VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2006

HISTORIE, ZAMĚŘENÍ
A POS LÁNÍ ORG A N I Z A C E
Občanské sdružení Šance pro Tebe
působí na Chrudimsku od roku 1998. Od počátku své existence se organizace
prezentuje v první řadě jako poskytovatel sociálních služeb pro děti, mládež a
mladé dospělé, přičemž podpora volnočasových, zájmových a komunitních činností
je pojímána jako přirozený rámec služby a zároveň logické propojení k dalším aktivitám
v regionu. Toto zaměření bylo shrnuto ve formulaci původního poslání:
Podpora a motivace mladých lidí v chrudimském regionu,
kteří hledají svoji cestu v životě a chtějí dostat šanci.
Činnost sdružení kontinuálně navazovala na výsledky práce nadace Šance pro Tebe
(1992 – 1998), která na počátku devadesátých let (inspirována zkušenostmi a
zážitky z německého Rettlingenu) iniciovala vznik a podpořila další vývoj několika
projektů směrovaných ke skupinám mládeže ohrožených sociálním vyloučením:
projekt česko-německých výměn mládeže, vznik samosprávného klubu mladých Agora
a sítotiskové dílny Graﬁs, založení odd. soc. prevence OkÚ. Dále navazujeme
na činnost spolku Mach (sloučen s o. s. ŠpT r. 2002), který vznikl za účelem zajištění
chodu Klubu Agora jako „ místa k setkávání “ a na výsledky činnosti oddělení
sociální prevence Okresního Úřadu Chrudim.

HISTORIE, ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ ORGANIZACE

Slovo na úvod aneb jak to vidí externisti:
S Šancí jsem pracoval téměř rok na strategickém plánu, který byl
v roce 2006 dokončen. Bylo to hodně práce, ale na společná setkání
jsem se těšil. Proč? Chtěli změnu, věděli, že je potřeba věci naplánovat,
a tvrdě pracovali. Díky Michalovu dokončování výstupů a jejich dalšímu
rozvíjení mají velmi dobrý strategický plán, mám z něj radost. Ještě
větší radost mám ale z toho, že se jej postupně daří naplňovat a Šance
pluje směrem, který si vytyčila. Toliko k mé externí účasti.
Z obecnějšího pohledu je vývoj Šance velmi dobrý: skončilo krizové řízení,
stabilizovaly se finance, naskakují vnitřní řídící mechanismy, obrat se
zvýšil téměř o 1,5 mil. (z 3,5 téměř na 5), zavádí se střední úroveň
řízení, přicházejí lidé s velkým potenciálem, Šance si našla svoje místo jak
v regionu tak v oboru..........prostě radost.
A tak bych chtěl starým tahounům, ale i těm novým popřát hodně energie a
potěšení z vykonané práce (která není hned vidět, ale časem nese své plody).
Ale hlavně: nenechte se otrávit!
Ivo Kačaba

HISTORIE, ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ ORGANIZACE

Důležité mezníky vývoje sdružení:
1998

založení sdružení a jeho registrace MV ČR

1999

spolupráce s klubem pro mladé Agora (programy pro děti a mládež
- nízkoprahový klub Koloběžka/Futur) a realizace projektů sítotisková
dílna; mezinárodní projekt výměn mládeže se spolkem Mach

2002

v rámci realizace projektu terénní práce v obci Prachovice má sdružení
prvního profesionálního pracovníka; zapojení do programu evropské
dobrovolnické služby; na sklonku roku sloučení se spolkem Mach

2003

profesionalizace sdružení (celkem 5 pracovníků); téměř pětinásobné
zvýšení obratu; rozvoj sociálních projektů - Futur, streetwork v Chrudimi
a Prachovicích; převzetí aktivit v souvislosti s provozováním klubu Agora

2004

další personální rozvoj (7 zaměstnanců); stabilizace programů a řízení
na projektové úrovni; zahájení transformace sdružení (posílena
manažerská složka a výkonné řízení

2005

pokračuje personální rozvoj (9 zaměstnanců); zahájen dlouhodobý
proces strategického plánování a přechod na dvoustupňový systém
řízení (programy a výkonné vedení); získáváme první zdroje
z fondů EU a zahajujeme realizaci Globálního grantu

Poslání o. s. Šance pro Tebe
bylo v rámci strategického plánování v roce 2005 nově formulováno jako:
podpora aktivní seberealizace jednotlivců a skupin
pro rozvoj otevřené a tvořivé místní komunity
V aktualizovaných stanovách (z roku 2005) se sdružení zavazuje
naplňovat poslání prostřednictvím těchto činností:
» provozovat dům č.p. 92 ve Štěpánkově ulici jako „místo k setkávání“

