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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, milí uživatelé našich služeb a podporovatelé,
minulý rok byl potvrzením dobré praxe dlouholeté spolupráce našich zaměstnanců s pracovníky
sociálně – právní ochrany dětí Městských úřadů v Třebíči a Moravských Budějovicích.
Na případových konferencích a kulatých stolech jsme se domlouvali na koordinaci a podpoře
konkrétních rodin tak, aby naše pomoc byla adresná, dobře zacílená a efektivní. Pro pěstouny
jsme spolupořádali vzdělávání na klíč, pro děti v náhradní rodinné péči organizovali respitní
pobyty. Oblíbené letní tábory pro děti ze sociálně slabých a pěstounských rodin byly naplněné
„co by dup“ a rovněž ostatní aktivity a programy organizace byly využívány ve velké míře, jak je
uvedeno dále v textu výroční zprávy.  
Díky finanční podpoře z Fondu Vysočiny, programu prevence kriminality 2018, rozšířila služba NZDM eMBéčko terénní práci pro děti a mládež
s rizikovými projevy v chování z Jemnice, Moravských Budějovic i do Jaroměřic nad Rokytnou. Lektorky programů primární prevence obměnily
nabídku o témata prevence kyberkriminality a fake news. Pracovnice střediska výchovné péče připravily na rok 2019 zázemí pro psychosociální
práci s dětmi v dětském domově v Jemnici a Budkové. V průběhu roku jsme ukončili dva významné evropské projekty zaměřené na profesionalizaci
a rozvoj kvality služeb STŘED, z. ú. a schválili nový akční plán na roky 2019 – 2020.
Novou předsedkyní správní rady byla zvolena Mgr. Petra Bulíčková a novou členkou, Mgr. Lucie Vespalcová. Tříčlenný nejvyšší orgán zapsaného
ústavu STŘED doplňuje i nadále Mgr. Lenka Vejmělková. V březnu 2019 správní rada přijala zprávu auditora, že hospodaření organizace je bez výhrad
a pro rok 2018 má kladný výsledek.
Velké poděkování patří společnostem MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. a MANN + HUMMEL Service s.r.o. a všem účastníkům akce Srdce plné respektu,
kteří svými dary přispěli na nákup nového osobního vozu pro sociálně aktivizační službu rodinám s dětmi. Moje poděkování směřuje i dalším
podporovatelům naší organizace. Finanční i věcnou podporu jsme využili na pokrytí spoluúčasti všech realizovaných projektů, zejména výchovněrekreačních táborů.
Otevíráme novou kapitolu úsporných opatření a tuto výroční zprávu zveřejňujeme pouze v elektronické verzi. Chceme být i nadále organizací,
která patří v kraji Vysočina ke spolehlivým partnerům, nejen rodinám v obtížné životní situaci, ale i pracovníkům státní správy, samosprávy
a v neposlední řadě našim podporovatelům.
S přáním příjemného čtení

Martina Bártová, ředitelka
a členové správní a dozorčí rady
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Organizace STŘED, z. ú.

Moravské Budějovice

Třebíč

Informace o organizaci:

Vize:

STŘED, z. ú.
Sídlo: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice

STŘED, z. ú. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení
problémů.

E-mail: email@stred.info
Tel.: +420 568 843 732

Hodnoty:
•
•
•
•
•

www.stred.info

Lidskost
Otevřenost
Profesionalita
Srozumitelnost
Důvěryhodnost

Organizační struktura
Zakladatelé
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel

Středisko sociálních služeb

Středisko školských služeb

Středisko organizační

Sociální asistence
a poradenství

Středisko výchovné péče
STŘED - ambulance

Personalistika a péče
o zaměstnance

Náhradní rodinná péče

Středisko výchovné péče
STŘED - programy primární
prevence

Účetnictví a administrace

NZDM eMBečko

Propagace, sponzoring

Šance ve STŘEDu

Správa majetku a budov

Linka důvěry STŘED

Supervize

Dobrovolnické centrum

Program Pět P
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Sociální asistence a poradenství
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
ANOTACE
Obsahem služby je poskytování pomoci rodinám v nejrůznějších životních
situacích, s nimiž si samy nedokáží poradit. Sociální asistentky pomáhají
rodině zorientovat se v problému a najít její vlastní zdroje pro jeho řešení. Cílem je
posílit sociální dovednosti a kompetence rodičů a dětí, zamezit a předejít rozvoji
rizik ohrožujících vývoj dětí. Pomoc probíhá většinou v intenzivní spolupráci
s pracovníky sociálního odboru.
POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě
ovlivňují jejich život.
CÍL
Nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.
CÍLOVÁ SKUPINA
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi (0-15 let). Jedná se např. o rodiny neúplné,
rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena
rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované
těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi
v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými a podobně.
CO SE UDÁLO V ROCE 2018
Rok 2018 přinesl do služby stabilitu ve všech oblastech. Ve druhé polovině se
definitivně podařilo obsadit všechny pracovní pozice a od té doby tým funguje
beze změny. Také jsme byli úspěšní ve všech podaných žádostech o dotace či
granty, a proto jsme mohli pokračovat v rozvíjení našich aktivit. Díky podpoře
Nadace J&T jsme i nadále zajišťovali pomoc rodinám v příhraničních oblastech.
Pokračovali jsme v aktivitách návazných na terénní službu, jako je ambulantní
program pro děti a rodiče Kids´Skills, odborná pomoc formou asistovaných
kontaktů nebo vzdělávání rodičovských dovedností v rámci přednášek
a seminářů. Největší část naší práce však samozřejmě obnášela terénní sociální
práce v rodinách, kterou jsme realizovali na území celého regionu Třebíčska a části
Velkomeziříčska. K tomu významně přispěla finanční podpora z Evropského
sociálního fondu pro projekt „Terénní sociální práce v ohrožených rodinách“, který
realizujeme v obcích MAS Podhorácko.
Sociální asistentky strávily mnoho desítek hodin v terénu, ať už v autě nebo
přímo v rodinách při práci s rodiči i dětmi. Nacvičovaly s rodiči činnosti týkající
se péče o děti, pomáhaly rozvíjet jejich výchovné dovednosti, doprovázely
je na úřady apod. O tom, že byly v podpoře rodin úspěšné a dokázaly rodiny
zaktivizovat ke zlepšení situace, svědčí pozitivní zpětné vazby od klientů i od
spolupracujících subjektů. Tuto práci si nedokážeme představit bez intenzivní
spolupráce s pracovníky sociálních odborů okolních měst a ani loňský rok v tom
nebyl výjimkou.
Již neodmyslitelnou součástí služby jsou Letní dílny v Rudíkově, které se letos
podařilo zrealizovat navzdory velké místní konkurenci. Zúčastnily se jich děti,
které by z nejrůznějších důvodů nedosáhly na jiné, běžné tábory.
Na konci roku jsme navázali spolupráci se ZŠ Otevřmysl, která pro děti našich klientů uspořádala akci Vánoce v krabici. Krabice s dárky rozvezli pracovníci během
prosince klientským rodinám, proto se i o loňských Vánocích mohla řada z nich
radovat z krásných dárků.

PŘÍBĚH – ZPĚTNÁ VAZBA KLIENTA
Mé dětství nebylo zrovna šťastné, vyrůstala jsem sama s mámou. Táta od nás
odešel brzy po mém narození a pak už jsme se vůbec nevídali. Máma to těžce
nesla, začala pít a péči o mě a o domácnost vůbec nezvládala. Na maminku
jsem se hodně zlobila a přísahala jsem, že až budu mít svoje dítě, budu ta
nejlepší máma. Když se mi narodil syn, najednou jsem nevěděla, jak se o něj
starat, bála jsem se, abych něco nepokazila, nezanedbala…. Přitom jsem
mu chtěla dát to nejlepší. Byla jsem bezradná, trpěla depresemi. Sociální
pracovnice mi nabídla službu SAP. Nejdřív mi přišlo divné, aby za mnou
někdo chodil domů, ale nakonec jsem souhlasila, že to zkusím, a když mi to
nebude vyhovovat, službu odmítnu. Teď to bude rok, co jsem podepsala se
sociální asistentkou první smlouvu. Ani nevím, co mě všechno naučila. Hlavně
jsem se díky ní uklidnila, začala se soustředit na sebe a syna a všechno šlo
najednou snadno. Podpořila mě, sdílela se mnou moje obavy a já díky ní teď
vím, že i když nikdy nebudu dokonalá, můžu být pro svého syna skvělá máma.
UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet rodin

