Teen Challenge vzniklo
v roce 1958 v New Yorku,
kde bylo založeno pastorem Davidem Wilkersonem. Nyní existuje ve více
než 95 zemích světa. Teen
Challenge Česká republika oficiálně vzniklo v roce
1994.
Našim cílem je přinášet
dobrou zprávu lidem se
závislostmi a navrhnout
jim jako řešení jejich problémů učednictví. V tomto procesu se jim snažíme
napomáhat až do chvíle,
kdy mohou fungovat jako
křesťané ve společnosti,
aplikovat duchovně motivované biblické principy do
osobního života, místního
sboru, zaměstnání a celkově do společnosti.
Teen Challenge usiluje
pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými
a duchovně živými.

www.bullet-in.cz
https://picasaweb.google.com/tcsluknov
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Tento úvodník píši právě dnes, kdy zemřel David
Wilkerson, zakladatel Teen Challenge. Svoji práci
začínal z lásky k ztraceným mladým lidem v New
Yorku. Neměl vizi založit velkou organizaci. Jen
pomoc těm, kteří ztratili naději na dobrý život a
topili se v drogách. Jeho příběh, který popsal ve
své knize Dýka a kříž, se stal inspirací milionům
lidí na celém světě, kde povstalo mnoho jeho
následovníků. I oni začali sloužit druhým na
ulicích svých měst, ve slumech, kanálech a na jiných nebezpečných
místech. Přestože David již není mezi námi, povstalo tisíce nových
Davidů, kteří následují jeho vizi, přinést naději svobody a Boží
lásku těm, kteří otročí závislostem a hříchu.
V písmu je takových příkladů hodně. Někdo zažil Boží dotek a
nechal se vést. Další jej následovali a díky tomu bylo zachráněno
od zkázy mnoho lidských životů. I já mohu vidět, díky naší službě,
jak si Bůh povolává lidi, kteří v očích tohoto světa byli ničím. Přišli
do programu najít svobodu od závislosti a často navíc našli své
místo ve službě. Jsou svědectvím dalším, že život může mít smysl.
Osobně věřím, že pro každého člověka Bůh připravil dobré věci a
je jen na nás, jestli je přijmeme a zrealizujeme. Tímto úvodníkem
chci vyjádřit naději, že i nás si Bůh bude nadále používat, ale také
naději, že nezůstaneme sami. V našich městech je mnoho těch,
kteří zápasí a potřebují Tebe. Pokud máš touhu zapojit se do služby
těmto lidem ve svém městě a nevíš jak začít, není nic snadnějšího
než obrátit se na nás.
-Bc. Petr Král-

Středisko ve Šluknově - studenti programu TC
Ježíš řekl: “Přišel jsem proto, ...abych
vyhlásil zajatcům propuštění a slepým
vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.” (Lk 4,18)

moci, pokud opravdu o Jeho pomoc
stojí. Pomáhat, resp.sloužit závislému člověku není vůbec snadné.
Jeho mysl podobná rozbombardovanému městu se jen tak rychle
Středisko nabízí dvanácti až patnácti
nezmění. Navíc lidé na cestě změny
měsíční program pro závislé. Proztrácejí často motivaci, naději a sílu
gram sám o sobě je strukturovaný,
pokračovat.
každý klient prochází pěti obdobími,
ktré mu pomáhají růst v různých Psychiatrické léčebny dosvědčují, že
oblastech života. (Poznání sebe procenta úspěšnosti léčby závislých
sama, Duchovní růst, Rodina a au- se pohybují v děsivě nízkých hodnotách. Můžeme si klást otázku, jestli
torita, Práce a odpovědnost.)
je vůbec možné se ze zajetí závislosti
Jsme organizací, která chce podostat.
moci lidem s problémy závislosti a
to tím, že lidem přinášíme dobrou Jako křesťané věříme, že víra v Ježíše
zprávu o Bohu, který se o člověka Krista osvobozuje zajaté a zotročené.
v jeho slabostech (problémech) za- A to je naší silou, nadějí a odhodjímá a má skutečnou schopnost po- láním vytrvat, i když výsledky v

podobě změněných životů můžeme
vidět často až s větším časovým
odstupem.
V roce 2010 prošlo programem 35
klientů + 13, kteří postoupili z roku
2009 do roku 2010. Z celkového
počtu již úspěšně ukončili 4 klienti
(2 pokračují v následném programu
Teen Challenge - TCIMI) a 3 se nacházejí před koncem programu.
Ve středisku jsme navýšili kapacitu
na 16 studentů. Průměrně máme v
programu 13 studentů.

