VÝROČNÍ ZPRÁVA

2011

SPOLEČNĚ KE změně
Rok 2011 byl pro Šanci rokem změn. Změnila se struktura organizace, změnilo se její vedení, některé služby se sloučily, nové vznikly, pár lidí odešlo,
přišli noví.

může být spousta a všechny mohou být funkční! Funkční je, myslíme, i Šance poté, co jsme na květnové Valné hromadě byli zvoleni do funkcí ředitele a
pozici metodika služeb. Dostali jsme rozestavěný most, který se snažíme dál stavět tak, aby byl stabilní. Snažíme se nepokazit to, co bylo dobré a pevné,
opravit to, co už nefungovalo a dostavět to, co chybělo či chybí.
Byla to pro nás veliká výzva, museli jsme se učit novým věcem a stále se učíme. Možná, kdybychom tušili, kolik probdělých nocí nás čeká a kolikrát se nám
podlomí kolena pod tíhou zodpovědnosti, možná bychom se do toho nepustili. Možná. Ale bylo to naše rozhodnutí. Nelitujeme.
Stávající nízkoprahové služby jsme spojili do Sociálního programu pro děti a mládež
došlo ke sloučení služeb Kopretina a Futur. Důvodem byl snižující se počet klientů a klesající efektivita poskytované služby. Rozhodli jsme se začít pracovat
Sociální program pro rodiny.

Komunitní program
do programu přinesl nové finance. Ale podařilo se také získat akreditaci vzdělávací agentury, a myslíme, že i vrátit Agoře její původní poslání. Agora jako místo

Událo se toho opravdu dost. Jsme rádi, že i přes občasná nedorozumění jdeme jako organizace společně ke změně.
Milan Štorek
Martina Šťastná
-1-

O 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

• Pomáhající a podpůrné aktivity pro děti, mládež, mladé dospělé, rodiny 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.
Jak vnější tak do organizace zaměřené aktivity vycházejí ze sdílených principů Šance pro Tebe. Chceme být OTEVŘENÍ, SPOLEHLIVÍ A RESPEKTUJÍCÍ vůči
TVOŘIVOST A FLEXIBILITU. Vyhledáváme a podněcujeme SPOLUPRÁCI a jsme SOLIDÁRNÍ.
Garantujeme vlastní KOMPETENTNOST a JSME UMĚŘENÍ
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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 Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM).
2. PROVÁDÍME terénní kontaktní práci s dětmi a mládeží, tzv. streetwork v Chrudimi a Prachovicích.
3. PRACUJEME s ohroženými rodinami.
4. JSME POVĚŘENI k výkonu sociálně právní ochrany dětí a jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
5. ZAJIŠŤUJEME uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost.
6. PROVOZUJEME Dům Agora jako „místo k setkávání“ a umožňujeme realizaci kulturních, společenských a zájmových aktivit .
7. ORGANIZUJEME festival dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi.
8. NABÍZÍME expertní a vzdělávací služby.
9. KOORDINUJEME skupinu case managementu města Chrudim.
10. JSME ČLENEM pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec, České asociace streetwork, Koalice nevládek Pardubicka a základní
triády Komunitního plánování sociálních služeb.
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ŠANCE PRO TEBE
Pravěk (1990 – 1998)

mládež), podílí se od roku 1993 na pořádání festivalu Yanderov pro začínající hudebníky.

Starověk (1999 – 2001)

Středověk (2002 – 2004)
Organizace vstupuje do období živelného růstu a postupné profesionalizace. Na konci období zaměstnáváme 7 stálých pracovníků a máme třímiliónový obrat.
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. Zaměstnáváme 17 lidí a máme 5,5 miliónový 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 se připravují podklady pro kontroly kvality. Organizace je aktivním členem České asociace
streetwork, Koalice nevládek Pardubického kraje a podílíme se na komunitním plánování na místní i krajské úrovni.
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ŠANCE PRO TEBE v prostoru
VALNÁ HROMADA
občanského sdružení

REVIZNÍ KOMISE/
REVIZOR

RADA ŘEDITELE

ČESTNÁ RADA

ŘEDITEL ORGANIZACE

METODIK SLUŽEB

PR PRACOVNÍK

SOCIÁLNÍ PROGRAM
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NZDM Áčko
NZDM Futur
NZDM Kopretina*
NZDM Skate areál*
TP Streetwork
TP Jeskyně

