ŠANCE PRO TEBE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Máme směr
a tím jsme se vydali
Je tu opět květen a s ním i psaní úvodního textu do výroční zprávy.
Takové psaní člověka přiměje zastavit se a ohlédnout se za uplynulým
rokem. V úvodu minulé výroční zprávy jsme označili rok 2011 za rok
změn. Změny pokračovaly i v roce 2012. Ale již to byly změny více
plánované a lépe promyšlené. Jsem si vědom, že ne všechno je
stále ideální – učíme se. Rok 2012 vnímám jako rok využité šance v
hledání směřování organizace. Prošli jsme intenzivním strategickým
plánováním, které nám přineslo vizi na další čtyři roky. Máme směr,
kterým jsme na konci roku 2012 vydali. Jasno jsme měli a máme v
tom, že chceme být profesionální, zdravě sebevědomá a partnersky
orientovaná organizace. Díky Evropským projektům byl rok 2012
rokem klidným. Měli jsme čas a možnost plánovat, rozjíždět nové
věci a připravovat se na nejisté časy. Začali jsme se více propagovat,
ukazovat naši kvalitu, zaměřili jsme se na procesy řízení organizace.

Často jsme si kladli otázku, zda jsme ještě stále menší „rodinná“
neziskovka nebo zda jsme už firma. V jednu chvíli nás totiž bylo už 25
a bylo třeba hledat optimální styl řízení. Tak vznikla nová struktura
organizace, ve které jsou jednotlivé služby rozděleny do tří lokalit.
Každá lokalita má své zázemí, svého koordinátora, poskytuje služby
jak pro rodiny, tak pro děti a mládež, realizuje komunitní a podpůrné
aktivity. Služby jsou efektivnější, jsme přímo u klientů, pět dní v
týdnu, jsme součástí lokalit, ve kterých působíme. Rok 2012 byl také
rozjezdem Terénního programu pro rodiny. Uspěli jsme ve veřejných
zakázkách na terénní práci ve vyloučených lokalitách a začali jsme
poskytovat služby v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci. Dále
jsme pokračovali v realizaci služeb pro děti a mládež. Naší snahou bylo
najít optimální propojení se službami pro rodiny. Také více ožila Agora.
Proběhlo v ní několik desítek wokshopů, koncertů, promítání, besed
a vše vyvrcholilo v prosinci oslavou patnáctin Agory. Agora dostala k
narozeninám i novou střechu, za což děkujeme městu Chrudim. Michal
Zahradník před čtyřmi roky psal o stavu, který připomíná čekání na
Godota. O stavu nejistoty z toho, co přijde a přání s nejistotou bojovat
tím, že budeme sami hledat smysl našeho počínání. Minulý rok jsme
využili k hledání smyslu, a myslím, že jsme ho našli. Nevíme, jaké bude
vnější prostředí, a zda vítr do našich plachet bude foukat dostatečně,
ale víme, co sami chceme, kam plujeme. To je naše jistota. Chci
poděkovat kolegům z organizace za dobře odvedenou práci a přál bych
si, aby je práce v Šanci bavila a dávala jim smysl.
Milan Štorek
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PRINCIPY ŠANCE PRO TEBE

O ŠANCI PRO TEBE
Šance pro Tebe je profesionální nestátní organizace. Poskytuje
sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální
situací. Služby jsou poskytovány odborníky, splňují oborové
standardy kvality a jsou přizpůsobeny konkrétním místním
potřebám. Organizace pracuje s dětmi, mládeží a rodinami formou
aktivní kontaktní práce. Šance pro Tebe působí především v
Pardubickém kraji, sídlo má v Chrudimi. Šance pro Tebe je otevřená
spolupráci s dobrovolníky, veřejností, školami, dalšími poskytovateli
sociálních služeb a odborníky. Iniciuje vznik sítí, pracovních skupin,
formálních a neformálních partnerství, a to za účelem zvyšování
kvality a efektivity služeb. Dává podněty ke zkvalitnění sociálních
služeb na krajské i celostátní úrovni.

Jak vnější, tak do organizace zaměřené
aktivity vycházejí ze sdílených principů
Šance pro Tebe. Chceme být OTEVŘENÍ,
SPOLEHLIVÍ A RE SPEKTUJÍCÍ 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.
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1. POSKYTUJEME nízkoprahové služby - snadno dostupné
sociální služby s minimem překážek pro jejich využití - dětem,
mládeži a mladým dospělým prostřednictvím dvou NZDM
(Nízkoprahová Zařízení pro Děti a Mládež).
2. PROVÁDÍME terénní kontaktní práci s dětmi a mládeží tzv.
streetwork v Chrudimi a v Prachovicích.
3. PRACUJEME s ohroženými rodinami v lokalitách Chrudim,
Hrochův Týnec, Chrast, Prachovice a Heřmanův Městec.
4. JSME POVĚŘENI k výkonu sociálně právní ochrany dětí
a jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb.
5. ZAJIŠŤUJEME uplatnění zájemcům o dobrovolnickou
činnost.
6. PROVOZUJEME dům Agora jako “místo k setkávání”
a umožňujeme realizaci kulturních 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, která učí spolupracovat rozdílné instituce ve
prospěch klienta.
10. JSME ČLENEM pracovní skupiny nízkoprahových služeb
Pardubického kraje Pražec, České asociace streetwork,
Koalice nevládek Pardubicka a základní triády Komunitního
plánování sociálních služeb města Chrudim.

