici pro podporu realizace
filmového festivalu Jeden svět, zapojovali se do volnočasových a doučovacích aktivit v NZDM
zřizovaných o. s. Šance pro Tebe, připravovali se do školy s dětmi navštěvující sociálně aktivizační
program o.p.s. Sopre Chrudim, působili jako lektoři kurzů v o.p.s. Cedr, zapojili se do festivalu
Yanderov, do opravy kostela sv. Kunhuty v Polomu a pomáhali i na dalších místech. Děkujeme!
Dobrovolnice Mirka Kopecká byla oceněna v rámci Dne D – ocenění dobrovolníků Východních Čech.
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/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 2010
Základy nízkoprahových služeb

Šance pro Tebe poskytuje organizační a garanční podporu dlouhodobému vzdělávacímu
kurzu. Kurz je určen pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách, je akreditován u
MPSV a splňuje podmínky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Vyhlašovatelem
je Česká asociace streetwork. Časová dotace: 230 hodin/ počet frekventantů 19

Případové konference

Uspořádali jsme jednodenní pracovní seminář na téma Případové konference. Seminář byl
určen členům základní skupiny case managementu města Chrudim. Lektorka Věra Bechyňová
z občanského sdružení STŘEP/ časová dotace 7 hodin/ termín 22. 10. 2010

Individuální plánování

Ve spolupráci s Českou asociací streetwork jsme uspořádali dvoudenní seminář určený pro členy
Pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec. Lektor Jindřich Racek/
časová dotace 16 hodin/ místo konání NZDM Free klub Pardubice/ termín: 13. - 14.5. 2010

Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů

Ve spolupráci s Českou asociací streetwork jsme uspořádali dvoudenní seminář určený pro
členy Pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec. Lektor Michal
Zahradník/ časová dotace 16 hodin/ místo konání NZDM Free klub Pardubice/ termín: 13. - 14.10. 2010

Romský svět

Pro pracovníky a dobrovolníky o. s. Šance pro Tebe jsme uspořádali seminář zaměřený
na poznání romské historie, na specifika a základní informace o romském etniku. Lektor Iva
Pellarová/ časová dotace 4 hodiny/ termín 10. 9. 2010

Primární prevence
V roce 2010 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 (2 x 3 hodiny ve školním roce) na daná 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 za rok 2010
4 třídy, 24 hodin přímé práce, 75 žáků
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/PODPORA
SLUŽBY

SÍTÍ, EXPERTNÍ

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 sítí sociálních služeb a další neziskové organizace v regionu
Státní správa a místní samospráva

Co se dělo v roce 2010
Case management - v roce 2010 jsme ukončili vedení a koordinaci práce skupiny
case managementu. Na konci roku 2010 byly základní skupině předány metodické
materiály. Byl zpracován leták spolupráce a zřízena webová prezentace case managementu
jako součást webu Šance pro Tebe. V roce 2010 řešila skupina 6 případů. Celkem
jsme uspořádali 9 případových konferencí. Zrealizovali jsme supervizní setkání
základní skupiny case managementu se supervizorem PhDr. Petrem Klímou a setkání
nad tématem způsob předávání informací mezi OSPOD a NNO s moderátorkou
PhDr. Ilonou Preslovou.
Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec - v roce
2010 pokračovala spolupráce zástupců NZDM a TP v Pardubickém kraji. Skupina
složená ze sedmi NZDM a tří TP se v roce 2010 sešla 7x a navíc uspořádala dvě
společné aktivity. 16. 4. 2010 – Den nízkoprahových služeb Pardubického kraje a
1. 10. 2010 – Fotbalový turnaj nízkopraháčů.
Síť učících se organizací - Šance pro Tebe se zapojila do aktivity Síť učících se
organizací v rámci projektu Communem Reddere realizován Koalicí nevládek Pardubicka.
Jejím cílem bylo vytvořit metodiku vzájemného vzdělávání v neziskovém sektoru
v Pardubickém kraji.
Komunitní plánování sociálních služeb města Chrudim - jsme členem základní
triády KPSS pracovní skupiny „Rodina, děti a mládež“. V roce 2010 jsme se zúčastnili
dvou setkání pracovní skupiny.
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 2010 neprobíhali setkání skupiny.
Šance pro Tebe je zastoupena ve správní radě České asociace streetwork v roce 2010 jsme se zúčastnili sedmi setkání správní rady.
Šance pro Tebe je členem Koalice nevládek Pardubicka a členem správní rady.
V roce 2010 poskytli zaměstnanci Šance pro Tebe expertní služby v časové dotaci
185 hodin v oblasti supervize, metodického vedení, poradenství, moderování odborných setkání, lektorování.
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/PROJEKTY V ROCE 2010
Individuální projekt
V roce 2010 jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb v rámci „Individuálního projektu
Pardubického kraje na sociální služby“. Tímto projektem jsou podpořeny 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.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