Pravidla programu se dají shrnout
do tří tezí:
žádné drogy, žádné násilí,
odpovědnost vůči sobě a druhým

Teen Challenge usiluje pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými.

TCIMI bývalí studenti TC v programu
intership

V roce 2010 bylo v programu TCIMI
6 bývalých studentů TC programu ve
Šluknově, z toho 3 výcvik budoucích
pracovníků ukončili úspěšně, 1 neúspěšně a
2 jsou nadále ve výcvikovém programu, ve
středisku TC pracují jako dobrovolníci. Dva
z těch, kteří úspěšně ukončili výcvik TCIMI
jsou placenými zaměstnanci TC Šluknov z
našich vlastních zdrojů. Pracují především
se studenty v pracovním procesu, pomáhají
při rekonstrukcích, provozu střediska, na
zakázkách, které přinášejí finanční zdroje
do střediska a někteří z nich vedou klub
Archa – viz aktivity Dětského centra TC
Klokan ve Šluknově.

Středisko ve Šluknově - pracovníci TC
Během roku docházelo jsou na pracovníky TC
ke změnám početního poměrně vysoké. Ne
stavu pracovníků.
každý z nich tuto výzvu
Především někteří z ve svém životě ustál.
bývalých
absolventů
výcvikové školy TCIMI
se rozhodli po určité
době změnit místo
svého působení. Po
dobu své činnosti v TC
svou prací pomáhali,
měli možnost užívat
bezpečnější prostředí
a ujasnit si, zda-li jsou
skutečně ochotni být
svým životem plně zapojeni do služby druhým.
Nároky morální i etické

V roce 2010 jsme měli
9-10 pracovníků na
plný úvazek, 2 dobrovolníky ve výcvikovém
programu
TCIMI
– Růžička, Honzík, 4
externí
dobrovolníky
– Mgr.L.Čížková, Pavel
Vašát, Jiří Oubrecht,
Dan Hottmar a 1 dobrovolnici - Miloslava
Camfrlová - ekonom.

Bc.Petr Král - vedoucí střediska TC, 1.statutární zástupce TC v ČR
Vladimíra Králová - administrativa, pokladník, soc.pracovník, grafik
Bc.David Láník - poradce, učitel, vedoucí vyučování
Jiří Camfrla - poradce, učitel, vedoucí veřejných sbírek
Tomáš Kačer, DiS. - manager pracovních aktivit, ziskový sektor
David Ellmrich, DiS. - vedoucí prevenčních projektů na školách
Jaroslav Popelka - vedoucí pracovních aktivit studentů programu
Jakub Anderle - od 1.10.2010 - údržba, práce v zisk.sektor
Antonín Tipan - od 1.10.2010 - údržba, práce v zisk.sektor
Miroslav Adamec - od 1.2010 do 31.1.2011
Aleš Starka - od 1.1.2010 do 30.6.2010
Jakub Čermák - 1.2.2009 do 31.3.2010

Rozbitá srdce jsou výzvou pro to, setkat se s Bohem a dát mu kontrolu nad svým životem. Je tím, kdo má moc je uzdravit.

Kuba Anderle a Toník Tipan, bývalí studenti TC, absolventi výcvikového programu TCIMI pro budoucí pracovníky
TC, jsou nyní v zaměstnaneckém poměru.
Podílí se na zajištění provozu střediska TC
ve Šluknově, angažují se v pracovním procesu, který přináší finanční zisk pro provoz střediska a především jsou zapálenými
služebníky Ježíše Krista. Spolu s dalšími se
věnují práci v Dětském centru TC Klokan ve
Šluknově, kde vedou klub Archa pro místní
děti a mládež zdejší romské komunity.
Marek Honzík a Lukáš Růžička nastoupili
v roce 2010 do výcvikového programu TCIMI a pomáhají v TC jako dobrovolníci.

