
  Komunitní centrum Teen Challenge 

Projekt komunitního centra bude mít klíčový vliv na poslání TC v budoucnos<. 

Cílem projektu "Komunitní centrum" je postupně vybudovat prostor, kde budeme moci získávat 
finanční prostředky pro službu, prostor, pro rekvalifikaci klientů a podporu po ukončení 
programu. Dlouhodobě usilujeme o vytvoření zázemí pro službu TC a církve v místní komunitě ve 
Šluknově, tedy prostředí, kde mohou lidé najít pomoc a Ježíše Krista.   

Naše cíle jsou následující: 

1. Pomáhat závislým a jejich blízkým. Projekt tyto služby rozšíří a učiní je dostupnějšími. 

2. Nést evangelium v prostředí, kde působíme. S možnosL obnovit akMvity pro děM a mládež, církev 
atd. (Dnes působíme v pronajatých a malých prostorách). 

3. Finanční stabilita. Mít vlastní dílny nám umožní opět získávat prostředky na službu a udržitelnost 
služby z vlastní výrobní činnosM. Díky pronajímaným prostorám továrny budeme mít pravidelný 
dlouhodobý příjem, který nebude vázán pouze na naši vlastní činnost.  

4. Podpora studentů. Dílny umožní rekvalifikaci studentů v oblasM pracovních dovednosL. Věříme, 
že někteří z nich v nich v budoucnu získají krátkodobé startovní zaměstnání. 

5. Opětovný start do normálního života. V budově budou také startovací byty pro studenty, kteří se 
nemají kam vráMt a potřebují další podporu.  

6. Zázemí pro vysloužilé služebníky TC. 
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Proč se potřebujeme rozvíjet 
Středisko pro muže ve Šluknově rozvíjí svou činnost od roku 1997 a za tu dobu jím prošlo více než 
600 mužů závislých na drogách nebo alkoholu. Většina z nich se s poselstvím evangelia setkala 
poprvé. Protože naším cílem je také působit na místní komunitu, budujeme dlouhodobě další 
služby, často ve spolupráci s městem a místními školami.  
Významnou součásL střediska je jeho podnikání www.tcprofi.com, která se úspěšně rozvíjelo více 
než 10 let. Díky tomu se nám podařilo nejen pomoci mnoha klientům programu získat kvalifikaci a 
pracovní návyky, někteří se stali vysoce kvalifikovanými zaměstnanci firmy a také dobrovolníky ve 
službách TC Šluknov mens centra, ať už jako streetworker nebo pomocníci v centru. Část zisku šla 
na podporu služby TC, zároveň jsme podpořili další potřebné, především ve spolupráci s misijní 
organizací Nehemia a stavebními misijními projekty (10 % zisku jde na projekty mimo TC). V roce 
2020 jsme po rozchodu s partnerem v podnikání získali nové prostory, ve kterých věříme, že znovu 
obnovíme podnikatelské akMvity a ne jen je. Projekt "Komunitní centrum" je výsledkem 
předchozího období modliteb a snahy umožnit další rozvoj akMvit Teen Challenge. Věříme v Bohem 
dané poslání přinášet evangelium ztraceným a chceme v něm i nadále růst.  

Pro tuto vizi jsme již získali vlastní budovu: 

Jedná se o dlouhodobou invesMci a my věříme v její postupné zhodnocování.  

Tovární budova se nachází 300 metrů od náměsL ve Šluknově. Prodejní cena továrny 2.200 000,-. 
Celková velikost pozemku je 600 m2, z toho zastavěná plocha je 3000 m2, manipulační plocha je 
3000 m2.  

Budova má dvě hlavní čásM. Přízemní budova o rozloze 1500 m2 s nutnosL zásadních stavebních 
oprav z důvodu zatékání, čtyřpodlažní budova o jednom podlaží o rozloze 700 m2 v dobrém stavu 
bez nutnosM zásadních stavebních úprav. 

Celý komplex bude rozdělen na tři funkční celky:  

- část pro podnikatelské akMvity TC  

- část pro službu TC a církve komunitě 

- část pro komerční pronájmy 
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Realizací první fáze projektu, která již probíhá, získáme:  

- Rekonstrukce prostor pro podnikatelské akMvity TC  

Na základě zkušenosL z minulosM víme, že získáváním vlastních prostředků z podnikatelské činnosM 
a podpory dárců lze prostory postupně rekonstruovat. Na stejném principu jsme vybudovali 
centrum ve Šluknově i Poštovicích, a to z velké čásM z vlastních zdrojů a práce mnoha studentů v 
programu a dobrovolníků z církví v České republice i v zahraničí. Realizace projektu umožní 
rozšíření možnosM podnikání.  

