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ZALOŽENÍ ZAPSANÉHO ÚSTAVU
Datum vzniku a zápisu:
24. říjen 2017
Spisová značka:
U 261 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
Šance podaná ruka, z.ú.
Sídlo:
Frýdecká 136, Staré Město, 739 61 Třinec
Identifikační číslo:
06480357
Právní forma:
Ústav

ZAKLADATELÉ
1) Zakladateli ústavu jsou:
a. Slezská církev evangelická a. v., identifikační číslo: 00445312, sídlo: Český
Těšín, Na Nivách 259/7, PSČ 737 01 (dále jen „SCEAV“)
b. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, identifikační číslo:
69609781, sídlo: Třinec, Revoluční 609, PSČ 739 61 (dále jen „Třinecký
sbor“)
c. Křesťanské společenství, z. s., identifikační číslo: 44938144, sídlo: Český
Těšín, Na Nivách 259/7, PSČ 737 01 (dále jen „KS“)

ÚČEL ÚSTAVU A PŘEDMĚT JEHO ČINNOSTI
1) Účelem ústavu je pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Pomoc je
poskytována na základě křesťanské víry a biblických principů. Cílem této pomoci a
základním posláním ústavu je celistvý rozvoj osobnosti.
2) Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let.
3) K naplnění svého účelu chce ústav spolupracovat s církvemi, městskými a krajskými
samosprávami a ministerstvy a s podobně smýšlejícími partnery ze zahraničí.
4) Předmětem činnosti je:
a. poskytování aktivit ve sféře prevence, léčby, následné péče a duchovního
poradenství v oblasti závislosti a spoluzávislosti
b. pořádání přednášek, biblických a evangelizačních setkání
c. provozování zařízení a programů zejména v oblasti závislosti, což
představuje zajistit pro klienty pracovní terapii pomocí provádění pomocných
prací:
1) pomocné stavební práce a terénní úpravy
2) údržba zeleně
3) stěhovací práce
4) vyklízení bytových a nebytových prostor
d. následná péče pro osoby opouštějící nápravná zařízení a zařízení pro léčbu
závislostí.
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Následnou péčí se rozumí vytváření pracovní terapie spočívající v zajištění
pracovních příležitostí pro uživatele programů. Jedná se zejména o pomocné
stavební práce, terénní úpravy a údržbu zeleně, stěhovací práce, vyklízení
bytových a nebytových prostor, likvidaci zbytkového materiálu a odvoz odpadů,
drobné údržbářské práce.
e. poradenství v oblasti bydlení, dluhů, vzdělávacích kurzů apod.
f. odborné vzdělávání

PŘEVZETÍ AKTIVIT
Po zápisu u Krajského soudu v Ostravě převzala nově vzniklá organizace všechny aktivity od
zakladatelů a dále je rozvíjela v prostorách Sborového centra Hutník. Jedná se o programy
zaměřené na lidi bojující se závislostí a lidi bez domova či v obtížných životních situacích:


Kontaktní centrum
Jeho dveře jsou otevřené pro závislé a jejich rodinné příslušníky, kteří hledají pomoc
a rozhodnou se podniknout kroky ke změně svého dosavadního způsobu života.
Přesměrujeme je na návaznou sociální nebo zdravotní péči. Doprovázíme je na cestě
do léčeben a komunit a po návratu je provázíme v abstinenci.



Podpůrné terapeutické skupiny
Probíhají každé úterý a středu v Třinci a každou středu v Českém Těšíně. Základem
je biblické vyučování. Při pohoštění se účastníci sdílejí se svými zkušenostmi a
zápasy, čteme dopisy z léčeben a komunit a odpovídáme na ně.



Potravinová pomoc
Naši dobrovolníci se účastní potravinových sbírek. Potraviny, které touto cestou
získáme, pak rozdělujeme potřebným. Nadále spolupracujeme s Potravinovou
bankou v Ostravě, z. s. Tato práce představuje praktickou formu pomoci, kterou
nabízíme potřebným.



Teplá polévka
Podává se 3 x týdně v zimních měsících, tento program je realizován s Charitou
Třinec. Lidé bez domova zde slyší evangelium a dostávají šanci vrátit se zpět do
normálního života.



Poslední kapka
Koná se 5 x ročně ve Smilovicích. Je to den vyhrazený pro svědectví, odborné
přednášky, chvály, evangelizační slovo a vzájemné sdílení u pohoštění.



Šance – Nový START
9 - měsíční program pro lidi navrátivší se z výkonu trestu a z léčeben, nabízí
startovací a tréninkové bydlení, podporu v získání zaměstnání, pomoc s oddlužením
a znovunavázáním vztahů s příbuznými. Pracujeme jak s jednotlivci, tak s celými
rodinami.
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Dopisní služba
Pastor Mirek Sikora poštou i elektronicky poskytuje našim klientům v léčebných
zařízeních a věznicích duchovní péči na dálku. Slouží klientům ve všech našich
programech a vede je k praktickému následování Krista.



Spolupráce s Probační a mediační službou ČR
Umožňujeme mladistvým, nezletilým i dospělým vykonávat alternativní trest obecně
prospěšných prací.



Pracovní terapie
Jedná se o pracovní terapii, kde zaměstnáváme abstinující klienty či lidi se
zdravotním omezením a zapojují se do ní i naši stálí klienti. Děláme práce na
zahradě, stěhování, malování, pomocné stavební práce i jiné věci dle dohody.

ZÁVĚR
V listopadu byl založen běžný účet u Fio Banky a příjmy tvořily vklady zakladatelů. Veškeré
výdaje do konce roku 2017 byly hrazeny z fondu zakladatelů.
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