DESATERO
ŠANCE PRO TEBE
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Šance pro Tebe v čase
Středověk (2002 – 2004)
Pravěk (1990 – 1998)
Počátkem 90. let byla založena Nadace Šance pro Tebe, která byla
inspirována zkušenostmi z práce s dětmi a mládeží v BádenskoWürttembersku. Nadace pořádá na aktivistické bázi pravidelné výměny
mladých lidí z obou zemí, iniciovala založení samosprávného klubu
pro společenské aktivity „nezávislé scény“ v Chrudimi (klub Agora je
otevřen na podzim roku 1997). Nadace stála u vzniku sítotiskové dílny
Grafis (projekt sociální podpory pro obtížně zaměstnatelnou mládež),
podílela 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 vedla
v roce 1998 k založení občanského sdružení Šance pro Tebe, které
se chtělo 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.

Organizace vstupuje do období živelného růstu a postupné
profesionalizace. Na konci období zaměstnáváme sedm stálých
pracovníků a máme třímilionový 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 – 2011)
Fáze plánovitého rozvoje, posilování kapacit organizace a formalizace.
Na konci období zaměstnáváme 17 lidí a máme 5,5 milionový 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. Přibývá 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 komunitním
plánování na místní i krajské úrovni. V polovině roku 2011 přebírá
organizaci nové vedení a dochází ke strategickému rozhodnutí
rozšířit cílovou skupinu o ohrožené rodiny. Postupně dochází
ke změně struktury a k rozšíření služeb do dalších lokalit.
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ŠANCE PRO TEBE
v prostoru

VALNÁ HROMADA
občanského sdružení
RADA ŘEDITELE

ČESTNÁ RADA

ŘEDITEL ORGANIZACE
METODIK SLUŽEB
/garant
PROVOZNÍ SLOŽKA
EKONOM/externí pracovník
ÚČETNÍ
PROJEKTOVÁ ASISTENTKA

PR PRACOVNÍK
/externí pracovník
VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
/realizátor

LOKALITA
HROCHŮV TÝNEC a CHRAST
Terénní program
pro rodiny

LOKALITA CHRUDIM
Terénní program
pro rodiny

SANACE rodiny

SANACE rodiny

NZDM Futur

Pedagogická činnost
- předškolní, školní

Pedagogická činnost
- předškolní, školní
Dobrovolnická agentura

Dobrovolnická agentura

NZDM Futur

LOKALITA
PRACHOVICE a HEŘMANŮV
MĚSTEC

NZDM Áčko

Terénní program
pro rodiny

TP Streetwork

SANACE rodiny

Centrum podpory
volnočasových
a zájmových aktivit

TP Jeskyně
Pedagogická činnost
- předškolní, školní
Dobrovolnická agentura
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LIDÉ V ŠANCI PRO TEBE
Lokalita Chrudim

Mgr. Martina Švadlenková, Michaela Benešová, DiS., Bc. Soňa Moučková,
Mgr. Jaroslav Marek, Mgr. Tadeáš Dufek, Bc. Petra Rožková, Mgr. Kristýna
Zelenková, Bc. Martin Mikeš, Veronika Němcová, Bc. Lucie Kmošková

Lokalita Prachovice, Heřmanův Městec

Bc. Zuzana Švecová, Monika Škvrnová, DiS., Kateřina Rejmanová DiS.,
Radka Lévaiová DiS.

Lokalita Hrochův Týnec, Chrast

Bc. Sophia Dvořáková, Bc. Michaela Zelenková, Bc. Lucie Cejnarová,
Mgr. Michal Morávek

Provozní složka

Ing. Martina Šťastná, Ing. Kristýna Fečková, Božena Nováková,
Mgr. Klára Volejníková, Ing. Marie Sixlová

Vedení

Ředitel, statutární zástupce/ Bc. Milan Štorek
Zástupce ředitele, statutární zástupce/ Ing. Martina Šťastná
Zástupce valné hromady, statutární zástupce/ Jan Axmann
Metodik služeb/ Mgr. Michal Zahradník

Externí podpora

PR manažer/ Mgr. Veronika Volejníková
Supervize týmů/ Mgr. Markéta Lukáčová, PhDr. Ilona Preslová, MUDr. Elena Křivková
Supervize dobrovolníků/ Bc. Helena Kosková

V roce 2012 byli a odešli z organizace:

Bc. Zuzana Bartoníčková (mateřská dovolená), Bc. Petra Veselá (mateřská dovolená),
Bc. Šárka Kejzlarová, Bc. Monika Jetmarová, Petr Beneš DiS., Mgr. Aleš Jirásek, Mgr. Jiří Tůma,
Petra Dokulilová a Ing. Václav Ulrych
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ŠANCE PRO děti a mládež
Šance pro Tebe poskytuje nízkoprahové (snadno dostupné) sociální služby
dětem, mládeži a mladým dospělým prostřednictvím NZDM Futur a Áčko
(NZDM – Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež) a TP Streetwork a Jeskyně
(TP – Terénní program).

