TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL
ŠLUKNOV ZPRÁVA 2011 DODATEK
V posledním roce mnohem více
uvažuji, kam se služba Teen Challenge
rozvine. Svět kolem nás se mění, je
stále rychlejší, bohužel také stále více
zaměřený na úspěch měřený finančními prostředky. Je pro mě vždy
povzbuzením a také tajemstvím, každé rozhodnutí kohokoli se zapojit do
služby lidem, kteří člověku nemohou
nic vrátit. Finanční prostředky nestojí
v centru služby TC, jsou to lidé a jejich
životy, jejich proměna, nový začátek,
obnova. Přesto žádná služba se bez nich neobejde. Množství

prostředků, a to nejen finančních, ale také lidských zdrojů a
jejich kvality, dává každé organizaci její limity rozvoje. Stále
více si to uvědomuji.
V České republice je zhruba 700.000 lidí na něčem závislých
a jen malá hrstka těch, kteří se nějak snaží s tím něco udělat.
Je zřejmé, že je to často sisyfovská práce. Překonat závislost
není snadné pro nikoho. Lidé, kteří se o to pokouší, jednak
potřebují pomoc zvnějšku, ale také se potřebují o této pomoci dovědět. Vzdálená pomoc je málo platná a v místech, kde
lidé žijí, často žádná pomoc není. Co s tím? Má Bůh nějaký
plán, nějaký záměr? Věřím, že ano.

Středisko pro závislé existuje ve Šluknově už téměř 15 let. Jakou máš vizi
pro tuto práci, co bys chtěl v budoucnosti vidět?
Moje vize se týká dvou oblastí. Jednak
se dotýká samotné podstaty našeho
poslání a také má co společného s místní prací ve Šluknovském výběžku.
1. Naše středisko je zde proto, abychom
pomohli lidem začít žít nový život, který nebude naplněn jak závislostí, ale i
jinými negativními jevy jako např. nenávist, násilí, lhaní, neodpuštění, úzkostlivost. Protože není téměř možné lidskými silami
uskutečnit, aby lidé opustili starý způsob života, je třeba zásahu
vyšší moci. Proto mou vizí je získat silný modlitební tým, který
by se za nás intenzivně modlil, aby ve středisku byla mocná Boží
přítomnost a abychom měli moudrost, poznání a rozlišení, jak
řešit problémy klientů.
2. Dále jsem si poslední dobou uvědomil, že ačkoliv existujeme ve Šluknově téměř 15 let, tak Šluknovský výběžek je stále
plný narkomanů, alkoholiků a gamblerů, kteří nevědí, že existuje
naděje pro jejich život. Ačkoliv do našeho střediska nebereme
závislé z blízkého okolí (lidé z okolí nemají schopnost v programu setrvat), a tudíž bychom nemohli s nimi pracovat, přesto je
chceme směřovat do střediska Teen Challenge Poštovice a tím
pomoci místní komunitě v práci se závislými.

gramu nastoupilo ke konci roku 330 klientů, někteří z nich opakovaně.
Čeho chcete u jednotlivých studentů dosáhnout?
Jak již jsem výše naznačil. Naším cílem není pouze „odstranit“
závislost, ale pomoci řešit kořeny závislosti. U mnohých našich
klientů nacházíme problémy hluboko pod povrchem. Většina
pochází z rozbitých rodin, kde chyběl anebo nefungoval jeden
z rodičů (zejména otec) a špatně fungovaly výchovné mechanismy. V některých rodinách se vyskytovalo násilí, alkoholismus,
odmítnutí apod. Anebo někteří byli rozmazlováni, vše jim bylo
dovolováno, nekontrolováni, apod. Jinými slovy - lze vysledovat,
jak se rodiče podepsali na životech těchto lidí. Samozřejmě, že
dospělý člověk se nemůže na tyto skutečnosti vymlouvat, je třeba případné chyby rodičům odpustit a život, který se rozhodli
žít, napravit.