PROVOZNÍ SLOŽKA
EKONOM/ zástupce ředitele
ÚČETNÍ
PROJEKTOVÁ ASISTENTKA
UKLÍZEČKA

SOCIÁLNÍ PROGRAM
PRO RODINY
TP pro rodiny
SANACE rodiny**
PRESANACE**

* v roce 2011 došlo k odregistrování služeb
** rozvojové služby
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NZDM - Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež
TP - Terénní Práce

KOMUNITNÍ PROGRAM
DOBROVOLNICKÁ AGENTURA
CENTRUM PODPORY volnočasových
a zájmových aktivit
VZDĚLÁVACÍ AGENTURA

LIDÉ

k 1. 1. 2012

SPDM/Sociální program pro děti a mládež
Bc. Zuzana Bartoníčková; Bc. Lucie Cejnarová*; Bc. Jaroslav Marek; Mgr. Jiří Tůma, Bc. Zuzana Švecová, Petr Beneš, DiS., Bc. Petra Veselá, Bc. Šárka Kejzlarová, DiS.,
Michaela Benešová, DiS., Monika Škvrnová, DiS., Mgr. Tadeáš Dufek, Mgr. Kristýna Zelenková, Mgr. Aleš Jirásek, Mgr. Alena Marková*
Externí podpora programu/
Supervize: Mgr. Markéta Lukáčová, PhDr. Ilona Preslová
Metodické vedení: Mgr. Iva Pellarová, Mgr. Stanislav Kunc, Mgr. Robert Knébl

SPR/Sociální program pro rodiny
Bc. Milan Štorek; Michaela Benešová, DiS., Mgr. Martina Švadlenková
Externí podpora programu/
Metodické vedení: Mgr. Iva Pellarová

KP/Komunitní program
Ing. Martina Šťastná; Mgr. Alena Marková*, Veronika Němcová, Martin Mikeš
Externí podpora programu/
Supervize dobrovolníků: Bc. Helena Kosková

Provozní složka
Ing. Kristýna Fečková*, Ing. Martina Šťastná, Božena Nováková; Mgr. Klára Volejníková; Petra Dokulilová

Vedení – stav od 05/2011
Ředitel, statutární zástupce/ Bc. Milan Štorek
Zástupce ředitele, statutární zástupce/ Ing. Martina Šťastná
Zástupce valné hromady, statutární zástupce/ Jan Axmann
Ekonom/Ing. Kristýna Fečková*
Metodik rozvoje kvality/ Mgr. Michal Zahradník
Vedoucí SPDM/ Bc. Zuzana Bartoníčková
Vedoucí SPR/ Bc. Milan Štorek
Vedoucí KP/ Ing. Martina Šťastná
Externí podpora vedení/
Supervize: PhDr. Vlastimil Sojka

V roce 2011 odešly naše čtyři pracovnice na mateřskou dovolenou a přivedly na svět Matěje, Klárku,
Jonáše a Kačenku.Přejeme jim mnoho zdraví a maminkám chuť si odpočinout prací a zase se,
alespoň trošku, zapojit do našich aktivit.
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ŠANCE PRO děti a mládež
Šance pro Tebe poskytuje nízkoprahové (snadno dostupné) sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým prostřednictvím
nízkoprahových klubů (NZDM – Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež) a terénních programů (TP).
Sociální program pro děti a mládež svým klientům nabízí:
• Potřebné informace
• Poradenství
• Podporu a pomoc v obtížné životní situaci
• Zprostředkování návazných služeb
• Doprovod a asistenci při kontaktu s institucemi
• Prostor pro vyjádření názoru, pro realizaci vlastních nápadů
• Volnočasové a vzdělávací aktivity

Způsob poskytování sociální služby se řídí principy nízkoprahovosti
ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST
BEZPLATNOST
ANONYMITA
DOBROVOLNOST
ROVNÝ PŘÍSTUP

Cíle Sociálního programu pro děti a mládež na rok 2012:
• Organizačně i personálně udržíme chod čtyř zařízení.
• Navýšíme podíl přímé práce s klienty, zjednodušíme administrativu.
• Navážeme bližší spolupráci v síti, především se školami, úřady, dalšími sociálními službami
• Budeme poskytovat kvalitní služby – NZDM Futur, TP Jeskyně a TP Streetwork úspěšně projdou oborovým hodnocením kvality ČAS.
• Podpoříme minimálně 400 klientů.
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NZDM Áčko 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.
Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 13−26 pohybující se v centru Chrudimi, kteří se často ocitají v nepříznivých sociálních situacích, ve kterých se obtížně orientují.
Nemohou nebo nechtějí využít příležitosti ke standardnímu trávení volného času, veškerý mimoškolní čas tráví pasivně ve vrstevnických skupinách mimo domov.