29

Počet dětí

78

Počet konzultací

814

Počet jednorázových kontaktů

10

Počet hodin přímé práce

756

Počet hodin dojezdů

411

Počet pracovníků

4

Semináře, přednášky
Počet besed, přednášek konferencí

3

Počet účastníků

40

Asistované kontakty
Počet rodin

10

Počet dětí

16

Počet kontaktů

62

Počet hodin přímé práce

115

Letní dílny
Počet účastníků

17

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, Město
Dačice, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo, Probační a mediační služba ČR,
Nadační fond J&T, Lumos ČR, Nadace Sirius, Na počátku o.p.s., Oblastní charita
Třebíč – Středisko sv. Josefa a Středisko sv. Vincenta z Pauly, Občanská poradna
Třebíč, RC Andílci Hrotovice, Třebíčské centrum, o.s., ZŠ Rudíkov, ZŠ Otevřmysl,
ZŠ Osová Bítýška, ZŠ Předín, ZŠ Opatov, MŠ Čtyřlístek Třebíč, MŠ Rudíkov,
Obecní úřad Rudíkov, Obecní úřad Opatov, Obecní úřad Studenec
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Nadační fond
J&T, Evropský sociální fond v České republice, Operační program zaměstnanost
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Hana Oravcová, e-mail: oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664
Pracovníci programu:
Mgr. Petra Novákova, e-mail: pustinova@stred.info, tel.: 775 725 644
Lucie Povolná, e-mail: povolna@stred.info, tel.: 775 725 645
Mgr. Marcela Prchalová, e-mail: prchalova@stred.info, tel.: 775 725 660
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Náhradní rodinná péče
Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č.359/1999 Sb., v platném znění.
ANOTACE
Náplní programu je komplexní podpora náhradním rodinám při výchově
a péči o svěřené děti. Pěstounům poskytujeme sociální, psychologické a terapeutické služby. Zajišťujeme pomoc při zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte. Poskytujeme program vzdělávání náhradních rodičů.
V případě zájmu s náhradními rodiči uzavíráme dohody o výkonu pěstounské
péče.
POSLÁNÍ
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou
nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče.
CÍL
Cílem je náhradní rodina, která:
• vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte,
• je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku rizik
s nimi spojených,
• se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí,
• je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících
s výkonem náhradní rodinné péče,
• která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených dětí.
CÍLOVÁ SKUPINA
Klienti jsou náhradní rodiny s dětmi a žadatelé o náhradní rodinnou péči. Jedná
se o:
• osoby pečující (pěstouni nebo poručníci)
• osoby v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni na přechodnou
dobu)
• děti v rodině (svěřené i vlastní).
CO SE UDÁLO V ROCE 2018
V loňském roce se program věnoval intenzivnímu doprovázení náhradních
rodičů a individuální odborné práci se všemi členy jednotlivých rodin. V oblasti
vzdělávání pěstounů naše nabídka zahrnovala: semináře, přednášky, individuální
vzdělávání, rodičovské skupiny nebo přímo na zakázku vytvářené vzdělávací
systémy. Nabídka vzdělávání vznikla také za finanční podpory Zdravého města
Třebíč.
Zrealizovali jsme 6 vzdělávacích víkendových pobytů, o které je ze strany pěstounů
každoročně zájem. Pobyty jsme realizovali na Faře Rančířov u Jihlavy a na Q-ranči
Bězděkov. Uskutečnili jsme dva pobyty určené přímo dětem z náhradních rodin.
Tyto pobyty byly zrealizovány ve spolupráci se sociálním odborem Třebíč.
V květnu a v listopadu se uskutečnily přednášky Mgr. Jiřího Haldy, které byly věnovány odborné veřejnosti i náhradním rodičům.
V říjnu jsme se zapojili do akce "Týden pěstounství v Kraji Vysočina". V rámci tohoto
týdne se v našich prostorách uskutečnily dvě akce „Den se STŘEDem“. Jeden den
proběhl v Třebíči a druhý na detašovaném pracovišti v Moravských Budějovicích.
V prosinci se uskutečnilo tradiční adventní setkání náhradních rodičů a dětí
"Andělské odpoledne". Pěstouni se svými dětmi měli možnost vidět ukázku
Canisterapie, Zumby a divadelní představení divadelního rodinného spolku Tři
věžičky.
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PŘÍBĚH
Před několika lety jsme adoptovali první dítě. Asi po dvou letech jsme žádali
o adopci znovu. O pěstounství jsme v té době vůbec neuvažovali. Byla nám
však nabídnuta pěstounská péče na dva sourozence, které jsme si vzali
a snažíme se být pro ně dobrou rodinou. Klíčová pracovnice k nám pravidelně
dochází a pomáhá nám vždy, když si s něčím nevíme rady.
UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena
dohoda o výkonu pěstounské péče

63

Počet svěřených dětí

80

Počet konzultací

782

Počet hodin přímé práce

1090,25

Počet hodin dojezdů

518,25

Počet pracovníků

4

Vzdělávání pěstounů
Počet akcí (kluby, semináře, skupiny)
Počet účastníků vzdělávání
Počet pobytů/zúčastněných rodin

24
359
6/118

SPOLUPRÁCE
Kraj Vysočina, Město Humpolec, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť
nad Oslavou, Město Pelhřimov, Město Třebíč, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo,
Město Jindřichův Hradec, Nadační fond J&T, Trialog, Asociace Dítě a rodina,
Nadace Sirius, Centrum Nevýchovy Praha.
V oblasti vzdělávání jsme spolupracovali: Mgr. Eva Kneblová, Mgr. Roman Pavlovský,
Mgr. et Bc. Lenka Buchtová, PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová, Jana Gorová,
PhDr. Ivan Matějů, Mgr. Martin Bušina, Mgr. Zdenka Bartošová, PaeDr. Zdeněk
Martínek.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Třebíč - Grantový program: „Zdravé město
– Rodina a zdraví“, KOUS Vysočina, z.s. – Malé granty 2018 (Akce pro veřejnost),
Nadace J&T.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, tel.: 775 725 671
Pracovníci programu:
Nováčková Zuzana, Dis., e-mail: novackova@stred.info, tel.: 775 725 658
Bc. Zuzana Rovenská, e-mail: rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662
Lada Niederhafnerová, DiS. e-mail: niederhafnerova@stred.info, tel.: 775 725 441
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NZDM eMBečko
Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
ANOTACE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko je sociální služba, kterou
mohou využívat děti a mládež čtyřikrát týdně z Moravskobudějovicka
a Jemnicka. Tři dny v týdnu mají možnost navštěvovat ambulantní formu služby
(klub) a dvakrát týdně chodí terénní pracovníci do lokalit přímo za nimi. Zároveň
mají možnost využít kontakt a základní servis přes internet prostřednictvím
sociálních sítí.

V roce 2018 jsme se aktivně podíleli na vedení a fungování oborové pracovní skupiny nízkoprahových zařízení v regionu NUTSII a její terénní podskupiny. Aktivně
vystupujeme také v činnosti národní organizace České asociace streetwork a Komisích prevence kriminality Rady Města Jemnice a Moravské Budějovice. Absolvovali
jsme povinné i rozvojové vzdělávání, týmové i individuální supervize a sami jsme
lektorovali 2 odborné semináře a aktivně přispěli na konferenci České asociace
streetwork.

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let z Moravských
Budějovic, Jemnice a okolí informace, pomoc a podporu při zvládání obtížných
životních situací (jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských
vztazích atp.) a zapojovat je do skupiny vrstevníků.

PŘÍBĚH
„Měli jsme domluvenou schůzku, na kterou přišel. Zajímal se, kde jsou ostatní
pracovníci. Po cestě na nádraží jsme se bavili o jeho emoční nestabilitě. Uváděl,
že bývá agresivní a že má problémy v komunikaci s lidmi, což nastává ve
chvíli, kdy lidem nedůvěřuje nebo se k němu lidé nechovají hezky a nadávají
mu. S námi problém nemá, protože nám věří, nesoudíme a neurážíme lidi.
To jsou předpoklady, které potřebuje k tomu, aby neměl problém s lidmi
komunikovat. Ve škole se považuje za outsidera, protože většinu času stráví
sám. Popisoval, že je pro něj důležité s námi o tom, co se mu děje, mluvit
a oceňuje i to, že ho jen vyslechneme nebo řekneme mu názor jako dospělí
a bereme ho bez předsudků.“

