TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL
ŠLUKNOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Potřebujeme získat prostředky na 2 bojlery, které je možné nahřívat
z kotle. Cena i s instalací je zhruba 170.000,- a návratnost zhruba 3
roky.
V létě nás navštívili misionář Jason Morrison spolu s pastorem a
jeho ženou z USA. Díky nim jsme započali rekonstrukci modlitebny.
Pastor David Cramer vedl 4 dny vyučování se studenty programu
a spolu s nimi pracovali na rekonstrukci. Děkujeme. Rádi bychom
pokračovali v budování modlitebny. Sníme o dokončení tohoto
prostoru, aby mohl sloužit místní církvi pro bohoslužby a semináře,
dále jako učebna studentům, a také jako zkušebna pro chválící
kapely. Předpokládané náklady pro dokončení jsou cca 80 000,- Kč.
Alarmující je potřeba rekonstrukce nevyhovujících toalet (cca 40
000 Kč) a podlahových ploch.
Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program pro
muže, který má kapacitu 18 klientů.

Teen Challenge v Německu nám darovalo 1000 Eur na koupi
staršího auta. Děkujeme.
AKCE:

V roce 2013 bylo zaměstnáno ve středisku TC 10 pracovníků na
plný a 1 na částečný úvazek. V přímé práci ve středisku bylo 7
pracovníků. (vedoucí střediska, 3 učitelé a poradci, ekonomka, sociální pracovnice, kuchařka) a 4 pracovníci se věnovali pracovním
aktivitám (TC PROFI), které přinášejí částečně finanční prostředky
pro provoz střediska a pomáhají klientům získat pracovní návyky. V
týmu také sloužili 2 dobrovolníci. Činnosti střediska TC ve Šluknově
zahrnují kapacitu 18 míst pro klienty, streetwork na ulicích
Šluknova, páteční čajovnu, Dětské centrum Klokan s celotýdenním
programem, prevenci na školách, poradenství v oblasti závislostí
veřejnosti a podnikání.

Slavili jsme Velikonoce (řekněme již tradičně) s našimi přáteli,
se sborem AC Varnsdorf a obyvatelstvem Císařského. Nejdříve
proběhla bohoslužba v místní kapli a poté jsme společně trávili
příjemný čas při jídle. Samozřejmě byl připraven chutný beránek.

STŘEDISKO PRO MUŽE:

Na konci měsíce srpna jsme pořádali pro místní církev a komunitu
ve Šluknově koncert německé kapely OpenTheaven. Na akci přišlo
přes 80 lidí. Grilovali jsme klobásky, které byly vyrobeny z několika
našich oveček.

Z celkového počtu klientů ve středisku TC bylo v roce 2013 opět
nejvíce uživatelů pervitinu, v těsném závěsu jsou lidé závislí na
alkoholu. V kategorii ostatních závislostí jsou nejčastěji uživatelé
heroinu, marihuany a gambleři.
Častým problémem závislých lidí je motivace. Přes 50 procent lidí
odchází do dvou měsíců, kolem 20 procent do 6 měsíců.

Dne 23.3. proběhl Den před Pánem v Poštovicích, kde jsme se
mohli setkat jako celé Teen Challenge. Sloužil nám slovem bratr
Javier Lesta Candal z londýnského Teen Challenge. Tato setkání
probíhají 4x do roka.
Ve dnech 18. 4. - 21. 4. se konala Evropská konference Teen Challenge v Praze. Pro pracovníky byla velikým povzbuzením. Mimo
jiné sloužil i Don Wilkerson (bratr zakladatele TC Davida W.)

Nemůžeme opominout zmínit již tradiční letní zátěžový dvoudenní
výlet se studenty programu TC i mládeží z Dětského centra.
BESEDY NA ŠKOLÁCH:

Náš program trvá 12 měsíců, nejen proto však není úplně snadné
program dokončit. V roce 2013 nastoupilo 34 klientů. Z nich program dokončili 3 a 15 pokračovalo do roku 2014. Program dokončí
cca 10-20 procent přicházejících studentů. Není to hodně, ale ve
světě léčby závislostí se nejedná o nízké číslo. Samozřejmě i ti, kteří
program nedokončili, si mohli leccos uvědomit, změnit a mají šanci
žít svobodný život, přestože jejich šance se u nedokončeného programu TC výrazně snižují.

