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Úvodní slovo / Foreword
MOTTO: „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na
místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“ (Henry Ford)
"If there is a secret of success, then it is the ability to stand in the place of the other and see
everything with yours and his eyes." (Henry Ford)

Vážení čtenáři,
rok 2017 byl rokem strategického plánování, a to jak v oblasti dlouhodobých vizí organizace, tak v oblasti marketingu, lidských zdrojů, fundraisingu
a evaluace přímé práce s klienty. Přátelé a podporovatelé na webu a facebooku STŘED, z. ú. ocenili aktivnější sdílení zpráv. Pracovníci ve službách
se aktivně zúčastňovali setkání poradních orgánu Rady měst Třebíč, Moravské Budějovice, případových a odborných konferencí, kulatých stolů
a grantových komisí a výborů kraje Vysočina. Zajímali se o trendy k tématům dobrovolnictví, péče o ohrožené děti a mládež, prevence kriminality
a sdíleli praxi na setkání členů asociací, komor, nadací a dalších profesních skupin v České republice. Ocenili jsme nabídku Městského úřadu Třebíč,
oddělení sociálně právní ochrany, a od podzimu třikrát v týdnu využíváme nově zrekonstruované kanceláře v budově na Masarykově náměstí
k setkávání s rodinami, s vrstevnickou skupinou, pracovníky apod.
V loňském roce jsme doprovázeli 59 pěstounských rodin a 36 rodin v rámci aktivizační služby. Na akcích a u partnerských organizacích pomáhalo
76 dobrovolníků, z toho téměř polovina byla z Korejské republiky. Na Moravskobudějovické eMBéčko se s dlouhodobou zakázkou obrátilo 124 dětí
a v terénu pracovníci řešili přes 5 tisíc kontaktů. Linka důvěry přijala přes 2 tisíce telefonátů, 1 tisíc chatů a 148 emailů. O letních prázdninách jsme
uspořádali 3 tábory, kterých se zúčastnilo 62 dětí. Ambulanci střediska výchovné péče a programu pro mladistvé Šance ve STŘEDu využilo 170 dětí.
Lektorky programů primární prevence se potkaly v 15-ti školách s 3 615 žáky.
Vážíme si toho, že můžeme být součástí sítě sociálních, školských, preventivních a dobrovolnických služeb v kraji Vysočina. Je to pro nás významný
závazek odvádět práci pro druhé v dobré kvalitě, hospodárně a účelně.
S velkou úctou a poděkováním všem donátorům za podporu naší činnosti
Martina Bártová, ředitelka STŘED, z. ú

Dear readers,
year 2017 was the year of strategic planning, in the organization's long-term visions and also in marketing, human resources, fundraising, and
in evaluation of direct work with clients. Friends and supporters on the Web and facebook side of STŘED, z. ú. appreciated more active message
sharing. Our workers in services actively participated in meetings of advisory bodies of the Třebíč Council, Moravské Budějovice, case and expert
conferences, roundtables and grant committees and committees of the Vysočina Region. They were interested in trends in themes like volunteering, care for children and youth at risk, crime prevention and shared practice at meetings of members of associations, chambers, foundations and
other professional groups in the Czech Republic. We appreciated the offer of the Municipal Office in Třebíč, the Department of Social and Legal
Protection, and from the autumn we use newly renovated offices in a building on Masaryk Square three times a week to meet with families, with
peer group, staff, etc.
Last year, we accompanied 59 foster families and 36 families as part of the activation service. At our events and at events of partner organizations 76
volunteers helped, almost half of them from the Republic of Korea. 124 children were under long-term contract at Moravskobudějovické eMBéčko
and over 5,000 contacts were dealt with in terrain. Helpline STŘED received over 2 thousand phone calls, 1 thousand chats and 148 emails. On
summer holidays, we organized 3 camps attended by 62 children. Ambulance of the Educational Care Centre STŘED and Program Chance in STŘED
were used by 170 children. Lecturers of Primary prevention Programs met in 15 schools with 3,615 pupils.
We appreciate that we can be part of a network of social, educational, preventive and volunteer services in the Vysočina Region. It is a significant
commitment to work for others in good quality, cost-effectively and expeditiously.
With great respect and thanks to all donors for our support
Martina Bártová, director of STŘED, z. ú.
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Motto vedoucích pracovníků / Motto of management