Agora a dle potřeby re alizovat nízkoprahové sociální programy pro děti,
mládež, mladé dospělé a skupiny ohrožené sociální exkluzí, podporovat
a realizovat kulturní a společenskou činnost

» podporovat a realizovat činnost v oblastech: dobrovolnictví, vzdělávání

a spolupráce (včetně mezinárodní)

» realizovat aktivační, motivační a expertní činnosti v komunitě
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ŠANCE PRO TEBE
V ROCE 2006
I když se nám teď s odstupem zdá, že se vlastně skoro nic nedělo, byl
rok 2006 nabytý událostmi. Je to možná i tím, že jich bylo hodně a jak
už to tak bývá, to dobré se snáze zapomíná. Ale Výroční zpráva je
příležitostí zavzpomínat a poznamenat si to důležité pro budoucí
ohlédnutí.

Hlavní osnovu a takt našim aktivitám udával projekt Šance pro Nás,
Globální grant, financovaný z fondů EU. V jeho rámci se nám podařilo
připravit k dokončení Strategický plán rozvoje organizace do roku
2010 (bez něho by bylo nemožné pomýšlet na další unijní zdroje,
chyběl by základní rozhodovací nástroj jak, s kým a hlavně proč,
programy by se rozvíjely separátně a organizace by se postupně
měnila v nesourodý slepenec krátkodobých projektů přežívajících z
roku na rok). Sociální programy jako nejsilnější a nejrozvinutější organizační složka zpracovaly první samostatný akční plán a značně se tak
emancipovaly (dokladem jsou i akreditace jednotlivých klubů, které
jsme získali počátkem roku 2007).
Komunitní program připravil „mega“ výměnu mládeže – v zatěžkávací
zkoušce obstál i když měl víc štěstí než rozumu (56 lidí v prostorách
domu Agora a přilehlém okolí a 600 tis obratu za 14 dní). Kromě toho
připravil již tradičně „ spontánní“ dobrovolnictví k akreditaci a konečně
vznikl nový grafický manuál organizace (Hurá, třeba už budeme mít
i nové www stránky!)
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šANCE PRO TEBE V ROCE 2006

Počátek roku byl pro nás velkou neznámou: v předchozím období
bylo nutné za pochodu pozměnit nejen strukturu organizace, ale
samozřejmě i financování a po pravdě, jediné chybné strategické
rozhodnutí by znamenalo, když ne katastrofu (rušení služeb,
propouštění zaměstnanců), tak přinejmenším ztrátu času a příležitostí
pro rozvoj. Oddechnout jsme si mohli v květnu, když jsme zjistili, že
záměry vyšly naopak lépe, než jsme se odvážili doufat.

Aktivační programy prošly zásadními změnami. Rozhodli jsme se je
nadále důsledně profilovat na základě nízkoprahových principů a
ukončili tak, jak doufáme, nekonečné pochybnosti o jejich smyslu,
potřebnosti a zacílení. Součástí programu se tak stal doposud
na pomoc zaměřený projekt skateareálu, nadace Vodafon podpořila
v rámci programu VPOHO renovaci interiéru přízemí Domu Agora.
Vznikl tak klubový prostor určený pro dospívající a mladé dospělé
s tvořivým potenciálem, který si zároveň zachoval multifunkční
charakter a může tak být využíván i dalšími aktivisty v lokalitě (např.
kulturní akce, osvěta, Festival Jeden Svět, svépomocné aktivity
marginalizovaných skupin).
Jak je v pomáhajících profesích běžné, nezůstal profesionální tým
neměnný.Celkem se v různých pozicích vystřídalo na 15 zaměstnanců.
I touto zkouškou jsme prošli úspěšně, i když ne bez námahy.
Významné pro další rozvoj je, že se podařilo z velké části obměnit
letité zařízení a vybavení, včetně zázemí pro zaměstnance. Tahle
zdánlivě okrajová změna, nás zaměstnance vskutku potěšila.