V roce 2013 proběhlo celkem 23 besed, a to na sedmi středních
školách, třech základních školách a třech školách speciálních
na téma závislosti, šikana a diskriminace, předsudky a rasismus.
Dohromady jsme ve školách oslovili 1030 školáků.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

PARTNERSKÉ SBORY:

Stále se snažíme zlepšovat podmínky klientů v programu. Dle
finančních možností dostavujeme středisko. Nový kotel a jeho instalace v kotelně (r. 2012)nám umožňují nižší náklady na otop.
Zároveň bychom rádi ještě více snížili náklady za elektřinu.

Dále jsme měli možnost zúčastnit se mnohých setkání sborových
mládeží, nízkoprahových klubů. Na těchto akcích jsme oslovili 221
mladých lidí. Navázali jsme spolupráci s dvěma dětskými domovy
v okolí Šluknova.
Služba „partnerské sbory“: v roce 2013 jsme navštívili v rámci služby
výjezdů dvacet církví v Čechách a na Moravě s cílem povzbudit je
ke službě závislým. Během těchto návštěv jsme mluvili s desítkami
závislých lidí v ulicích tamních měst v rámci služby streetwork.

DĚTSKÉ CENTRUM TC ŠLUKNOV ČR

6
Klub Adámek pro maminky s dětmi funguje ve středu dopoledne s programem nebo jako otevřená herna. Střídají se programy
věnované dětem a rodičům. Maminky zde mohly trávit čas v jiném
prostředí než jen doma, seznámit se s dalšími a sdílet se se svými
problémy. Do klubu také docházejí na popud pracovnic sociálního
odboru města i maminky z problémových rodin. Celkem 29 osob
(rodiče i děti), počet návštěv 236.

Dětské centrum Klokan je součástí organizace Teen Challenge
International ČR, účelového zařízení Apoštolské církve, které pracuje v oblasti prevence osob ohrožených negativními jevy i pomoci
lidem v nouzi po celé České republice. Práce probíhá jak v našich
centrech pro dospělé či dětských centrech, tak na školách formou
primární prevence, ale i přímo na ulicích. Naši činnost stavíme na
biblických principech. Město Šluknov je příhraničním městem s
vysokou nezaměstnaností, špatnými kulturními a sociálními podmínkami. Snažíme se reagovat na místní podmínky vytvořením
prostoru pro bezpečné trávení volného času dětí a jejich motivováním.
Každé ze středisek organizace pracuje samostatně (vč. získávání
prostředků na provoz) pod dohledem ředitele Teen Challenge Int.
ČR a jeho zástupců.
Struktura DC Klokan Šluknov:
1. zást.ředitele, který je zároveň programovým vedoucím dětského
centra
Provozní vedoucí centra, zároveň vedoucí Klubu Archa
Vedoucí jednotlivých aktivit v rámci Klubu Archa (klub, doučování,
flétna, angličtina)
Vedoucí Klubu Adámek pro maminky
Vedoucí kroužku tancování
Dobrovolníci
Klub Archa - 2x týdně 3 hodinové setkání pro děti 7–16 let, kde
děti hrají společenské hry, stolní fotbálek nebo hokej, tancují, kreslí
si, druhá část je organizovaná (besedy, skupinové soutěže, výtvarná činnost atd. na určité téma). Snažíme se tak dětem předávat
základní morální hodnoty a principy. Díky tomu mohly děti utužit
vzájemné vztahy, poznat nová místa, učit se nepodvádět, pracovat s různými výtvarnými technikami. Na klubech i během letního
tábora jsme mnoho času věnovali protidrogové prevenci. Celkem
jsme pracovali s 42 dětmi (počet návštěv 1219).
Doučování funguje vždy hodinu před klubem, děti mají možnost
napsat si pod dohledem domácí úkoly. Snažíme se je tím vést k
pravidelné přípravě do školy. Je bodovaná docházka a odměňované zlepšení prospěchu. Díky tomu se dané děti mohly více začít
soustředit na školu a zlepšovat si prospěch. Celkem jsme pracovali
s 15 dětmi (počet návštěv 264).