Kdo jsou vaši klienti nebo vlastně studenti a jak se k vám
dostali?
Když se podívám na naše klienty, tak více než padesát procent
jsou lidé závislí na drogách (zejména na pervitinu), kolem čtyřiceti procent jsou závislí na alkoholu a zbývající mají problém s
jiným typem závislosti (gambling, THC, apod.)
Klienti přicházejí do střediska převážně dvěma způsoby. V prvé
řadě jde o získání informací z tzv. „druhé ruky“. Někdo jim někde
někdy řekl, že je tu možnost, a oni ji v budoucnu jednoduše
využijí. Další část klientů přichází skrze kavárny či kontaktní
centra, která jsou provozována na více místech v republice. Zde
musím vyzdvihnout službu Církve bratrské v Mostě v čele s Gerhardem Doubkem a jeho ženou, kteří mají pravidelná setkávání
pro závislé a motivují je do programu, dále nově vznikající kavárnu v Ústí nad Labem.
Kolik jich bylo v minulém roce a kolik za těch téměř 15 let?
V roce 2011 prošlo naším střediskem 45 klientů, celkově do pro-

Bc.Petr Král, ředitel TCI Šluknov

Daří se vám spolupracovat s rodiči a partnery studentů?
U více jak padesáti procent klientů je spolupráce s rodiči víceméně běžná. Někteří rodiče se zajímají více a volají přímo pracovníkům do střediska, jak se jejich dospělé děti mají a jak se vše
vyvíjí. Jiní spíše komunikují se svými dětmi, přesto s nimi vždy
promluvíme.
U ostatních klientů je to problematičtější. Když zavoláme rodičům, že jejich dítě nastoupilo do programu, jsou rezervovaní
nebo jim je to naprosto jedno. Říkají, že už zažili, jak jejich syn
byl několikrát na léčbě a stejně to bylo k ničemu. Zde je velmi
těžké cokoliv říkat, protože rodiče potřebují vidět výsledky,
nechtějí slyšet slova. Někdy se podaří vztah někam posunout,
jindy nikoliv. V tomto případě je zcela pochopitelné, že rodiče
čekají, jestli dítě dokončí program a hlavně jak bude žít jeho po
ukončení – jestli chodí do práce, splácí dluhy apod.
Máš nějakou vzpomínku, svědectví, které ti utkvěly v paměti z
akcí a aktivit, které jste dělali?
Vzpomínek mám několik. Nejsilnější jsou pro mě sny, které
mívám. Čas od času se mi zdají konkrétní věci o některém ze
studentů programu. Např. se mi zdálo o odchodu jednoho z
nich. Díky snu jsem věděl, že ho mám varovat. Sdílel jsem s ním
svůj sen a snažil se ho připravit na tuto situaci. Po nějaké době
vskutku nastala, a když už byl sbalen a na odchodu, najednou si
vzpomněl na sen, který jsem mu vyprávěl, a řekl si: nechci, aby se
stalo to, co v tom snu. Rozhodl se zůstat a dnes je pracovníkem
střediska ve Šluknově.
Bc.David Láník, DiS., poradce, učitel TC Šluknov

PREVENCE A KLUB ARCHA TCI ČR ŠLUKNOV
Za období posledního půl roku, tedy od
června do prosince
2011, jsme navštívili
více než deset škol, z
toho pět středních a
gymnázium ve Varnsdorfu. Měli jsme
možnost oslovit celkem zhruba 3 100 dětí a mladých lidí,
nepočítaje učitele, s nimiž jsme měli
možnost osobně mluvit nebo kteří slyšeli naše životní příběhy.
Ve spolupráci s pastorem sboru AC Varnsdorf Martinem Pencem jsme se setkali s preventisty škol v Rumburku a ve
Varnsdorfu. Usilujeme o dobré a osobní
vztahy s učiteli a vychovateli ve školách, kam chodíme. Dost nám pomohla
předchozí práce D. Ellmricha, který tuto
službu začal a v mnohých případech
připravil živnou půdu pro následnou
práci v preventivní oblasti.