PRINCIPY SLUŽEB
•RESPEKT – respektování práv, potřeb, zájmů,
názorů a rozhodnutí klienta.
•KO M PE T E N C E – podpora seberealizace,
nezávislosti a sociálních dovedností klienta.
•P R O F E S I O N A L I TA – základem kvality
poskytované služby a podpory je odbornost
pracovníků, prohlubování jejich znalostí při
soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými
pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová
spolupráce.
•INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – zjišťujeme klientovi
individuální potřeby a přání a společně hledáme
možnosti, jak je prostřednictvím služby naplnit.
•NÍZKOPRAHOVOST – služba naplňuje charakter
nízkoprahovosti: časová a prostorová dostupnost,
bezplatnost, anonymita, dobrovolnost, rovný
přístup.

SLUŽBY 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.
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Poslání

NZDM Áčko

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 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.
Těmito činnostmi přispívá ke změně jejich sociální situace.

V prosinci 2012 prošlo NZDM Áčko úspěšně
interním auditem systému řízení kvality.

Co se dělo v roce 2012

Cílová skupina

•Nejčastějšími tématy, se kterými za námi klienti přicházeli, byly
nesnáze v rodině, neshody s vrstevníky, nespokojenost ve škole,
hledání sebe sama – kým jsem, čím chci být, potřeba podělit se
s někým o svoje úspěchy, experimentování s drogami, sebepoškozování.
•Pomocí preventivních témat a interaktivních aktivit, které na klubu
celý rok kontinuálně probíhaly, jsme klientům nabídli různé nástroje
k lepšímu zvládání každodenních situací, ve kterých se v období
dospívání často sami nesnadno orientují.
•Pro aktivizaci a motivaci dospívajících k trávení volného času, který
je méně sociálně ohrožující, než na jaký jsou strandardně zvyklí, jsme
v minulém roce uspořádali 27 akcí (promítání filmů a dokumentů
s následnou besedou, workshopy, nocovačky...).
•Klienti měli možnost rozvinout své kompetence v pořadatelských
činnostech – od propagačních aktivit, průběžné koordinace akce, až
po výsledné ohlédnutí se za proběhlou akcí, včetně přijetí zpětné vazby.

Mladí lidé ve věku 13 – 26 pohybující se v centru Chrudimi,
ocitající se často 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.
Realizátorka NZDM Áčko:
Bc. Zuzana Švecová
V únoru 2013 se stal realizátorem NZDM Áčko Bc. Martin Mikeš.

klientů		 98
kontaktů
951
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NZDM Futur
Poslání
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 změně jejich sociální situace.

Co se dělo v roce 2012
•Klienti projevili velký zájem o pořádání nejrůznějších akcí. Často
přišli s nápadem, který sami nedokázali zrealizovat. Naším úkolem
bylo podpořit klienty tak, aby se při realizaci svých nápadů učili
a zažili úspěch.
•Smyslem realizace akcí v rámci nízkoprahové služby je zapojit
klienty do aktivit, naučit je nov ým dovednostem a vést je
ke smysluplnému trávení volného času. Mezi tradiční akce roku
2012 patřili soutěžní odpoledne, turnaje ve fotbale a návštěvy
aquaparků či horolezecké stěny.
•Velký úspěch měla beseda s romským absoloventem VŠ
zaměřená na motivaci ke studiu a uplatnění Romů na trhu práce.
•Nedílnou součástí klubu bylo poskytování poradenství a podpory
v obtížných životních situacích klientů, ale také doučování
a preventivní témata, např. konflikty mezi vrstevníky, ve škole,
problematika závislostí aj.

Cílová skupina
Holky a kluci v Chrudimi ve věku 6 – 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).

Realizátorka NZDM Futur:
Mgr. Kristýna Zelenková
V květnu 2013 se stala realizátorkou NZDM Futur
Bc. Lucie Kmošková.

klientů		 119
kontaktů
2465
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Poslání

TP Streetwork

Program Streetwork je tu pro mladé lidi v Chrudimi ve věku od 12 do 26 let.
Vyhledává je, kontaktuje a podporuje v jejich aktivitách, zájmech a v obtížných
životních situacích.
TP Streetwork úspěšně prošel v roce
2012 hodnocením kvality a podpůrným
Co se dělo v roce 2012
auditem České asociace streetwork.

•Mladé lidi kontaktujeme na veřejných místech, mohou se o nás
dozvědět od kamarádů, ale také ve škole. Informace o našich
službách jsme v tomto roce prezentovali ve třídách SOU a SOŠ
Obchodu a služeb v Chrudimi. V roce 2012 jsme pro komunikaci
s klienty používali také Facebook.
•Zároveň jsme klientům nabízeli alternativy ke stereotypnímu
trávení volného času. Vedli jsme je k uvědomění si, co je baví,
zajímá a rozvíjí, a jak toho mohou dosáhnout.
•Zároveň jsme klientům nabízeli alternativy ke stereotypnímu
trávení volného času. Ve spolupráci s nimi jsme připravili
a realizovali jarní a podzimní pokračování festivalu pouličních
aktivit Chrudim Street Meeting.
•Hovořili jsme s klienty o rizicích jejich chování a zamýšlených
rozhodnutích, poskytli jim odborné informace, aby předešli
možným obtížím.
•Navázali jsme intenzivní spolupráci s mládeží ve skate parku
s cílem zlepšit podmínky pro trávení volného času a zřízení místní
samosprávy.
•Zúčastnili jsme se celorepublikového průzkumu České asociace
streetwork, který mapuje zkušenosti a hodnoty našich klientů,
jejich potřeby a vztah ke streetworkerům.