- Vybudování kavárny 

Kromě zajištění finančních prostředků pro službu TC očekáváme, že kavárna poskytne příležitost 
zaměstnat studenty TC a případně i lidi z města. Kavárna bude také prostorem pro různé akMvity 
určené ke službě evangelia. 

Další fáze:  

- Vybudování komunitního centra. 

• Vybudováním prostor pro terapeuMckou ambulantní poradnu pro závislé a jejich blízké, která 
bude dostupná z centra města, budeme moci oslovit více lidí, kteří potřebují ambulantní 
podporu. 

• Vytvořením komunitního centra získáme pro církev zázemí pro službu lidem přímo v centru 
města a znovu otevřeme službu mladým studentům v místních školách, pro práci s dětmi a 
mládeží 

• Vytvoření prostor pro komerční pronájem 

• Velká část budovy bude zrekonstruována na ordinace lékařů, kanceláře a startovací byty. 
Prostředky z pronájmů budou použity na pokryL služeb TC. 

Historické pozadí a stav projektu: 

TC Profi prošlo významným vývojem. Zpočátku se podílelo na podnikatelských akMvitách jiného 
partnera. Díky rostoucím zkušenostem a kvalitě se stala klíčovou součásL projektů partnera, 
zejména v oblasM výroby kovů a skla (např. lustry pro zámořské lodě). SoučásL podnikání byly i 
stavební činnosM, které např. umožnily rekonstrukci továrny partnera. Tato zkušenost je jedním z 
klíčových předpokladů pro úspěch nově zavedeného projektu "Komunitní centrum". 

Vzhledem k různým komplikacím ve vztahu s bývalým obchodním partnerem, u kterého jsme byli v 
nájmu, bylo nutné, abychom si pořídili vlastní dílenské prostory. 
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2019 

- Začátek projektu "Komunitní centrum" se začal odvíjet v roce 2019, v době, která byla v rámci 
našich obchodních akMvit provázena obLžemi a kdy pohled do budoucnosM stále více provázelo 
mnoho otazníků.  

- Při hledání Boží vůle a dalšího směřování skrze Slovo jsme vnímali a přijali, že je nutné prakMcky 
ukončit vztah s naším dosavadním dlouholetým obchodním partnerem. Na základě Božího vedení 
jsme se začali modlit a hledat možnosM.  

2020 

Začátek roku byl ve znamení očekávaných změn a pochopení toho, co po nás Bůh chce. Bylo nám 
jasné, že abychom mohli ukončit partnerství, budeme muset opusMt prostory, ve kterých jsme 
působili. Začalo tedy hledání místa, kam se přestěhovat. Možnou alternaMvou byla opuštěná 
tovární budova v samém centru Šluknova. Parametry budovy byly větší, než jsme očekávali - jak 
velikost prostor, tak jejich cena.  

Přestože byla požadovaná cena právě v té době snížena z původních 6.500 000,- na 2.200 000,-, 
koupě byla zcela mimo naše možnosM.  

Prosili jsme Boha, aby nám zjevil svou vůli ohledně koupě tohoto areálu, a on nám jasně odpověděl 
prostřednictvím, potvrzením národní rady TCI ČR, stejně jako rady Apoštolské církve a nakonec i 
dárců, kteří během několika málo týdnů věnovali na koupi areálu všechny peníze do posledního 
haléře.  

Továrnu jsme koupili a nastěhovali se do ní na samém konci roku 2020. 

2021 

Koupí nemovitosM a přestěhováním začala nová etapa, etapa rekonstrukce, plánování a obnovy 
areálu ze starého opuštěného brownfieldu na to, jak si ho představujeme do budoucna, na místo 
setkávání, života, pomoci a naděje. 

Provedené práce 2021: 

- úklid areálu (desítky tun odpadu všeho druhu) 

- zajištění bezpečnostních opatření místa 

- sanace hlavní střechy + výměna chybějících a nevyhovujících svodů 

- sanace střechy přízemního sálu (1200 m2) 

- započata rekonstrukce sociálního zařízení (WC, šatna, kuchyňka, denní místnost) 

- zrealizovány přípojky inženýrských síL k budově (elektřina, voda, kanalizace, dešťová voda, plyn) 

- zrealizovány kotelny - nový komín, 2x kotel + elektroinstalace v hale budoucí dílny. 