Snažíme se stále kontaktovat nové školy a instituce, kde bychom mohli své
služby nabídnout. Také zkoušíme naše
besedy oživit novýmy způsoby zapojení
posluchačů do daného tématu pomocí
her, příběhů a hraní divadelních scének.
V současné době jsme dva preventisté (bývalí studenti programu Teen
Challenge), takže můžeme zasáhnout
více škol současně. Témata besed jsou:
drogy a závislosti ( jak být nezávislý ),
šikana, předsudky, netolerance a rasizmus a okrajově také problematika HIV/
AIDS, nezdravé sex. chování a vztahy.

Zde je malá ukázka, jak sami účastníci přednášek tuto službu hodnotí:
„Tato beseda byla velmi zajímavá, líbila
se mi otevřenost těch, kteří nám vyprávěli o svých životech. Velmi mile mě
překvapilo, že má někdo vůli a odhodlání dostat se z úplného dna. Myslím, že
mi toto vyprávění otevřelo oči a změni-

Klub Archa navštěvuje pravidelně 25 až
30 dětí. Naše služba mládeži se dotýká
přibližně 15 až 20 mládežníků.
Klub Archa je rozdělen na klub pro malé a
velké děti. Děti mají možnost doučování, s
dětmi na klubu hrajeme hry, povídáme si,
učíme je hrát na hudební nástroje a vyrábíme nebo malujeme různé drobnosti.
Poslední půl hodina klubu je věnována biblickému slovu a
modlitbám.
Pravidelným programem klubu je Dětská církev, která je vždy
jednou za měsíc. Je to vlastně dětská bohoslužba, na které
se podílejí samy děti (chválou, čtením z Bible). Cílem tohoto
programu je zjistit, co se děti naučily během měsíce, kde probíráme vždy jeden biblický verš a vše se kolem něj točí. Také
chceme v dětech budovat postoj služebníků a společně se
modlit ze jejich osobní, ale i rodinné problémy.

Daří se vám spolupracovat s rodiči dětí?
Musím říci, že v posledním půl roce se nám spolupráce s rodiči celkem daří. Sice ne u všech dětí, ale u některých máme
možnost chodit do rodin a pomáhat jim řešit jejich problémy,
které se týkají hlavně oblasti financí, ale také přímo dětí (školní docházka, prospěch, chování).
V budoucnu bychom chtěli ještě více pracovat právě v rodinách, protože tam děti tráví nejvíc času. Naším plánem je
vybudovat systém terénní služby, která bude pravidelně
docházet do rodin.

lo pohled na některé věci, už nikdy bych
nechtěla nic zkusit.“
Mnozí z těch, kdo se zúčastnili těchto
besed, měli možnost slyšet také to, že
to byl a je Ježíš Kristus, kdo nám pomohl se ze dna našich životů odrazit, že je
to Boží věrnost, která nám dává sílu ke
každodenním vítězstvím.

Marek Honzík, bývalý student programu, absolvent
TCMI, nyní dobrovolník TC Šluknov

Jan Mašek a Patrik Lýsenko, bývalí studenti TC ve
Šluknově, absolventi výcvikového programu TCMI
pracuji jako dobrovolníci v Teen Challenge.

lali, se nasbíralo a my jsme se rozhodli, že je odvezeme domů,
protože jsme si nevěděli rady. Poslali jsme je sbalit si věci. Šel
jsem na pokoj vedoucích a modlil se, co udělat, domů jsem je
vlastně poslat nechtěl. Poté, co se kluci sbalili, seděli na chodbě a čekali, vzal jsem si první tři do pokoje. Začal jsem s nimi
mluvit o tom, co se stalo a jak se na to dívá Bůh. Byli naštvaní, zatvrzelí a já se jen v duchu modlil, aby Bůh zasáhl. A pak
se stalo něco velmi zvláštního, všichni jsme začali brečet a
nešlo to zastavit. Kluci se omlouvali a litovali toho, co udělali.
Nakonec jsme se společně modlili a oni s brekem odešli. Pak
za mnou přišla další trojice a dodnes si pamatuji jejich první
slova:
„ My se nerozbečíme, odvez nás domů!“ Avšak během chvíle
nastalo to, co u prvních třech. Když jsem pak vyšel na chodbu
ostatní děti se zvědavě vyptávaly, protože Patrika, nejstaršího kluka z party, nikdo z nich nikdy dříve brečet neviděl.
Během večerních modliteb jsme strávili úžasný čas, děti zpívaly, chválily Boha, udělaly kroužky a modlily se jeden za druhého. Parta kluků, kteří měli jet domů udělala kruh, chytli se
kolem ramen a společně se modlili. My (pracovníci) jsme jen
stáli v údivu a děkovali Bohu za milost.