„Děti, které stále chráníme, aby se nesetkaly s nepohodlím života, se vůbec nenaučí, že chybné
chování má nepříjemné důsledky a mají sklon svádět vinu na druhé.“
(Claudia a Eberhard Mühlanovi)
"Children who are still protected to avoid the discomfort of life will not learn at all that bad behavior has unpleasant consequences and tends to blame others."
(Claudia and Eberhard Mühlmann)
Mgr. Martina Bártová
Vedoucí střediska školských služeb / Head of the Centre of educational services

„Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ (Dalajláma)
"If you can help, then help. If not, at least do not dare." (Dalai Lama)
Lenka Homolková
Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník
Head of the Organizational Centre and Economist

„Jeden z největších klíčů k úspěchu je mít disciplínu dělat to, co víte, že byste měli dělat, i když se
Vám zrovna nechce.“ (neznámý autor)
"One of the biggest keys to success is to have the discipline to do what you know you should do,
even if you do not want to." (Unknown author)
Bc. Karel Vondráček
Vedoucí střediska sociálních služeb / Head of the Centre for Social Service
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Organizační struktura

Informace o organizaci:
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
www.stred.info
e-mail: email@stred.info
Tel.: +420 568 843 732

Třebíč

Vize:
STŘED, z. ú. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.
Hodnoty:
• Lidskost
• Otevřenost
• Profesionalita
• Srozumitelnost
• Důvěryhodnost
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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Organizational structure

Information about the organization:
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
www.stred.info
e-mail: email@stred.info
Tel.: +420 568 843 732

Moravské Budějovice

Vision:
STŘED, z. ú. helps people in the development, in the preventing and solving problems.
Values:
• Humanity
• Openness
• Professionalism
• Comprehensibility
• Credibility
Founders
Management Board
Supervisory Board
Director

Centre of social services

Centre of educational
services

Organizational Centre

Social assistance
and counselling

Educational Care Centre
STŘED - ambulance

HR and care of employees

Substitute Family Care

Educational Care Centre
STŘED – Primary Prevention
Programs

Accountancy
and Administration

Low-threshold service for
children and youth eMBečko

Propagation and sponsoring

Chance in STŘED

Property and buildings
management

Helpline STŘED

Supervision

The Volunteer Centre

Five P program
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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 2017
Rok 2017 se nesl v duchu opakovaných personálních změn, přesto se
do konce roku podařilo tým stabilizovat. I v nižším počtu pracovníků se
dařilo naplňovat poptávku měst a reagovat na potřeby rodin zařazených
do programu. Díky podpoře Nadace J&T jsme také opět mohli zajišťovat
pomoc rodinám v příhraničních oblastech Dačicka a Znojemska.
Kromě terénní sociální práce v rodinách jsme dále rozvíjeli ambulantní program Kids´Skills, určený dětem a rodičům a zaměřený na rozvoj
dovedností. Během roku jsme zrealizovali řadu přednášek pro rodiče
s cílem podpořit jejich rodičovské schopnosti a kompetence, také jsme
opět otevřeli jednu rodičovskou skupinu ve spolupráci se sociálním odborem v Třebíči.
Nově jsme se začali zabývat ve větší míře realizací asistovaných kontaktů,
které kromě samotného kontaktu obnáší náročnou přípravu a následnou práci s rodiči. Proto jsme úzce spolupracovali také se Střediskem
výchovné péče STŘED.
Letní dílny, které se konají každoročně v červenci v Rudíkově, byly letos nové. Pobývali jsme v nových prostorech Orlovny v Rudíkově a prodloužili jsme dobu dílen do odpoledních hodin. O dílny v tomto novém
formátu byl obrovský zájem, proto se jich zúčastnil rekordní počet dětí.
Před Vánoci jsme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem

v Jaroměřicích nad Rokytnou zopakovali úspěšnou akci Vánoce v krabici.
Během prosince jsme potřebným rodinám rozdali vánoční dárky, které
středisko získalo od dobrovolných dárců.
„Nikdy jsem si nemyslela, že bych někdy potřebovala pomoc. Ale někdy stačí malé selhání, podcenění situace a průšvih je na světě. Rozcházela jsem se s přítelem a pro své problémy jsem zapomínala na
děti, podle toho vypadala má péče o ně. I když jsem se styděla, přijala
jsem nakonec na doporučení sociálního odboru pomoc sociální asistentky. S její pomocí jsem postupně získala ztracenou rovnováhu a začala jsem svou roli matky zase zvládat. Po období tvrdé práce zažívám
radost ze změn, které mění náš život k lepšímu.“

UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet rodin

36

Počet dětí

60

Počet konzultací

916

Počet jednorázových kontaktů

21

Počet hodin přímé práce

574

Počet pracovníků

3

Semináře, přednášky
Počet besed, přednášek konferencí

7

Počet účastníků

66

Asistované kontakty
Počet rodin

4

Počet konzultací a párových setkání rodičů

18

Počet kontaktů

12

Počet hodin přímé práce

31

Letní dílny
Počet účastníků

29

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, Město Znojmo, Město Dačice, Město Velké Meziříčí, 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, Městské kulturní středisko Jaroměřice nad
Rokytnou, Občanská poradna Třebíč, RC Andílci Hrotovice, Třebíčské
centrum, o.s., ZŠ Rudíkov, ZŠ Na Kopcích, ZŠ Osová Bítýška, ZŠ Předín,
ZŠ Opatov, MŠ Čtyřlístek Třebíč, MŠ Rudíkov, Obecní úřad Rudíkov,
Obecní úřad Opatov.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Nadační fond J&T.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Hana Oravcová, oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664
Pracovníci programu:
Mgr. Petra Pustinová, pustinova@stred.info, tel.: 775 725 644
Bc. Veronika Janoušková, janouskova@stred.info
Mgr. Lucie Bublanová, bublanova@stred.info, tel.: 775 725 660
Lucie Povolná, povolna@stred.info, tel.: 775 725 645
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Social assistance and counselling
This service is registered to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as social services for families with children.
ANNOTATION
The service provides assistance to families in various life situations in which
they cannot handle themselves. Social assistants help families to orientate
in these problems and to find its own resources for a solution. The aim
is to strengthen social skills and competencies of parents and children,
prevent and avoid risks which can threaten the development of children.
The service usually takes place in an intensive cooperation with staff of the
social department.
MISSION
The mission of the service is to help parents and children to solve problems that unfavourably affect their lives.
OBJECTIVE
• to offer a new possibilities leading to change for threatening situation
of the family.
TARGET GROUP
Service users are families with children in age 0 to 15 years. These families include incomplete families, families with disabled persons, families
in general crisis (divorce, loss of a family member, job loss, debt, execution, change of residence, unplanned pregnancy, etc.), families with
children with behavioural problems, families with children in foster care
or adopted children and so on.
WHAT HAPPENED IN 2017
The year 2017 was in the spirit of repeated personnel changes, but by
the end of the year we managed the stabilization of the team. Even with
a lower number of staff, we were able to meet needs of the cities and to
respond to the needs of the families included in the program. Thanks to
the support of the J & T Foundation, we were also able to help families
in the border regions of Dačice and Znojmo.
In addition to field social work in families, we have further developed
the Kids‘Skills ambulatory program, designed for children and parents,
focused on skills development. During the year, we made a number of
lectures for parents to support their parenting skills and competencies,
and we again opened a parent group in cooperation with the social
department in Třebíč.
We have recently begun to engage more closely with assisted contacts,
which, in addition to contact itself, involve demanding preparation and
subsequent work with parents. That‘s why we worked closely with the
Educational Care Centre STŘED.
The Summer workshops, which annually take place in July in Rudíkov,
were in new style this year. We stayed in the new places of Orlovna in
Rudíkov and we extended the workshop until the afternoon. There was
great interest about Workshops in this new format, so we had record
number of children.