šANCE PRO TEBE V ROCE 2006

Co potěšilo vedení je, že se konečně podařilo přijmout na zkrácený
úvazek vlastní účetní, která svoji práci umí a má nás, nefinanční
experty, ráda.
Trochu smutné jsou „přidané“, ale nutné důsledky profesionalizace a
růstu: vzdálení organizace od jejích zakladatelů, čím dál tím menší
prostor pro vzájemné setkávání a sdílení obyčejných a všedních
obsahů mezi zaměstnanci a týmy.
Do roku 2007 nevstupujeme o nic jistější než před rokem, ale
s vědomím, že jsme schopni se postarat nejenom o sebe, ale
hlavně o své klienty a že můžeme a umíme být užiteční.
Chci tedy na závěr za vedení organizace popřát Šanci, všem jejím
členům, zaměstnancům, dobrovolníkům a příznivcům šanci, aby
mohla být čím je a nemusela být čím být nechce.
Michal Zahradník
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Projekt “Šance pro nás“Globální grant ESF

Evropská dobrovolná služba - EVS

AKTIVAČNÍ
PROGRAMY

Mezinárodní výměnný projekt

Hudební festival Yanderov

NZDM Streetareál Chrudim - Skatepark

výkonné
řízení

strategické
řízení
PORADNÍ ORGÁN

KOMUNITNÍ
PROGRAMY

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÁ STRUKTURA
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- společenské a kulturní aktivity
- volnočasové aktivity

programy
SOCIÁLNÍ
PROGRAMY

Klub Agora - místo k setkávání

NZDM Kopretina

NZDM Jeskyně - Prachovice

NZDM Futur

zařízení, projekty, aktivity

ORGANIZAČNÍ A
PROGRAMOVÁ STRUKTURA
VALNÁ HROMADA
KONTROLNÍ ORGÁN
(předseda a 1 člen)

RADA SDRUŽENÍ
(předseda a 2 místopředsedové)
VEDENÍ
(výkonný a projektový manager)

MANAGMENT
(vedení + vedoucí programů)

SOCIÁLNÍ PROGRAMY
Poslání:

Pomoc a podpora dětem, mládeži a mladým dospělým v obtížných
životních situacích (v procesu vytváření vlastní i skupinové identity,
vystavení riziku diskriminace a marginalizace a jejich důsledků).

Cíle:

�� kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt

pracovníků s cílovou skupinou a prohlubovat důvěru ve vztahu

��umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním

prostředí a pomáhat jim řešit jejich nepříznivou sociální situaci

�� poskytovat cílové skupině základní sociální servis (poradenství,

zprostředkování pomoci a kontaktu, doprovod, situační intervence,
poskytování základních informací) zmírňující rizika, která vyplývají
ze stávajícího životního stylu
�� nabízet cílové skupině pozitivní alternativy trávení volného času a
pomáhat jí v hledání životních alternativ
�� monitorovat situaci v lokalitě a zjišťovat údaje o rizikových skupinách
mladých lidí

Cílová skupina:

SOCIÁLNÍ PROGRAMY

Primární cílová skupina - děti, mládež a mladí dospělí v obtížných životních
situacích (např.vyrůstání v sociálně diskvalifikujícím prostředí, s výchovnými a
vzdělávacími problémy, ohrožení sociálními patologiemi, neproduktivní
a rizikové trávení volného času, pomíjení většiny nabídek institucionální
péče apod.).
Sekundární cílová skupina - jednotlivci a skupiny z blízkého sociálního
okolí primární cílové skupiny ohrožené sociálními patologiemi včetně
sociálního vyloučení (rodinní příslušníci, partneři) lokální komunita,
v níž žije primární cílová skupina.

Poskytované služby:

�� Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (primární CS)
�� Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (primární CS)
�� Sociální poradenství (primární CS, sekundární CS - rodiče)
�� Sociálně terapeutické činnosti (primární CS, sekundární CS)
�� Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí (primární CS)
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Aktivity určené pro širokou veřejnost:

�� Informační servis
�� Poskytnutí stáže pro studenty, kolegy z oboru a dobrovolníky
�� Preventivní aktivity na ZŠ

Obsah:

Nízkoprahová kontaktní práce je ve městě Chrudimi a v obci Pracovice
zaměřena na vyhledávání a kontaktování cílových skupin mladých lidí
ve věku 5 – 26 let, kteří tráví většinu volného času na ulici, a to buď
z důvodu pasivního přístupu k životu (a malé tvořivosti) anebo proto, že
ulice je prostor spojený s jejich životním stylem či koníčkem. Jejich
charakteristickým rysem je i to, že často míjejí téměř všechny typy
institucionální péče a organizované zájmové činnosti.