Co se vám nedaří, potřebujete s něčím pomoci?
Byli bychom rádi, kdyby se nám více dařilo motivovat děti
ke školní docházce a k docházení na doučování. Také potřebujeme modlitby za sestavení dalšího týmu, který by sloužil
mládeži.

Kdo vaši práci podporuje? S kým spolupracujete?

Máš nějakou vzpomínku, která ti utkvěla v paměti z Spolupracujeme s základní a spec. školou ve Šluknově, soc.
akcí a aktivit, které jste dělali?
odborem Šluknova, jsme členy poradního týmu výchovných
Vzpomínám na realizace našeho prvního letního tábora a
také víkend v přírodě, který jsme strávili s romskou mládeží.
V polovině pobytu tábora 6 starších kluků zlobilo a dělalo
opravdu velký nepořádek. Všechno, co během těch dní udě-

poradců a preventistů kriminality, také se podílíme na komunitním plánování pro šluknovsko v oblasti rodiny s dětmi.

Antonín Tipan, bývalý student programu TC i TCMI, nyní pracovník TC Šluknov

PRÁCE V ULÍCÍCH - KONTAKTNÍ CENTRA

ZPRÁVA EKONOMKY

Někdy v letech 2001-2004 jsem
zachytil poprvé náznaky, že v
Ústí nad Labem je skupina lidí,
kteří by měli zájem otevřít kontaktní místo Teen Challenge v
jejich městě. Sice člověk, který k
tomu dal impuls, nakonec práci
nezačal, ale vize, touha, potřeba
zůstala aktuální.
V roce 2010 na setkáni pracovníků TC v Praze na Břevnově měl
Petr Král slovo o naší práci a tehdy jsem se rozhodl kontaktovat partu pěti lidí v Ústí, jestli
mají chuť a vidí stále potřebu vyjít mezi ploty za ztracenými lidmi. Nabídl jsem se, že jim tu práci pomůžu rozjet. Do
této služby se zapojil taky jeden bývalý student programu,
který pokračuje v následném výcviku Intership pro budoucí pracovníky, takže jezdíme ze šluknovského střediska TC
dva.
Nějakou chabou zkušenost jsem měl z dřívějších cest do
Prahy na ulice a i z Rumburka a Varnsdorfu, slovo dalo slovo, sešli jsme se, určili den a hodinu a vyšli jsme do ulic.
Scházíme se zatím 1 x týdně ve středu bezmála rok, vždy
po krátké modlitbě jdeme na určená místa. Přes zimu
jeden týden věnujeme modlitbě, druhý vyrážíme na ulice.
Přes jarní a letní období plánujeme chodit do ulic častěji. Našim cílem je oslovit co největší skupinu lidí s problémem závislosti. Navštěvujeme je na různých místech - ulice, parky, kanály, rozbořené domy, smetiště atd., někdy ani
nechápeme, že je možné, aby lidská bytost žila v takových
podmínkách.
Asi 5 lidí se podařilo nasměrovat do středisek TC, v programu zatím vytrval jen jeden muž a jedna dívka. Ale my to
vidíme jako veliký úspěch, všichni ti, co předčasně odešli,
mají možnost znova do střediska nastoupit.
V tomto roce chceme připravit kavárnu čili kontaktní
místo, kam budeme zvát lidi, které oslovíme na ulicích a
squotech, kanálech atd. Jeden z dobrovolníků se rozhodl poskytnout byt, který za tímto účelem koupil. Budeme potřebovat nějaké brigádníky na úpravy, jednoduché
vybavení, židle, stoly, nádobí... Je nás stálých 6 až 7, určitě
bychom uvítali dobrovolnice pro službu ženám, popřípadě na přípravu občerstvení.
Největší podporou je už zmíněný dobrovolník z Apoštolské církve - jak finančně, tak i praktickou pomocí. Celý
sbor AC Ústí podporuje tuto dobrovolnou službu. Určitě
bychom se chtěli dostat do povědomí města. Naším cílem
byla a je také spolupráce s psychiatrickým oddělením v
nemocnici, detoxem a taky metadonovým programem, to
se nám zatím nedaří. Chceme oslovit a povzbudit ke spolupráci i ostatní církve z Ústí.
Jiří Camfrla, poradce, učitel TC Šluknov