Od září jsme nově otevřeli hodinu angličtiny pro začátečníky,
která je zaměřena pro děti z 2. a 3. tříd ZŠ. Usnadní jim počátky
hodin anglického jazyka ve škole. Celkem jsme pracovali s 10 dětmi (počet návštěv 115). Hra na flétnu je nově otevřena také od
září 2013, zatím celkem 4 děti, počet návštěv 24. Hodiny tancování probíhají 1x týdně pro malé děti. V tomto čase mají možnost
vybít přebytečnou energii, zatancovat si a s nacvičenou sestavou
vystoupit na akcích našeho centra či na příležitostných událostech.
Celkem 10 dětí, počet návštěv 402.
Kromě pravidelných aktivit jsme navštívili výstavy, několikrát koupaliště, bowling, starší děti koncert křesťanského rapera Kalwiche,
měli jsme víkendové přespávačky. Děti několikrát zavítaly do místní terapeutické komunity Teen Challenge.
V létě se za podpory Ministerstva vnitra konal tábor s tématem
protidrogové prevence, ve vyloučené lokalitě Šluknova proběhla
víkendová akce se stejným zaměřením a následná práce s oslovenými lidmi během celého podzimu. Před Vánoci se uskutečnila
vánoční besídka pro rodiče.

FINANČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ CENTRUM TC ŠLUKNOV
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ / VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV
DĚTSKÉ CENTURUM KLOKAN

PŘÍJMY/VÝNOSY
Nadační přísp. Nadace Euronisa
Dotace Ministerstva kultury
Dotace Ministerstva vnitra
Příspěvek MÚ Šluknov
Dary a přísp.na provoz
Veřejné sbírky
CELKEM
VÝDAJE/NÁKLADY
Materiálové:
Potraviny
Spotřební materiál
Vybavení
PHM
Nemateriálové:
Energie
Cestovní náklady
Poštovné
Služby - pronájem
Ostatní služby (ubytování, vstupné....)
CELKEM
ROZVAHA
Aktiva
Pasiva
HOSPOD.
ZISK

Kč
20 000,00
15 000,00
52 000,00
30 000,00
1 800,00
22 427,00
141 227,00
Kč
62 960,00
8 113,00
43 027,00
9 520,00
2 300,00
78 267,00
38 633,00
5 293,00
209,00
15 566,00
18 566,00
141 227,00

POČÁTEČNÍ STAV KONEČNÝ STAV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Středisko Dětské centrum Klokan nemá k 31.12.2013
v evidenci žádný majetek ani závazky. Také nevykazuje osobní náklady, plat vedoucího klubu je hrazen
z prostředků terapeutické komunity stejně jako u ostatních, kteří mají práci v dětském centru jako jednu ze
součástí pracovní náplně.

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ DLE ZDROJŮ
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV
DĚTSKÉ CENTURUM KLOKAN

MINISTERSTVO KULTURY
Náklady:
Spotřební materiál
Energie
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

Kč
13 000,00
2 000,00
15 000,00

MĚSTO ŠLUKNOV
Náklady:
Spotřební materiál
Vybavení
Energie
Vodné, stočné
Tuhá paliva
Ostatní služby
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

Kč
4 640,00
9 520,00
1 800,00
700,00
12 615,00
725,00
30 000,00

NADACE EURONISA
Náklady:
Spotřeba energie
Vodné, stočné
Tuhá paliva
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

Kč
7 200,00
2 697,00
10 103,00
20 000,00

MINISTERSTVO VNITRA
Náklady:
Spotřební materiál
Odměny pro děti
Cestovné
Pronájem (podium, sport)
Ostatní služby (ubytování, vstupné)
Celkem poskytnuto/vyčerpáno