/GRANTY, DOTACE,
V ROCE 2010

DARY

Poskytovatel grantu: Pardubický kraj
1. Dotační program: Program podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Nízkoprahové sociální služby
o. s. Šance pro Tebe v roce 2010 a Aktivační služby o. s. Šance pro Tebe v roce 2010.
2. Dotační program: Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok
2010/ Festival Yanderov 2010.
3. Dotačního program: Program podpory poskytování činností a služeb působících proti
sociálnímu vyloučení/ Dobrovolnictví v komunitách.

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 „Vzdělání je Šance“ je
podpora vzdělávání dětí a mladých lidí na Chrudimsku prostřednictvím nízkoprahových
zařízení občanského sdružení Šance pro Tebe. Projekt byl realizován od listopadu 2009
do října 2010.

Kvalita volnočasových aktivit
V říjnu 2010 jsme ukončili projekt podpořený grantovým programem VPOHO Nadace Vodafone.
Hlavními aktivitami projektu byla rekonstrukce a vybavení hudební zkušebny pro začínající
kapely v Domě Agora, pořádání setkávání mladých hudebníků, realizace veřejných zkoušek
začínajících kapel a uspořádání hudebních workshopů zaměřených na ladění, péči a možnosti
jednotlivých hudebních nástrojů.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra ČR
Dotační program: Dobrovolnická služba/ Dobrovolnictví v komunitách I a Dobrovolnictví
v komunitách II.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Dotační program: Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu
pro rok 2010/ NZDM Agora, NZDM Futur, NZDM Kopretina, NZDM Skateareál,
TP Streetwork a TP Jeskyně.

Poskytovatel dotace: Město Chrudim
Přidělena přímá dotace na rok 2010 na běžné provozní náklady v objektech sídla
organizace a na částečné pokrytí mzdových nákladů technicko-hospodářských
a vedoucích pracovníků.

Zázemí pro terénní program Jeskyně

Poskytovatel peněžitého daru: Město Chrudim

V roce 2010 jsme uspěli v soutěži společnosti Holcim Česko. Soutěž je určená k podpoře
neziskových počinů zkvalitňujících život v regionech, ve kterých tato společnost podniká.
Podporu získal projekt s názvem Jeskyně pro setkávání mladých v obci Prachovice – zázemí
pro terénní sociální službu. Získali jsme tak finanční prostředky na pořízení mobilního zázemí
pro terénní program Jeskyně. Sloužit bude jako místo k setkávání mladých v obci Prachovice
a současně jako zázemí pro terénní sociální službu, kterou zde poskytujeme. Pořízení zázemí
povede k rozvoji a zkvalitnění naší služby. Projekt je realizován od října 2010.