- zprovoznění vnitřních výtahů 
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- iniciovaná legislaMvní změna územního plánu ze skladových prostor na polyfunkční objekt -  
občanská vybavenost centra města (zajištění možnosM široké využitelnosM objektu v budoucnu - 
služby, kultura, školství, zdravotnictví, obchod, byty atd.).   

- Jednání s prvním nájemcem (pronájem čásM areálu vnímáme jako zdroj financí do budoucna), s 
místním sdružením obvodních lékařů připravujeme projekt přestavby přízemní haly na vybudování 
místního zdravotního střediska 

2022 dokončíme: 

- Dokončení sanace střechy světlíkové haly (dokončení aMky a čásM hydroizolace). 

- Výměna střechy kotelny-kavárny 

- Sanace obvodového zdiva  

- Úklid vnějších ploch areálu 

- Dokončení systému vytápění dílen 

- Rekonstrukce skladu uhlí pro kotelny 

- Nákup a instalace vstupních dveří 

- OmítnuL stěn dílen 

Plán pro rok 2023: 

- Dokončení první výrobní haly 

- Dokončení sociálního zařízení dílen 

- Dokončení elektroinstalace 

- Nastěhování dílen se strojním zařízením  

- Dokončení legislaMvní změny užívání 

- Výstavba podnikové prodejny 

- Výměna oken a dveří dílen a prodejny 

- Výstavba zázemí (provozní kanceláře) 

- Kompletní elektroinstalace 

- Rekonstrukce omítek a osvětlení prodejny 

- Vybavení prodejny 

- Elektrická, vodovodní a kanalizační páteřní síť v celé budově 

- Podzemní nádrže na zachycování dešťové vody 

- Posílení kapacity elektrické přípojky (z 50 na 125 A) - hrazeno státní energeMckou společnosL 
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- V případě dohody se společnosL Nanosun (fotovoltaika) výměna střešní kryMny hlavní 
budovy (1200 m2). 

- Příprava projektové dokumentace pro projekt polikliniky (ordinace místních lékařů). 

- Příprava projektové dokumentace pro další čásM stavby. 

  

         Plány dílny 

Potřebné finanční prostředky na dokončení dílen: 

- Výměna oken (190 000,-) 

- Dokončení sociálního zařízení (110 000,-) 

- Dokončení elektroinstalace (240 000.-) 

- Přestěhování dílen se stroji (85 000,-) 

- Dokončení legislaMvní změny využiL (72 000,-) 

Finanční prostředky na vybudování podnikové prodejny: 

- Výměna oken a dveří (600 000,-) 

- Zázemí prodejny (provozní kancelář) (72 000,-) 

- Kompletní elektroinstalace (170 000,-) 

- Rekonstrukce omítek (120 000,-) 

- Vybavení prodejny (240 000,-) 

- Elektrická, vodovodní a kanalizační páteřní síť v celém objektu (600 000,-) 
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Plány na roky 2024 - 25 

- Rekonstrukce komunitního centra a prostor pro setkávání místních církví 

- Vybudování parkovacích míst  

- Výstavba prostor kliniky pro služby lékařů a terapeutů (část budovy k pronájmu). 

- Rekonstrukce a zřízení provozu kavárny TC.  

2025 a dal  

- Realizace 3 a 4 podlaží pro kanceláře, byty pro krátkodobé a dlouhodobé pronájmy. 

Personál, harmonogram projektových činnos\ a zdroje potřebné pro tento projekt. 

Projekt řídí Tomáš Kačer, zástupce ředitele TC pro podnikání. V současné době probíhají 
rekonstrukční a stavební práce na dílnách, střechách a páteřních síLch, přičemž velká část prací je 
prováděna za pomoci stavebních týmů, jejichž součásL jsou kvalifikovaní a zruční dobrovolníci z 
řady církví, kteří do projektu také sami investují (čas a prostředky). Díky tomu jsme získali zdarma 
studie a zakreslené plány celé budovy, opravili střechy, vybudovali základní topnou soustavu a 
vytvořili podmínky pro budoucí dílny, které jsme již částečně zrekonstruovali. Na renovaci se 
částečně podílejí studenM programu a další zaměstnanec TC profi.  Tomáš Kačer má na starosM 
jednání se subdodavateli a legislaMvní proces celé rekonstrukce.  Na celý projekt dohlíží také 
ekonomický rada TCI ČR.  