Cílová skupina
Mladí lidé 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.
Realizátor TP Streetwork:
Mgr. Jaroslav Marek

klientů		 90
kontaktů
1067
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Poslání

TP Jeskyně

Terénní program Jeskyně oslovuje holky a kluky v Prachovicích ve věku 6 – 20 let a nabízí jim:

•podporu a sdílení každodenních situací
•asistenci při trávení volného času
Těmito činnostmi přispívá ke změně jejich sociální situace.

Co se dělo v roce 2012
•Klienti se na nás obraceli jako na důvěrníky při řešení
problémů vycházejících z jejich nepříznivé situace spojené
např. s nevyhovujícím sociálním prostředím, s rizikovým
chováním v období puberty, šikanou atd.
•I v tomto roce jsme se individuálně s jednotlivými klienty
věnovali přípravě do školy, pomáhali jsme jim zvládnout složité
učivo a v některých případech tak i předcházet hrozícímu
propadnutí.
•V roce 2012 jsme uspořádali celkem 16 akcí a klientům tak
nabídli jiný způsob trávení jejich volného času, než je pro ně
běžný. Zároveň jsme je zapojili do příprav a organizování těchto
akcí.
•Akce jsme využili také k preventivním tématům, věnovali
jsme se např. vztahům a chování k vrstevníkům, hygieně, péči
o životní prostředí atp.
•V roce 2012 jsme ukončili projekt Krok za krokem do života
a začali realizovat návazný projekt. Projekt se zaměřuje
na realizace preventivních témat. Oba projekty podpořila
společnost Holcim Česko.

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

klientů		 92
kontaktů
2235
Realizátorka TP Jeskyně:
Monika Škvrnová, DiS.
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ŠANCE PRO rodiny
Šance pro Tebe poskytuje sociální a podpůrné služby rodinám v nepříznivé sociální situaci. V roce 2012 jsme pracovali s rodinami prostřednictvím
Terénního programu pro rodiny, v omezené míře jsme poskytovali službu Sanace rodiny a realizovali projekt Podpora rodiny – Presanace.

PRINCIPY SLUŽEB
•RESPEKT – respektujeme klientova práva,
potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí.
•KOMPETENCE – podporujeme klientův rozvoj,
nezávislost, sociální dovednosti.
•BEZPEČNOST – zajišťujeme bezpečné prostředí
pro jednání, důvěrnost a respektování soukromí.
V terénu jednáme tam, kde se cítí klient bezpečně,
a zároveň na místě, které vyhovuje pracovníkům.
•BEZPLATNOST – za využívání služby klient nic
neplatí.
•DOBROVOLNOST – klient může kdykoliv přerušit
kontakt a spolupráci.
•ROVNÝ PŘÍSTUP – přistupujeme ke všem
klientům stejně.
•MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST SDĚLENÝCH
INFORMACÍ – bez souhlasu a vědomí klienta
nesdělujeme ani nezjišťujeme informace od
třetích osob.

SLUŽBY PRO RODINY
SVÝM KLIENTŮM NABÍZÍ
•Pomoc při zvládání těžkých i běžných životních
situací.
•Podporu v samostatnosti a rozvíjení vlastních
schopností.
•Motivaci k odpovědnosti za svůj život.
•Poradenství, podporu a pomoc klientům v oblasti
bydlení, zaměstnání, řešení dluhů, vyřizování
listin, jednání s úřady.
•Podporu rozvoje rodičovských dovedností
a doučování dětí zejména za přítomnosti rodičů.
Zázemím služeb pro rodiny se stala v druhé polovině roku kancelář
v bývalém NZDM Kopretina v Revoluční ulici. V červenci 2012 jsme
uspěli ve výběrovém řízení a stali jsme se poskytovateli služeb
v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje Podpora
integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v
Pardubickém kraji. Naše služby pro rodiny se rozšířily také do lokalit
Hrochův Týnec a Prachovice, kde jsme získali zázemí, abychom tak
umožnili klientům snadnější přístup ke službě. Ve všech lokalitách
spolupracujeme s terénními programy a nízkoprahovými kluby pro
děti a mládež.
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Poslání

Terénní program pro rodiny

Terénní program pro rodiny (TPR) je sociální služba pro ohrožené rodiny s dětmi a pro jednotlivce.
Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, a tím přispívá
ke zlepšení jejich sociální situace.

Cílová skupina
•rodiny s dětmi
•matky mladší 18 let (i těhotné)
•osoby nad 15 let v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené
sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením,
osoby žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.).