Realizace v roce 2006:

Program byl realizován prostřednictvím 3 projektů:
NZDM Futur, NZDM Kopretina a NZDM Jeskyně.
NZDM Kopretina je určen dětem, které jsou ohrožené sociálním
vyloučením v lokalitě u chrudimského nádraží ve věku 5-11 let.
NZDM Futur navštěvují děti a mládež v obtížných životních situacích
v Chrudimi ve věku 11-22 let.

Realizace programu byla přímo zabezpečena profesionálním realizačním
týmem, k 31.12.06 měl tým pět přepočtených úvazků HPP ( v průběhu
roku se v týmu vystřídalo celkem 7 osob) ve složení: Daniel Bakeš (do 3/06),
Bc. Šárka Jedličková, Bc.Ivana Hejduková, Bc.Milan Štorek (od 5/06),
Bc. Marek Lehocký (do 11/06), Leona Hniličková (od 10/06), Bc. Lucie
Kohlerová (11/06). Externí podporu programu zajišťovali supervizor
MUDr. Jakub Minařík a metodické vedení Mgr.Iva Pellarová. Program
dále využíval pomoci 3 dobrovolníků, z toho jednoho EVS.
V roce 2006 došlo ke stabilizaci programu (pravidelná otvírací doba,
personální zajištění) a z toho plynoucí udržení a prohloubení vztahu s
klienty. Program také pracoval na zvyšování kvality poskytovaných
služeb (práce na naplňování oborových standardů České asociace
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SOCIÁLNÍ PROGRAMY

NZDM Jeskyně je pro děti a mládež v obtížných životních situacích v
obci Prachovice ve věku 7 - 22 let.

streetwork – cvičný audit 10/2006, získání osvědčení kvality
ČAS jaro 2007 pro všechna 3 zařízení), tak aby byl připraven
poskytovat služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006.
Program se též účastnil strategického plánování organizace do roku
2010 a rozvinul spolupráci s dalšími institucemi.
Počet klientů: 212
Kontaktů: 3690
Prvokontakt: 86
Sociálních služeb: 1329

Cíle na rok 2007:

�� obstát v ostrých auditech kvality ČAS a připravit se na inspekce MPSV
�� zkvalitnit stávající služby a jejich evidenci a hodnocení (zaměření na

potřeby konkrétního klienta a jeho benefity)

�� zkvalitnit spolupráci s ostatními programy ŠpT – Aktivační program a

Komunitní program

�� zkvalitňovat metodiku služeb – případně rozvinout speciální sociálně

právní poradenství a primárně preventivní aktivity rozvinout do samostatného
projektu
�� zkvalitnit informovanost o službě a získávání zpětných vazeb
�� zapojit se do spolupráce na místní a krajské úrovni (komunitní plánování
soc. služeb)

SOCIÁLNÍ PROGRAMY

VÝDAJE SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2006
Mzdové náklady
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní náklady
CELKEM
ZDROJE FINANCOVÁNÍ

1 962 916,00
485 659,34
697 708,52
27 098,00
3 173 381,86
NROS (VPOHO)
6%
Město Chrudim
10 %
Pardubický kraj
12 %
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MŠMT
2%

Obec Prachovice
1%
Výdaje
z nevázaných
zdrojů 1 %

MPSV 68 %

AKTIVAČNÍ PROGRAMY
Poslání:

Podpora a asistence skupinám i jednotlivcům, kteří chtějí realizací
svého tvořivého potenciálu předcházet marginalizaci a diskriminaci a
přispívat k rozvoji komunity, otevřené především potřebám dětí,
mládeže a mladým dospělým.

Cíle:

�� kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt

pracovníků s cílovou skupinou a prohlubovat důvěru ve vztahu

�� umožnit jednotlivcům i skupinám smysluplné trávení volného

času a tím aktivizovat jejich tvořivý potenciál k seberealizaci a realizaci
záměrů k obecnějšímu prospěchu, vybavení klienta k cílevědomému
realistickému a k onstruktivnímu prosazování vlastních a skupinových
zájmů, zlepšení orientace ve společnosti, schopnosti spolupráce
a dlouhodobého spolubytí
�� poskytovat cílové skupině základní sociální servis (poradenství,
zprostředkování pomoci a kontaktu, doprovod, situační intervence,
poskytování základních informací) zmírňující rizika, která vyplývají
ze stávajícího životního stylu

Primární cílová skupina: jsou dospívající a mladí dospělí ve věku
16 -26 let, kteří jsou schopni realizací svého tvořivého potenciálu
aktivně zmirňovat rizika vlastní marginalizace a diskriminace (příslušníci
subkultur, lidé s nedostatečným zázemím - tráví většinu volného času
ve veřejných prostorách, apod.).
Sekundární cílová skupina: je blízké sociální okolí primárních cílových
skupin ohrožované sociálními patologiemi včetně sociálního vyloučení
(rodiny, partneři, vrstevnické skupiny) a lokální komunity s nimiž primární cílová
skupina přichází do styku.