Co se dělo v roce 2011
V dubnu jsme úspěšně prošli Hodnocením kvality České asociace streetwork a stali se jejím členským zařízením.
K 1.. 7. 2011 byl změněn název NZDM Agora na NZDM Áčko.
Klientská skupina se během roku ustálila, začali jsme se více zaměřovat na individuální práci s klientem.
Po prázdninách jsme začali poskytovat službu 1x týdně terénní formou (oslovování nových potencionálních klientů).
Společně s klienty jsme přetvořili interiér klubu (vymalován přední prostor klubu, nové gauče, koberec, stolky…).
Během celého roku probíhaly na klubu preventivní témata a besedy (tématem byli rasismus, sex, závislosti…).
Proběhla spousta akcí v době klubu, které pořádali pracovníci klubu nebo sami klienti (výroba čaringy, malování na sklo, danceworkshop,
grilování na terase, promítání filmů se zajímavou tématikou…).

Statistika za rok 2011
počet klientů
91
počet kontaktů 1 407
počet výkonů 3 729

Realizátorka NZDM Áčko
Bc. Zuzana Švecová
-8-

ŠANCE PRO děti a mládež

NZDM Áčko

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 6 −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.
Cílová skupina
Holky a kluci v Chrudimi ve věku 6− 19 let ohrožení 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 2011
V tomto roce došlo k personálním změnám, byli přijati dva kontaktní pracovníci a změnil se realizátor NZDM Futur.
Služba byla poskytována 4x v týdnu a od jara do podzimu 1x v týdnu terénní formou.
Byl realizován projekt podpořený Ministerstvem vnitra prostřednictvím oddělení prevence kriminality města Chrudim zaměřený na preventivně zážitkové
aktivity klientů NZDM Futur.
V roce 2011 bylo uspořádáno 27 akcí a z toho 2 preventivní besedy.
Byl založen klientský facebook za účelem informování klientů o aktuálním dění na klubu s možností chatování s pracovníky v dopoledních hodinách.
V rámci postupného spojování NZDM Futur a NZDM Kopretina byla rozšířena věková hranice klientů od 6 do 19 let.

Statistika za rok 2011
počet klientů
počet kontaktů
počet výkonů

95
1 959
7 727

Realizátorka NZDM Futur
Bc. Šárka Kejzlarová, DiS.
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ŠANCE PRO děti a mládež

NZDM Futur

Na konci r

NZDM Kopretina
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.
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 2011
V roce 2011 jsme měli, oproti roku 2010, velmi nízký počet kontaktů, výkonů, uzavřených smluv, akcí apod. Důvody, které jsou popsány níže vedly k rozhodnutí
k 31. 12. 2011 poskytování služby v ulici Revoluční ukončit a NZDM Kopretina sloučit se stávajícím NZDM Futur.
Klienti dorostli do věku, kdy měli možnost využívat služby NZDM Futur. S několika klienty byla ukončena smlouva v NZDM Kopretina a začali chodit na Futur.
Docházelo k postupnému vystěhovávání rodin z lokality pod nádražím, klienti bydleli na ubytovně, v různých částech města nebo mimo Chrudim.
NZDM Korpetina se stalo pro klienty nedostupné (bydleli příliš daleko, klienti nedošli na klub apod.).
Od 1.. 9. 2011 probíhala rekonstrukce domu, ve kterém se nachází klub (výměna topení, stoupaček) – neměli jsme prostory, klienti neměli kam chodit, služba byla
poskytována terénní formou.

Statistika za rok 2011
počet klientů
25
počet kontaktů 538
počet výkonů 1 797

Realizátorka NZDM Kopretina
Michaela Benešová, Dis.
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ŠANCE PRO děti a mládež
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20.9. do
Skateareál

NZDM Skateareál
NZDM Skate areál nabízí klukům a holkám 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.
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 smysluplného trávení volného času,
chybí jim podmínky pro uplatnění a rozvoj dovedností,...).

