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Identifikace

TEEN CHALLENGE PLZEŇ

Přinášet evangelium závislým lidem a navrhnout jim jako řešení jejich problému učed-
nictví - v tomto procesu jim napomáhat až do chvíle, kdy člověk může fungovat
ve společnosti jako křesťan a umí aplikovat duchovně motivované biblické principy
do rodiny, místního sboru, vybraného zaměstnání a celkově do společnosti. TC usiluje
pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově
vyváženými a sociálně zabezpečenými.

Poslání TC vyjadřuje nejlépe tato věta:

V roce 2004 jsme opět věnovali čas a úsilí nejrůznějším lidem, abychom jim buď po-
mohli se závislosti vyhnout nebo jim pomohli řešit problémy a začít žít kvalitněji.
Chci poděkovat Vám všem, kteří jste nás podporovali finančně, modlitebně a morálně.
Chci poděkovat všem spolupracovníkům za vykonaný kus poctivé práce, za jejich úsi-
lí při překonávání překážek a kreativitu. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří po své civil-
ní práci věnovali řadu hodin činnostem, bez kterých by naše aktivity nemohly hladce
fungovat. Děkuji politikům a úředníkům města Plzně a Plzeňského kraje, pracovníkům
církve i diakonie. Děkuji za trpělivost všem partnerům v pomáhajících, ale i městských,
krajských a státních institucích, kterou s námi minulý rok měli.
Doufáme, že se v roce 2005 naše spolupráce dále rozvíjet.

Gustav Černý, ředitel
bude

Teen Challenge (TC) bylo založeno v padesátých letech ve Spojených státech křes-
ťanským duchovním Davidem Wilkersonem jako odpověď na šířící se násilí a nástup
drog ve velkých městských aglomeracích. Za padesát let historie organizace se tato
práce rozšířila po celém světě. V Severní Americe je na třista rezidenčních léčebně-
resocializačních programů. V Evropě bylo založeno TC EurAsia před 31 lety v Ho-
landsku. Ve starých spolkových zemích Německa bylo TC etablováno před 29 lety.

V ČR bylo TC založeno v roce 1994 prostřednictvím Národní kanceláře.
TC Plzeň začalo vyvíjet činnost jako jedno z pracovišť TC v ČR (organizační jednotka
nadace) v roce 1994. V Plzni tím vznikla první nestátní organizace s koncepcí a stra-
tegií směřující k řešení drogové problematiky. Jako pozitivní se jeví v časovém odstu-
pu skutečnost, že TC Plzeň od samého počátku využívalo k realizaci svých cílů znač-
né dobrovolnické základny členů církve a ex-userů, kteří se postupně profesionalizo-
vali. Snaha o lepší organizaci práce, možnost lepšího finančního zabezpečení a per-
sonální důvody vyvolaly v roce 1997 změnu statutu organizace ve sdružení právnic-
kých osob. Sdružení právnických osob Teen Challenge Plzeň bylo založeno Národní.

Po několikaleté přípravě byla v roce 1998 za intenzivní podpory členů sdružení otev-
řena křesťanská terapeutická komunita pro mladé muže v Černošíně nedaleko Stříbra.
Vznik této komunity byl vyvolán akutní potřebou zařízení tohoto typu v oblasti Plzeň-
ska. V roce se sloučila Terapeutická komunita Černošín s SKP Plzeň a přestěho-
vala se do vhodnějších prostor nedaleko obce Litohlavy u Rokycan. Sloučením se sní-
žily náklady na provoz dvou objektů a vyřešila se situace s momentálním nedostatkem

V roce 1998 bylo započato s poskytováním postresocializační podpory absolventům
programu. Jednalo se o možnost bydlení v bytě pro tento účel. V roce 1999
Magistrát města Plzně nabídl formou zápůjčky prázdný objekt Sušická 75, Plzeň (bý-
valá mateřská školka) k využití Re-entry House následná péče. Na počátku roku 2000
MmP uzavřel smlouvu o zápůjčce s TC na 15 let a v roce 2001 byla tato lhůta prodlou-

2004

zřízeném

Historie a poslání organizace

žena na 30 let.

kanceláří TC v ČR a Diakonií Evangelické církve metodistické.

odborného personálu.
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