Jaký byl rok 2007 pro občanské sdružení Šance pro Tebe? Organizace završila desátý rok
své existence, profesionalizovala se, dokončila svůj první velký evropský projekt a nakousla
další, vyčistila vizuální styl, otevřela „novou“ Agoru a tři NZDM kluby získaly audit České
asociace streetwork. V rámci projektu Šance pro Ně… byl zahájen systematický terénní
průzkum v Chrudimi a po dlouhém úsilí se povedlo zaregistrovat Dobrovolnickou agenturu.
Svou váhu přenesla organizace i na čtvrtou nohu a vedle Sociálních, Aktivačních a Komunitních
programů vznikl čtvrtý program s názvem Provozní složka. Jaký to byl rok očima ředitele
organizace Michala Zahradníka?
Michal Zahradník: „Byl to rok, kdy jsme se po dlouhém stoupání dostali konečně na
kopec, na rovinku a mohli si po třech letech tvrdé práce odpočinout. Organizace byla
poprvé zajištěna jak finančně, tak i personálně. Měla obsazené všechny manažerské role a klíčové pozice pro přímou
práci. Věci uvnitř organizace se stabilizovaly, pojmenovaly, dostaly tvar a nový rozměr. Pro mě se tento rok nesl v duchu
návaznosti dvou velkých evropských projektů, končil Globální grant zaměřený na rozvoj a posílení kapacity organizace. Naučili jsme se řídit finance, komunikovat uvnitř organizace, zavedli jsme nástroje řízení, věci se rozběhly správným
směrem. Zároveň jsme uspěli ve výzvě Blokového grantu a začali jsme kontinuálně realizovat další evropský projekt,
který jsme nazvali Šance pro Ně.… Oni - jsou zejména děti a mládež v obtížných životních situacích a na rozvoj služeb
pro tuto cílovou skupinu je projekt zaměřený.
Jak se daří realizace projektu Šance pro Ně… ?
Michal Zahradník: „Díky projektu vznikl základ pro velmi kvalitní sociální práci s naší cílovou skupinou. Veškeré
aktivity jsou nadstandardně provázané, a tudíž mají ambice být komplexní. Podařilo se udělat seriózní terénní průzkum
v Chrudimi a zmapovat výskyt cílových skupin s definováním jejich omezení. Cílem projektu je vymyslet, navrhnout,
obhájit a v život uvést komplexní modelový systém služeb.“

Jak by měl takový systém vypadat?
Michal Zahradník: „Vycházím z představy a ze zkušeností z jiných typů služeb, že lokální komunity jsou svým
způsobem ohraničené, uzavřené celky. Každý, kdo vyhodnocuje svoji práci narazí po určitém čase, během dvou tří let,
na limitu. Zjistí, že je řada věcí, které si seriózně už nemůže udělat sám. Zkrátka nemůže být všude a nemůže být
s každým. Organizace, jako je naše, potřebuje spolupracovat. S blízkými organizacemi, se státní správou, zkrátka
s komunitou, ve které působí. Aby se klienti mohli dále rozvíjet, zvyšovat své dovednosti, a naplňovat své osobní cíle,
musíme je posunovat dál, do návazných typů služeb. A to předpokládá určitou komplexnost nabídky, která má
charakter služeb z jedné ruky. A měly by to být služby, které mají určité podobné příznaky a podobnou filosofii a ve
kterých se tudíž klienti cítí v bezpečí. Tak vznikala moje vize komplexního systému služeb, komplexu, do kterého mohou
klienti vstupovat různými vchody, můžou z něj různými vchody vystupovat, ale kdykoli zpátky se do něj vracet.

PÁR SLOV ÚVODEM

„Jako když si lehneš do vysoké husté zelené trávy a přes
přivřená víčka k tobě proniká oranžové sluneční světlo.“