Co se dělo v roce 2011
K 20. 9. 2011 došlo k odregistrování služby NZDM Skateareál. K ukončení služby vedlo postupné snižování počtu klientů a výkonů. Příčinou tohoto stavu byla
sezónnost služby, nezájem cílové skupiny o službu, špatný technický stav překážek na skateparku a odliv většiny klientů do nedalekého, modernějšího
skateparku v Pardubicích. Klienti mají možnost využívat službu Streetwork, případně další služby.

Statistika za rok 2011
Počet klientů
21
Počet kontaktů 165
Počet výkonů 137

Realizátor NZDM Skateareál
Petr Beneš, DiS.
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ŠANCE PRO děti a mládež
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Terénní program Streetwork vyhledává, oslovuje a podporuje mladé lidi ve věku 12–26 let v Chrudimi v obtížných situacích
při zdolávání cesty k dospělosti.
Cílová skupina
Jsme tu pro mladé lidi v Chrudimi ve věku 12 –26 let, kteří tráví svůj volný čas v parcích a na jiných veřejných místech a jsou ohroženi nepříznivou sociální
situací v období dospívání a rané dospělosti (např. stereotypně tráví svůj volný čas a uvítali by změnu, ocitají se v pro ně nových situacích nebo vedou rizikový
způsob života, a chtějí získat informace, aby předešli možným obtížím, mohou mít nesnáze doma, ve škole, v partě, ve vztazích, s prací, s okolím... a stojí
o podpoření ve své situaci, nemají důvěru k institucím a o to více potřebují přístup založený na důvěře).

Co se dělo v roce 2011
V první polovině roku jsme ve spolupráci s klubem Áčko realizovali tematický filmový klub a několik streetdancových dílen pod vedením lektora Pavla Kišidaie.
Představili jsme naše služby studentům v Domovech mládeže při středních školách.
Navázali jsme kontakt se školní mládeží v Michalském parku a v Parku Republiky.
Na základě monitoringu lokalit a potřeb mladých lidí jsme rozšířili cílovou skupinu do 26 let.
V září jsme v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahů ve spolupráci s klubem Áčko uspořádali v Michalském parku druhé pokračování festivalu mladých
aktivit Chrudim Street Meeting No. 2.
V závěru roku jsme začali dělat streetwork on-line přes facebookový profil Streetwork Chrudim.
Účastnili jsme se setkávání pracovních skupin Pražec 08 a Fórum terénní práce.

Statistika za rok 2011
počet klientů
97
počet kontaktů 1 125
počet výkonů 1 873

Realizátor TP Streetwork
Mgr. Jaroslav Marek
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ŠANCE PRO děti a mládež

TP Streetwork

Terénní program Jeskyně oslovuje holky a kluky v Prachovicích ve věku 6−20 let a nabízí jim:
• pokec a podporu při zvládání každodenních situací,
• asistenci při trávení volného času.
Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace.
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 2011
Do Prachovic jezdíme celý rok pravidelně dvakrát týdně.
Během roku z Jeskyně odešla kolegyně Alena Marková a nastoupila Monika Škvrnová.
V dubnu jsme slavnostně otevřeli maringotku jako zázemí Terénního programu Jeskyně.
Na podzim jsme díky společnosti Holcim Česko a.s. začali realizovat projekt „Krok za krokem do života“, který je zaměřený na neformální vzdělávání
našich klientů.
Na podzim začala Jeskyně se svými klienty komunikovat na Facebooku.
Během roku jsme sami nebo ve spolupráci s NZDM Futur uskutečnili řaduakcí – nocovačky v Chrudimi, přespání na zřícenině hradu Lichnice,
výlet do ZOO Praha, výlet do hradeckého Aquaparku a bazénu v Chrudimi, pěší výlety po okolí Prachovic, pobytovou akci v Hradišti.