Co se dělo v roce 2012
•Rozjezd služby byl zajištěn projektem „Terénní práce pro děti
a rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Chrudimi a okolí“,
podpořeným Nadací Pomozte Dětem. Jeho cílem bylo zvyšovat
kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v Chrudimi
prostřednictvím inovovaného komplexu služeb terénní a navštěvující
práce v rodinách.
•Navázali jsme úzkou spolupráci s oddělením sociálně právní
ochrany dítěte (OSPOD) Městského Úřadu v Chrudimi. Díky této
spolupráci jsme začali pracovat s rodinami žijícími na městské
ubytovně, kde doposud probíhá největší díl naší práce v Chrudimi.
•Na doporučení pracovníků OSPOD jsme oslovili rodiny v Heřmanově
Městci.
•V červenci 2012 se naše služby pro rodiny rozšířily také do lokalit
Hrochův Týnec a Prachovice.
•Podařilo se nám navázat komunikaci se školami a zástupci
samospráv.

klientů
kontaktů

214
1663

Realizátorka TPR:
Michaela Benešová, DiS. a Mgr. Martina Švadlenková
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Poslání

Sanace rodiny

Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí
rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat
klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností.
Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné oddělení sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu –
spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím
OSPOD.

Cílová skupina
•Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou
sami bez pomoci překonat.
•Služba je poskytována především v sociálně vyloučených lokalitách, navazuje na
terénní nízkoprahové služby organizace pracující s dětmi a dospělými. Klientem
služby je celá rodina, nikoliv jedinec.

klientů		 5 rodin

Co se dělo v roce 2012
•Poskytování služby bylo ovlivněno finanční podporou donátorů. Služba byla
poskytována v omezeném režimu.
•Službu jsme poskytovali v lokalitách, kde působí naše služby a na zakázku OSPOD.
•Služba se profilovala na rodiny ve vyloučených lokalitách. Rodiny naši nabídku
přijaly a spolupracovaly na stanovených cílech.
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Podpora rodiny – Presanace
V roce 2012 jsme získali podporu od MPSV a realizovali projekt Podpora rodiny – Presanace. Tým projektu realizoval aktivity projektu v úzké
spolupráci s Terénním programem pro rodiny.
Zavádíme pojem „presanace“ – jedná se o krátkodobou aktivizační službu pro rodiny, jejichž situace prozatím nevyžaduje dlouhodobé sanační
doprovázení, ale na základě odborného odhadu lze usuzovat, že pokud se nebude řešit v počátku, problémy mohou eskalovat. Smyslem je
předcházet ohrožení dětí a rodiny.

Cíle projektu
1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
V rámci projektu jsme navázali spolupráci s 16 rodinami. Nejčastěji
používané činnosti byly doprovod, poradenství včetně podávání
zpětné vazby na klientovo jednání, zprostředkování informací, jednání
v zájmu klienta, nácvikové činnosti.

2. Spolupráce se školami, pověřenými osobami,
zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Celkem bylo osloveno 12 institucí a 11 školských zařízení. U 13
z celkem 16 rodin došlo k doprovodu rodičů do školy, dochází
k opakovaným návštěvám, které jsou efektivním nástrojem zlepšení
situace dítěte ve škole. Spolupracujeme s 11 školami.

3. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní
ochrana zaměřuje.

Došlo k 13 setkáním s pracovnicemi OSPOD a 21 jednáním klíčového
pracovníka nad konkrétními případy. Konaly se dvě případové
konference. S pracovníky OSPOD jsme profilovali rodiny vhodné pro
metodu presanace a vytvořili metodiku spolupráce.

4. Zřizování a provozování výchovně rekreačních
táborů pro děti.

Proběhla pobytová akce pro 14 dětí a dospělých z rodin doporučených
OSPOD. Program byl zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti
účastníků a téma osobní hygieny. Proběhlo pět akcí typu tvořivá dílna.
Velikonoční dílna s karnevalem, 2x pracovní dílna na zdobení oděvů,
Mikulášská besídka a výtvarná dílna, talentová soutěž organizovaná
rodiči „Tejnice má talent“ v Hrochově Týnci, soutěžní odpoledne
v Chrudimi a Hrochově Týnci. Celkem se všech akcí zúčastnilo více
než 100 osob. Proběhly čtyři jednodenní výjezdy pro zapojené děti dle
jejich výběru.
Realizátorka projektu: Mgr. Martina Švadlenková
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ŠANCE PRO dobrovolníky
Dobrovolnická agentura Šance pro Tebe šíří informace o dobrovolnictví, vyhledává vhodné dobrovolníky
a poskytuje dobrovolníkům služby jako je motivace, podpora a péče o ně.

Dobrovolnická agentura se zaměřuje na:
•dlouhodobé dobrovolnictví,
•krátkodobé dobrovolnictví,
•osvětu a propagaci dobrovolnictví,
•spolupráci dobrovolnických center
v Pardubickém kraji.

