Takhle nějak vypadá mapa České republiky,
na které je zobrazen stav problému souvisejícího s užíváním drog . Naše zem si nevede dobře, jsme na předních místech ve světě v užívání marihuany mezi mladistvými,
nejvíc se drogy užívají v Ústeckem kraji a v
Praze, což neznamená, že jinde jsou na tom
dobře. Vedle drog je alkohol a gambling
taktéž obrovský problém a v žádné oblasti
závislosti není vidět zlepšující se tendence,
právě naopak. Dalším problémem jsou opioidy—léky na bolest, které začínají být hojně předepisovány a stanou se obrovským
problémem, jak to již dnes je možné pozorovat v USA, kde farmaceutický průmysl
pomohl vyvolat epidemii závislých na opioidech. Mnoho organizací se snaží s tímto
problémem bojovat, ale řešení nenachází.
Ježíš, když s učedníky popisoval stav tehdejšího světa, řekl: „žeň je mnohá, ale dělníků
je málo, proto proste Pána žně, ať vyšle své
dělníky“. Jaký je stav dnešní České republiky? Zhruba 1-1,5 miliónu lidí bojuje s problémy spojenými s užíváním alkoholu, drog

a gamblerstvím, vedle toho jsou jejich přátelé, partneři, děti, rodiče, spolužáci, spolupracovníci, kteří jsou tím také zasaženi a
často neví kudy kam. Mnoho z těchto lidí
se nikdy nesetkalo s někým, kdo by jim pomohl najít pomoc, nebo jim prostě jen dal
kontakt na např. naši help-linku. A přitom
by to mohlo být tak jednoduché… Církev a
nemyslím tím konkrétní denominaci, ale
společenství věřících, je pravděpodobně
největší sociální skupinou na této planetě a
tedy také v Čr. Jsme spojeni jedním ideálem
pomoci bližnímu. Nemusíme chodit po ulicích a hledat je, jsou všude kolem nás, v
našich rodinách, v práci, ve škole, mezi přáteli. Někteří z nich procházejí složitými obdobími života, jsou závislí nebo jejich blízcí.
Nenechme to tak být. Dejme jim šanci slyšet o naději na změnu, propojme se. Vložme do svých telefonů kontakt na nejbližší
pomoc a sdílejme jej. Pokud je ve vašem
okolí Teen Challenge, mějte na ně kontakt,
jednoduché věci můžou změnit svět a praktická pomoc je jednou z nich.
P.K

Většina mužů přichází do programu z ulice . Nevěří nikomu a v nic. Droga je
jejich jediným přítelem. Mnoho z nich nachází v programu víru, zjistí, že mohou někomu uvěřit a svěřit mu svůj život. Ježíš se stává jejich přítelem a na
vyjádření své víry jdou ke křtu. Tady to jsou 4 kluci, věříme, že tím začíná
pro ně nový život.

Než jsem přišel do programu, žil jsem bez Boha. Chodil jsem do práce a žil úplně normální život.
Aspoň jsem si to myslel. Měl jsem rodinu, přítelkyni a dělal jsem si to, co jsem chtěl a nic mi nechybělo. Věřil jsem, že je něco mezi nebem a zemí, ale nevěděl jsem co. Postupem času jsem pil více a
více, až jsem vše ztratil. Práci, vztah, rodinu. Díky alkoholu jsem málem přišel o život. Tak to běželo
10 let. Několikrát jsem byl v léčebnách , ale vždy jsem to nakonec nevydržel. Po nástupu do programu jsem měl v noci sen a poté jsem přijal Krista do svého života. Úplně se mi změnil pohled na život.
Začal jsem si užívat každý den a mít rád lidi kolem sebe. Program pokračoval a já jel na první dovolenku. Moc jsem si nevěřil a tak jsem se za to modlil. Na dovolence vše probíhalo dobře, byl jsem v
církvi a pak se setkal s mámou. Po jejím odchodu jsem měl ještě čas a přemýšlel , co s ním, místo toho, abych jel do střediska jsme si řekl, že navštívím jednoho kamaráda, který mi v minulosti dost pomohl, ale zároveň taky pije. Přijel jsem za ním, první pivo jsem odmítl, ale pak jsem se napil a tím to
začalo znovu. Místo toho, abych přijel do střediska a nebo aspoň hledal pomoc, jsem zase byl v tom.
V Ústí jsme celý týden pil, ale zároveň se modlil, abych se mohl vrátit. Nemohl jsem zapomenout na
Teen Challenge, tady se mi dal poznat Bůh a já v něho uvěřil. Myslel jsem na kluky a na vedení. Kdybych na to vše kašlal, tak bych se už nevrátil, ale nemohl jsem to, co jsem začal budovat a v koho
jsem uvěřil nechat odejít. Díky vedení TC, jak jsem zjistil pak, i oni se za mně modlili, jsem se mohl
vrátit. Sice jsem přišel o křest, ale za půl roku bude další. Činil jsem pokání a začal zase normálně fungovat. V Ústí jsme odpadl od Boha, ale nezapomněl jsem a on mně nenechal napospas. Jsem vděčný
za druhou šanci a moje víra v Boha se mi mým pádem upevnila. M.