Before Christmas we repeated the successful action „Christmas in the
box“, in cooperation with the Municipal Cultural Centre in Jaroměřice
nad Rokytnou. During December, we distributed the Christmas gifts to
the needy families, which the Centre obtained from voluntary donors.
„I never thought I‘d ever need help. But sometimes there is a small failure, underestimation of the situation and trouble in the world. I broke
up with my partner and for my own problems I was not taking care
about my children. Even though I was ashamed, I finally accepted a
social assistant upon recommendation of the Social Department. With
her help I gradually gained a lost balance and I began my role as a mother to manage again. After a hard work period, I enjoy the changes
that makes our lives better.“
INDICATORS
Individual work with family
Number of families

36

Number of children

60

The number of consultations

916

Number of single contacts

21

Number of working hours

574

Number of employees

3

Seminars, lectures
Number of meetings, lectures, conferences

7

Number of participants

66

Assisted contacts
Number of families

4

Number of parenting and parenting meetings

18

Number of contacts

12

Number of working hours

31

Summer Workshops
Number of participants

29

COOPERATION
City of Třebíč, City of Moravské Budějovice, City of Náměšť nad Oslavou, City of Znojmo, City of Dačice, City of Velké Meziříčí, Probation and
Mediation Service of the Czech Republic, J&T fund, Lumos ČR, Sirius
Foundation, Na počátku o.p.s., Regional Charity Třebíč – Centre of sv.
Josefa and Centre of St. Vincenta z Pauly, Municipal Cultural Center of
Jaroměřice nad Rokytnou, Civic Counseling Center of Třebíč, FC Andílci
Hrotovice, Třebíčské centrum, o.s., ES Rudíkov, ES Na Kopcích, ES Osová
Bítýška, ES Předín, ES Opatov, Kindergarten Čtyřlístek Třebíč, NS Rudíkov,
MO Rudíkov, MO Opatov
SOURCES OF FUNDING
City of Třebíč, Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic,
Vysočina Region, J&T fund.
TEAM
The program coordinator:
Mgr. Hana Oravcová, e-mail: oravcova@stred.info, phone: + 420 775 725 664
Program workers:
Mgr. Petra Pustinová, e-mail: pustinova@stred.info, phone: + 420 775 725 644
Bc. Veronika Janoušková, e-mail: janouskova@stred.info
Mgr. Lucie Bublanová, e-mail: bublanova@stred.info, phone: + 420 775 725 660
Lucie Povolná, e-mail: povolna@stred.info, phone: + 420 775 725 645
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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 2017
Stejně jako v roce 2016 byla pozornost zaměřena především na intenzivní doprovázení náhradních rodičů a individuální odbornou práci se
všemi členy jednotlivých rodin.
V oblasti vzdělávání pěstounů byla vytvořena nabídka vzdělávacích programů, které byly přizpůsobeny potřebám regionu. Nabídka zahrnovala:
semináře, sebezkušenostní skupiny, přednášky, individuální vzdělávání,
rodičovské skupiny nebo přímo na zakázku vytvářené vzdělávací systémy. Nabídka vznikla mimo jiné i za finanční podpory Zdravého města
Třebíč.
Zrealizovali jsme 6 vzdělávacích víkendových pobytů, o které je ze strany pěstounů zájem. Pobyty se v letošním roce realizovaly na Vranovské
pláži a ve Sport-hotelu Hrotovice.

Dále se uskutečnily dva pobyty určené přímo dětem v náhradních rodinách. Tyto pobyty jsme zrealizovali ve spolupráci se sociálním odborem
Třebíč.
V červnu se uskutečnila přednáška dětského psychiatra MUDr. Tomáše
Havelky, která byla věnována odborné veřejnosti i náhradním rodičům.
V listopadu se zrealizoval celodenní seminář pro náhradní rodiče, který
lektoroval MUDr. Peter Pöthe.
Pracovali jsme na prohloubení kontaktů s dalšími odborníky v oblasti
náhradní rodinné péče – Nadační fond J&T, Nadace Sirius, Trialog atd.
Závěr roku obohatilo tradiční adventní setkání náhradních rodičů a dětí
spojené s divadelním představením, které letos neslo název: „Kouzelné
Vánoce“. Představení bylo v režii divadla Pinder z Jihlavy. V druhé části
programu mohly děti ve výtvarné dílně vytvořit vánoční přání a ozdoby.

Vše začalo před 13-ti lety, kdy jsme si zažádali o dítě do adopce, na
které jsme čekali asi 4,5 roku. Po nějaké době jsme zatoužili po druhém
dítěti, což vedlo k podání žádosti o pěstounství. Do měsíce byl pro nás
vybrán chlapeček.
Teprve nyní po všech letech mohu říct, že i když to nebylo, není a nebude vždy lehké, určitě to stojí za to! Protože láska se nedělí, ale násobí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sociálním pracovnicím
a všem, kteří se zasloužili o to, že jsme došli až sem.

UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena
dohoda o výkonu pěstounské péče

59

Počet svěřených dětí

70

Počet konzultací

931

Počet hodin přímé práce
Počet pracovníků

1037,5
5

Vzdělávání pěstounů
Počet akcí (kluby, semináře, skupiny)

24

Počet účastníků vzdělávání

184

Počet pobytů/zúčastněných rodin

6/78

SPOLUPRÁCE
Kraj Vysočina, Město Humpolec, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť n.Oslavou, Město Pelhřimov, Město Pacov, Město Třebíč, Město Velké
Meziříčí, Město Znojmo, Město Žďár n.Sázavou, Město Jindřichův Hradec,
Nadační fond J&T, Trialog, Asociace Dítě a rodina, Nadace Sirius, SOS Kormidlo Brno, Hodina H, Mgr. Eva Kneblová – psycholog, Centrum Nevýchovy
Praha.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, GPZM Třebíč.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Barbora Pipášová, pipasova@stred.info, tel.: 775 725 663
Pracovníci programu:
Bc. Táňa Graňáková, granakova@stred.info, tel.: 775 725 671
Nováčková Zuzana, Dis. novackova@stred.info, tel.: 775 725 658
Bc. Zuzana Rovenská, DiS., rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662
Lada Niederhafnerová, DiS., niederhafnerova@stred.info, tel.: 775 725 441
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Substitutional Family Care
This service is provided on the basis of a mandate for the social - legal protection of children under the Act č.359/1999 Coll., as amended.
ANNOTATION
The content of the program is a comprehensive support to foster families in the upbringing and care of foster children. Within the service we
provide a social, psychological and therapeutic care of foster parents.
We provide assistance in mediating contact with the child‘s biological
family and we also run an educational program for the foster parents.
In case of interest we conclude an agreement on the provision of foster
care with the foster parents.
MISSION
The mission of the program is to support, accompany and educate
families who are or have been entrusted with minors in foster family
care.
OBJECTIVE
The aim is the foster family that:
• creates a stable background for healthy physical and psychosocial deve
lopment of the child,
• is prepared to adequately solve educational situations and prevent the
risks associated with them,
• is continuously and consistently educating in the field of childcare and
education of children,
• is oriented in basic professional services related to the foster care,
• who is ready to cooperate with the biological family of entrusted children.
TARGET GROUP
Clients are foster families with children and applicants for foster care.
These are:
• persons taking care (foster parents or guardians)
• persons in evidence (applicants for foster care and temporary foster
parents)
• children in the family (entrusted, own).
WHAT HAPPENED IN 2017
As in 2016, an attention was focused primarily on intensive accompaniment of foster parents and individual work with all family members.
In the field of education of fosters, training programs were tailored to
the needs of the region. The offer included: seminars, self-experience
groups, lectures, individual trainings, parent groups or personalized learning platforms. This offer was co-financed by the “The Healthy City of
Třebíč”.
We have realized 6 training weekend stays, which the foster parents are
interested in. This year stays were realized on the Vranovská beach and
at the Sport Hotel Hrotovice. We organized also two stays specifically
designed for children in foster families in cooperation with the Social
Department of Třebíč.

The lecture by the child psychiatrist Dr. Tomáš Havelka took place in
June. It was dedicated to the professional public and to the foster parents. A full-day seminar for foster parents of lecturer Dr. Peter Pöthe was
in November.
We have worked to deepen our contacts with other family carers - the J
& T Foundation, Sirius Foundation, Trialog, etc.
By the end of the year, a traditional meeting of foster families and their
children took place. The end of the year was enriched by traditional Advent Meeting of foster parents and children associated with theatrical
performance that this year was called „Magic Christmas“. Performance
was directed by Pinder theatre from Jihlava. In the second part of program, children could be in art workshop and create Christmas wishes
and ornaments.
„It all began 13 years ago when we applied for a child in adoption,
which we have been waiting for about 4.5 years. After some time, we
wanted the second child, which led to the application for foster care.
Within a month a baby boy was chosen for us.
Only now, after all years, I can say that although it was not, it is not
and never be easy, it is worth it! Because love does not divide, but
multiplies.
We would like to thank the social workers and all those who have
done it for us to come here. „