Systém, který navrhujeme, pokryje významnou část potřebných lidí v naší spádové oblasti. Cílový stav, který vidím tak v roce 2013, 2015 je, že by tu neměl být
mladý člověk, který by svým způsobem porozumění nebyl informován o možnosti využít určitý typ nízkoprahových služeb. Od podpory a pomoci v těžké
životní situaci, kterou není schopen svými silami řešit či zlepšovat, přes aktivaci, motivaci, směrování a pomoc v orientaci na životní cestě, až po hledání
způsobů, jak se zapojit v rámci své lokality do společenského, ale i třeba politického života, jak zlepšovat klima v lokalitě.“
V roce 2007 se povedlo vytvořit jednotný vizuální styl organizace.
Michal Zahradník: „Ano, čistý vizuální styl organizace byl jedním z hmatatelných plodů naší práce. To, že organizace má svůj nezaměnitelný profesionální
vizuální styl, považuji za velký úspěch. Logo organizace je nyní čisté a zářivé a mám ho rád. Barvy v něm mají svůj význam. Pro mě je oranžová barva
buddhistická, nenásilná, otevřená, je teplá, hřeje. Zelená barva představuje růst a klidnou a přijímavou sílu. Jako když si lehneš do vysoké husté zelené trávy
a přes přivřená víčka k tobě proniká oranžové sluneční světlo.“
Organizace získala v roce 2007 řadu akreditací.
Michal Zahradník: „Stejně jako člověk, také organizace, pokud je živá dospívá a zraje. My jsme, řekl bych, pokročili do fáze rané dospělosti. Šance pro
Tebe je dnes sebevědomou organizací, má jasně vytyčené hranice, její zaměstnanci jsou profesionální a samostatní. A stejně tak jako mladý člověk dostane
občanku, i nám se podařilo získat různé doklady dospělosti. Tím jsou audity kvality služeb České asociace streetwork pro NZDM Futur, Kopretina a Jeskyně,
a to s velmi dobrým výsledkem. Zároveň jsme zaregistrovali všech našich 5 zařízení do Registru sociálních služeb. Přestože je to naše povinnost vyplývající
ze zákona, nebrali jsme to jen jako pouhou formalitu, ale jako vnitřní nástroj rozvoje kvality služeb našich zařízení. Po letech se také povedlo zaregistrovat
dobrovolnictví u Ministerstva vnitra a tuto službu dnes nabízíme prostřednictvím akreditované Dobrovolnické agentury.“
V lednu roku 2007 otevřel Dům Agora své nové zrekonstruované přízemní prostory. Čím vlastně dnes Agora je?
Michal Zahradník: „Rekonstrukce proběhla díky podpoře Nadace Vodafone. Šance pro Tebe sídlí v domě ve Štěpánkové 92, který má zapůjčený od města
Chrudim. Po deseti letech, co tu jsme, byla už spousta věcí ve špatném stavu, prostředí klubu Agora začínalo být nepřijatelné pro nás i pro naše klienty. Tohle
byla první velká investice do zařízení domu. Rekonstrukce nám hodně pomohla v procesu transformace organizace. Odhaduji, že 75% veřejnosti nás vnímala
jako organizaci, která pořádá zábavné a kulturní akce a Agoru jako rockový klub se špatnou pověstí. Šance pro Tebe je a chce být v první řadě poskytovatelem sociálních služeb pro děti, mládež a mladé dospělé. Přirozenou součástí této služby je podpora volnočasových, zájmových a komunitních aktivit. Rozhodli
jsme Agoru jakoby vnitřně rozdělit. Její jednou částí je nízkoprahový klub Agora. Je určen mladým lidem, kteří se nacházejí na životní křižovatce a nevědí kudy
dál. Dospívají, hledají své místo, zjišťují, kdo jsou, co mohou, co chtějí. Druhou, ale nedílnou část jsme nazvali Produkční centrum volnočasových zájmových
aktivit Dům Agora. Dům Agora disponuje vybavením a prostorem, který zapůjčuje. Je tu hudební sál, hudební zkušebny, horolezecká stěna, zasedací místnost
atd. A tým lidí, který pomáhá produkovat aktivity klientů a všech zájemců. Ať je to koncert, divadlo, workshop. Agora ale stále nese své původní poselství, které
vychází z významu slova Agora. Agora je místem k setkávání lidí.
Co bys chtěl, aby Šance pro Tebe byla za 10 let?
Michal Zahradník: „Chtěl bych, aby to byla otevřená, spolehlivá a tedy přijímaná a respektovaná lokální organizace. Aby byla ve svých ambicích a
prostředcích, které používá k dosahování svých cílů uměřená. Být uměřená znamená být dospělá a vědoma si svých hranic a možností. Proto musí být i nadále
tvořivá a schopna vnitřních proměn, vnitřního růstu a flexibility, nesmí ustrnout. Protilék na ustrnutí je neustálé respektování potřeb lidí, pro které tady organizace
je. Nesmíme zůstat zakoukaní sami do sebe, musíme být schopni spolupracovat a být solidární, jak s jinými organizacemi, tak s lidmi kolem nás.

Poslání organizace bylo nově formulováno v roce 2006 jako:

„Podpora aktivní seberealizace jednotlivců a skupin pro rozvoj otevřené a tvořivé
místní komunity.“
Používanou zkratkou poslání je:

Otevřená a tvořivá komunita.
Veškerá činnost občanského sdružení probíhá v souladu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a platnými
zákony. Základními principy fungování organizace jsou: otevřenost a spolehlivost, tvořivost a flexibilita, respekt k potřebám,
spolupráce a solidarita, kompetentnost a uměřenost.
K realizaci svého poslání vykonává sdružení zejména tyto okruhy činností:
•pomáhající a podpůrné aktivity pro děti, mládež, mladé dospělé a skupiny ohrožené sociálním vyloučením
•aktivační, motivační a expertní činnosti ve prospěch cílových skupin a komunity
•činnosti v oblastech podporujících rozvoj komunity, zejména: dobrovolnictví, formální i neformální vzdělávání včetně
vlastní lektorské činnosti a rozvoj spolupráce na všech úrovních včetně mezinárodní
•společenské a kulturní činnosti včetně produkce veřejných akcí, vydavatelských a nakladatelských aktivit, marketingu
a reklamy s tím spojené
•provozuje „místo k setkávání“ Dům Agora a dle potřeby zřizuje programové celky a další dílčí organizační jednotky
k realizaci poslání
Konkrétní dlouhodobé cíle jsou formulovány průběžně v rámci strategického plánu organizace.