Statistika za rok 2011
počet klientů
92
počet kontaktů 1 413
počet výkonů 3 625

Realizátor TP Jeskyně
Mgr. Jiří Tůma
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ŠANCE PRO děti a mládež

TP Jeskyně

ŠANCE PRO rodiny
V rámci strategického plánování jsme se rozhodli začít pracovat s rodinami. Vstoupit do rodin nám přišlo jako logické, neboť
práce s dětmi a mládeží má své hranice. Nabízíme rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je
podporovat klienty v samostatnosti, rozvíjet jejich vlastní schopnosti a motivovat jek odpovědnosti za svůj život.
V roce 2011 jsme zaregistrovali dvě služby: Terénní práci pro rodiny a Sanaci rodiny (služba bude poskytována v případě získání dotací) .
Terénní práce pro rodiny
Služba byla zahájena v říjnu 2011. Vzhledem k finančním možnostem byla poskytována 3 hodiny týdně. Jejím cílem bylo do konce roku 2011
kontaktovat rodiny, které byly vystěhovány z lokality kolem nádraží v Chrudimi a začít s nimi pracovat. V roce 2012 je služba financována díky
příspěvku z celonárodní sbírky Pomozte dětem!. Díky této podpoře jsme mohli aktivně začít nabízet své služby v Chrudimi a okolí.
Terénní práce pro rodiny je součástí Sociálního programu pro rodiny.

Cíle Sociálního programu pro rodiny na rok 2012:
• Kontaktovat a následně udržovat pravidelný kontakt pracovníků s klienty a prohlubovat vzájemnou důvěru.
• Mapovat potřeby klientů služby.
• Zvyšovat znalosti, dovednosti, odpovědnost a sebedůvěru klientů tak, aby byli schopni vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet.
• Sestavit a stabilizovat pracovní tým.
• Spolupracovat s dalšími institucemi ve prospěch klienta.

Statistika za období 1. 10.−31. 12. 2011
Počet klientů
11 (2 rodiny)
Počet výkonů
54
Počet provozních hodin 30 hodin
Monitoring
20 hodin

Realizátorka Terénního programu pro rodiny
Michaela Benešová, Dis.
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ŠANCE PRO komunitu
Pokud mluvíme o komunitě, máme na mysli geograficky definovanou oblast – Chrudimsko, kde žijí lidé, mezi nimiž jsou vzájemné
sociální vazby. Komunita je místem, kde člověk získává podporu, ocenění a praktickou pomoc.
V rámci Komunitního programu nabízíme lidem z místní komunity:
• možnost pracovat ve prospěch druhých jako dobrovolník,
• podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro realizaci vlastních aktivit a nápadů,
• účast na volnočasových a zájmových aktivitách,
• vzdělávací a expertní služby, odborné stáže.
Komunitní program také podporuje vznik spolupracujícíh sítí sociálních služeb.

Cíle Komunitního programu pro rok 2012:
• Udržet chod Dobrovolnické agentury ve stejném rozsahu jako v roce 2011..
• Rozšířit aktivity Centra podpory volnočasových a zájmových aktivit.
• Otevřít dům Agora široké veřejnosti a vrátit mu jeho původní poslání: Dům Agora – místo k setkávání.
• Vyprofilovat vzdělávací agenturu a začít aktivně nabízet její služby.
-15-

Dobrovolnická agentura o.s. Šance pro Tebe šíří informace o dobrovolnictví, vyhledává vhodné dobrovolníky a poskytuje služby
dobrovolníkům: motivaci, podporu, péči.
Dobrovolnická agentura se zaměřuje na:
• dlouhodobé dobrovolnictví;
• krátkodobé dobrovolnictví;
• osvětu a propagaci dobrovolnictví;
• spolupráci dobrovolnických center v Pardubickém kraji.
Dobrovolnická agentura o. s. Šance pro Tebe je akreditována u MV ČR a své služby poskytuje na základě zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.

Co se dělo v roce 2011:
Koordinátorka dobrovolníků Alena Marková odešla na mateřskou dovolenou a její nástupkyní se stala naše dlouhodobá dlouhodobá
dobrovolnice Veronika Němcová.
Dobrovolnická agentura realizovala v roce 2011 projekt Dívejte se kolem sebe…, podpořený MŠMT v rámci mimořádné výzvy k roku dobrovolnictví.
Díky projektu byla navázána spolupráce s dobrovolnickými centry v Pardubickém kraji, vznikl osvětový leták k dobrovolnictví, proběhla úspěšná
akce Město plné dobrovolníků a vzdělávací víkend pro dobrovolníky. Dobrovolnická agentura a její služby se tím více zviditelnily.
Po celý rok probíhaly motivační pohovory s potenciálními dobrovolníky, s deseti z nich byla uzavřena dlouhodobá smlouva a byli proškoleni.
V roce 2011 proběhla čtyřikrát supervize dobrovolníků s Helenou Koskovou.