Poskytované služby:

�� Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby
�� Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
�� Sociální poradenství
�� Sociálně terapeutické činnosti
�� Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí
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AKTIVAČNÍ PROGRAMY

Cílová skupina:

Obsah (činnosti a služby):

���nízkoprahová kontaktní práce ve městě Chrudim zaměřena na vyhledávání

a kontaktování cílových skupin dospívající a mladé dospělé ve věku
16 – 26 let, kteří tráví většinu volného času ve veřejných prostorách
��aktivizace, podpora a asistence u zájmových a volnočasových aktivit
�� provozně produkční zajištění podpůrných rámců, dramaturgie a
produkce vlastních, společenských a zájmových aktivit, spolubytí a
doprovod v obtížných životních situací, informační servis, poradenství
a zprostředkování služeb návazných programů

Realizace v roce 2006:

Program byl realizován v rámci projektů:
Klub Agora, NZDM Streetreál - Skateareál, Hudební festival Yanderov.

AKTIVAČNÍ PROGRAMY

Klub Agora: začátkem roku 2006 došlo k přípravě realizace prostorových
a dispozičních změn klubu (zajištění posudku statika, povolení stavebního
odboru, dispoziční studie, kontrahováni dodavatelé). V druhé polovině
roku 2006 proběhla rekonstrukce prostor vhodných pro provoz nízkoprahového
klubu pro dospívající a mladé dospělé za finanční podpory Nadace Vodafone
v projektu VPOHO. Tato rekonstrukce se týkala klubových prostor a jeho
vybavení. Na rekonstrukci se podíleli dobrovolníci z dobrovolnického
centra, z řad aktivistů a samotných pracovníků o.s. Šance pro Tebe.
NZDM Streetareál: jedná se o terénní kontaktní práci s cílovou skupinou
mládež a mladí dospělí 8 - 26 let z poměrně uzavřených skupin „skejťáků“,
„bikerů“ a „grafiťáků“, kteří tráví většinu času v prostorách skateareálu.
Jedná se o volně přístupnou asfaltobetonovou plochu s překážkami
vyrobenými ze dřeva a pozinkovaného plechu. Je v majetku města
Chrudim. Zázemím pro pracovníky a prostor pro individuální práci s klientem
je Bouda, sloužící jako kontaktní místo s cílovou skupinou. Provoz zajišťují
dva pracovníci Aktivačních programů o.s. Šance pro Tebe a to ve všedních
a to v úterý a ve čtvretk od 15:00 do 18:00 hodin. Podařilo se nám
nastartovat pořádání závodů (s výhledem každoročního opakování)
FIRS BIKE CONTEST za finančního přispění města Chrudim - odbor prevence
kriminality, a sponzorů - regionální sk8shopy. Tuto akci uspořádalo
8 dobrovolníků a 3 pracovníci o.s. Šance pro Tebe.
Hudební festival Yanderov – festival zaměřený především na podporu
mladých začínajících kapel, jedná se o již tradiční kulturní událost
krajového významu a samotnými návštěvníky označován jako akce
„kde se potkáme všichni“.
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NZDM Streetareál
Počet klientů: 55
Kontaktů: 428
Prvokontakt: 11
Sociálních služeb: 23

Klub Agora

Počet akcí: 27
Počet návštěvníků: 1028 (cca 38 návštěvníků na akci)

Cíle na rok 2007:

�� zahájení pravidelného provozu NZDM Agora – místo k setkávání
�� zpracovávání procesních metodik a manuálů
�� stanovení pravidel pro klub a prostor domu Agora – sestavení

harmonogramů pro využití hudební zkušebny, horolezecké stěny,
sálu a zasedací místnosti
�� příprava na hodnocení kvality služeb ČAS a registraci sociálních
služeb na MPSV
�� zkvalitnění PR nízkoprahového klubu Agora a jeho prostor a získávání
zpětných vazeb
VÝDAJE AKTIVAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2006
115 492,00
48 738,50
273 593,90
5 000,00
442 824,40

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Pardubický kraj
7%
Město Chrudim
35 %

Výdaje
z nevázaných
zdrojů 24 %
MŠMT
34 %
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AKTIVAČNÍ PROGRAMY

Mzdové náklady
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní náklady
CELKEM

KOMUNITNÍ PROGRAMY
Poslání:

budování příznivého prostředí pro mladé v místních komunitách

Cíle:

Komunitní program je rozvojovým (nejmladším) programem o.s. Šance
pro Tebe. Jeho cílem je vytvořit nový program organizace, který jako
nástroje k naplnění poslání používá vzdělávání, dobrovolnictví, mezinárodní
spolupráci a aktivní podporu sítí.