POSLÁNÍ
A ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE

Od počátku své existence se občanské sdružení Šance pro Tebe prezentuje jako poskytovatel sociálních služeb pro děti,
mládež a mladé dospělé na Chrudimsku. Přirozenou součástí této služby je podpora volnočasových, zájmových
a komunitních aktivit.

V roce 1998 zakládá několik aktivistů spolu s členy České asociace streetwork občanské sdružení Šance pro Tebe. Cílem
bylo pokračovat v realizaci nosných aktivit Nadace a podílet se na rozvoji nových postupů v sociálně preventivní práci
ve prospěch mladých lidí v regionu.

1998

•společné aktivity se spolkem Mach (zázemí terénní práce v klubu Agora, spolupráce na programech pro děti
a mládež, vznik nízkoprahového klubu Koloběžka)
•pokračují aktivity “zděděné“ po Nadaci: sítotisková dílna a mezinárodní výměny mládeže

2003

2002

•založení občanského sdružení Šance pro Tebe jako nástupce stejnojmenné nadace
•registrace MV ČR (dne 4. 5. 1998)

1999 - 2001

Vývoj organizace v datech a číslech:

•sdružení přebírá zodpovědnost za realizaci projektu terénní práce v obci Prachovice (původně od roku 1999 ve spolupráci
obce a OkU)
•přijat první zaměstnanec – kontaktní pracovník pro realizaci projektu v Prachovicích
•zapojení do programu Evropské dobrovolné služby
•připraveno sloučení se spolkem Mach (k 1. 1. 2003) - Šance pro Tebe přebírá majetek, závazky a aktivity
•profesionalizace – celkem zaměstnáváme 5 stálých pracovníků
•obrat organizace je téměř pětinásobný oproti předchozímu roku (více než 3 mil. Kč)
•rozvoj sociálních projektů: Nízkoprahový klub Futur (dříve Koloběžka), streetwork v Chrudimi a Prachovicích,
otevření Skateparku (ve spolupráci s městem) a zajištění kontaktní práce v areálu
•sdružení přebírá po spolku Mach realizaci veškerých kulturních a společenských aktivit klubu Agora

HISTORIE ORGAN IZACE

Na počátku byla Nadace Šance pro Tebe, která se po celá devadesátá léta zaměřovala na práci s neorganizovanou
mládeží a realizovala pravidelné výměny mladých lidí mezi českou a německou stranou (Reutlingen).Členové nadace
inspirováni zkušenostmi ze spolkové země Badensko-Wittembersko iniciovali založení samosprávného klubu pro společenské aktivity „nezávislé scény“ mladých lidí v Chrudimi. V roce 1994 vzniká za účelem provozování klubu spolek Mach
a na podzim roku 1997 je po nemalém úsilí otevřena Agora - místo k setkávání. (Agora je starověké řecké slovo, které
se dá do češtiny přeložit jako tržiště nebo jako shromáždiště občanů). Nadace stála také u vzniku sítotiskové dílny Grafis
(projekt sociální podpory pro obtížně zaměstnatelné mladé lidi), festivalu Yanderov (od roku 1993) pro začínající
hudebníky a spolupracovala při vzniku oddělení sociální prevence na tehdejším Okresním Úřadě Chrudim.

2004
2005

•9 zaměstnanců, obrat organizace je 3,5 miliónu Kč
•je zahájen dlouhodobý proces strategického plánování a přechod na dvoustupňový systém řízení – programy a výkonné vedení
•první zdroje z fondů EU, Globální grant - zahájení realizace projektu Šance pro Nás.., zaměřeného na posílení kapacit
organizace a dokončení transformace řízení
•NZDM Futur získává samostatné prostory v objektu Kapucínského kláštera
•pořádáme již desátý ročník festivalu Yanderov

2006

•7 stálých zaměstnanců a třímilionový obrat
•činnosti jsou stabilizovány do tří programů, je posílena manažerská složka a výkonné řízení, které zahajuje transformaci sdružení
•zahájena přímá práce v rámci dalšího sociálního projektu: Kopretina - nízkoprahový program se zázemím určený
dětem z lokality u chrudimského nádraží
•sdružení se stává členem České asociace streetwork