CÍL
Cílem služby je vytvářet podmínky a nabízet mladým lidem prostor pro využití
pomoci a podpory při zvládání obtížných situací v jejich životě, zapojení do skupiny vrstevníků, uskutečnění a rozvoj jejich nápadů a získání nových informací
a dovedností.
CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mládež ve věku od 7 do 20 let, z Moravských Budějovic, Jemnice a okolí,
kteří zažívají nepříznivé životní situace, nebo jsou jimi ohroženi (jako jsou obtížné
situace doma, ve škole, v partnerských vztazích atp.) a nemohou nebo se nechtějí
zapojit do běžných, volnočasových aktivit a tráví volný čas mimo domov.
ZÁSADY
1 Nízkoprahovost:
a) anonymní poskytování služby,
b) bezplatnost služby,
c) místní a časová dostupnost služby,
d) služba je dobrovolná.
2 Individuální přístup ke klientům.
3 Podpora klienta tak, aby dokázal samostatně zvládat životní situace
a byl zodpovědný za svoje jednání.
CO SE UDÁLO V ROCE 2018
Pracovníci v období celého roku kontaktovali ambulantně i terénně mladé lidi a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich aktuálních nepříznivých situacích. Reagovali
jsme na aktuální kauzy, ověřené rizikové trendy i statistické potřeby a nabízeli pravidelné a cílené sociálně preventivní aktivity. Tato specifická prevence byla rozdělena
do měsíčních a dvouměsíčních tématických bloků „Já a moje finance, Láska a jiné
záležitosti, eMBečko a já, #nealko, Ať to není nuda, O online světě, Rodina a vztahy“.
Celkově jsme realizovali více jak 44 naplánovaných aktivit s preventivním a rozvojovým obsahem s účastí více jak 360 osob.
Díky firmě Zikos mohli terénní pracovníci působit zdarma i v areálu koupaliště.
Důležitou aktivitou pro studenty SOŠ byl workshop na téma Osobnost sociálního
pracovníka. Jako součást adaptačního procesu proběhlo seznámení se službou
NZDM a celou organizací STŘED u studentů prvních ročníků Gymnázia a SOŠ
a ubytovaných v Domově mládeže. V rámci místní spolupráce a projektu #nealko2
jsme realizovali sportovní aktivitu Ulice vs. Zákon IV., diskusní setkání metodou
worldcafé s tématem Alkohol a kyberprostor, Intervenční seminář pro rodiče
internetové děti. Novinkou závěru roku byly Exkluzivní hodinky, jejichž cílem bývá
nabídnout mladým lidem prostor k řešení témat, které sami chtějí nebo si zvolí,
případně na základě nabídnutých témat či aktivit pracovníkem a to bez přístupu
k volnočasovým aktivitám. Významně jsme se podíleli na realizaci těchto aktivit:
Výchovně rekreační tábor, Oborová grilovačka, Přespávačky, Poslední prázdninová
párty, Prodloužený klub či Noční terén.
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UKAZATELE
NZDM eMBečko – terénní a ambulantní

Rok 2018

Počet klientů (platných smluv)

124

Počet všech kontaktů (všechny výkony)

6038

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP)

3197

Počet poradenství, informačního servisu, krizové intervence,
rozvoje dovedností, situačních intervencí.

1243

Počet výkonů: Klienti

3063

Zájemci o službu

2975

Počet provozních dní (1-11): klub

141

terén

129

Počet provozních hodin (1-11): klub

564

terén MB+J

516

Počet účastníků preventivních aktivit

142

SPOLUPRÁCE
Město Moravské Budějovice, OSPOD Moravské Budějovice, Městská policie
Moravské Budějovice, Město Jemnice, Pracovní skupina pro nízkoprahová
zařízení NUTS II JV, Česká asociace streetwork, z.s., Gymnázium a Střední odborná
škola Moravské Budějovice, Zikos, p.o.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Projekt Prevence kriminality
Ministerstva vnitra prostřednictvím Města Moravské Budějovice, Moravskobudějovický mikroregion, Město Jemnice.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600
Pracovníci programu:
Dana Němcová, e-mail: nemcova@stred.info, tel.: 775 725 713
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, tel.: 775 725 713
Bc. Veronika Janoušková, email: janouskova@stred.info, tel.: 775 725 713
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Šance ve STŘEDu
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální rehabilitace
ANOTACE
Program formou individuálních konzultací nabízí dětem a mládeži šanci přemýšlet o svém současném životě a budoucím směřování a možnosti aktivně to
ovlivňovat. Jde především o posílení schopnosti zodpovědně a samostatně se
rozhodovat a řešit problémové či konfliktní situace vhodným způsobem.
POSLÁNÍ
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které je v souladu
se společenskými normami.
CÍL
• Klient zvládá školní docházku či uplatnění na trhu práce.
• Klient zvládá navazovat a udržovat mezilidské a přátelské vztahy
a komunikovat s nejbližším sociálním okolím (rodinou, vrstevníky, ve
škole, v zaměstnání).
• Klient má informace o činnostech, díky kterým se může dostat do
střetu se společenskými normami a nepáchá trestnou činnost.
• Klient je schopen nést zodpovědnost za své jednání.
• Klient rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (doma,
ve škole, v zaměstnání).
• Klient vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.
CÍLOVÁ SKUPINA
Klienty služby jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let ve složité životní
situaci. Touto situací může být spáchání méně závažného trestného činu,
výchovné problémy doma nebo ve škole, předčasně ukončené vzdělávání
a hledání práce.

CO SE UDÁLO V ROCE 2018
V roce 2018 byl stabilní zájem o program ze strany iniciátorů i klientů. V průběhu
celého roku bylo do programu zapojeno průměrně 10 klientů. Klienti do programu
přicházeli na žádost rodičů nebo doporučení kurátora Městského úřadu v Třebíči,
výjimečně sami od sebe. Nejčastěji klienti řešili problémy související se školou.
Jednalo se o témata nerespektování autorit učitelů, problematické vztahy
v třídním kolektivu, špatný školní prospěch. S několika klienty jsme se také zabývali
problémy v komunikaci s rodiči a respektování jimi nastavených pravidel nebo
jsme probírali vše okolo hledání práce či brigády. Klienti také měli zájem řešit své
nízké sebevědomí a chtěli změnit svůj pohled na svět.
PŘÍBĚH
„V situaci, kdy jsem si vůbec nevěděl rady, vzpomněl jsem si na leták, který
jsem kdysi zahlédl ve škole, STŘED se mi tehdy jevil jako jedno z východisek
z mojí situace a tak jsem navštívil centrum na Mládežnické. Po půl roce od
první návštěvy mohu říci – ano, má to smysl.“ (z anonymní zpětné vazby
klientů)
UKAZATELE
Třebíč
Počet klientů

26

Počet hodin přímé práce

327

Počet kontaktů

531

Počet pracovníků
Průměrná délka spolupráce

2
5 měsíců

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Probační a mediační
služba, středisko Třebíč, Středisko výchovné péče STŘED.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina Individuální
projekt IV, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, Kraj Vysočina.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, tel.: 775 725 601
Pracovník programu:
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info, tel.: 775 725 553
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Linka důvěry STŘED

Linka důvěry STŘED
775 22 33 11
568 44 33 11
chat: www.elinka.iporadna.cz/ld-stred
e-mail: linkaduvery@stred.info

Provozní doba: denně 9 – 21 hodin

ry @ stre

d.

i

UKAZATELE
Provoz - celkem dnů
Poskytovaná počet kontaktů*
péče
počet intervencí**
počet hovorů***

CO SE UDÁLO V ROCE 2018
V tomto roce LD provozovala svou činnost dle plánovaného rozsahu: poskytování telefonické pomoci prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu.
Linka důvěry STŘED disponuje dvěma telefonními čísly 775 22 33 11 a 568
44 33 11. Uživatelé služby tak mají možnost vybrat si mezi mobilním operátorem a pevnou linkou. Aktivně spolupracujeme s InternetPoradnou.cz,
kde se podílíme jako redaktoři v internetovém psychologickém poradenství na internetových stránkách http://www.iporadna.cz a zároveň poskytujeme krizovou pomoc prostřednictvím chatu na http://elinka.iporadna.
cz. Na dotazy zaslané na e-mailu linkaduvery@stred.info odpovídáme do
48 hodin od přijetí dotazu.
Na provozu se podílelo celkem 13 pracovníků, z toho 4 kolegové na LDS
ukončili svou činnost a stejný počet kolegů byl na linku přijat. Aktuálně tým
tvoří 2 kmenoví a 7 externích zaměstnanců. Pracovníci linky se v průběhu
roku zúčastnili několika vzdělávacích akcí zaměřených na krizovou intervenci a poradenství.