Cílové skupiny:

» Aktivní lidé se zájmem o dobrovolnictví, a neformální vzdělávání.
» Aktivisté a členové aktivistických skupin. Lidi napříč věkovým spektrem

s přirozenou potřebou pomáhat jiným a starat se o svoje okolí.

» Místní komunita (široká, odborná i politická veřejnost).
» Profesionálové a dobrovolníci v oblasti sociální a komunitní práce,

pedagogiky a v příbuzných oborech, partneři, oborově nebo duševně
spřízněné organizace.

Realizace v roce 2006

Rozvoj: Základem rozvoje nejenom Komunitního programu, ale celé
organizace v r. 2006 byla realizace projektu Šance pro Nás (Globální
grant ESF). Projekt je zaměřen na posílení kapacity organizace a vývoj
dobrovolnických služeb.
» Bylo dokončeno strategické plánování organizace a programů do roku

KOMUNITNÍ PROGRAMY

2010.

» Byl vyprofilován Komunitní program.
» Vznikly metodiky formalizovaného dobrovolnictví a základní balík

dokumentace pro akreditaci dobrovolnické agentury na MVČR.

» Systematicky se pracovalo na získáni finančních zdrojů pro zajištění

udržitelností programu (což bylo ztíženo přijetím nového zákona o sociálních
službách 108/2007 Sb).
» Získali jsme akreditací ČNA Mládež na přijímaní a vysílání dobrovolníků
Evropské dobrovolnické služby(EVS). Realizovali jsme šestistrannou
čtrnáctidenní výměnu mládeže v Chrudimi.
» Zorganizovali jsme v Chrudimi 1. ročník filmového festivalu o lidských
právech Jeden svět.
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Služby a činnosti:

» vzdělávání - vzdělávání profesionálům, dobrovolníkům a aktivistům a
expertní služby pro kolegy v sítí a komunitě,
» dobrovolnictví – servis dobrovolníkům, neformálním dobrovolnickým
skupinám a příjemcům dobrovolné pomoci v Chrudimi a okolí, včetně Pardubic
» mezinárodní spolupráce – mezinárodní dobrovolnictví a výměny
» podpora sítí - propojování organizací fungujících v oblasti sociálních
služeb, pedagogiky, volnočasových aktivit, kultury, orgány
místní správy a samosprávy, neformální skupiny.
Chceme o sobě navzájem vědět, podporovat se a spolupracovat
na vzniku jedné efektivní sítě služeb pro naší komunitu.

Realizace a statistiky:
dobrovolnictví:

» interní vzdělávání cyklus (14 osob, 6 x 4 hod)
» školení pro dobrovolníky (16 osob 2x 8 hod)
» 8 dlouhodobých dobrovolníků
» 48 krátkodobých dobrovolníků
» 2 přijímající organizace
» 4 samostatné aktivistické skupiny

mezinárodní spolupráce:
» 1 přijatý dobrovolník - Daniel Martins z Portugalska.
» 1 vyslaný dobrovolník – Jiří Kalát do Talinu
» 56 účastníků mezinárodního výměnného projektu Respect me like I am z 6 zemí
Evropy (Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Česká Republika)
podpora sítí:
» 3 x naši zaměstnanci poskytovali mediační služby městu Chrudim pří setkáni s občany
» 2x zprostředkování jednáni aktivistických skupin s představiteli města Chrudim
» rozšířili jsme počet bilaterálních partnerství s organizacemi v odborné síti
» expertní služby zaměstnanců ŠpT organizacím v odborné a lokální síti
(Česká asociace streetwork, o.s. Proxima Sociale/Praha, o.s.Ratolest/Brno,
o.s.Prometeus/Pardubice, o.s. Amalthea/Pardubice, Divadlo 29/Pardubice,
město Chrudim, o.s.Terra Madoda/Pardubice, Linka důvěry/ Pardubice, aj.)