VYZBROJOVÁNÍ
SLUŽEBNÍKŮ V
CÍRKVI
Olomouc, Kolín
(duben, květen),
AC Hodonín (prosinec) – sloužíme
v církvích – témata Bodu obratu a budování
týmu služebníků
v církvi.
Most,
Teplice
(říjen – listopad
2010).
Během
těchto
měsíců jsme byli
sloužit ve dvou
velkých městech
na severu Čech.
Jedním ze sborů
byl sbor CB Most,
kde naše spolupráce začala již
před několika lety.
Druhým sborem
je AC v Teplicích.
Společným
prvkem pro obě
služby je vystrojení služebníků
pro práci mezi
ztracenými přímo
na ulicích.
Naši pracovníci
i studenti spolu
se členy sborů
jdou do ulic, rozdávají letáky s
informacemi, a
pak
pořádáme
ve sboru seminář
na téma „Jak
efektivně sloužit
závislým“.

AKCE TC PRO VEŘEJNOST

Bohoslužby
Mimo to, že každý čtvrtek mezi 18:00 – 19:00 probíhá ve
Šluknově bohoslužba, na které slouží pracovníci Teen Challenge a jednou měsíčně dojíždí farář ze Sedlčan p.Daniel
Hottmar s Jirkou Oubrechtem, tak ve spolupráci s dobrovolníky Dětského centra TC Klokan (DC) (studenti TCIMI,
pracovníci TC a členové Apoštolské církve), zaštiťujeme,
podporujeme a podílíme se na aktivitách, které provozuje
DC.

Vánoční program
Pro obyvatele Šluknova jsme připravili Vánoční program na
dvou místech. Na čtvrteční vánoční shromáždění byli pozváni
rodiče dětí z Dětského centra a na Štědrý den jsme již tradičně
pořádali bohoslužbu od 22:00 v místním kostelíku, kam
byli pozváni obyvatelé Šluknova – Císařského.

Koncert
Koncert – v měsíci lednu jsme zorganizovali spolu s místním
klubem přátel hudby koncert Žesťového kvinteta Brass Five
z Prahy, večerem provázela zpěvačka Blanka Šípová. Koncert se konal v místním rekonstruovaném zámečku.

Služba závislým v Mostě
Od dubna 2010 se začala u nás ve sboru rozvíjet práce se
závislými. Teen Challenge Šluknov nám bylo v počátcích
velikou pomocí. Protože jsme neměli žádné zkušenosti,
každá rada byla zapotřebí. Nebylo to snadné, ale postupně
se služba rozrůstala a přicházeli noví a noví závislí lidé.
Mezi narkomany se totiž rychle rozkřiklo, že je tu někdo,
kdo jim chce pomoci.

Proto jedním z bodů našich čtvrtečních setkáních je vedení
k osobní zodpovědnosti za svůj život. Pokud závislý chce
změnit svůj život, jsou třeba učinit zásadní rozhodnutí opustit všechny uživatele a místo, kde užívá, a nastoupit
léčbu. Prozatím jsme zmotivovali do programu čtyři lidi.
I když všichni předčasně ukončili svůj pobyt, jeden z nich
se znovu vrátil a zdárně v programu pokračuje.

A tak ve sboru vznikla skupinka, kdy každý čtvrtek se
scházíme společně s narkomany. Skupinkou již prošlo 32
narkomanů, kterým jsme mohli říci o možnosti nového
života skrze víru v Ježíše Krista. Většina z nich vydala svůj
život Bohu, i když prozatím pokračují ve starém způsobu
života.

Věřím, že budou do programu nastupovat další a další.
I když se nejedná o snadnou službu (výsledky bývají v
nedohlednu), máme v srdci touhu pomáhat těmto lidem
a proto věřím, že Bůh se oslaví svým způsobem. Modlete
se prosím za nás.
-manželé Doubkovi z CB Most-