Statistika v roce 2011:

Počet dlouhodobých dobrovolníků 25
Počet krátkodobých dobrovolníků 78
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ŠANCE PRO komunitu

DOBROVOLNICKÁ AGENTURA

V roce 2011 jsme změnili název Produkčního centra na Centrum podpory zájmových a volnočasových aktivit a začlenili ho
do Komunitního programu.
Centrum podpory zájmových a avolnočasových aktivit:
• poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity klientů NZDM a TP,
• poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity širokého spektra dětí a mladých lidí z místní komunity (kulturní, zájmové, neformálně vzdělávací aj.),
• nabízí zázemí a vybavení pro vzdělávací a zájmové aktivity organizací, skupin a jednotlivců,
• vytváří nabídku volnočasových a zájmových aktivit pro různé cílové skupiny.
Podporujeme pouze aktivity, které jsou v souladu s listinou základních práv a svobod a v souladu s posláním občanského sdružení
Šance pro Tebe. Většinou se jedná o aktivity a záměry, které by bez naší podpory neměly šanci na realizaci.

Statistika v roce 2011:
Počet podpořených akcí: 26
Počet zápůjček vybavení: 76

Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit zajišťuje realizaci filmového festivalu Jeden Svět a poskytuje podporu akci
Underground football cup.
FESTIVAL JEDEN SVĚT
V roce 2011 se festival Jeden svět konal v termínu od 14. 3. do 23. 3. 2011. Z řad veřejnosti festival navštívilo 195 návštěvníků. Vystavovali jsme fotky
z cest po Indii Petry Veselé a Kláry Suché, promítli jsme devět filmů z festivalové nabídky, přijelo šest hostů debat. Jedním z nich byla i režisérka snímku
Pozemšťané, koho budete volit Linda Jablonská. Součástí festivalu Jeden svět je každoročně také promítání pro základní a střední školy. Pro školy
z Chrudimi a okolí jsme promítali osm dnů, uspořádali jsme 14 filmových projekcí, které navštívilo 485 žáků a studentů.

UNDERGROUND FOOTBALL CUP
V roce 2011 se v prostoru hřiště Janderova uskutečnil již 24. ročník sportovně kulturní akce Underground football cup. Dopolední hodiny vždy
patří malé kopané, letošního turnaje se zúčastnilo 14 týmů z Čech a Polska. Od 19. hodiny následoval koncert kapel. Akce se zúčastnilo 150 návštěvníků,
na její realizaci se podílelo 8 dobrovolníků.
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ŠANCE PRO komunitu

CENTRUM PODPORY ZÁJMOVÝCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

V roce 2011 jsme získali akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzdělávací agentura nabízí vzdělávání
a expertní služby pro odbornou veřejnost, semináře pro širokou veřejnost, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků
o. s. Šance pro Tebe.
Co se dělo v roce 2011:
Koordinovali jsme vzdělávací kurz České asociace streetwork určený začínajícím až středně zkušeným pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách.
V prostorách Agory proběhlo šest třídenních setkání v časové dotaci 160 hodin.
Uspořádali jsme seminář Případové konference pro pracovníky chrudimského OSPOD.
Uspořádali jsme víkendový zážitkový workshop, určený pro zájemce z řad dobrovolníků v Pardubickém kraji. Zaměřený byl na sebepodporu a sebepoznání
jednotlivců v roli já – dobrovolník. Workshopu se zúčastnilo 20 dobrovolníků.
V dubnu 2011 vznikla preventivní skupina PrSk. Zpracovává témata určená školám v rámci primární prevence.
Pro zaměstnance Šance pro Tebe jsme uspořádali semináře Úvod do sanace rodiny s lektorem Mgr. Davidem Svobodou, Vývojové potřeby dítěte s lektorem
Mgr. Petrem Pražákem a ve spolupráci s Českou asociací streetwork seminář zaměřený na zaznamenávání individuálního plánování s lektory Ing. Alešem
Herzogem a Bc. Hanou Laurentovou.
V roce 2011 jsme poskytli odborné stáže pěti studentům a třinácti pracovníkům z jiných organizací.