uve

ww
ad
PŘÍBĚH
w . e li n k a.i p o r
P: „Linka důvěry STŘED, dobrý den.“
K: „Dobrý den, můžu na chvilku?“
P: „ Ano, můžete, jsem tady pro vás.“
K: „Mám takový problém se synem. Já nevím, jestli není třeba v nějakým průseru, vůbec tomu nerozumím, jak se teď chová ... mám pocit, že mi to všechno
nějak přerostlo přes hlavu.“
P: „ Zdá se, že je toho teď hodně. Říkáte, že nerozumíte chování vašeho syna,
máte obavy, že je v nějakém průšvihu, zkuste mi o tom povědět víc.“
K: „Strašně se zhoršil ve škole a několikrát mi volala jeho učitelka, protože je
drzej, o přestávkách dělá bordel, největší problém má s češtinářkou, tam se taky
zhoršil nejvíc. A doma to taky stojí za prd. Téměř vůbec s námi nemluví, všechno
je blbý, pomalu se urazí, když mu popřeju dobré ráno.“
P: „A kolik je synovi let?“
K: „Patnáct. Víte, on je v devítce, čekají ho přijímačky, tohle vysvědčení je důležitý, aby měl co nejlepší známky a on na to úplně kašle. Já nevím, jestli je
mu to jedno nebo co. Strašně mě to štve. On vůbec nechápe, že jde o jeho
budoucnost.“
P: „Rozumím, že vás to štve. Co myslíte, že vedlo k takové změně, že je syn drzý
a zhoršil se ve škole?“
K: „Je v pubertě, já vím. Asi je to jeho chování normální. Ale teď mu jde o hodně.
Mám strach, že s takovouhle se na tu střední školu nedostane“
P: „Máte obavy, aby si váš syn zbytečně nekomplikoval cestu, to je pochopitelné. Napadá mě, že podobné obavy, jako máte vy, může mít i váš syn.“
K:“ To mě nenapadlo.“
Rozhovor dál pokrčuje…
a

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi bez omezení věku a problematiky.
Jsou to obecně děti, dospělí a senioři, kteří se nachází v subjektivně obtížné životní situaci.

ad

k

CÍL
Cílem služby je uživatel, který:
• je zklidněný,
• získal podporu ve zvládání své obtížné situace,
• rozumí situaci, ve které se nachází,
• má představu a potřebné informace o tom, jak svou situaci bude řešit,
• ví, co je linka důvěry a v jakých případech se na ni může obrátit.

Ch

POSLÁNÍ
Prostřednictvím telefonické, chatové či e-mailové intervence podpořit
osoby (především) z Kraje Vysočina ve zvládání životních situacích, které
vnímají jako zátěžové, neví si s nimi rady či je potřebují v danou chvíli s někým sdílet. Při intervenci jsou dodržovány zásady služby, které čítají anonymitu uživatelů i pracovníků, důvěrnost sdílených informací, kromě situací
vymezených zákonem, snadnou dostupnost služby, finanční nenáročnost
(služba není od poskytovatele zpoplatněna, uživatel služby hradí pouze
volání a internetové spojení dle tarifu svého operátora.

t:

nf
o
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ANOTACE
Linka důvěry STŘED je terénní služba, která formou telefonické, chatové
či e-mailové krizové intervence poskytuje na přechodnou dobu pomoc
osobám nacházejícím se v obtížné životní situaci. Jedná se o situace, kdy
je ohroženo klientovo psychické či fyzické zdraví nebo život. Případně situace, které klient v danou chvíli nemůže nebo nedokáže řešit vlastními
silami.

na

Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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365

způsob poskytování péče

699

telefon

chat

e-mail

1 577

2 096

1 080

72

972

Počet uživatelů

2 186

Přímá péče v hod.

1 173

Provozní doba v hod.

4 380

* kontakt = telefonický nebo chatový rozhovor s klientem v délce trvání do
15 minut
** intervize = telefonický nebo chatový rozhovor s klientem v délce trvání nad
15 minut a e-mailem zpracovaná odpověď na klientův dotaz
*** hovor - snaha o spojení klienta s LDS, ale nedochází k intervenci, jedná se
např. o mlčení, zavěšení, zneužití, omyl, příchozí e-mail
Uživatelé služby nejčastěji kontaktují linku kvůli obtížím, které řeší sami se sebou.
Nejběžnějšími tématy jsou osobní a existenciální problémy, potíže v rodině
a s partnery, sebevražedné úvahy a osamělost.
SPOLUPRÁCE
InternetPoradna.cz
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Městys Bobrová, Obec Bory,
Obec Dlouhá Ves, Město Hrotovice, Obec Jabloňov, Město Jaroměřice nad Rokytnou,
Město Jemnice, Obec Jiřice, Obec Kožichovice, Městys Křižanov, Obec Křoví,
Obec Lavičky, Obec Lovčovice, Město Ledeč nad Sázavou, Obec Malá Losenice,
Moravskobudějovický mikroregion, Obec Mysletín, Město Náměšť nad Oslavou, Obec
Nárameč, Obec Ocmanice, Městys Okříšky, Obec Olší, Městys Ostrov nad Oslavou,
Město Pelhřimov, Obec Petráveč, Město Počátky, Obec Přeckov, Obec Předín, Obec
Putimov, Obec Smrk, Město Světlá nad Sázavou, Městys Štěpánov nad Svratkou,
Obec Trnava, Obec Třebelovice, Město Třebíč, Obec Úsobí, Město Velké Meziříčí,
Obec Vídeň, Obec Výčapy, Obec Zachotín, Město Žďár nad Sázavou.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Tereza Nekulová, DiS., e-mail: nekulova@stred.info, tel.: 775 725 656
Pracovníci programu:
Na chodu služby se v roce 2018 podílelo 8 pracovníků. V souladu s pravidly poskytování služby je zachována jejich anonymita.
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Dobrovolnické centrum
Činnost Dobrovolnického centra vychází ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
ANOTACE
Činnost Dobrovolnického centra je zaměřena na komplexní systém péče o dobrovolníky a spolupráci s organizacemi, které pomoc dobrovolníků potřebují. Dobrovolnické centrum nabízí lidem prostor pro seberealizaci, pro budování dobrých
mezilidských vztahů, solidaritu a podporuje v občanech smysluplnou činnost ve
formě pomoci druhým.
POSLÁNÍ
Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům snadný
přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím organizacím zkvalitnit jejich služby za pomoci dobrovolníků a nabízí jim metodickou podporu.
V rámci dobrovolnických programů pomáhá lidem získat praktické zkušenosti,
vyplnit jejich volný čas a poznat nové osoby.

PŘÍBĚH
„Velice mě zaujal projekt Ježíškova vnoučata. Díky němu jsem poprvé slyšela
o pojmu dobrovolnictví a pustila jsem se do hledání nejbližší možnosti, jak s ním
začít. Objevila jsem Dobrovolnické centrum STŘED. Po setkání s koordinátorkou
jsem věděla, že je to to pravé, co jsem ve svém životě potřebovala. Začala jsem
docházet do domova pro seniory za seniorkou, se kterou jsme hráli karty. Postupem času se k nám připojili další senioři a nyní tvoříme kroužek hraní společenských her, který má velký ohlas jak u seniorů, tak i pracovníků. Dobrovolnictví se
pro mne stalo velkým zdrojem pozitivní energie. “ (Pavla, 42 let)
UKAZATELE
Počet dobrovolníků

CÍL
• vytvoření dobrých podmínek pro dobrovolníky,
• stabilní zázemí,
• podpora,
• motivace,
• důvěra, pochopení,
• mlčenlivost.

Počet dobrovolnických hodin

108
1 793,5

Počet dobrovolnických programů

8

Počet jednorázových akcí

7

Počet přijímajících organizací

12

Počet výcviků

1*/2**

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci, osoby starší 15-ti let, kteří věnují svůj volný
čas, energii, schopnosti a dovednosti druhým lidem a to bez nároku na finanční
odměnu. Cílovou skupinou jsou rovněž přijímající organizace, které chtějí spolupracovat s dobrovolníky.