•11 stálých zaměstnanců, obrat téměř 5 miliónu Kč
•sdružení se díky realizaci Globálního Grantu programově a personálně stabilizuje
•je vypracován strategický plán rozvoje organizace do roku 2010 a připraven ke schválení (leden 2007)
•ustaveny jsou tři jasně profilované programy: Sociální programy, Aktivační programy, Komunitní programy
•v rámci aktivačních programů vzniká záměr na zřízení NZDM Agora a Produkční centrum volnočasových a zájmových aktivit
Dům Agora
•zahájena rekonstrukce interiéru Agory (podpořeno nadací Vodafone)
•Sociální programy absolvovaly pilotní audit kvality služeb Česká asociace streetwork
•poprvé organizujeme festival dokumentárních filmů Jeden Svět
•jsme hostitelskou organizací mezinárodního výměnného projektu Respekt me like I am (6 zemí Evropy, 56 účastníků)
•získáváme plné členství v Koalici nevládek Pardubicka a členství v základní triádě komunitního plánování rozvoje
sociálních služeb v Chrudimi
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Sociální programy prostřednictvím svých nízkoprahových klubů poskytují:
•výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
•sociálně terapeutické činnosti
•pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Primární prevence
Šance pro Tebe začala ve školním roce 2006/2007 realizovat na ZŠ Prachovice pilotně dlouhodobý program primární
prevence sociálně nežádoucích jevů, který splňuje požadavky efektivity tak, jak jej požadují standardy. Jedná se o
dlouhodobou práci (3 vyučovací hodiny 2x za školní rok od šestého do devátého ročníku) v prevenci různých forem
rizikového chování. Důraz je kladen především na podávání pravdivých informací o negativních sociálních jevech, se
kterými přicházejí žáci do styku (zneužívání návykových látek, agresivita, šikana, nevhodné sexuální chování), na ovlivňování postojů směrem k nerizikovému způsobu chování a na posilování osobnosti dítěte.

Statistika
V roce 2007 byl program realizován pouze na jedné základní škole v regionu, celkem ve čtyřech třídách s 62 žáky.
Informaci o programu dostalo přímo 39 školních metodiků prevence, 11 dalších učitelů a 9 dalších odborných pracovníků
realizujících prevenci nebo těch, kteří se zúčastnili setkávání metodiků prevence nebo průzkumů.

streetwork

Streetwork

V roce 2007 jsme začali pracovat na vzniku nové služby - Streetwork v rámci projektu Šance pro Ně... Jedním z cílů této
služby bylo zmapovat situaci o výskytu cílových skupin v Chrudimi a z podkladů čerpat i pro efektivní nastavení nízkoprahových služeb. Na podzim 2007 jsme začali pracovat na dotazníku pro instituce a připravovat se na přímou práci
v terénu. Během jara 2008 bychom chtěli monitorovat výskyt cílových skupin a ověřovat výstupy z dotazníků přímo
v terénu a intenzivně pracovat na tvorbě metodiky. V druhé půlce roku bychom chtěli zahájit jak plošný streetwork, tak i
práci ve vytipovaných lokalitách.

Financování sociálních programů

VÝDAJE V TISÍCÍCH KČ
PŘÍJMY

v tisících Kč

Město Chrudim
Obec Prachovice
Pardubický kraj

232
35
300

MPSV
NROS - Vpoho
EHP - NROS - Blokový Grant
Úřady práce
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Přijaté dary
CELKEM

osobní
náklady
1 743

1 335
30
393
5
0
0
20
2 350

energie
107

ostatní
služby
237

materiál
219

ostatní
náklady
16

cestovné
15

opravy,
údržba
22

Cíle NZDM Agora

Cílová skupina

•nadále pracovat na kvalitě poskytovaných sociálních služeb
a jejich evidenci zaměřené na konkrétní potřeby klienta
•udržet ve stávajícím počtu pracovníků službu bez častých
a neplánovaných výpadků provozu
•pracovníci usilují o zvyšování své kvalifikace v poskytování
sociálních služeb

Typickým klientem je muž či žena ve věku 16 - 22 let, z Chrudimi a blízkého okolí, s potřebou mít prostor pro svůj názor,
být vyslyšen, s možností mít se kde realizovat, být v kontaktu se svými vrstevníky a společností. Nejčastěji řeší své problémy
ve škole, vztahy k autoritám, k vrstevníkům, ke společnosti.

Poskytované služby
•využití prostor a vybavení Klubu Agora
•volnočasové aktivity: společenské hry, časopisy,
výtvarné a sportovní vybavení, poslech hudby,
internetová místnost a pod.
•podpora a asistence při plánování a realizaci
vlastních nápadů
•možnost zažití pocitu úspěchu, při vlastní produkci či
při produkci akcí a získání zpětné vazby ke své práci
•doprovod či předání kontaktu na úřady či jiné instituce
•poskytování informačního servisu a poradenství
•vzdělávací aktivity (pomoc se studiem)
•možnost sdílení zážitků a pocitů s kontaktními pracovníky

Statistika za rok 2007
- primární cílová skupina
počet klientů
počet kontaktů
počet podpoření (služeb)
počet prvokontaktů

67
611
179
10

Co se povedlo a uskutečnilo v roce 2007
•Na konci března 2007 byl oficiálně zahájen provoz
nízkoprahového klubu.
•Povedlo se nám zaplnit dům mladými lidmi, kteří jsou
aktivní.
•Využívání prostor má svoje pravidla a harmonogram
využívání.
•Díky podpoře Nadace Vodafone ČR máme rozšířené
a zkvalitněné možnosti aktivního trávení volného času
našich klientů.

Klub Agora je prostor pro setkávání dospívajících lidí ve věku 16 - 26 let. Jeho posláním
je podpora a asistence skupinám a jednotlivcům, kteří chtějí realizací svého tvořivého
potenciálu předcházet marginalizaci a diskriminaci a přispívat k rozvoji komunity
otevřené především potřebám dětí, mládeže a mladých dospělých.