PODPORA SÍTÍ
Šance pro Tebe podporuje propojování jednotlivců, skupin, organizací, statní správy a samosprávy za účelem prosazování
zájmů prospěšných pro komunitu.
Case management - jsme koordinátorem základní skupiny case managementu, která zajišťuje spolupráci sociálních služeb města Chrudim. Skupina
Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec – iniciovali jsme vznik pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického
kraje. V roce 2011 pokračovala spolupráce zástupců Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a terénních programů (TP). Skupina složená z pěti NZDM
a tří TP se v roce 2011 sešla 8x, v dubnu uspořádala Den nízkoprahových služeb Pardubického kraje a 26.10.2011 proběhl 2. ročník fotbalového turnaje nízkoprahů
z Pardubického kraje.
Komunitní plánování sociálních služeb města Chrudim − jsme členem základní triády Komunitního plánování sociálních služeb města Chrudim,
Šance pro Tebe je zastoupena ve správní radě České asociace streetwork.
Šance pro Tebe je členem Koalice nevládek Pardubicka.
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ŠANCE PRO komunitu

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA

PROJEKTY A DOTACE v roce 2011
Individuální projekt Pardubického
kraje na sociální služby
Termín realizace: od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013
V roce 2011 jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb v rámci „Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby“. Tímto projektem
byly v roce 2011 podpořeny sociální služby poskytované dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let prostřednictvím NZDM Futur, Áčko a Skateareál v Chrudimi
a prostřednictvím terénních programů Streetwork v Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích.
„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.
Individuální projekt nám významnou mírou pomohl udržet kvalitní zajištění nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Chrudimi a v Prachovicích.
V rámci projektu bylo doposud podpořeno více jak 630 mladých lidí ve věku 15 – 26 let.
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Termín realizace: říjen 2010 až duben 2011
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. Slouží jako místo
k setkávání mladých v obci Prachovice a současně jako zázemí pro terénní sociální službu, kterou zde poskytujeme. Pořízení zázemí vedlo k rozvoji
a zkvalitnění naší služby.

Krok za krokem do života
Termín realizace: říjen 2011 až duben 2012
Druhý projekt podpořený společností Holcim Česko se zaměřuje na neformální vzdělávání dětí ve věku 9 a 15 let, které žijí v obci Prachovice a jsou klienty
terénního programu Jeskyně. Terénní program Jeskyně se zaměřuje na práci s dětmi, které vyrůstají v sociálně slabém a nepodnětném prostředí. Základní
ideou projektu je nabídnout těmto dětem smysluplné zážitkové aktivity a podpořit rozvoj jejich osobnosti, myšlení a v konečném důsledku i chování.

Dívejte se kolem sebe…
Termín realizace: březen 2011 až říjen 2011
Projekt podpořený v rámci mimořádného dotačního programu „Evropský rok dobrovolnictví” vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
„Dívejte se kolem sebe…” srozumitelnou a kreativní formou vysvětlil obsah a smysl dobrovolnictví široké veřejnosti v Pardubickém kraji. V rámci projektu jsme
iniciovali vznik platformy pro spolupráci organizací Pardubického kraje, pracující s dobrovolníky. Vznikl osvětový leták o dobrovolnictví, zrealizovali jsme
aktivitu Město plné dobrovolníků a víkendový zážitkový workshop, určený pro zájemce z řad dobrovolníků v Pardubickém kraji.

Evropský rok dobrovolnictví 2011
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PROJEKTY A DOTACE 2011

Zázemí pro terénní program Jeskyně

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 2011 a Aktivizační služby o. s. Šance pro Tebe v roce 2011.
2. Dotačního program: Program podpory poskytování činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení
/Dobrovolnictví v komunitách.

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

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotační program: Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011/
NZDM Futur, NZDM Kopretina, TP Streetwork a TP Jeskyně.