Co se dělo v roce 2012
•Zrealizovali jsme druhý ročník úspěšné akce Město plné
dobrovolníků. Akci natáčela Česká televize, reportáž byla odvysílána
v rámci zpravodajství z regionů na ČT 1 a ČT24.
•Proběhl vzdělávací seminář pro naše dlouhodobé dobrovolníky
s Michalem Zahradníkem.
•Po celý rok probíhaly motivační pohovory se zájemci o dobrovolnictví,
s dvanácti z nich byla uzavřena dlouhodobá smlouva a byli proškoleni.
•Uzavřeli jsme spolupráci s dalšími přijímacími organizacemi
Apolenka o. s. a Don Zordon o. s.

dlouhodobých
dobrovolníků		
krátkodobých
dobrovolníků

25
42

Dobrovolnická agentura o. s. Šance pro Tebe je akreditována u MV ČR
a své služby poskytuje na základě zákona č. 198/2002 Sb.
Organizace přijímající v roce 2012 dobrovolníky:
Šance pro Tebe o. s., CEDR Pardubice o. p. s, Apolenka o. s., Polom o. s,
Yanderov o. s., Terra Maddoda o. s.

Realizátor dobrovolnické agentury:
Veronika Němcová
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ŠANCE PRO aktivity
Centrum podpory volnočasových
a zájmových aktivit:
•poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení
pro aktivity klientů NZDM a TP,
•poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení
pro aktivity 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 vlastní 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.
Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit zajišťuje
realizaci filmového festivalu Jeden Svět a poskytuje podporu akci
Underground football cup.
Realizátor Centra podpory:
Bc. Martin Mikeš, od března 2013 přebrala realizátorství
Centra podpory Veronika Němcová

Festival Jeden svět
V roce 2012 jsme v Chrudimi ve spolupráci s organizací Člověk
v tísni uspořádali 6. ročník festivalu. Jeden svět se skládá ze dvou
částí. Z projekcí pro veřejnost a z promítání pro žáky základních
a středních škol. Festival Jeden svět v Chrudimi v roce 2012
navštívilo 451 diváků, z toho 318 diváků školních projekcí a 133
diváků z řad veřejnosti. Festival se konal pod záštitou starosty
města Chrudim Petra Řezníčka.

Underground football cup
V srpnu se konal již 25. ročník turnaje v malé kopané a večerního
koncertu na hřišti Janderov. Fotbalového turnaje se zúčastnilo
20 týmů. Šance pro Tebe byla v roce 2012 partnerem této akce.

podpořených klientských
akcí					31
podpořených akcí lidí
z místní komunity
29
zápůjček vybavení
125
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ŠANCE PRO vzdělávání
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 2012
•Realizovali jsme projekt Poznej svého teenagera. Jeho součástí byly dva
semináře. Semináře byly zaměřeny na porozumění dospívajícím a byly
určeny pro rodiče dospívajících, pěstouny, učitele a další. Lektoři Mgr. Michal
Zahradník a Mgr. Petr Pražák vedli semináře formou vžití se do situace
„svého“ dospívajícího. Seminářů se zúčastnilo 27 návštěvníků. Od března
2012 jsme začali provozovat Poradnu pro rodiče dospívajících. Poradna se
zaměřuje na vztahy rodičů a dětí. Poradnu v roce 2012 využilo 21 lidí.
V průběhu realizace projektu Poznej svého teenagera, v září 2012, jsme
zřídili také on-line poradnu na webových stránkách Šance pro Tebe.
•Zrealizovali jsme tři semináře, které byly otevřeny partnerům v síti sociálních
služeb: 24. 8. Lektorské dovednosti, lektor Michal Zahradník, 30. 9. Práce
s nemotivovaným klientem, lektor Eva Vernerová, 12. 10. Rozhodování
v zájmu dítěte a Attachment, lektorky Ria Černá a Jana Kocourková.
•Ve spolupráci se Základní školou Prachovice jsme připravili pro žáky školy
preventivní bloky.
•V roce 2012 jsme zavedli pravidelné interní vzdělávání formou tzv. Lunch
semináře. V rámci seminářů mohou zaměstnanci organizace představovat
svou dobrou praxi nebo vzdělávání či stáže, kterými sami prošli.
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ŠANCE PRO spolupráci
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. Skupina podporuje
spolupráci sociálních služeb města Chrudim. Skupina se v roce 2012 sešla čtyřikrát.

Pracovní skupina nízkoprahových
služeb Pardubického kraje Pražec
V roce 2008 jsme iniciovali vznik pracovní skupiny nízkoprahových služeb
Pardubického kraje. V roce 2012 pokračovala spolupráce zástupců Nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež (NZDM) a terénních programů (TP). Skupina složená ze
sedmi NZDM a tří TP se v roce 2012 sešla 7x. V dubnu již tradičně uspořádala Den
nízkoprahových služeb Pardubického kraje.

Komunitní plánování sociálních
služeb města Chrudim
Jsme členem základní triády Komunitního plánování sociálních služeb města
Chrudim.
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PROJEKTY A DOTACE V ROCE 2012
Individuální projekt Pardubického
kraje na sociální služby
Termín realizace: od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013
V roce 2012 jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb
v rámci „Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální
služby“. Tímto projektem byly v roce 2012 podpořeny sociální služby
poskytované dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let prostřednictvím
NZDM Futur a Áčko 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.

Projekt byl ukončen v lednu 2013.
Jeho prostřednictvím bylo podpořeno
799 mladých lidí ve věku 15 – 26 let.