Delit Lisit 2005



IMPRESIONANTE

Cílem červnové akce Impresionte ve Šluknově bylo oslovit evangeliem širokou veřejnost. Během festivalu jsme zorganizovali
semináře pro studenty středních škol a děti ze základní a speciální školy, na které přišlo 150 až 200 dětí a
studentů.
Hlavním řečníkem celého festivalu byl reverend Franklin Simpson z USA. Je vzdělaným a zkušeným mužem
v oblasti psychologie, zdraví a duchovní péče. Započal a rozvinul mnoho sociálních programů v oblasti péče
o rodinu, mládež a děti, soužití rozdílných etnik a dlouhodobě se věnuje lidem s handicapem a speciálními
potřebami. Současně je také farářem Evangelické církve. Přijel z New Yourk.
Děti a mládež především povzbuzoval ke změně myšlení o sobě, což demonstroval na zajímavých příbězích o
lidech z Bronxu, kteří se stali úspěšnými a změnili nejen vlastní život, ale i realitu svého okolí. Na seminářích
pro pracovníky sociálního odboru města a učitele kromě jiného sdílel své bohaté zkušenosti z práce s problémovými dětmi a mládeží z ghett Bronxu.
Večerní program festivalu na náměstí, kam pravidelně přicházelo asi 70 lidí, začínal moderovanými
svědectvími. Naši studenti se svým komediantským souborem Čudla hráli každý den poutavé a vtipné evangel. divadelní představení, jedno z nich můžete shlédnout na webovkách našeho střediska (www.bullet-in.cz).
Večerní akce byla přímo na náměstí, takže nejen přítomní, ale také bydlící v okolních domech mohli slyšet
Franklinovo poselství a na závěr koncerty kapel By Faith, Run away my son, 4Nation. Paralelně probíhal ve
vojenském stanu pod náměstím program pro děti a mládež, kam chodilo kolem osmdesáti teenagerů.
Děkujeme městu Šluknov, které nám dalo k dispozici po celou dobu festivalu veřejné prostory a panu starostovi za úvodní slovo na nedělním shromáždění, které probíhalo na náměstí před Městským úřadem
Šluknova.
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Hlavním
řečníkem akce

Chapitó Impresionante

ve Šluknově byl
reverend Franklin Simpson
z USA z New
Yourku.

PREVENCE
David Ellmrich, DiS.

V roce 2010 se podařilo ustálit a prohloubit plán dlouhodobé primární prevence na základních školách.
Na další ze škol byl zavedený úplný systém prevenční práce pro 2.stupeň školní docházky. Zabezpečujeme
prevenci pro každý ročník, což je naším dlouhodobým cílem.
Spolupořádali jsme s AC ve Varnsdorfu akci No Comment, do které jsme se tentokrát zapojili ještě více než
dříve. V září tedy proběhly v rámci akce semináře na dvou středních školách pro asi 300 lidí.
Témata seminářů byla: Závislosti, Špatný životní styl, Víra v nadpřirozeno.
Další prevenční přednášky v se konaly ve školách severního výběžku (Energo a ZŠ Varnsdorf, ZŠ Velký
Šenov, Dětský domov Jiříkov, Spec.ZŠ Šluknov, Rumburk Polygraf., SOŠ, ZŠ, ZŠ Podluží), SPŠ Teplice,
Gymnázium Teplice, ZŠ Kolín.
Navštívili jsme v rámci prevence i další města: Olomouc, Kutnou Horu, Teplice (SPŠ, gymnázium), Kolín
(ZŠ,),Mělník (ISŠT), Kladruby, Zbraslavice, Malešic, Červené Pečky, Zruč nad Sázavou a Chomutov. Zajímavým a silným zážitkem byla spolupráce s programem Kidsquest na Den dětí v Chánově, sloužili jsme
také v Dětském domově v Jiříkově.
Střediskem v rámci exkurzí prošlo několik skupin studentů z různých škol, aby se seznámili s našimi studenty programu TC a jejich životními příběhy.
Témata byla: Šikana a vztahy, Sexualita a vztahy, Závislosti, Prevence závislostí, Prevence šikany, Prevence
kouření, Záškoláctví, Výchovné problémy a kriminalita mládeže …
Celkem jsme měli možnost ovlivnit skoro 5000 mladých lidí (připočteme-li k prevencím – 4600 žáků – i
evangelizační akci Impresionante, kde se studenti měli možnost setkat s reverendem Franklinem Simpsonem z New Yourku a poslechnout si jeho příběh).
V současnou chvíli jsme v procesu certifikace našich přednášek, což nám umožní vstoupit i do škol, které
mají požadavek certifikace prevenčních programů ve svých stanovách.
V blízké budoucnosti si přejeme ještě více prohloubit spolupráci na místních školách v severním výběžku
ČR. Rádi bychom rozšířili naši práci do dvou blízkých měst: do Děčína a České Lípy. V tomto roce se nám
na jedné místní škole otevírá možnost pracovat se studenty internátu, kde budeme moci s dětmi mluvit o
hodnotách v rámci filmového klubu. To všechno nás čeká v roce 2011. Všem Vám, kteří nás jakkoliv podporujete, velmi děkujeme.