Je až neuvěřitelné, že dětské centrum ve Šluknově stále funguje. Vedou ho jen dobrovolníci
z našich řad a z církve. Každý týden probíhají pravidelně různé aktivity od klubu Archa, přes
školičku šití, taneční klub. Do klubu chodí pravidelně 8-15 dětí. Jsme také v kontaktu s jejich rodiči, kdy často řešíme tíživé sociální problémy. V poslední době hledáme spolu s městem jak sloužit mládeži, kdy sami zástupci města nás žádají o pomoc, protože si neví rady.
Uvažujeme o otevření Dobro-kavárny a klubu pro ně, uvidíme jak to město podpoří. Zároveň stále chodí naši služebníci do škol s besedami. S městem jsme opět v tomto roce pořádali den pro mládež na šluknovském zámku (FREE Park). Za ta léta také potkáváme bývalé
návštěvníky klubu, kteří jsou dnes dospělí a mají rodiny s dětmi, máme radost, že můžou
normálně fungovat a být stále s námi přátelství. Taky opět chystáme letní tábor a jako obvykle potřebujeme finanční „zázrak“, tedy získat prostředky na jeho pokrytí . Mnoho dětí si
jej nemůže dovolit.
S Dětským centrem Teen Challenge Klokan Šluknov spolupracujeme velmi pravidelně, a
to již několik let. Jedná o klíčového partnera především v otázkách sociálního vyloučení,
prevence kriminality. Aktivně pracují v oblasti sociálního začleňování, ale taktéž se podílejí na tvorbě koncepčních opatření, pracovních skupin Města Šluknov a především
praktické realizaci sociální pomoci např. pomoc při zajištění rodin v mimořádné sociální
situace při vyhoření bytového domu. Pravidelně spolupracují s úsekem sociální a terénní práce ve Šluknově, kde v roce 2017 spolupracovali realizovali akci FreePark aneb s
čistou hlavou o životě. Jejich činnosti si velmi vážíme, jsou spolehlivými partnery s vizí
usilující o zkvalitnění života pro obyvatele Šluknova.
Zástupce města

Letos jsme prožili letnice společně se sborem AC Varnsdorf v Teen Challenge . Povzbuzením je vidět bývalé studenty TCi, kteří před lety dokončili program, jak jsou dnes aktivně zapojeni do služby, Tonda Tipan kázal na téma obnovy vztahu s Bohem, který je nožný pouze díky Duchu Božímu, Kuba Andrle
a Dita Tipanová byli zapojeni ve skupině chval. Studenti z programu připravovali pohoštění . Jsme rádi, že areál TCi ve Šluknově neslouží pouze nám, ale
můžeme tady pořádat různé akce pro veřejnost. Jako v minulosti vánoce a velikonoce, kdy přicházejí tyto svátky slavit spolu s námi naši sousedé z vesnice
a přátelé členů sboru a služebníků TCi. Našim cílem je propojit službu s životem města a být součástí komunity.

" N e b e s ké k r á l o v s t v í j e j a ko h o ř č i č n é z r n ko , k t e r é č l o v ě k v z a l a z a s e l n a s v é m p o l i .
To z r n ko j e s i c e n e j m e n š í z e v š e c h s e m e n ,
ale když v yroste , je větší než jiné byliny a
je z ně j strom, takže ptá ci přiletí
a uhnízdí se v jeho větvích."

Během května dva naši bývalí studenti, jeden který právě
dokončil program a druhý, který je v programu pro
budoucí služebníky, odcestovali spolu s dalšími na Ukrajinu, kde pomáhali s stavbou domu pro uprchlické rodiny
z části Ukrajiny sužované válkou.
Také pomáháme finančně s
projektem v Izraeli a podporou dalších stavebních projektů. Díky možnosti získávat
prostředky z vlastní výrobní
činnosti máme možnost pravidelně podporovat projekty
Nehemie, podporovat místní
lidi ze sociálního fondu.

V budoucnosti se chystáme podpořit
Idu Pencovou a její lektorskou činnost na školách a taky práci OMACu—odboru mládeže.

"Je

mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa."

Aktuálně je v programu 11 studentů a
další tři jsou v pořadníku. Pokud chcete
znát aktuální stav , pak je vždy možné jej
najít
na
našich
webovkách
www.tcsluknov.cz na liště KAPACITA. Na
stejných webovkách najdete veškeré informace jednak s našimi aktuálními potřebami a také informace pro klienty.
Program je po stránce péče o studenty velmi dobře zajištěn, všechny aktivity probíhají standardně, změnili jsme formu poradenství, tak aby byla lépe šita na míru potřebám studentů, naši služebníci se pravidelně setkávají na supervizních setkáních.
V budoucnu chceme otevřít dvouletou
vzdělávací školu, jelikož si uvědomujeme
jak důležité je mít dobré teologické základy, pokud sloužíme lidem slovem.
V týmu jsme ztratili jednoho dobrovolníka,
který relapsoval, ale ze zpráv slyšíme, že se
snaží dát do pořádku. František měl zároveň duální diagnózu. Modle te se za něj.
Aktuálně čelíme výpadku velkého množství proztředků do rozpočtu střediska. Naši
studenti ztratili část příspěvku na bydlení,
což pro nás dělá výpadek zhruba 30-40tis
měsíčně a zároveň musíme snížit v tomto

roce výdaje na výplaty zhruba o 120tis.
Snažíme se tyto prostředky vydělat na tzv.
mikro-projektech, kde tyto prostředky studenti spolu s vedoucími mohou na neodborných pracích vydělat. V každém případě děkujeme za každý dar!
Dlouhodobé finanční potřeby
1. podpora studentů v programu (ne všichni studenti mohou platit pobytové náklady
- výpadek 30-50 tis. měsíčně)
2. podpora služebníků střediska ,
viz "kontakty" (jedná se o prostředky na
platy v celkové výši 1.5 mil. ročně)
3. Provozní náklady cca 2 mil. ročně.

Help linka: 732 734 623
Email: tcsluknov@gmail.com
Web: www.tsluknov.cz
www.facebook.com
Adresa: Císařský E59, Šluknov 40777