Individuální projekt nám významnou mírou pomohl udržet kvalitní
zajištění nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Chrudimi
a v Prachovicích.
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Individuální projekt Podpora
integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit
v Pardubickém kraji
Termín realizace: 1. 7. 2012 – 31. 1. 2014
Uspěli jsme ve veřejné zakázce na zajištění terénních programů v sociálně
vyloučených lokalitách v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci. Zakázku
vyhlásil Pardubický kraj a jejím hlavním cílem je podpořit obyvatele ve věku
nad 15 let, kterým hrozí vyloučení ze společnosti. Šance pro Tebe také
poskytuje odbornou garanci v rámci této veřejné zakázky ve Svitavách.
Terénní prací ve vyloučených lokalitách se rozumí vyhledávání občanů,
kteří potřebují pomoc na příklad v oblasti bydlení, finanční gramotnosti,
ale i ve výchově dětí anebo v prevenci zdravotních problémů. Práce
sociálních pracovníků probíhá v přirozeném prostředí klientů, navazují
kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů pomoc sami nevyhledají, případně
ji zpočátku i odmítají. Sociální pracovníci své klienty také doprovází na
složitější jednání a pomáhají s úředními listinami.
Individuální projekt ‘‘Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji’’ je financován
z Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR.
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Krok za krokem do života

Krok za krokem do života II

Termín realizace: říjen 2011 až duben 2012

Termín realizace: listopad 2012 až červen 2013

Projekt podpořený společností Holcim Česko se zaměřuje
na neformální vzdělávání dětí ve věku 9 až 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.

Pokračující projekt podpořený společností Holcim Česko se zaměřil
na další neformální vzdělávání dětí ve věku 9 až 15 let, které žijí
v obci Prachovice a jsou klienty Terénního programu Jeskyně.
Projekt má preventivní charakter, každá z akcí je věnována určitému
tématu, např. péče o zdraví, první pomoc, vztahy mezi lidmi,
vzdělávání. V rámci projektu probíhají také zážitkové aktivity.
Do aktivit projektu se zapojili odborní lektoři.

Terénní práce pro děti a rodiny ohrožené
sociálním vyloučením v Chrudimi a okolí
Termín realizace: leden 2012 až prosinec 2012
Projekt uspěl ve 13. ročníku celonárodního projektu Pomozte dětem!, který pořádá České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti.
Dlouhodobý celonárodní projekt podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice.
Projektem jsme podpořili více jak 70 dětí, jejichž rodiny byly vystěhovány z lokality v Revoluční ulici v Chrudimi a ocitly se mimo dosah
nízkoprahových služeb. V terénu jsme vyhledali děti a jejich rodiče, oslovili jsme je s novou nabídkou služeb (doprovázení, soc. poradenství
a asistence při zvládání výchovy atd.). Služba byla poskytována terénní formou, aby mohla flexibilně reagovat na potřeby klientů.
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DOTACE
Pardubický kraj
1. Dotační program: Program podpory sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Podpořeny služby NZDM Futur, NZDM Áčko, TP Streetwork,
TP Jeskyně.
2. Dotačního program: Program podpory poskytování
činností a služeb působících proti sociálnímu vyloučení
Podpořen projekt Dobrovolnictví v komunitách.

Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Dotační program: Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci
ze státního rozpočtu pro rok 2012
Podpořeny služby NZDM Futur, NZDM Áčko, TP Streetwork
a TP Jeskyně.
Dotační program: Preventivní programy na podporu rodiny
Podpořen projekt Podpora rodiny - Presanace

Město Chrudim
1. Přidělena přímá dotace na rok 2012 na běžné provozní náklady
v objektech sídla organizace, na částečné pokrytí mzdových
nákladů a na vybavení.
2. Přidělena kulturní dotace na realizaci festivalu Jeden svět
v roce 2012.
3. Přidělena ostatní dotace na realizaci Chrudim street meetingu
v roce 2012.
4. Poznej svého teenagera - podpořeno grantem města Chrudim
v programu Zdravé město a místní Agenda 21.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Dotační program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace na projekt: ŠANCE PRO volný čas
a neformální učení dětí a mládeže.

Ministerstvo vnitra ČR
Dotační program: Dobrovolnická služba
Podpořeny projekty Dobrovolnictví v komunitách I a Dobrovolnictví
v komunitách II.
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ŠANCE PRO TEBE V ČÍSLECH
Výkaz zisku a ztráty 2012 v Kč
NÁKLADY
materiál
energie
zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
daně a poplatky
CELKEM

hlavní činnost
502 262,00
214 513,11
1 900,00
106 350,60
51 846,00
781 474,26
5 956 751,00
6 240,00
11 000,00
1 668,00
7 634 004,97

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

hlavní činnost
113 792,00
x
17 747,00
88 911,00
7 440 946,00
7 661 396,00

hospodářská činnost
x
x
5 889,13
x
x
x
x
x
x
x
5 889,13
hospodářská činnost
x
9 226,00
x
x
x
9 226,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:
hlavní činnost ... 27 391,03
ZISK ZA ORGANIZACI CELKEM: ... 30 727,90