Poskytovatel dotace: Město Chrudim
1. Přidělena přímá dotace na rok 2011 na běžné provozní náklady v objektech sídla organizace a na částečné pokrytí mzdových nákladů
technicko-hospodářských a vedoucích pracovníků.
2. Přidělena kulturní dotace na realizaci festivalu Jeden svět v roce 2011.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dotační program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na projekt: Podpora volného času
neorganizovaných dětí a mládeženeorganizovaných dětí a mládeže.
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PROJEKTY A DOTACE 2011

Poskytovatel dotace: Pardubický kraj

ŠANCE PRO TEBE V ČÍSLECH
Výkaz zisku a ztráty 2011
NÁKLADY
materiál
energie
zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
daně a poplatky

CELKEM

hlavní činnost

hospodářská činnost

268 497,00
188 436,20
x
47 274,00
25 911,00
558 502,95
4 456 162,00
6 480,00
10 000,00
780,00

x
x
5 571,60
x
x
x
x
x
x
x

5 562 043,15

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

VÝNOSY
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
ostatní výnosy
přijaté dary
přijaté dotace

CELKEM

hlavní činnost

hospodářská činnost

119 722,00
x
3 161,61
72 300,00
5 479 871,00

x
6 744,00
x
x
x

5 675 054,61

6 744,00

5 571,60

hlavní činnost ... 113 011,46 Kč

hospodářská činnost ... 1 172,40 Kč

celkem ... 114 183,86 Kč

Rozvaha 2011
AKTIVA
dlouhodobý majetek
zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva

CELKEM

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

0,00
082,73
150,00
318,71
625,34

0,00
560,13
003,42
909,23
720,77

7
97
649
1 078

1 832 176,78

5
71
787
944

1 809 193,55

PASIVA
vlastní jmění
výsledek hospodaření
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva

CELKEM
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k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

118 590,39
67 369,20
0,00
0,00
1 537 657,31
108 559,88

185 959,59
114 183,86
0,00
0,00
1 461 556,38
47 493,72

1 832 176,78

1 809 193,55

Město Chrudim
Pardubický kraj
MPSV
MŠMT
MV
Individuální projekt
Holcim
Přijaté příspěvky - dary
Hospodářská činnost
Vlastní činnost

CELKOVÉ PŘÍJMY

000,00
000,00
000,00
144,00
000,00
638,00
089,00
300,00
744,00
883,61

9,24%
6,16%
19,36%
3,77%
1,94%
55,01%
0,97%
1,27%
0,12%
2,16%

5 681 798,61

100%

525
350
1 100
214
110
3 125
55
72
6
122

Náklady dle středisek v roce 2011
Hospodářská činnost
NZDM Agora - Áčko
NZDM Futur
NZDM Kopretina
NZDM SK8
TP Jeskyně
TP Streetwork
TP Rodiny
Produkční centrum - Centrum podpory
Komunitní program

CELKOVÉ NÁKLADY
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5 571,60
1 349 138,74
1 412 481,30
460 206,26
320 206,50
645 031,81
682 652,52
41 104,18
104 152,75
547 069,09

0,10%
24,23%
25,37%
8,27%
5,75%
11,59%
12,26%
0,74%
1,87%
9,83%

5 567 614,75

100%

ŠANCE PRO TEBE V ČÍSLECH

Příjmy dle zdrojů v roce 2011

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za financování našich služeb v roce 2011 :

„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.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Chrudim

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Za financování našich služeb děkujeme také organizacím První stavební Chrudim, a.s.,
Cukrovary a lihovary TTD, a.s., Biomed CZ a dalším dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
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Občanskému sdružení Amalthea, České asociaci streetwork, 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, Probační a mediační službě Chrudim, občanskému sdružení Koalice nevládek
Pardubicka, Obci Prachovice a ZŠ Prachovice, Ivu Kačabovi, Janu Axmannovi, Františku Kadlecovi, Petru Pražákovi, Mileně Slepičkové, Michalovi a Kristýně
Fečkovým.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu odpracovali v rámci provozů Šance pro Tebe a dalších přijímajících organizací
více jak 300 hodin.
Děkujeme našim dodavatelům, externím spolupracovníkům, odborné veřejnosti. Děkujeme také našim klientům.
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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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu našich aktivit
a za spolupráci v roce 2011:

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
ředitel, statutární zástupce:

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

Ing. Martina Šťastná
tel.: 733 105 834
e-mail: martina@sance.chrudim.cz
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Vydalo občanské sdružení Šance pro Tebe v roce 2012.
Graficky zpracovala Lucie Peterková.