Z pohledu toho, kdo musí mít
v pokladně neustále nějakou
hotovost, byl uplynulý rok klidný a opravdu požehnaný. V
předchozích letech jsme hodně
investovali do rozjezdu výrobní
činnosti, obměny vozového parku, nového kotle, teď se úspory
začaly projevovat.
Přestože jsme si zatím nikdy dřív
nesáhli na úplné dno, občas
se mi špatně usínalo. Tento rok
díky Bohu ne a v přehledu příjmů a výdajů je dobře vidět
proč. Téměř o třetinu vyrostla celková výše finančních
darů, které středisko přijalo – a to v nich není započítaná
potravinová sbírka v částce cca 25 – 30 tisíc korun (sbory
církví především ze severní Moravy nám několikrát ročně
posílají rýži, cukr, těstoviny, olej, konzervy…).
Od února jsme zaměstnali na poloviční úvazek kuchařku,
která má výdej potravin pod palcem, a přestože máme ve
středisku zdaleka nejvyšší počet strávníků za celé roky,
spotřeba se nijak dramaticky nezvýšila. Ušetřili jsme na
telefonech, uhlí, opravách aut, ale největší radost mám z
naší výroby. Už to dávno není jen kovovýroba, poskytujeme širokou škálu služeb a chlapi se fakt snaží a jsou moc
šikovní. Vystavené faktury vzrostly v úhrnu o 56% oproti
roku 2010 a v podstatě z poloviny zaplatíme běžný chod
střediska z vydělaných prostředků.
Také jsme letos hodně investovali do dostavby střediska
– a že je to vidět!, většina financí pocházela z darů z USA. V
létě jsme museli koupit nové auto (motor našeho sedmimístného Dodge odešel), ale získali jsme vpodstatě zánovní devítimístný VW Transporter T5 i velkou část financí na
jeho koupi, část ještě splácíme. A přes to všechno nám
zůstalo dost na začátek nového roku, kdy je vždycky zakázek nejméně. Díky Pánu!
A děkujeme i všem, kteří pravidelně či nepravidelně většími i malými částkami přispíváte na to, že tu ještě jsme:
Maranatha o.s., Victory Czech s.r.o. p.Vimr, p. Houdek
P., Houdek J., Pospíchal, Walek, Machan, Falout, Krátký,
Chvátlina, Pudich, Casadio, Vácha, Černohorský, Richter,
Fízek, Oubrecht, Walková, Cichý J., Cichý S., Turoň P, Turoň
T., Marván, Kožíšková, Hejzlarová, Šupolovi, Ešner, Trávníček, Kult, Holienčin, Popovský, Fízková, Mannová, Adamus, Malík, Janovský, Merta, Pokorný, Soukup, Adamus,
Segurová, Doležal, Měrka, Dvořák, Kubišová, Stigler, Prudík, Bechyňová, Verner, Bísek, Měchurová, Beránek, dále
sborům různých církví v ČR za finanční i materiální pomoc
a za modlitební podporu naší práce.
Miloslava Camfrlová, eknonomka TC Šluknov