Cíle na rok 2007:

» akreditace dobrovolnické agentury na MVČR
» úspěšné ukončení projektů „Šance pro Nás“(GG ESF)
» získání finančních prostředků pro udržení programu ve stávajícím

rozsahu a případně i pro jeho další rozvoj

» rozvoj metodik dobrovolnictví jako nástroje zvyšování kompetencí
» přechod dobrovolnické agentury na regulérní provoz
» rozšíření pracovního týmu (v současné době program realizuje jeden

zaměstnanec ve spoluprací s vedením a dobrovolníky)
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KOMUNITNÍ PROGRAMY

vzdělávání:

VÝDAJE KOMUNITNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2006
Mzdové náklady
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní náklady
CELKEM

311 801,00
6 807,00
605 311,54
2 538,00
926 457,54

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

NROS
(Globální grant)
19 %
Česká národní
agentura
Mládež
51 %

Výdaje
z nevázaných
zdrojů 30 %

KOMUNITNÍ PROGRAMY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

“ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou
zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“
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7 360,00

Příjmy od klientů

P ŘÍ JM Y CELKEM

4 710 471,34

511 565,54

50 000,00

Dary soukromých subjektů

Ostatní příjmy

177 846,50

40 000,00

Obec Prachovice

Nadace rozvoje občanské
společnosti (VPOHO)

462 000,00

Město Chrudim

173 680,00

430 000,00

Pardubický kraj

Nadace rozvoje občanské
společnosti (Globální grant)

209 000,00

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

473 919,30

2 175 100,00

Ministerstvo práce a sociálních
věcí

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
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Česká národní agentura
Mládež

Celkem

Zdroj příjmů

100,00

10,86

0,16

1,06

3,78

3,69

10,06

0,85

9,81

9,13

4,44

46,18

%

3 162 704,79

164,79

6 960,00

-

177 846,50

-

-

40 000,00

302 633,50

400 000,00

60 000,00

2 175 100,00

z toho
Sociální
programy

370 348,50

31 582,00

400,00

-

-

-

-

-

159 366,50

30 000,00

149 000,00

-

z toho
Aktivační
programy

PŘÍJMY DLE ZDROJŮ V ROCE 2006

712 044,05

14 444,75

-

50 000,00

-

173 680,00

473 919,30

-

-

-

-

-

z toho
Komunitní
programy

465 374,00

465 374,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z toho
Hospodářská
činnost

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
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762 716,19

Výdaje z nevázaných zdrojů
4 904 261,99

177 846,50

Nadace rozvoje občanské
společnosti (VPOHO)

VÝ DAJE CELKEM

173 680,00

40 000,00

Obec Prachovice

Nadace rozvoje občanské
společnosti (Globální grant)

462 000,00

Město Chrudim

473 919,30

430 000,00

Pardubický kraj

Česká národní agentura Mládež

209 000,00

2 175 100,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Celkem

Zdroj výdajů

100,00

15,55

3,63

3,54

9,66

0,82

9,42

8,77

4,26

44,35

%

3 173 381,86

17 801,86

177 846,50

-

-

40 000,00

302 633,50

400 000,00

60 000,00

2 175 100,00

z toho
Sociální
programy

442 824,40

104 457,90

-

-

-

-

159 366,50

30 000,00

149 000,00

-

z toho
Aktivační
programy

926 457,54

278 858,24

-

173 680,00

473 919,30

-

-

-

-

-

z toho
Komunitní
programy

VÝDAJE DLE ZDROJŮ V ROCE 2006

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
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361 598,19

361 598,19

-

-

-

-

-

-

-

z toho
Hospodářská
činnost

Stav
k 1.1.2006

Stav
k 31.12.2006

40

-

-

-

II. Dlouhodobý hmotný majetek

40

-

III. Dlouhodobý finanční majetek

-

-

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-

-

446

357

I. Zásoby celekm

34

35

II. Pohledávky celkem

38

65

322

219

52

38

486

357

Stav
k 1.1.2006

Stav
k 31.12.2006

190

-4

54

54

II. Výsledek hospodaření celkem

136

-58

B. Cizí zdroje celkem

296

361

I. Rezervy celekm

-

-

II. Dlouhodobé závazky celekm

-

-

III. Krátkodobé závazky celekm

250

296

46

65

486

357

AKTI VA
A. Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B. Krátkodobý majetek

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTI VA CELKEM

P ASI VA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celekm

IV. Jiná pasiva celkem
P ASI VA CELKEM

�
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006

ROZVAHA (v tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
A. N ÁKLADY
I. Spotřebované nákupy