NZDM Agora

Cíle NZDM Street areál
•pracovníci prostřednictvím kontaktu s cílovou skupinou podnikají
kroky, kterými podporují a asistují klientům při aktivní tvořivosti,
seberealizaci a samosprávě skate areálu
•dále moniturují, vyhodnocují a následně předávají kontakty
klienta Sociálnímu týmu, případně odkazují či zprostředkují
návaznou sociální službu

Poskytované služby
•kontakt s pracovníkem v pravidelných časech
•využití vybavení (nářadí, zvukové aparatury, sportovního vybavení aj.)
•podpora a asistence při plánování a realizaci vlastních nápadů
•možnost zažití pocitu úspěchu při vlastní produkci a produkci akcí
a získání zpětné vazby ke své práci
•doprovod či předání kontaktu na úřady či jiné instituce
•poskytování informačního servisu a poradenství
•možnost sdílení zážitků a pocitů s kontaktními pracovníky

Cílová skupina
Typickým klientem je muž ve věku 14 - 22 let z Chrudimi a blízkého okolí, který
uznává skate jako životní styl se vším, co k tomu patří. Je konzumentem THC.

Statistika za rok 2007
- primární cílová skupina
počet klientů
počet kontaktů
počet podpoření (služeb)
počet prvokontaktů

30
206
59
14

Co se povedlo a uskutečnilo v roce 2007
•Povedlo se udržet službu, i když většina kapacity pracovníků
směřovala k rozjezdu a stabilizování klubu NZDM Agora a nadále
kontaktovat i nové klienty a informovat je o službě.
•Uskutečnily se dva skate závody: Terárium skate session (9 účastníků,
25 diváků) a Chrudimský skatecontest (25 účastníků, 70 diváků)

NZDM Street areál je terénní kontaktní práce s mládeží a mladými dospělými ve věku
8 - 26 let. Jeho posláním je podpora mladých lidí z chrudimska, pro které je skate
areál místem seberealizace a asistence při prosazování jejich oprávněných zájmů.

NZDM Street areál

Co nabízí
•pořádání kulturních akcí
•dramaturgie akcí
•program Domu Agora sestavují klienti nízkoprahových klubů o. s.
Šance pro Tebe a to díky svému aktivnímu přístupu k trávení volného
času a produkují akce, které jsou přístupné pro širokou veřejnost
•zápůjčka a využití Domu Agora (zasedací místnosr, lezecká stěna,
sál, hudební zkušebna, internetová místnost)
•zápůjčka a využití technické aparatury (vybavení sálu zvukovou
aparaturou, dataprojektor, DVD, VHS, TV, mobilní reproduktory
se stojany, zesilovač, mix pult, mikrofony, apod.)
•zápůjčka a využití dalšího vybavení (skládací židle, flipchart, vojenský
stan apod.)
•pomoc, konzultace, spolupráce s klienty a širokou veřejností

V roce 2007 bylo uspořádáno 33 akcí, které převážně realizovali
klienti nízkoprahových klubů o. s. Šance pro Tebe. Tyto akce navštívilo
celkem 1 732 diváků z řad široké veřejnosti.

Produkční centrum Domu Agora je technicko - realizační služba mezi Aktivačními
službami, dobrovolníky a klienty nízkoprahových klubů o. s. Šance pro Tebe. Služba
Produkčního centra zajišťuje realizaci besed, hudebních akcí, filmových klubů,
workshopů apod., vždy s aktivní pomocí a tvořivým potenciálem klientů.

Produkční centrum Domu Agora

Financování aktivačních programů

VÝDAJE V TISÍCÍCH KČ
PŘÍJMY

v tisících Kč

Město Chrudim
Pardubický kraj
MPSV

184
90
881

NROS - Vpoho
Nadace Vodafone
Úřady práce
Tržby z prodeje služeb

32
100
29
38

Tržby z prodeje zboží

0

Přijaté dary - celkem
CELKEM

13
1 367

osobní
náklady
831

ostatní
služby
302

energie
29

materiál
204

ostatní
náklady
2

opravy,
údržba
36

•získání prostředků na udržení a rozšíření programu
•realizace Blokového Grantu EEA
•revize strategického plánu, další profilování programu
•regulérní provoz Dobrovolnické agentury
•vytvoření manuálu dobrovolnictví v Šanci pro Tebe
•uzavření mezinárodních partnerství
•příprava mezinárodního projektu výměn know-how „Společně“
•přijímání mezinárodních dobrovolníků
•příprava dalších ročníků výměnného projektu
•zvýšení počtu dobrovolníků v Sociálních programech a zabezpečení jejich vzdělávání
•vytvoření nabídky expertních služeb

Cílové skupiny
•místní komunity na Chrudimsku a v blízkých Pardubicích
•mladí lidé ve věku 15 - 26 let na Chrudimsku a v Pardubicích se zájmem o získání dovedností
prostřednictvím dobrovolných aktivit a s přirozenou potřebou pomáhat a starat se o prostředí,
ve kterém dospívají a žijí (včetně klientů jiných programů organizace)
•aktivní lidé s filantropickým potenciálem na Chrudimsku a v Pardubicích napříč věkovým spektrem
•členové aktivních skupin v Pardubickém kraji
•profesní komunity pracovníků v sociálních službách a pracovníků neziskového sektoru v regionu
•pracovníci a organizace v síti sociálních služeb a další neziskové organizace v regionu