Časový harmonogram jednotlivých fází projektu je popsán v hlavní čásM popisu projektu. V roce 
2023 se jedná o následující:  
- Dokončení první výrobní haly 
- Dokončení sociálního zařízení 
- Dokončení elektroinstalace 
- Nastěhování dílen se strojním zařízením  
- Dokončení legislaMvní změny užívání 
- Výstavba podnikové prodejny 
- Výměna oken a dveří dílen a prodejny 
- Výstavba zázemí (provozní kanceláře) 
- Kompletní elektroinstalace 
- Rekonstrukce omítek a osvětlení prodejny 
- Vybavení prodejny 
- Elektrická, vodovodní a kanalizační páteřní síť v celé budově 
- Podzemní nádrže na zachycování dešťové vody 
- Posílení kapacity elektrické přípojky (z 50 na 125 A) - hrazeno státní energeMckou společnosL 
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Jak využíváme stávající personál a zdroje, abychom přispěli k tomuto projektu: 

Práce, která není odborná, je a bude prováděna prostřednictvím zaměstnanců a studentů 
programu. Stejně jako dříve počítáme s významnou pomocí církevních dobrovolníků. Pokud se nám 
je nepodaří získat prostřednictvím spolupráce s církvemi, budeme uzavírat subdodavatelské 
smlouvy na odborné práce.  

Od roku 2020 do roku 10/2022 jsme již získali nebo investovali následující finanční prostředky: 

likvidace odpadu a suM              85 000,- 
výměna svodů/žlabů                            40 000,- 
Rekonstrukce sociálních zařízení      335 000,- 
Rekonstrukce topení/kotelny.           510 000,- 
zabezpečení / alarm                              80 000,- 
Rekonstrukce dílny TC Profi               550 000,- 
opravy obvodových zdí                       120 000,- 
páteřní elektroinstalace                        41 000,- 
elektroinstalace                                      36 000,- 
přípojky inženýrských síL                    310 000,- 
oprava střechy světlíkové haly           370 000,- 
výměna střechy kavárny                     290 000,- 
     Celkové náklady zhruba 2 780 000,- 
                     Náš podíl činil zhruba 1 100 000,- 

Jak budete měřit úspěšnost první etapy projektu -  vybudování dílen 

Každá část projektu má svá vlastní měřítka, která na něj uplatňujeme. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2023 očekáváme dokončení dílen a páteřních síL, bude úspěchem už 
samotné dokončení této fáze.  Celý proces výstavby kontrolujeme jak z hlediska stavebního, tak 
finančního, vedeme přesné finanční záznamy = zdroje a výkazy nákladů, které pravidelně 
konzultujeme s ekonomickou radou TCI Czech.  
Základním měřítkem je tedy dodržování stanovených plánů a finančních toků. Pokud jde o budoucí 
úspěch samotného podnikání, to je realizováno ekonomicky nezávisle na službách TC a řídí se 
principem zisku. Podnikání TC ve Šluknově je posledních 10 let ziskové, očekáváme, že to tak bude i 
v budoucnu. 

Dlouhodobý efekt projektu je s ohledem na jeho 3 funkční celky různý: 
1. Přinese podmínky pro soběstačnou službu TC a možnost zapojení studentů programu do 
podnikání. 
2. Vytvoří podmínky pro službu lidem v okolí komunitního centra a města Šluknov, danou možnosL 
nést evangelium.  
3. Vytvoří lepší podmínky pro službu závislým a jejich blízkým.  
4. Vytvoří podmínky pro založení  církve 
5. Vytvoří podmínky pro práci s mládeží a dětmi 
6. Vytvoří podmínky pro podporu klientů po ukončení programu 
7. Vytvoří podmínky pro spolupráci s městem a organizacemi ve městě poskytující služby 
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Nová kotelna před a po 

 
Dílny před rekonstrukcí 

 
Sanace světlíkové haly 
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Rekonstrukce dílen a sanace poškozeného zdiva
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Střecha světlíkové haly před a po rekonstrukci 
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Budoucí prostory podnikové prodejny a centra lékařů
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Sociálky před rekonstrukcí 
       

           

Nové přípojky 
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Nová střecha na budoucí kavárně