Počet supervizí

1*

CO SE UDÁLO V ROCE 2018
V roce 2018 byla činnost Dobrovolnického centra zaměřena především na péči
o dobrovolníky, kteří chtěli ve svém volném čase pomáhat druhým. Nejvíce
využívanými dobrovolnickými programy byly Program pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, Program pro děti a mládež, Program jednorázových aktivit
a Program pro pomoc chlapci na invalidním vozíku.
Program pro zahraniční dobrovolníky se stal znovu aktivním, jelikož, stejně jako
v roce 2017, k nám přijeli dobrovolníci z Jižní Koreje, kteří se po dobu 3 dnů
věnovali seniorům a osobám se zdravotním postižením. Působili v Domově
pro seniory Třebíč – Koutkova a v Denním centru Barevný svět. Dobrovolníci
společně s klienty vyráběli šperkovnice z papíru, vařili tradiční korejská
jídla a klienti si mohli vyzkoušet tradiční korejský slavnostní oděv „hanbok“.
Celá dobrovolnická akce vzbudila velké ohlasy, a to jak u klientů, tak i pracovníků.
Bylo krásné vidět, jak se povedlo dobrovolníkům roztančit a rozveselit
seniory a hendikepované. Nedílnou součástí péče o dobrovolníky bylo
uspořádání oceňujících akcí. V létě jsme jeli s dobrovolníky do Jaroměřic nad
Rokytnou, do Kavárny Splněný sen a Chráněných dílen organizace Barevný
svět. Společně vytvořili obraz a v chráněných dílnách si dobrovolníci vyrobili
kytičky z papírů, ušili si sáčky na ovoce a zeleninu nebo vytvořili srdíčka
z dřevěných korálků. Před Vánoci dobrovolnické centrum pozvalo dobrovolníky
na bowling, který dostali jako odměnu za celoroční pomoc jiným osobám.
Posledním důležitým úkolem koordinátorky byla propagace dobrovolnického
centra směrem k veřejnosti, hledání potencionálních dobrovolníků a aktivní účast
v pracovní skupině Dobrovolnictví pro Vysočinu, kde se pravidelně setkávala
a sdílela dobrou praxi s koordinátory dobrovolnických center po celém Kraji
Vysočina. V rámci této skupiny vznikla brožura „Svět dobrovolnictví – kde začít
a kam dál,“ která je volně dostupná pro všechny, jež zajímá dobrovolnictví.

* Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.
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Počet pracovníků
Počet hodin přímé práce

1
99,75

Počet přednášek o DC

3

** 2 výcviky se uskutečnily speciálně pro studenty SOŠ v Moravských Budějovicích, která realizuje pomoc chlapci na invalidním vozíku.
SPOLUPRÁCE
Přijímající organizace: Denní centrum Barevný svět, o. p. s., Diakonie ČCE –
středisko v Myslibořicích, Domov bez zámku, p. o., Domov pro seniory Hostim,
p. o., Domov pro seniory Třebíč – Koutkova – Kubešova, p. o., Domov pro seniory
Velké Meziříčí, p. o., Dům Sv. Antonína, Gymnázium a Střední odborná škola
Moravské Budějovice, Klub Naděje – Městský úřad Třebíč, Nemocnice Třebíč, p. o.,
STŘED, z. ú. – Náhradní rodinná péče, STŘED, z. ú. – NZDM eMBečko.
Spolupracující organizace: Asociace dobrovolnických mentoringových
programů, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. s., Energetické Třebíčsko,
Horácká Slavie Třebíč, KOUS Vysočina, z. s., Městský úřad Třebíč, Základní škola
Benešova Třebíč.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra České republiky, Kraj Vysočina, Město Třebíč.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659
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Program Pět P
Tato služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je akreditovaná u Ministerstva
vnitra ČR dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.
ANOTACE
Program je založený na přátelském vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem starším
18-ti let. Společně se setkávají 1x týdně na 2 – 3 hodiny po dobu 10-ti měsíců.
Jejich náplň se skládá ze společného trávení volného času, kdy mohou chodit
na procházky, plavat, bruslit, povídat si nebo podnikat různé aktivity (výlety, kino,
procházky, sportovní aktivity, pomoc s přípravou do školy aj.) a vzájemně si obohacovat život. Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, který mu naslouchá
a kterému může důvěřovat.
POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě
ovlivňují jejich život.
CÍL
• nabídka nových možností, které povedou ke změně ohrožující situaci
rodiny,
• podpora,
• motivace,
• důvěra, pochopení,
• mlčenlivost.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od 7 do 15 let věku. Jde zejména o rodiny,
které jsou neúplné, o rodiny s dětmi, které mají výchovné problémy, o rodiny se
zdravotně postiženými osobami nebo o rodiny v krizi např. z důvodu rozvodu,
ztráty člena rodiny, ztráty zaměstnání, existence dluhů, exekuce, atd.

PŘÍBĚH
Jako dobrovolnice jsem součástí organizace STŘED, z. ú. zhruba tři čtvrtě
roku. Mým tehdejším cílem byla hlavně seberealizace a pocit smysluplnosti
díky tomu, že někomu pomáhám. Zpětně ale vidím, že jsem získala nejen
to, ale myslím, že i důvěrné přátelství s osůbkou, kterou bych jinak třeba jen
jednou za život potkala někde na ulici a ani si jí nevšimla. A to je i důvod,
proč jsem ráda, že jsem se ocitla zrovna v programu Pět P a ne v organizaci,
kde bych se soustředila na více dětí, jak jsem si původně představovala.
Naopak jsem ráda, že se můžu věnovat vždy jen svojí malé svěřenkyni, díky
které jsem za těch pár měsíců získala spoustu zážitků a věnovala se s ní
aktivitám, ke kterým bych se sama třeba ani nedokopala, což by byla chyba.
Kdybych to celé měla vyjádřit jednou větou, tak dobrovolnictví vidím jako
jeden velký zdroj všeobecného osobního růstu. :-) (Iveta, 19 let)

UKAZATELE
Počet dvojic

4

Počet hodin

160 hodin

Počet dobrovolníků

4

Supervize

0

Výcviky dobrovolníků

1

ZÁSADY
• individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu,
• posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů,
• podpora, nikoliv kontrola,
• vedení k nezávislosti na službě,
• vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání,
• spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění
komplexnosti služby.

SPOLUPRÁCE
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z. s., Gymnázium a Střední
odborná škola Moravské Budějovice, Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. s.,
STŘED, z. ú. – Náhradní rodinná péče, Středisko výchovné péče STŘED.

CO SE UDÁLO V ROCE 2018
Do Programu Pět P se v roce 2018 zapojili 4 dobrovolníci, kteří vytvořili dvojici
se 4 dětmi ve věku od 7 do 12 let. Společně se zapojovali do volnočasových
aktivit, jako bylo trávení volného času na fotbalovém hřišti, chození na procházky,
do kina, do bazénu, sledování filmů a v neposlední řadě povídání si o běžných
starostech zapojených dětí. Prioritou bylo naučit děti samostatnosti, zodpovědnosti a získání staršího kamaráda, kterému se mohou svěřit se svými starostmi
a trávit s ním volný čas.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2018

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina a Město
Třebíč.

10

Středisko výchovné péče STŘED
Ambulantní forma péče

Zařízení je vedeno od 1. 9. 2013 v rejstříku školských právnických osob pod IČ: 015 436 87 a jeho účel a působení je vymezeno zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních v souvislosti s dalšími předpisy.
ANOTACE
Výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro ně samotné,
tak pro jejich rodiče a blízké okolí. Je velmi důležité rozpoznat „prvotní signály“
a obrátit se včas na pomoc odborníka. Za tímto účelem poskytuje Středisko
výchovné péče STŘED preventivně výchovnou péči a to formou ambulantních
služeb.
POSLÁNÍ
Posláním střediska je pružně reagovat na potřeby občanů regionu Kraje
Vysočina, zejména dětí s rizikovými projevy v chování. Středisko poskytuje
klientům poradenství, diagnostické a terapeutické služby. Mapuje klientovu
situaci a dle potřeby doporučuje následnou péči. Rozsah činnosti zahrnuje
individuální a rodinné konzultace, jejichž cílem je napomáhání zvýšení kvality
života klientů.
CÍL
• vytváření podmínek pro předcházení vzniku či prohlubování rizikových
jevů dětí,
• poskytování podpory a pochopení,
• zlepšení obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich rodin.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 3 do 26 let;
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pracovníci škol
a školských zařízení.
CO SE UDÁLO V ROCE 2018
V průběhu roku jsme posílili pracovní tým v Moravských Budějovicích o speciálního pedagoga – etopeda a sjednotili jsme přijímání nových klientů prostřednictvím příjmového sociálního terapeuta. Nejčastěji jsme řešili problematiku problémového chování u klientů ve škole a v rodinném prostředí, dále záškoláctví,
nerespektování autorit, rodinných vztahů (výchovné kompetence rodičů, porozumění potřebám dětí, porozvodové konflikty) atd.
PŘÍBĚH
„Doporučení k Vám do SVP STŘED jsme dostali ve škole od výchovné
poradkyně. Paní učitelka třídní si totiž všimla toho, že se naše Verča v poslední
době změnila, např. zhoršila se ve škole, začala nosit trojky i čtyřky, zapomíná
si věci a hodně často je osamocená ve třídě nebo v družině. Jako rodiče
máme strach, abychom něco nepřehlédli nebo nezanedbali.“ (rodiče 10leté
Veroniky)

Počet klientů
Celkem evidovaní klienti:

285

v tom

z mateřských škol

11

ze základních škol - 1. stupeň

41

ze základních škol - 2. stupeň

45

ze středních škol

15

z konzervatoří

0

z VOŠ, VŠ

3

z rodin, školsky nezařazení

2
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Počet klientů

Rodinné problémy

31

z toho týrání a sexuální zneužívání

0

Školní problémy

38

z toho

mentální postižení

0

závažné poruchy učení/chování

16

Zneužívání návykových látek

0

Osobnostní problémy

31

Prekriminální a kriminální problémy

2

Jiný důvod

15

CELKEM

117

Iniciátor příchodu klienta:

Počet klientů

Klient sám

9

Rodina

70

Školské poradenské zařízení

7

OSPOD

10

Škola

11

Zdravotnické zařízení

3

Soudy, PMS ČR

3

Jiný iniciátor
CELKEM

4
117

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, školy a školská
zařízení v Kraji Vysočina, ambulance dětských psychiatrů a klinických psychologů
v Kraji Vysočina, Okresní soud, Probační a mediační služba Třebíč, Pedagogicko-psychologická poradna v Třebíči a Moravských Budějovicích, Tým pro mládež
Třebíč.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Kraje Vysočina.