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM

642

343

985

II. Služby celekm

1 477

8

1 485

III. Osobní náklady celekm

2 391

-

2 391

IV. Daně a poplatky celekm

-

-

-

19

10

29

-

-

-

15

-

15

V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celekem
VIII. Daň z příjmů celekm

-

-

-

4 544

361

4 905

HLAVNÍ

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM

32

461

493

II. Změny stavu zásob

-

-

-

III. Aktivace celkem

-

-

-

15

4

19

-

-

-

VI. Přijaté příspěvky celkem

50

-

50

VII. Provozní dotace celkem

4 149

-

4 149

VÝ NOSY CELKEM

4 246

465

4 711

C. VÝ SLEDEK HOSP ODAŘENÍ

-298

104

-194

NÁKLADY CELKEM

B. VÝ NOSY
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006

HLAVNÍ

Pozn. Část záporného výsledku hospodaření je způsoben předfinancováním
projektů a zbytek byl pokryt zisky z minulých let.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006

Výrok auditora

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme ﬁnančním partnerům:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pardubický kraj
Město Chrudim
Obec Prachovice
Strukturální fondy EU a Nadace rozvoje občanské společnosti
Program EU Mládež a Česká národní agentura Mládež
Nadace Naše dítě
Česko německý fond budoucnosti
Plzeňský Prazdroj
KEZ o.p.s.
Nadace Vodafone
Dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni

Děkujeme všem dlouhodobým spolupracovníkům,
partnerům a příznivcům:

Občanské sdružení Palučiny �� Občanské sdružení Amalthea �
Občanské sdružení Altus �� Občanské sdružení KONEP �� Česká
asociace streetwork ��Občanské sdružení Terra Madoda ��Divadlo 29 ��
Ing. Ivo Kačaba ��Odbor sociálních věcí Města Chrudim - Ing. Anna
Halamková ��Preventistka kriminality Města Chrudim - Mgr. Radka
Pochobradská ��Koordinátorka komunitního plánování Města Chrudim
- Mgr. Hana Slavíková ��Tisková mluvčí Města Chrudim - paní Sylva
Drašnarová ��Rada a zastupitelé Města Chrudim ��Sociální odbor a
paní Dana Krouželová z Pardubického kraje �� Centrum sociální
pomoci Chrudim - Mudr. Soňa Němečková a Ivana Bohatá �� Jan
Axmann ��Jiří Nepovím ��František Kadlec ��Lukáš Krčál ��Kamil Dubský
��Jaromír Šindelář ��Vilma Kaplanová ��Pavla Radochová ��Jana Švecová ��
Jiří Sáva ��Věra Toušková ��Transfer – Jiří Kolář ��Remo – Miloš Lédl ��
Gymnázium Josefa Resslera – Eduard Beránek ��CZ stavební holding
��Jesle v Městských sadech, paní Šedivá ...a všem trpělivým sousedům

Také děkujeme dobrovolníkům:

Eliška Barochová, Pavla Strtnadová, Petr Seiner, Anna Hrabáčková, Jiří
Tůma, Michal Louč, Pavla Radochová, Anna Dosoudilová, Táňa Dinterová, Martin Fiala, Martin Balon, Daniel Bakeš, Eliška Svobodová, Šárka
Svobodová, Lukáš Kala, Martin Fuldas, Daniel Martins a mnoho
dalších...
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ŠANCE PRO TEBE
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: 1952 1251 0267 / 0100
Registrace - MV ČR dne 4. května
1998 pod č. j.:
VS / 1 – 1 / 35939 / 98 – R.
Výkonný ředitel,
statutární zástupce:

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

Zástupkyně ředitele:

Marcela Adámková
tel.: 731 174 835
e-mail: marcela@sance.chrudim.cz

Sociální programy:

Milan Štorek
socialni@sance.chrudim.cz

Aktivační programy:

Leona Hniličková
aktivacni@sance.chrudim.cz
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MAPA CHRUDIMI
AGORA
a sídlo o.s. Šance pro Tebe
Štěpánkova 92

FUTUR
areál Kapucínského
kláštera

KOPRETINA
Revoluční 521
SKATEPARK
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Své poslání o. s. Šance pro Tebe naplňuje mimo jiné
tím, že provozuje dům č. p. 92 ve Štěpánkově ulici jako
„místo k setkávání“ Agora a dle potřeby zde realizuje
nízkoprahové sociální programy pro děti, mládež,
mladé dospělé a skupiny ohrožené sociální exkluzí a
podporuje a realizuje zde kulturní a společenskou
činnost.
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Vydalo občanské sdružení Šance pro Tebe
v Chrudimi v roce 2007