Komunitní programy mají definovány čtyři oblasti činností:
1. Dobrovolnictví - posílení občanských kompetencí, získávání dovedností, aktivní
činnost pro komunitu
2. Vzdělávání - posílení profesních dovedností
3. Podpora sítí - propojování jednotlivců, skupin, organizací, státní spaávy a samosprá vy za účelem prosazování zájmů prospěšných pro komunitu
4. Mezinárodní spolupráce - osvěta, praxe a know-how pro vzdělávání, dobrovolnictví
a podpora sítí

Cíle Komunitních programů

Co se povedlo a uskutečnilo v roce 2007
•Úspěšně jsme dokončili projekt Globálního Grantu ESF (GG).
•Získali jsme podporu v rámci Blokového Grantu EEA (BG).
•Získali jsme podporu Pardubického kraje (projekt „Komunitní program o. s. ŠpT“).
•Získali jsme akreditaci vysílající organizace podle zákona 198/2002 o dobrovolnické službě na MVČR.

V oblasti dobrovolnictví:

•Naši dobrovolníci se podíleli na rekonstrukci Domu Agora, pracovali v rámci festivalu Jeden svět a festivalu
Yanderov, pomáhali s přípravou výměnného projektu mládeže „Respect Me Like I am“ a pracovali v našich NZDM
klubech. •7 dlouhodobých dobrovolníků se podílelo na činnostech Komunitních programů. •Metodicky jsme
podpořili a garančně vedli 4 svépomocné skupiny k získání podpory grantového programu „V pohybu“ Nadace
Vodafone. Dva projekty „KOS 29“ a „Pardubická cyklojízda - město na kole“ podporu získaly. •Uzavřeli jsme
smlouvy o vysílání dobrovolníků se třemi organizacemi.

V oblasti vzdělávání:

•Sestavili jsme a realizovali v o. s. Amalthea Pardubice školení dobrovolníků ve třech blocích - Úvod do dobrovolnictví
pro dobrovolníky, Dobrovolnictví v kontextu sociálních služeb, Úvod do kontaktu pro dobrovolníky v sociálních
službách. •Podíleli jsme se na vytvoření vzdělávacího modulu pro dobrovolníky v rámci projektu „Rosteme společně“
o. s. Amalthea Pardubice

V oblasti podpory sítí:

•Iniciovali jsme propojení Divadla 29, samostatné provozní jednotky o. s. Péče o duševní zdraví Výměník, dobrovolnické skupiny KOS - 29 a naší organizací a podíleli jsme se na vzniku Kulturně - komunitního Klubu 29 v Pardubicích.
•Jsme součástí pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb v Chrudimi a podíleli jsme se na střednědobém plánu rozvoje Pardubického kraje

V oblasti mezinárodní spolupráce:
•Podíleli jsme se na 2. ročníku projektu „Respect Me Like I am“. Projekt proběhl na přelomu roku 2007 a 2008
v Portugalsku v městečku Constãncia. Projektu se zúčastnilo 35 dobrovolníků ze sedmi států, z toho 5 z ČR. Smyslem
projektu je spolupráce mladých lidí z různých zemí Evropy. Projekt byl podpořen programem EU „Mládež v akci“.
•Zapojili jsme se do projektu „Společně“, který organizuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Stali jsme se
klíčovým partnerem pro přípravu a realizaci projektu zaměřeného na mezinárodní spolupráci neziskových organizací.
•Evidovali jsme 3 zájemce o Evropskou dobrovolnickou službu (EVS) pro rok 2008. V roce 2007 jsme přijímání
mezinárodních dobrovolníků z kapacitních důvodů programu pozastavili. •Uzavřeli jsme předběžné dohody
s portugalskou organizací Os Quatro Cantos Do Cisne a italskou Cirquito Attivo pro vzájemné vysílání mezinárodních
dobrovolníků.

Statistika za rok 2007:
dobrovolnictví: 8 dlouhodobých dobrovolníků, 48 krátkodobých dobrovolníků, 2 přijímající organizace,
4 samostatné aktivistické skupiny

vzdělávání: interní vzdělávací cyklus (14 osob, 6x4 hodiny), školení pro dobrovolníky (16 osob, 2x8 hodin)
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“ ze šesti zemí Evropy (Estonsko,
Itálie, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Česká republika)

podpora sítí: expertní služby zaměstnanců ŠpT organizacím v odborné a lokální síti (Česká asociace streetwork,
o. s. Proxima Sociale/Praha, o. s. Ratolest/Brno, o. s. Prometheus/Pardubice, Linka důvěry/Pardubice aj.)