Rozvaha 2012 v Kč
AKTIVA
dlouhodobý majetek
zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva
CELKEM

k 1.1.2012
0,00
5 560,13
71 003,42
787 909,23
944 720,77
1 809 193,55

k 31.12.2012
0,00
0,00
66 981,00
930 422,58
1 446 203,22
2 443 606,80

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

k 1.1.2012
185 959,59
114 183,86
0,00
1 461 556,38
47 493,72
1 809 193,55

k 31.12.2012
300 143,45
30 727,90
0,00
2 046 479,00
66 256,00
2 443 606,80

hospodářská činnost ... 3 336,87
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Příjmy dle zdrojů
v roce 2012 v Kč
Město Chrudim
Pardubický kraj
MPSV
MŠMT
MV
Pomozte dětem
Individuální projekt
Individividuální projekt II
Holcim
Přijaté dary na hl.činnnost
Hospodářská činnost
Vlastní hlavní činnost
CELKEM

514 000,00
460 000,00
1 315 786,00
57 000,00
101 552,00
345 000,00
3 278 167,00
1 372 441,00
74 911,00
11 000,00
9 226,00
131 539,00
7 670 622,00

Náklady dle středisek
v roce 2012 v Kč
6,70%
6,00%
17,15%
0,74%
1,32%
4,50%
42,74%
17,89%
0,98%
0,14%
0,12%
1,71%
100,00%

Hospodářská činnost
NZDM Áčko
NZDM Futur
Terénní program Jeskyně
Terénní program Streetwork
Komunitní program
Terénní program v rodinách
Presanace
Sanace
CELKEM

5 889,13
1 633 411,08
1 779 787,00
808 346,00
843 826,03
409 080,36
1 373 217,00
674 475,50
111 862,00
7 639 894,10

0,08%
21,38%
23,29%
10,59%
11,03%
5,37%
17,80%
8,83%
1,63%
100,00%
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za financování našich
služeb v roce 2012
MĚSTO CHRUDIM

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který
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

Individuální projekt Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji, který je financován
z Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR.
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Děkujeme za podporu našich aktivit
a za spolupráci v roce 2012
Děkujeme městu Chrudim, všem zastupitelům a Radě města.
Děkujeme panu Petru Řezníčkovi, starostovi města Chrudim.
Děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí Martině Zelenkové.
Děkujeme Radce Pochobradské, manažerce prevence kriminality
a všem pracovníkům Oddělení prevence. Děkujeme Martině
Zabranské, vedoucí Oddělení péče o rodinu a dítě a všem
pracovnicím tohoto oddělení. Děkujeme paní Monice Slaninové z
Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Děkujeme také
pracovníkům Odboru správy majetku, zejména Danielu Stuchlíkovi
a Jaroslavu Votrubovi. Děkujeme také pracovníkům Odboru investic,
kteří řídili opravu střechy Agory.
Děkujeme zástupcům Pardubického kraje. Děkujeme panu
radnímu Pavlu Šotolovi, vedoucí koncepčního oddělení Petře
Šrámkové, koordinátorovi romských poradců Radku Flosmanovi,
Ivaně Bukačové, ale i dalším úředníkům Pardubického kraje
za vstřícné jednání.
Děkujeme organizacím a institucím za spolupráci v roce 2012.
Chceme poděkovat Amalthee o. s., SVP Archa, Probační a mediační
službě Chrudim, Centru J. J. Pestalozziho, Rodičovskému centru
Radovánek o. s. v Heřmanově Městci, Charitě Pardubice, sociálnímu
odboru Městského úřadu v Heřmanově Městci a společnosti Komtur
Security. Dále děkujeme za spolupráci Kruhu zdraví a Mlsnému
peciválu.

Poděkování patří také Úřadu práce, vedoucímu oddělení
zaměstnanosti panu Vladimíru Mládkovi a sociálním pracovnicím
dávek hmotné nouze.
Děkujeme zástupcům dalších obcí, ve kterých poskytujeme naše
služby. Paní Bohuslavě Čepové, starostce obce Prachovice, Zdeňce
Sedláčkové, místostarostce obce Heřmanův Městec, Martině
Lacmanové, starostce obce Chrast a starostovi Hrochova Týnce
Miloslavu Besperátovi.
Děkujeme školám, se kterými spolupracujeme v zájmu našich
klientů. ZŠ Školní náměstí, Speciální ZŠ Chrudim, ZŠ Prachovice, MŠ
Prachovice, ZŠ v Heřmanově Městci, ZŠ a Praktické škola Chotěboř,
ale i dalším školám, se kterými jsme měli možnost spolupracovat.
Děkujeme paní Aleně Bauerové za doprovázení strategickým
plánováním organizace. Děkujeme Petru Pražákovi za spolupráci v
rámci projektu Poznej svého teenagera a při realizaci festivalu Jeden
svět. Za zavádění kvality řízení v naší organizaci děkujeme Janu
Syrovému, Jánu Čupkovi a Jindře Koldinské. Robertu Rusznákovi
děkujeme za poradenství při řešení exekucí našich klientů.
Děkujeme členům o. s. Šance pro Tebe, našim zaměstnancům
a dobrovolníkům. Za jejich zájem, za jejich podporu
a sounáležitost.
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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
ředitel, 		
statutární zástupce 		
e-mail: milan@sance.chrudim.cz

Bc. Milan Štorek
tel.: 739 253 793

zástupce ředitele, 		
statutární zástupce 		
e-mail: martina@sance.chrudim.cz

Ing. Martina Šťastná
tel.: 733 105 834
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