Dětské Centrum Tc
Klokan ve Šluknově
Město Šluknov je příhraniční město s vysokou nezaměstnaností,
špatnými kulturními a sociálními podmínkami, je tu vysoké procento romských obyvatel. Mnoho dětí tráví svůj čas na ulicích, mají problémy se záškoláctvím, jsou bez motivace. Snažíme se jim vytvořit
prostor pro bezpečné trávení volného času, kde je zároveň můžeme
motivovat a ovlivňovat.
TÝM DOBROVOLNÍKŮ DC: Dětské centrum Klokan nemá
žádného zaměstnance, ale v týmu pracuje kromě dobrovolníků ve
volném čase i několik zaměstnanců terapeutické komunity Teen
Challenge Šluknov.
Bc. Petr Král – programový vedoucí a zároveň statutární zástupce
organizace, Jiří Camfrla – provozní vedoucí
Klub Archa:
Antonín Tipan – vedoucí, Jakub Anderle, Veronika Camfrlová, Lukáš Růžička (od března 2010), Michaela
Komínová (od května 2010), Andrea Demeterová (od srpna 2010),
Marek Honzík (od října 2010)
Klub Archa pro dívky (od září 2010): Miroslava Váchová, Miloslava Camfrlová,
Doučování: Zdena Dostálová, Miloslava Camfrlová
Klub Adámek pro maminky s dětmi: Miloslava Camfrlová – vedoucí od srpna 2010, Jarmila Kačerová – vedoucí do července 2010,
Martina Láníková, Jaroslava Slabá
Keramický kroužek (do srpna 2010): Miroslava Váchová
Výtvarný kroužek (od října 2010): Klára Fabiánová
Kreativní večery pro dospělé:
Petra Mikušová
AKTIVITY:
Klub Archa pro děti 7-16 let navštěvují hlavně děti, které by se jinak
bezcílně potulovaly po ulicích. Funguje 2x týdně odpoledne. První
hodina klubu je volná pro společenské hry, stolní fotbálek, tancování;
každý měsíc vybereme verš z Bible, na jehož téma je směřovaná
veškerá řízená činnost během druhé části klubu. Snažíme se tak
dětem předávat základní morální hodnoty a křesťanské principy.
Od září jsme na základě potřeby věnovat se zvlášť klukům a dívkám
otevřeli ještě jednou týdně odpoledne klub pro dívky. Při ručních
pracích je příležitost mluvit na různá témata zajímající dívky. Mluvíme o sobě a našich rodinách, snažíme se na ně působit dobrým
osobním příkladem. Hodinu před klubem si děti mohou pod dohledem vypracovat domácí úkoly a zopakovat školní učivo. Při pravidelných programech jsme pracovali celkem se 79 dětmi (počet návštěv
1152).
Mateřské centrum Adámek fungovalo ve středu dopoledne s programem a odpoledne jako otevřená herna. V programu střídáme
pohybové hry a cvičení, zpívání, loutkové pohádky a biblické příběhy
s flanelografem. Při rozhovorech s rodiči o zásadních otázkách
života se jim snažíme ukázat na Boha. Několik maminek nastoupilo
po mateřské dovolené do práce, také proto se od září scházíme už
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jen dopoledne. Celkem přišlo 37 osob (rodiče i děti), počet návštěv
365.
Kromě pravidelných programů jsme v letošním roce zorganizovali v
únoru dětský karneval na motivy Noemovy archy (účast 50 osob),
velikonoční Pochod za beránkem s překvapením pro rodiče s malými
dětmi (účast 30 osob), pro školní děti a mládež to byl 2 x celodenní
výlet do přírody, 3 x bojová hra s přespávandou, sportovní výlety na
koupaliště nebo do tělocvičny – účast vždy cca 20 dětí. Kromě toho
jsme v rámci akce Impresionante, kterou ve Šluknově v červnu organizovala Apoštolská církev spolu se střediskem Teen Challenge,
uspořádali třídenní program pro děti a mládež, který zahrnoval hry
pro rodiče s malými dětmi, besedy, sportovní soutěže, celoměstskou
hru Matrix, opékání buřtů a dětské bohoslužby na závěr. Účast
byla denně kolem 60 osob, část z nich se již účastní pravidelných
programů. V posledním týdnu měsíce června jsme pomáhali sociálnímu odboru města Šluknov s organizací příměstského tábora. V
srpnu jsme hru Matrix a dětské bohoslužby venku zopakovali (účast
cca 50 osob). V září jsme ve Šluknově a blízkém Varnsdorfu spolu s
Apoštolskou církví pořádali koncert křesťanské hiphopové skupiny
Legend Group (účast cca 80 osob). Během podzimu školní děti v
rámci prevence navštívily hasičskou stanici, absolvovaly protidrogovou přednášku a návštěvu střediska Teen Challenge, o prevenci
kriminality jim přednášeli policisté PČR. V prosinci měly dvoudenní přespávačku s vánoční nadílkou za podpory sociálního odboru
města Šluknov. V klubu pro maminky jsme koncem roku začali s
cyklem přednášek o výživě v rámci projektu Ambasadorka ve spolupráci s Centrem pro rodinné aktivity Včelka v Jiříkově.
Keramiku, výtvarný kroužek a kreativní večery navštívilo při 312
setkáních 64 tvořících. Nejsou přímo evangelizačně zaměřené, ale
je radost vidět děti nadšené z vlastního výrobku. A kromě toho, že
děti zaměstnáme, se při setkáních dětí (i dospělých) utužují vztahy
a vznikají nová přátelství. A to je cíl, ke kterému chceme směřovat
– udržovat přátelské vztahy s lidmi, mezi kterými žijeme, navazovat další, být transparentní a být dobrým příkladem, mít příležitost
říct jim o změně v našich životech díky setkání s Ježíšem. Můžeme a
chceme pozitivně ovlivňovat životy lidí kolem nás.