UKAZATELE
ambulantní formy péče SVP STŘED za školní rok 2017 -2018

Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí
pracovníci

Hlavní důvod příchodu klienta:

TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka:
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Sociální pracovník, zástupce ředitelky, metodik:
Mgr. Kateřina Slatinská, e-mail: slatinska@stred.info, tel.: 775 725 667
Psycholog:
Mgr. Alena Sladká
Speciální pedagog:
Mgr. Markéta Čablová
Mgr. Veronika Valová
Terapeut a sociální pracovník:
Bc. Pavla Matějková

168
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Středisko výchovné péče STŘED
Programy primární prevence

Tento program je certifikován Ministerstvem školství dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování:
01/15/1/CE - programy školské všeobecné primární prevence, 01/15/2/CE - programy školské selektivní primární prevence.
ANOTACE
Programy primární prevence jsou terénní formou Střediska výchovné péče
STŘED. Realizují programy školské prevence všeobecné (obecné zaměření na
předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování) a selektivní
(pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího ohrožení). Dále nabízejí pedagogům akreditované vzdělávání a rodičům semináře
v problematice rizikového chování.

„Program Kdo jsem, kam směřuji byl dobře načasován. Žáci budou brzy
vyplňovat přihlášky na střední školy a nyní přemýšlí, jaký směr zvolit. Program
je bavil, byl realizován nenásilnou zábavnou formou, a zároveň podněcoval
k přemýšlení. Děkujeme Vám za všechny ty roky přínosné dobré spolupráce."
(třídní učitelka v ZŠ)

POSLÁNÍ
Posláním Programu primární prevence je poskytovat dlouhodobé programy
a jednorázové navazující aktivity pro žáky a odbornou i laickou veřejnost, které
usilují o předcházení vzniku a zamezení rozvoji rizikových jevů v okrese Třebíč
a přilehlých oblastech.
CÍL
• informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých
programů o rizikových jevech, „síti“ pomoci ve škole, službách, které
nabízí STŘED, z. ú., a dalších institucích a centrech nabízejících
specializovanou pomoc a řešení problémů,
• nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích,
• přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace,
• evaluovat a zkvalitňovat programy.
CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou: žáci mateřských a základních škol, studenti středních škol a děti umístěné v zařízeních ústavní výchovy. Sekundární cílovou skupinou jsou: odborná veřejnost (třídní učitelé, školní metodici prevence, výchovní
poradci, vedení školy, ostatní pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagogů) a laická
veřejnost (zákonní zástupci žáků a studentů).
UKAZATELE
Práce s dětmi
Počet tříd
Počet programů
Počet žáků
Počet pedagogů

Práce s dětmi
Jednorázové programy (VPP + adaptační)
5
5
114
7

Školy
Počet škol

Třebíčsko
19

Práce s dospělými
Počet seminářů
Počet účastníků

Semináře
pro rodiče
11
81

Metodické
semináře
4
35

Dlouhodobá VPP

Selektivní primární prevence

CELKEM

87
91
3513
264

7
7
231
16

99
103
3858
287

Moravsko-Budějovicko
4

CELKEM
15
116

CO SE UDÁLO V ROCE 2018
Byly podpořeny tyto projekty: programy všeobecné primární prevence (Krajský
úřad Kraje Vysočina, město Třebíč), programy selektivní primární prevence (Rada
vlády České republiky), inovativní program „Bez agrese, prosím!“ a vzdělávání
pedagogických pracovníků (Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok
2018).
Účastnily jsme se Komisí prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Týmu
pro oběti trestných činů, setkání poskytovatelů primární prevence, odborných
workshopů poskytovatelů školské primární prevence i členských schůzí OSPRCH
a A.N.O..
Navštívily jsme XV. ročník Konference primární prevence rizikového chování,
Českou konferenci dětské psychologie, Konferenci Za dveřmi, dlouhodobý kurz
Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním, kurz Řešení školní
šikany a kyberšikany od PaedDr. M. Koláře a další odborné vzdělávání.
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Znojmo
2

Náměšť nad Oslavou
1

CELKEM
26

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč,
Tým pro mládež, Tým pro oběti trestných činů, Pedagogicko-psychologická poradna
Třebíč, Speciálně pedagogické centrum Třebíč, Probační a meditační služba, Městská
policie Třebíč, Krajský úřad Kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ostatní poskytovatelé primární
prevence Kraje Vysočina.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Město Třebíč, Rada vlády České republiky, školy a školská
zařízení.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, tel.: 775 725 661
Pracovníci programu:
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, tel.: 775 725 844
Mgr. Jana Součková, e-mail: souckova@stred.info, tel: 775 725 668
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, tel.: 775 725 603

12

Významné projekty
Profesionalizace organizace STŘED, z. ú.
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018, R. Č.: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863
Po dvou letech skončil projekt podporovaný z Evropského sociálního fondu vedoucí ke zvýšení kvality fungování STŘED, z. ú. v oblasti strategické,
finanční a marketingové. Podařilo se vytvořit strategii organizace, aktualizovat organizační řád a realizovat propagační kampaň. Ta měla a bude mít
za úkol zvýšit povědomí organizace a její důvěryhodnost ze strany široké veřejnosti, klientů, donátorů a spolupracujících institucí. Díky realizaci
projektu se organizace zaměřila na hodnocení kvality poskytovaných služeb, což v budoucnu povede ke zkvalitnění nabízených služeb.

Rozvoj kvality služeb
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018, R. Č.: CZ03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001242
Na období dvou let získala organizace prostředky z Evropského sociálního fondu na proces zkvalitnění sociálních služeb STŘED, z. ú. v oblasti supervizní, vzdělávací a analytické. Projekt se podařilo úspěšně zakončit s výsledným vypracovaným produktem nesoucí název „Portfolio dovedností sociálních pracovníků“, jehož součástí jsou kvalifikační kritéria šitá na míru jednotlivým sociálním pracovníkům organizace a druhům služeb. Specifická
kvalifikační kritéria byla definována na základě reflexí ze vzdělávacích kurzů, týmových supervizí, vypracovaných analýz a kulatých stolů, kterých se
účastnili zástupci jiných organizací pracujících v sociálních službách. Výsledný produkt se stal přenositelným a je k dispozici dalším organizacím.
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Významné projekty
Bez agrese, prosím! II
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
V rámci realizace programů primární prevence jsme v roce 2018 znovu zařadili do nabídky pro třebíčské školy program „Bez agrese, prosím! II“, na
který jsme dostali finanční podporu z Grantového programu Zdravého města Třebíč 2018. Vnímali jsme, že agresivita je aktuální palčivé téma na
školách, také díky nadměrné konzumaci moderních komunikačních technologií a novým trendům ve výchově. Programu se zúčastnilo 7 tříd na
2 třebíčských školách, celkem 145 žáků a 13 pedagogů.

Terénní sociální práce v ohrožených rodinách v regionu Podhorácka
Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020, R. Č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009100
V rámci realizace projektu je poskytována preventivní pomoc rodinám ohrožených chudobou, nezaměstnaností, zadlužením a jinými riziky, které
se nachází v evidenci sociálně – právní ochrany, formou poskytování aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách na území MAS Podhorácko, s cílem předejít odebrání dětí do ústavní výchovy a zachovat úplnou rodinu posílením rodičovských
kompetencí rodičů. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“.