Peněžitý dar na podporu realizace 15. ročníku hudebního festivalu Yanderov.
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/ŠANCE PRO TEBE

V ČÍSLECH

Rozvaha 2010*
Aktiva

Výkaz zisku a ztráty 2010*
)* údaje v tisících Kč

Náklady

/hlavní
činnost

/hospodářská
činnost

/celkem

materiál

389

0

389

energie

210

0

210

0

220

220

opravy a udržování

46

0

46

cestovné

13

zboží

ostatní služby

5 990

0

221

13

624

1

625

osobní náklady

4 666

0

4 666

ostatní náklady

20

0

21

8

0

8

14

0

14

poskytnuté příspěvky
daně a poplatky

Výnosy

/hlavní
činnost

tržby z prodeje služeb

86

tržby za prodané zboží

0

ostatní výnosy

2

přijaté dary
přijaté dotace

67
5 769

/hospodářská
činnost
354

354

354

3

0

67

0

5 769
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106

ﬁnanční majetek

650

6 211

/hospodářská
činnost

/celkem

-66

133

67

] ]
0

7

774

201
-82

] ]
/k 31.12.10
186

rezervy

0
0

krátkodobé závazky

577

774

42

)* údaje v tisících Kč

550

%
9

NROS
Pardubický kraj

188

3

417

7

1 620

26

MV

118

1 832

1 537

Mě Chrudim

MPSV

0
0

Příjmy dle zdrojů*

6 278

1 832

67

dlouhodobé závazky

78

97

649

/k 1.1.10

jiná pasiva

/k 31.12.10

1079

výsledek hospodaření

Vlastní činnost

/hlavní
činnost

0

vlastní jmění

IP
Hosp. činnost

Výsledek hospodaření

18

zásoby
pohledávky

Pasiva

] ] ]
5 924

86

0

jiná aktiva

/celkem

0

0

/k 1.1.10

dlouhodobý majetek

)* údaje v tisících Kč

6 278

2

2 895
354

46
6

136

2
100%
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/PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ﬁnančním partnerům.
Městu Chrudim, Pardubickému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Strukturálním
fondům EU a Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Vodafone, České
asociaci streetwork, Nadaci Pomozte dětem!, společnosti Holcim Česko.
Děkujeme za podporu našich aktivit.
Obci Prachovice, PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s., společnosti Cukrovary a
lihovary TTD, a.s., společnosti Biomed CZ, ZŠ Prachovice a dalším, kteří si nepřáli
být jmenováni.
Děkujeme všem dlouhodobým spolupracovníkům, partnerům a příznivcům.
Občanskému sdružení Amalthea, Občanskému sdružení Koalice nevládek Pardubicka,
České asociaci streetwork, Probační a mediační službě Chrudim, Odboru sociálních
věcí města Chrudim, OSPOD Chrudim, manažerce prevence kriminality města
Chrudim - Mgr. Radce Pochobradské, Odboru správy majetku – panu Danielu
Stuchlíkovi a Jaroslavu Votrubovi, Odboru školství a kultury města Chrudim, Radě
a zastupitelům města Chrudim, Sociálnímu odboru Pardubického kraje, U Merkura
Pardubice s.r.o. – Josefu Hillerovi, Ivu Kačabovi, Janu Axmannovi, Františku Kadlecovi,
Petru Pražákovi, Mileně Slepičkové, Michalovi a Kristýně Fečkovým, Romanu
Poučovi, Šárce Jedličkové,... a všem trpělivým sousedům.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu
odpracovali v rámci provozů Šance pro Tebe více jak 450 hodin. Děkujeme také
organizacím přijímající naše dobrovolníky.
Poděkování patří také zástupcům spolupracujících škol v Chrudimi a v Prachovicích.
Obzvlášť chceme poděkovat členům a zaměstnancům občanského sdružení
Šance pro Tebe. Za jejich zájem, za jejich podporu, za jejich sounáležitost.

DĚKUJEME!
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/KONTAKTY
Občanské sdružení ŠANCE PRO TEBE

Registrace MV ČR dne 4. 5. 1998 pod č. j.: VS/1–1/35939/98-R
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:
KB, a. s., Chrudim
číslo účtu: 195212510267/0100
výkonný ředitel
/vedoucí Sociálních programů
/statutární zástupce

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

zástupce ředitele
/vedoucí Komunitních programů
/statutární zástupce

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

ekonom organizace
/člen rady ředitele

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

vedoucí rozvoje kvality služeb

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

vedoucí Aktivačních programů

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