Středisko ve Šluknově - finanční zpráva 2010
PŘÍJMY TC 2010

KČ

dary jednotlivců a firem

358 454,00

VÝDAJE TC 2010
SPOTŘEBA MATERIÁLU

dary církví

201 552,00

potraviny

dary zahraničí - USA

458 574,46

kancel.potřeby

veřejná sbírka

142 849,00

vybavení

platby klientů za pobyt

532 733,00

pohonné hmoty

337 089,40

spotřební mat. (hygiena, údržba, drobná
spotř.)

140 933,87

příspěvky na provoz

11 945,00

prevence přednášky

60 620,00

úrok běžného účtu
ostatní vlastní
půjčky
příspěvek AC na mzdy

135,85

úrok běžného účtu
přeplatek energií 2009

PŘÍJMY CELKEM

326 341,30
7 042,00
18 024,00

320 198,00

1 508,00

elektrická energie

246 673,00

59 668,00

koks, PB - kuchyň

73 525,00

1.441.722,00

PŘÍJMY VÝROBNÍ ČINNOSTI TC
příjmy

SPOTŘEBA ENERGIE

KČ
829 430 ,57

764 084,69
3,07
28 767,00

4 062 616,07

ěkujeme Apoštolské církvi ČR, která činnost
Teen Challenge podporuje značnou finanční
částkou na mzdy pracovníků TC. Děkujeme
AC Olomouc, AC Ústí nad Labem, AC
Varnsdorf, AC Ostrava, KC AC Český Těšín, Církvi bratrské
Náchod, CB Liberec, KS Kutná Hora, AC Vyškov za finanční
podporu a spolupráci.

SLUŽBY CELKEM

677 790,07

opravy a udržování AUS

210 900,00

opravy a udržování domu

11 328,00

cestovní náklady (jízdné, stravné, amortiz.)

119 232,50

telefony

157 478,06

poštovné

7 503,00

vzdělávání pracovníků

3 210,00

služby ost. (provoz domu, poplatky...)