Šance pro Tebe realizuje od 14. 6. 2007 projekt Šance pro Ně... podpořený grantem z Islandu, Lichtensteinska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti.
Cílem tohoto projektu je připravit modelový komplexní systém dostupných (nízkoprahových) služeb pro sociálně
znevýhodněné děti a mládež do 18ti let a jejich blízké sociální okolí (zejména rodinu) na Chrudimsku. Cíl budeme
naplňovat zvýšením dostupnosti zavedených služeb Šance pro Tebe, zaváděním inovativních služeb, prací
ve prospěch cílové skupiny prostřednictvím lokální a odborné sítě a posílením kapacity organizace (odborné,
personální, strukturální) tak, aby služby byly dlouhodobě udržitelné. Projekt přímo navazuje na služby dlouhodobě
poskytované Šancí pro Tebe. Projekt bude trvat po dobu 12 měsíců.
Vznikne řada inovativních metodik ověřených v praxi NZDM klubů, které poskytneme ke sdílení. Vytvoříme metody
průzkumů lokalit s návrhem komplexního modelu služeb a s propočtem efektivity, metody spolupráce v síti,
casemanagement a další. Výstupy projektu budou připraveny pro plynulé navázání do projektových záměrů
a mohou sloužit jako inspirace pro zadavatele služeb.

Šance pro Ně... je druhým velkým evropským grantem, který Šance pro Tebe získala,
prochází napříč organizací a dotýká se všech programů a činností. Navazuje a dokončuje práci započatou úspěšnou realizací projektu Globálního Grantu ESF, který byl
zaměřen na posílení kapacity a struktury organizace. Projekt Šance pro Ně... se orientuje na posílení stávajících a zavedení nových služeb organizace.

Projekt Šance pro Ně...

Financování komunitních programů

VÝDAJE V TISÍCÍCH KČ
PŘÍJMY

v tisících Kč

Město Chrudim
Pardubický kraj
ESF - NROS - Globální grant

62
205
61

EHP - NROS - Blokový Grant
Úřady práce
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží

192
9
19
0

Přijaté dary

0

CELKEM

548

osobní
náklady
434

ostatní
služby
61

energie
27

materiál
45

ostatní
náklady
1

Poděkování patří naší dlouholeté dobrovolnici Anně Hrabáčkové, která nám v roli koordinátorky
festivalu v Pardubickém kraji poskytla skvělou podporu a pomoc.

JEDEN SVĚT 2007

Šance pro Tebe uspořádala tento festival již podruhé, a to ve spolupráci s pardubickým
sdružením Terra Madoda a velkou skupinou dobrovolníků. Promítalo se v prostorách Domu
Agora od 19. do 24. 3. 2007. V průběhu festivalu bylo možno shlédnout 15 dokumentů z celého
světa zaměřených na aktuální problémy dnešní společnosti. V rámci festivalu probíhalo také
promítání pro střední školy a pro děti navštěvující NZDM Futur a Kopretinu.
Na promítání přijeli také hosté z brněnského nízkoprahového klubu Pavlač. Festival navštívilo
celkem 267 diváků. Projekce pro školy a vybrané projekce pro veřejnost byli doplněny besedami
se zkušenými lektory.

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

Festival Jeden svět organizovaný společností Člověk v tísni je největší přehlídkou filmů
věnovaných problemitce lidských práv v Evropě a stal se jednou z nejvýznamnějších
kulturních akcí v rámci celé České republiky.

„Festival je určen především mladým začínajícím hudebníkům. Zařazením známějších
umělců sledujeme vedle zvýšení posluchačského zájmu hlavně možnost zprostředkovávat mladým hudebníkům přímou konfrontaci se zkušenějšími kolegy, které je možno
považovat za jakési lektory festivalu“, říká Jan Axmann, produkční a dramaturg festivalu
Yanderov.
V roce 2007 jsme zorganizovali již 12. ročník Festivalu Yanderov. Hlavním cílem této tradiční hudební akce
je podpora začínajících kapel. Festival se uskutečnil ve dnech 4. - 7. července 2007 a i přes nepřízeň počasí jsme
zaznamenali vysokou návštěvnost. I v tomto roce jsme využili osvědčenou dramaturgii festivalu, to znamená čtyři
až pět začínajících hudebních kapel a jedna známější skupina na každý den festivalu.
Na přípravě a organizaci samotného festivalu se podílela i řada dobrovolníků. Díky spolupráci s pražským
sdružením Duha VTS byl tento ročník festivalu podpořen skupinou mladých dobrovolníků v rámci dobrovolnického
programu TAMJDEM. Současně s festivalem proběhlo kamenosochařské symposium „Kámen pro všechny“. Šest
sochařů zde tvořilo kamenné sochy pro Domov sociálních služeb Slatiňany.