Kč
14 536,00
3 464,00
5 293,00
15 329,00
13 378,00
52 000,00

DĚKUJEME
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podporovali: Ministerstvu vnitra za dotaci na preventivní práci ve vyloučené lokalitě
místního sídliště i na konání letního tábora, Ministerstvu kultury, Městu Šluknov a Nadaci Euronisa, kteří umožnili celoroční
fungování Dětského centra Klokan. Děkujeme také Schrödingerovu institutu za příspěvek na tábor i za to, že jejich zaměstnankyně, naše bývalá dobrovolnice, se významnou měrou
může podílet na volnočasových aktivitách centra a díky tomu
jsme mohli rozšířit nabídku programů. Děkujeme firmě Travel
FREE za sladkosti a odměny pro děti.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STŘEDISKA
TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR ŠLUKNOV

PŘÍJMY
Dary a příspěvky na provoz
Veřejné sbírky
Platby klientů za pobyt a stravu
Tržby za prevenční přednášky
Ostatní výnosy, úroky
Půjčky přijaté
TC PROFI - prodej výrobků a služeb

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE

DĚKUJEME
Děkujeme, že jste i v roce 2013 podporovali naši práci, pravidelně i nepravidelně, finančně i materiálně - firmy Victory Czech s.r.o.,
Houdek Petr, Houdek Jiří, o.s. Ichtys Litoměřice, p. Adamus, Alexandruk, Anděl, Beránek, Bočkay, Bulíčková, Casadiovi, Cichý J. a
S., Černohorský, Dejl, Dobeš, Doležal, Ešner, Figalla, Fízková, Granát,
Chvátlina, Janovský, Jindra, Karásek, Kozubiková, Král, Kult, Machan,
Malevič, Malík, Mazur, Mechurová, Měrka, Muller, Novák, Obzina,
Oubrecht, Pokorný, Popovský, Prchalovi, Richter, Segurová, Sitárová, Soukup, Šavara, Šmídová, Šretr, Tieliczková, Trávníček, Turoň P. a
T., Vácha, Vašátová, Walková, Zapletal.
Děkujeme sborům Apoštolské církve, Církve bratrské, Jednoty
bratrské, Bratrské jednoty baptistů, Křesťanských společenství za
finanční i potravinové sbírky, které jste nám věnovali, i za možnost
být s vámi v rámci našich výjezdů do církví. Jsou pro nás vždycky
povzbuzením.
Příspěvek na mzdy od AC v roce 2013 činily 1 498 991,- Kč. Děkujeme.

KONTAKT
Teen Challenge Šluknov
Císařský E59, ŠLUKNOV 407 77
tel.: 412 386 429, e-mail: tcsluknov@gmail.com
www.bullet-in.cz
fotogalerie:
https://plus.google.com/u/2/photos/116719208728804475417/albums

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM
potraviny
pohonné hmoty
vybavení
spotřeb.mater., hygiena, kancel.potř.
SPOTŘEBA ENERGIÍ CELKEM
SLUŽBY CELKEM
opravy a údržba
cestovní náklady
telefony, poštovné
služby - provoz domu, pojištění, vstupné
jiné ostatní výdaje
DANĚ, DÁLN.ZNÁMKY
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
bankovní poplatky
vzdělávání pracovníků
dary vydané, přísp.studentům TC
přístavba, rekonstrukce budovy
splátky půjček
TC PROFI
nákup materiálu
pohonné hmoty
DDHM
spotřeba energií
daně
služby, bank.poplatky
nákup služebního auta

VÝDAJE CELKEM

Kč
823 786,40
30 297,00
674 265,00
20 300,00
1 436,77
111 000,00
1 246 383,26

2 907 468,45

Kč
792 196,16
316 953,20
320 390,93
4 800,00
150 052,03
466 175,00
419 066,82
156 745,00
52 905,00
99 467,55
99 408,27
10 541,00
6 482,91
664 661,00
297 590,32
6 766,00
12 498,00
56 899,00
170 427,32
51 000,00
439 520,83
234 873,62
32 206,49
49 378,67
54 720,50
2 063,00
29 278,55
37 000,00

3 085 693,04