FINANČNÍ ZPRÁVA TCI ČR ŠLUKNOV
PŘÍJMY TC ŠLUKNOV

Kč

PŘÍJMY DC ŠLUKNOV

Kč
24.500,00

Dary a příspěvky na provoz

749.814,00

Nadační přísp. ÚKN

Dary zahraniční - USA

355.271,72

Nadační přísp. Nadace Euronisa

23.000,00

Veřejné sbírky

137.821,00

Dotace Ministerstva kultury

20.000,00

Platby klientů za pobyt a stravu

547.785,00

Příspěvek MÚ Šluknov

10.000,00

Dary a příspěvky na provoz

18.387,00

Veřejné sbírky

18.114,00

Tržby za prevenční přednášky
Ostatní výnosy, úroky
Příspěvek na mzdy od zřizovatele
Prodej AUS
Půjčky
Zisková činnost-prodej výrobků a služeb

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE TC ŠLUKNOV
Spotřeba materiálu celkem:

51.980,00
8.335,39
1.475.365,00
250.000,00
1.323.360,40

4.939.732,51
Kč
777.600,06
262.692,74

Pohonné hmoty

408.046,50

Spotř.materiál, hygiena, kanc.potřeby

106.860,82

323.123,00
536.001,75

Opravy a údržba

118.506,00

Cestovní náklady

91.911,00

Telefony, poštovné

132.312,78

Nájemné

1.170,00

Vzdělávání pracovníků

8.677,00

Služby - provoz domu, pojistění, tisk, úvěr
Bankovní poplatky

Daně, dáln.známky celkem:
Mzdové náklady celkem:
Mzdy vč.odvodů - hrazeno TC Šluknov

174.142,00
9.282,97

6.600,00
1.877.294,00
1.475.365,00

Ostatní náklady celkem:

809.072,00

Nákup AUS VW Transporter

220.000,00

Přístavba, rekonstrukce budovy

422.740,00

Příspěvky studentům

9.332,00

Stipendium Intership

1.000,00

Zisková činnost celkem:
Nákup materiálu

156.000,00

Potraviny

200.491,20
35.562,34

Služby, bank.poplatky

63.755,27

4.629.499,62

Kč
72.307,00
9.406,00

Spotřební materiál

32.936,00

Kancelářské potřeby

105,00

Hygienické potřeby

1.438,00

Vybavení do 40.tis. (mix, projektor)
PHM

24.960,00
3.435,00

Nemateriálové celkem:

45.879,00

Energie

27.092,00

Cestovní náklady

9.594,00

Poštovné

331,00

Služby (náklady letní tábor)

3.640,00

Ostatní služby (tisk, fotosl., vstupné)

5.222,00

VÝDAJE CELKEM

118.186,00

MINISTERSTVO KULTURY
VÝNOSY
MK

Kč NÁKLADY

CELKEM

Kč

20.000,00 Spotřební materiál

15.000,00

Energie

2.000,00

Cestovné, vstupné

3.000,00

20.000,00 CELKEM

20.000,00

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE
VÝNOSY
ÚKN

Kč NÁKLADY

8.000,00

Energie

15.090,00

Cestovné, vstupné

CELKEM

Kč

24.500,00 Spotřební materiál

299.808,81

Energie

VÝDAJE CELKEM

VÝDAJE DC ŠLUKNOV
Materiálové celkem:

401.929,00

Mzdy vč.odvodů - hrazeno zřizovatelem

Splátky půjček

114.001,00

40.000,00

Potraviny

Spotřeba energií celkem:
Služby celkem:

PŘÍJMY CELKEM

24.500,00 CELKEM

1.410,00

24.500,00

NADACE EURONISA
VÝNOSY

Kč NÁKLADY

N.Euronisa

10.000,00 Spotřební materiál

1.660,00

N.Euronisa

13.000,00 Vybavení do 40tis.

11.340,00

Energie (tuhá paliva)

CELKEM

23.000,00 CELKEM

Kč

10.000,00

23.000,00