Statistika
počet návštěvníků
/kvalifikovaný odhad/
4 500
počet vystupujících
20 kapel (73) osob
počet dobrovolníků
40

YANDEROV

•poskytnout možnost začínajíícm kapelám
prezentovat se na velkém jevišti
•poskytnout dobrovolníkům podílejícím se
na realizaci projektu know- how na pořádání festivalu
•rozšířit kulturní nabídku na chrudimsku
•udržet statut jediného festivalu s volným vstupem

HUDEBNÍ FESTIVAL

Cíle festivalu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
/v tisících Kč
NÁKLADY

hlavní
činnost

ROZVAHA
/v tisících Kč
hospodářská
činnost

celkem

Materiál

468

468

Energie
Zboží

163

163
346

Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
CELKEM

VÝNOSY

346
58

58

15
600
3 008

15
603
3 008

5
14

3

4 331

352

hlavní
činnost

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Přijaté dary
Dotace

13
4 195

CELKEM

4 265

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

3

57

- 66

hospodářská
činnost

8
14

AKTIVA

stav k
1. 1. 2007

Dlouhodobý majetek

stav k
31. 12. 2007

0

0

35
13

13
98

Pokladna

219

1 104

Jiná aktiva

38

24

Zásoby
Pohledávky

CELKEM

305

PASIVA

stav k
1. 1. 2007

1 239

4 683

celkem

30
413

87
413
13
4 195

443

4 708

91

25

stav k
31. 12. 2007

Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

54
- 58
0
0
244
65

54
- 58
0
0
1 150
93

CELKEM

305

1 239

PŘÍJMY DLE ZDROJŮ
/v tisících Kč

ZDROJ

%

z toho
Sociální p.

z taho
z toho
Aktivační p. Komunitní p.

Město Chrudim

478

10%

232

184

62

Obec Prachovice
Pardubický kraj

35
595

1%
13%

35
300

90

205

2 216

47%

1 335

881

62

1%

30

32

EHP - NROS - Blokový Grant
ESF - NROS - Globální Grant

585
61

12%
1%

393

Úřady práce
Nadace Vodafone

43
100

1%
2%

5

Vlastní zdroje

500

11%

33

1%

20

13

100%

2 350

1 367

MPSV
NROS - Vpoho

Přijaté dary - Holcim
CELKEM
ZDROJ

VÝDAJE DLE ZDROJŮ
/v tisících Kč

celkem

Město Chrudim
Obec Prachovice
Pardubický kraj
MPSV
NROS - Vpoho
EHP - NROS - Blokový Grant
ESF - NROS - Globální Grant
Úřady práce
Nadace Vodafone
Vlastní zdroje
Přijaté dary - Holcim
CELKEM

4 708
celkem

478
35
595
2 216
62
585
61
43
100
475
33
4 683

%

10%
1%
13%
47%
1%
12%
1%
1%
2%
10%
1%
100%

z toho
Sociální p.

232
35
300
1 335
30
393
5

z toho
Hospodářská činnost

192
61
29
100

9

38

19

443

584

443

z taho
z toho
Aktivační p. Komunitní p.

184

62

90
881
32

205

9
20

29
100
75
13

2 359

1 404

z toho
Hospodářská činnost

192
61
9
39

352

568

352

Děkujeme finančním partnerům:

Děkujeme všem dlouhodobým spolupracovníkům,
partnerům a příznivcům:
Občanské sdružení Palučiny, Občanská 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, manažerka prevence kriminality Města Chrudim - Mgr. Radka Pochobradská,
koordinátorka komunitního plánování Města Chrudim - Mgr. Hana Slavíková, tisková mluvčí Města Chrudim - paní Sylva
Drašnarová, Odbor správy majetku a Odbor školství a kultury kultury města Chrudim, 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, Jaromír Šindelář, Vilma Kaplanová, Pavla
Radochová, Jana Švecová, Jiří Sáva, Věra Toušková, Remo - Miloš Lédl,skupina Wohnout, Gymnázium Josefa Ressla,
CZ stavební holding, Jesle v Městských sadech, paní Šedivá...a trpělivým sousedům avšem, na které jsme zapomněli.

Děkujeme také dobrovolníkům:
Eliška Barochová, Pavla Strnadová, Petr Seiner, Anna Hrabáčková, Jiří Tůma, Vojtěch Jirsa, Ivana Bláhová, Wiliam
Kopecký, Michal Louč, Pavla Radochová, Anna Dosoudilová, Táňa Dinterová, Martin Fiala, Martin Balon, Daniel Bakeš,
Eliška Svobodová, Šárka Svobodová, Lukáš Kala, Martin Šmoldas, Daniel Martins, Petra Mrtková a mnoho dalších...

PODĚKOVÁNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Pardubický kraj
Město Chrudim
Obec Prachovice
Strukturální fondy EU a Nadace rozvoje občanské společnosti
Program EU Mládež a Česká národní agentura Mládež
Plzeňský Prazdroj
Nadace Vodafone
Holcim, a. s.
Úřad práce v Chrudimi a Rychnově nad Kněžnou
Dárcům, ktříe si nepřáli být jmenováni

Štěpánkova 92
537 01 Chrudim

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,
statutární zástupce:

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

Sociální programy:

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

Aktivační programy:

Leona Hniličková
tel.: 731 412 051
e - mail: aktivacni@sance.chrudim.cz

Komunitní programy:

Artem Vartanian
tel.: 732 567 678
e - mail: komunitni@sance.chrudim.cz

ŠANCE PRO TEBE

IČO: 68 24 62 77
tel., fax: 469 623 501
e - mail: sance@sance. chrudim.cz
web: www.sance.chrudim.cz

FUTUR
areál Kapucínského
kláštera

KOPRETINA
Revoluční 521
SKATEPARK

MAPA CHRUDIMI

AGORA
a sídlo o.s. Šance pro Tebe
Štěpánkova 92