Výchovně – rekreační pobyty pro rizikovou mládež
Výchovně – rekreační pobyty pro rizikovou mládež je specifický projekt z oblasti sociální prevence, který se zaměřuje na děti a mladistvé ze sociálně
znevýhodněných rodin, pěstounských rodin, a na potenciální pachatele trestné činnosti. Výrazným specifikem těchto pobytů je individuální přístup
k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se jich účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Ti pak mají možnost sledovat
individuální potřeby a chování dětí a mladistvých. V rámci projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočina, byly uskutečněny celkem tři pobyty,
z nichž každý byl určen jiné věkové skupině a sledoval specifický cíl vzhledem k vývojovému období účastníků.

Letní dílny Rudíkov
Termín a místo realizace: 9. 7. 2018 – 13. 7. 2018, Orlovna Rudíkov
„Letní dílny“ byly realizovány příměstskou formou a byly určeny dětem od 4 do 10 let. Jednalo se o děti ze sociálně slabých rodin, které nemají
možnost se podobných aktivit účastnit, ale také o děti, které nemají potřebné dovednosti zvládnout pobytovou formu. V rámci nejrůznějších
dobrodružných skupinových aktivit děti rozvíjely své schopnosti komunikovat a spolupracovat, rozvíjely své psychosociální dovednosti. Letní dílny
byly pro děti příležitostí rozvíjet vztahy ve vrstevnické skupině, naučit se respektovat pravidla a začlenit se plnohodnotně do kolektivu. Letních dílen
se zúčastnilo 17 dětí.
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Významné projekty
Výchovně rekreační tábor (VRT)
Termín a místo realizace: 14. 7. 2018 – 21. 7. 2018, fara Žirovnice
Pobyt byl určen starším dětem ve věku 7 - 15 let, které mají rizikové projevy v chování. Účastníci tohoto tábora byli na doporučení kurátorů OSPOD
v Moravských Budějovicích a Třebíči, nebo střediska výchovné péče STŘED, případně to byly děti z pěstounských rodin. Tábor dětem nabízel alternativní žádoucí formy trávení volného času. Cílem tábora bylo zážitkovou formou přispět ke snižování rizikového chování ohrožených dětí a mládeže,
učit je, jak smysluplně využívat volný čas, zapojit je vzájemně do skupiny vrstevníků a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu. Po celou
dobu kladli vedoucí důraz na individuální potřeby každého účastníka a také na vzájemnou spolupráci, bezpečné vyjádření potřeb, sebepoznání a
prevenci. Celkem se pobytu účastnilo 16 dětí, 6 vedoucích (včetně hlavního vedoucího) a 2 externisté. Letošním tématem VRT byla Kouzelná zahrada, sestavené na míru areálu fary v Žirovnici. Účastníky v rámci aktivit provázel mluvící dům, kouzelné bytosti v čele s Elfem.
K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Letní pobyt pro mladé
Termín a místo realizace: 18. 8. 2018 – 25. 8. 2018, Q Ranch Bezděkov
Pobyt byl určen mládeži a mladým dospělým ve věku 13 – 21 let, kteří pochází z rizikového prostředí či se potýkají s rizikovými projevy v chování.
Cílem pobytu bylo pomoci řešit nedostatečnou integraci osob z této skupiny do běžného života. V rámci tábora účastníci pracovali na zlepšení
v oblasti sebepoznání, náhledu na rizikové životní situace, na posílení schopnosti přijímat zodpovědnost za své chování. V důsledku toho se zvyšují
šance cílové skupiny na úspěšné zvládnutí přechodu z dospívání do běžného života, zejména v kontextu s dostudováním, získáním a udržením
si zaměstnání, zajištěním bydlení a navázáním pozitivních partnerských vztahů. Celkem se pobytu zúčastnilo 16 mladistvých a 5 vedoucích (včetně
hlavního vedoucího). Menším počtem účastníků byl zajištěn individuálnější přístup k jednotlivcům, a vedoucí tak měli větší možnost výchovného
působení a plnění potřeb účastníků.
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Významné akce
MANN+HUMMEL den (26. května 2018)
Rádi jsme byli opět součástí MANN+HUMMEL dne a pomohli se zábavou dětí zaměstnanců této pro nás i pro náš region významné společnosti.
U našeho stánku měly děti možnost zahrát si na návrháře a vytvořit šaty pro princeznu nebo kluka či zaskákat v pytli přes překážky nebo projet
na koloběžkách připravenou trasu. Děti i rodiče nám ochotně pomohli s vytvořením společného dárku k 25. letému výročí M+H v ČR. Každý
mohl vyrobit svojí kytku s přáním a nalepit jí na plakát se včelkou. Společné dílo jsme pak zástupcům M+H slavnostně předali.

Týden pěstounství v Kraji Vysočina (1. – 5. října 2018)
V pondělí 1. října jsme otevřeli své kanceláře, konzultační místnosti a sál široké veřejnosti. Pro zástupce našich podporovatelů jsme
vlastnoručně připravili snídani, u které proběhlo neformální představení a brainstorming. V sálu probíhalo promítání dokumentů „Rodiče
napořád“ a výstava „Já pěstoun“, autorské čtení třebíčské autorky paní Mgr. Dagmar Benešové. Program pro dospělé ukončila přednáška
Mgr. Hany Oravcové, koordinátorky služby sociální asistence a poradenství na téma „Hranice ve výchově“.
U dětí slavilo velký úspěch malování na obličej, výroba žabek a smajlíků. I přes nepříznivé počasí pár sportovců využilo nízkých lanových
aktivit Městské policie Třebíč. Někteří z návštěvníků nám nechali vzkaz v podobě fotky ve fotokoutku, využili nabídky knihobudky
a fashionkoutku k rozebrání hraček, knížek, oblečení od dobrovolných dárců. Podpořili jsme tak společně dobrou věc. Zprostředkovali
jsme ocenění 378 pěstounským rodinám, které se starají o 536 ohrožených dětí v Kraji Vysočina. Tato akce byla podpořena Krajem Vysočina
a KOUS Vysočina, z.s..
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Významné akce
Ve středu 3. 10. 2018 jsme své dveře pro širokou i odbornou veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči otevřeli taky v Moravských Budějovicích.
Návštěvníci mohli po celý den zažít fotografickou výstavu „Já pěstoun“, promítání dokumentů „Rodiče napořád“ a TV spotů kampaně Hledáme rodiče,
na kterých se podílela Nadace J&T ve spolupráci s Českou televizí.
V rámci akademické spolupráce jsme také hostili studenty z Gymnázia a Střední odborné školy, kteří se účastnili besedy o náhradní rodinné péči
a diskusního setkání „World Café“ v rámci projektu #nealko2. Cílem World Café bylo sdílení dobré praxe a vlastních postojů k dostupnosti kyberprostoru,
zasíťovanosti mladé generace a tolerantnímu přístupu k experimentování s alkoholem. Zástupce odborné veřejnosti jsme pozvali na Oborovou
grilovačku s tématem „ohrožené dítě“, v rámci které proběhla neformální diskuse na toto téma a komentovaná prohlídka fotografické výstavy
z výchovně-rekreačních táborů STŘEDu, kterých se pravidelně účastní i děti z pěstounských rodin.
Tato akce se uskutečnila v rámci projektu Prevence kriminality Kraje Vysočina a Týdne pěstounství pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina
a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou finančně podpořila Nadace J&T.

Srdce plné respektu (29. září 2018)
Zářijová sobota, kdy se konalo Srdce plné respektu, byla pro STŘED bezesporu nejdůležitějším dnem roku 2018. Tento rok totiž díky veřejnému hlasování
na Facebooku získal podporu náš projekt. Výtěžek z veřejné sbírky posloužil na dofinancování spoluúčasti na pořízení auta pro terénní služby. Toto auto
bude v trvalé permanenci a bude jezdit opravdu tam, kde je to nejvíce potřeba. Všude kam dorazí, bude lidem dál sdělovat, že mají v MANN+HUMMEL
skutečně srdce plné respektu. Veliké díky patří všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěšnému průběhu této charitativní události. Pro dětské návštěvníky jsme
na našem stánku spolu s Dobrovolnickým centrem připravili zábavně-sportovní aktivity. Moc děkujeme za příležitost být opět součástí této události
a dát touto cestou lidem v Třebíči vědět o našich aktivitách.
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Významné akce
Přednášky Mgr. Jiřího Haldy (23. května 2018 a 7. listopadu 2018)
Velikým zážitkem nejenom pro nás, ale i pro pěstouny a širokou veřejnost byly přednášky v podání speciálního pedagoga pana Mgr. Jiřího Haldy.
Témata „Emoční a sociální rozvoj osobnosti“ a „16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomínat“ se dočkaly velikého zájmu a pozitivní
zpětné vazby. Akce byla podpořena z Grantového programu - „Zdravé město - Rodina a zdraví“

Zdobení vánočních stromků (9. prosince 2018)
Druhou adventní neděli jsme u nás v sále již po desáté pořádali charitativní kulturní událost „Zdobení vánočních stromků“. V rámci slavnostního večera
proběhla komentovaná ukázka pěti vánočních stromků, které předem tematicky nazdobily organizace, se kterými úzce spolupracujeme - Kytarová škola Jiřího Němce, ZŠ a MŠ Koněšín, Klub Naděje Třebíč, Domov pro seniory Koutkova - Kubešova v Třebíči. Poslední stromeček nazdobila paní Baráková
s dcerkou, klientka naší služby Sociální asistence a poradenství. Úvodní slovo patřilo panu starostovi Pavlu Pacalovi a pořádnou dávku vánoční nálady
večeru dodalo vystoupení žáků Kytarové školy Jiřího Němce, vánoční punč a cukroví. Děkujeme všem, co si našli čas a strávili s námi příjemný podvečer.