91 914,00

pojištění

49 726,00

DNM

4 788,00

bankovní poplatky

8 690,51

leasing, úvěr

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY, DANĚ
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM
mzdy vč.odvodů - hrazeno TC Šluknov

Dále děkujeme fi.Victory Czech s.r.o., fi Hosana, p.Ing.
V.Machanovi, MUDr.Černohorskému, MUDr.Richterovi, manž.Walkovým, J.Oubrechtovi, p.Chvátlinovi,
J.Cichému, St.Cichému, J.Ešnerovi, P.Kanderovi,
M.Váchovi, R.Casadiovi, B.Koukalovi, J.Obzinovi,
p.Marvánovi.

mzdy vč.odvodů - hrazeno AC ČR

P.Janovskému, p.Křížové, p.Pokornému, p.Harbáčkovi,
p.Doležalovi, p.Mertovi, p.Trávníčkovi, p.Segurové,
p.Fizkové, p.Gregusové, p.Turoňovi P, p.Hejzlarové,
p.Soukupovi, p.Kožíškové, p.Adamusovi, p.Kultovi,
p.Gardlovi, p.Malíkovi, p.Holienčinu, p.Felixovi,
p.Měrkovi, Mgr. Lasotové V., p.Turoňovi T.,
p.Popovskému, p.Měchurové, p.Beránkovi, p.Fialovi,
p.Siborovi, p.Hroudovi, p.Bechyňové, p.Najmonovi,
p.Eisnerovi a dalším, kteří se zapojili do projektu Kapky,
či přispěli během veřejných sbírek ve svých městech.

ostatní - DPP

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
nákup AUS Volvo, Škoda Fabie

13 020,00

11 129,00
1 714 238,00
223 534,00
1 441 722,00
48 982,00

434 032,00
280 000,00

investice novostavba

24 497,00

příspěvky studentům

6 655,00

příspěvky a dary

5 712,00

splátky půjček

105 668,00

VÝDAJE VÝROBNÍ ČINNOSTI TC

60 782,45

nákup materiálu

39 826,94

energie

1 790,00

služby

16 541,01

bankovní poplatky

VÝDAJE CELKEM

2 624,50

4 047 600,09

* Veškeré příjmy z výrobní činnosti (kovovýroba, údržba, pomocné práce stavební atp.), mimo nutných nákladů na zajištění ziskových
činností jsou určeny k zajištění provozu střediska Teen Challenge. Rozvoj
������������������������������������������������������������������
podnikatelských aktivit má tři cíle: zabezpečit zdroje pro
provoz, poskytnout smysluplné pracovní činnosti pro klienty programu, kde se mohou profesně rozvíjet, a vytvořit grantový zdroj pro
potřeby misijních projektů jiných subjektů.

Dětské centrum TC Klokan - finanční zpráva 2010
Tým dobrovolníků a pracovníků Teen Challenge všem děkuje
za podporu, dary a pomoc.
Zvláště děkujeme městu Šluknov, které poskytlo Dětskému
centru Klokan ve Šluknově na Smetanově ulici nájem prostor
zdarma. Děkujeme také Ministerstvu kultury, Nadaci Euronisa a všem dalším nejmenovaným, kteří se finančně, hmotně
i investovaným časem a energií podílejí na fungování a rozvoji
činností Dětského centra ve Šluknově.

PŘÍJMY DC 2010

KČ

příspěvek MÚ Šluknov

12 000,00

dary

14 395,00

veřejné sbírky

10 870,00

příspěvky (pomůcky, energie)

4 180,00

ostatní výnosy

2 000,00

VÝNOSY CELKEM
HV

43 445,00
2 562,00

NÁKLADY DC 2010
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

KČ
17 953,00

potraviny

5 062,00

spotřební materiál

4 797,00

kancelářské potřeby

1 795,00

hygienické a čistící prostředky
pohonné hmoty

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
energie
cestovní náklady
poštovné, telefony

540,00
5 759,00

22 930,00
14 295,00
5 245,00
727,00

vzdělávání pracovníků

1 210,00

ostatní služby

1 453,00

NÁKLADY CELKEM

40 883,00

Stř. Nadace Euronisa
VÝNOSY
nadační přísp.Nadace Euronisa

VÝNOSY CELKEM
HV

KČ

NÁKLADY

KČ

18 200,00

spotřeba energií

18 200,00

18 200,00

VÝNOSY CELKEM

18 200,00

0,00

Stř. Ministerstva kultury
VÝNOSY

KČ

dotace Ministerstva kultury

20 000,00

VÝNOSY CELKEM

20 000,00

HV

NÁKLADY
spotřební materiál

VÝNOSY CELKEM

0,00

Stř. Souhrn
VÝNOSY
DC hlavní činnost

KČ
2 562,00

Nadace Euronisa

0,00

Ministerstvo kultury

0,00

VÝNOSY CELKEM

2 562,00

HV

2 562,00

KČ
20 000,00

20 000,00