Andělské odpoledne (13. prosince 2018)
Každoročně pořádá program NRP pro pěstounské rodiny s dětmi
Andělské odpoledne. Je to již tradiční vánoční akce, na které je pro
děti připraven divadelní program a výtvarné dílničky. Letos připadl
pro tuto hezkou akci datum 13. 12. 2018. Dětem se divadlo moc líbilo
a vytvořily si hezké ozdoby na stromeček.
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Finanční zpráva
Přehled příjmů v roce 2018
Státní dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí - dotační program Rodina

Úřad práce

Náhradní rodinná péče

3 193 328,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE

3 193 328,00

MVČR

Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR ORPS

Program Pět P
Úřad vlády

67 000,00

Linka důvěry STŘED

1 666 000,00

Sociální asistence a poradenství

1 920 000,00

NZDM eMBečko
Linka důvěry STŘED

184 000,00
19 000,00
226 000,00

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú.

208 000,00

Programy primární prevence

444 200,00

Fond Vysočiny - Cestou sociální prevence (odpisy)
Fond Vysočiny - Výchovně rekreační pobyty pro rizikovou mládež
Fond Vysočiny - Auto pro terénní služby (odpisy)
KOUS - Den se STŘEDem
CELKEM KRAJ VYSOČINA

42 603,00
44 500,00
150 000,00
20 013,00
5 000,00
1 343 316,00

Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství

304 000,00

Město Třebíč - Dobrovolnické centrum

131 000,00

Město Třebíč - Programy primární prevence
Město Třebíč- Linka důvěry STŘED
Město Třebíč - GPZM projekt Efektivní výchova nemusí být dřina

56 000,00
9 000,00
30 000,00

Město Třebíč - GPZM projekt Vzdělávání pedagogů

13 050,00

Město Třebíč - GPZM projekt Aktivizační pobyt pro mládež

25 000,00

Město Třebíč - GPZM projekt Bez agrese, prosím! II

21 000,00

MěstoTřebíč - prevence kriminality "Vrstevnická skupina a poradenství"

122 000,00

Moravskobudějovický mikroregion

215 000,00

Moravské Budějovice - prevence kriminality "Moravské Budějovice -#nealko2"

181 607,00

Město Jemnice
Město Velké Meziříčí - Sociální asistence a poradenství
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED
CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA

91 000,00
3 900,00
60 995,00
1 263 552,00

Fondy EU, ESF, OPZ Šance ve STŘEDu

808 451,00

Fondy EU, OPZ Rozvoj kvality služeb

377 137,00

Fondy EU, OPZ Profesionalizace organizace STŘED, z. ú.

321 199,00

MAS Podhorácko

290 700,00

Fondy EU, ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy
CELKEM FONDY EU, EHP
Nadace

2 008 000,00
5 594 000,00

Sociální asistence a poradenství

Fond Vysočina - Dostupnost služby pro klienty s omezením (odpisy)

Fondy EU, EHP

67 000,00
3 371 759,00

NZDM eMBečko

Města a obce Kraje
Vysočina

5 000,00

Program selektivní primární prevence: Závislosti ne!

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Kraj Vysočina

34 000,00
39 000,00

CELKEM STÁTNÍ DOTACE
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Registrované sociální služby

72 431,00

CELKEM DOTACE MVČR
CELKEM ÚŘAD VLÁDY
Státní dotace prostřednictvím Kraje
Vysočina

72 431,00

394 018,00
2 191 505,00

Nadace J & T

237 090,00

CELKEM NADACE

237 090,00

Tržby za školení a besedy

86 350,00

Tržby za služby organizacím

184 910,00

Tržby z akcí

251 480,00

Tržby za tábory a ubytování

127 930,00

Tržby za reklamu

45 000,00

CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

695 670,00

CELKEM DARY

127 841,00

CELKEM VEŘEJNÁ SBÍRKA
CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY
CELKEM PŘÍJMY ZA STRAVENKY OD ZAMĚSTNANCŮ
CELKEM VÝNOSY
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Finanční zpráva
Přehled výdajů v roce 2018
OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY
ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
Stravenky
Pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění
CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Potraviny
Kancelářské potřeby
Režijní materiál - tonery, čistící prostředky
PHM
Drobný majetek
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Provoz budovy Třebíč
Provoz budovy Moravské Budějovice
Opravy vozidel
Telefony, internet, poštovné
Cestovné zaměstnanců
Cestovné dobrovolníků
Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Propagace
Ostatní daně, poplatky, úroky , penále
Pojistné vozidel, cestovní pojištění
Odpisy technického zhodnocení budov
Odpisy vozidel
Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT)
Nájemné vozidel, budov
Dary
CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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8 214 801,00
2 523 737,00
10 738 538,00
370 720,00
47 798,00
418 518,00
12 061,00
21 752,00
256 823,00
163 097,00
205 093,00
658 826,00
253 457,00
91 534,00
36 792,00
119 651,00
58 882,00
439,00
468 272,00
14 517,00
465 307,00
261 526,00
21 640,00
31 829,00
432 832,00
155 167,00
516 654,00
335 207,00
34 377,00
3 298 083,00
15 113 965,00
23 481,00
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Finanční zpráva
ROZVAHA
Stav k 31.12. 2018 v tisících

Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

84

Dlouhodobý hmotný majetek

15774

Oprávky k dlouhodobému majetku

-6447

Pohledávky celkem

259

Krátkodobý finanční majetek

3325

Poskytnuté zálohy

129

Jiná aktiva celkem

573

Aktiva celkem

13697
Stav k 31.12. 2018 v tisících

Pasiva
Jmění celkem

9604

Výsledek hospodaření celkem

23

Krátkodobé závazky celkem

1280

Jiná pasiva celkem

2790

Pasiva celkem

13697
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Náklady

Stav k 31.12. 2018 v tisících

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem

950
2364
11157
21
34
588
0
15114
Stav k 31.12. 2018 v tisících

Výnosy
Tržba za vlasní výkony a zboží celkem

696

Ostatní výnosy celkem

266

Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

0
343

Provozní dotace celkem

13832

Výnosy celkem

15137

Výsledek hospodaření před zdaněním

23

Výsledek hospodaření po zdanění

23

Sestaveno ke dni 22. 3. 2019
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Výrok auditora

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2018

22

Pracovníci STŘED, z. ú.

Mgr. Martina Bártová

Bc. Magdalena Bulová

Mgr. Markéta Čablová

Ivo Dvořák

Jiří Dvořák, DiS.

Mgr. Lenka Dvořáková

Ondřej Ferdan, DiS.

Bc. Táňa Graňáková

Květa Havlíková, DiS.

Lenka Homolková

Bc. Veronika Janoušková

Ing. Eliška Lisá

Bc. Pavla Matějková

Bc. Tereza Nekulová, DiS.

Dana Němcová

Lada Niederhafnerová, DiS.

Zuzana Nováčková, DiS.

Mgr. Petra Nováková

Mgr. Hana Oravcová

Lucie Povolná

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Mgr. Alena Sladká

Mgr. Jana Součková

Kateřina Sýkorová, DiS.

Bc. Karel Vondráček
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Poděkování

Naše práce je pro nás smyslem života.
Díky Vaší podpoře je naše cesta k cíli méně klikatá!
Děkujeme.
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DOMY D.N.E.S. s.r.o., FRAENKISCHE CZ s.r.o., Havlíčkovo řeznictví a uzenářství,
„LUBÍ" spol. s.r.o, „ZON“ spol. s.r.o.

město Jemnice

Moravské Budějovice

Světlá nad Sázavou

Velké Meziříčí
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Kontaktní informace
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice
e-mail: email@stred.info
tel.: +420 568 843 732
+420 775 725 655
IČ: 70 870 896
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č. ú.: 9500006266/7940
www.stred.info
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