INDICATORS
Individual work with family
The number of foster families, with an agreement in
the foster care

59

Number of entrusted children

70

The number of consultations
Number of working hours
Number of employees

931
1037,5
5

Training of foster parents
Number of activities (clubs, seminars, grou ps)

24

Number of participants in training

184

Number of stays/participants

6/78

COOPERATION
Vysočina Region, City of Humpolec, City of Moravské Budějovice, City of
Náměšť n.Oslavou, City of Pelhřimov, City of Pacov, City of Třebíč, City of
Velké Meziříčí, City of Znojmo, City of Žďár n.Sázavou, City of Jindřichův
Hradec, J&T Fund, Trialog, Child and Family Association, The Sirius Foundation, SOS Kormidlo Brno, Hodina H, o.s., Mgr. Eva Kneblová – psychologist, The Centre of “NonEducation” Prague.
SOURCES OF FUNDS
Ministry of Labour and Social Affairs, The Healthy City of Třebíč – Grant
Programme.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Barbora Pipášová, e-mail: pipasova@stred.info, phone: + 420 775 725 663
Program workers:
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, phone: + 420 775 725 671
Nováčková Zuzana, Dis., e-mail: novackova@stred.info, phone: + 420 775 725 658
Bc. Zuzana Rovenská, DiS., e-mail: rovenska@stred.info, phone: + 420 775 725 662
Lada Niederhafnerová, DiS., e-mail: niederhafnerova@stred.info, phone: + 420 775 725 441
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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.
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.
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,
• 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
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 2017
Pracovníci v období celého roku kontaktovali ambulantně i terénně mladé lidi a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich aktuálních nepříznivých
situacích (partnerské a vrstevnické potíže, výběr a změny střední školy,
experimentování s návykovými látkami, internetové a vztahové konflikty,
rodinné konflikty atp.). Reagovali jsme na aktuální kauzy, ověřené rizikové
trendy i analogické statistické potřeby naší cílové skupiny v Moravských
Budějovicích a nabízeli pravidelný a cílený sociálně preventivní program.
Specifická prevence byla rozdělena do měsíčních a dvouměsíčních tematických bloků „Zakouřeno, eMBečko a já, Mám průšvih, #nealko, Relaxujeme, Online generace, Vztahy mezi námi“. Celkově jsme realizovali 35
aktivit s preventivním obsahem s účastí více jak 300 osob.

Díky organizaci ZIKOS mohli terénní pracovníci působit zdarma i v areálu
koupaliště. Důležitou aktivitou bylo tradiční Zážitkové dopoledne pro studenty SOUŘS, jako součást adaptačního procesu. Studenti měli možnost
se seznámit se službou NZDM a celou organizací STŘED. V rámci místní
spolupráce jsme realizovali sportovní aktivitu Ulice vs. Zákon III, diskusní
setkání odborné i laické veřejnosti o kyberprostoru s názvem Kyberzákusek, besedu O závislosti na alkoholu a přednášku od Probační a mediační
služby. Iniciovali jsme mezi sousedskou schůzku, kde jsme projednávali
působení klientů NZDM ve veřejném prostoru před budovami. Mezi další
jednorázové aktivity patřili Výchovně rekreační tábor, Přespávačky, Poslední prázdninová párty, Prodloužený klub či Noční terén.
V roce 2017 jsme se aktivně podíleli na fungování oborové pracovní skupiny nízkoprahových zařízení v regionu NUTSII a její terénní a vzdělávací podskupiny. Aktivně vystupujeme také v činnosti národní organizace
České asociace streetwork a Komisích prevence kriminality Rady Města
Jemnice a Moravské Budějovice. V roce 2017 jsme posílili pracovní tým o
0,5 PÚ, absolvovali jsme povinné i rozvojové vzdělávání, týmové i individuální supervize a sami jsme lektorovali 3 odborné semináře a vzdělávání.
„Je to tady fajn.“
„Cením si toho, jak jste trpěliví, respektující a berete lidi i když se
chovají špatně.“
„Jsou tady fajnoví pracovníci.“
„Když nemám kam jít, jdu sem.“
UKAZATELE
NZDM eMBečko – terénní a ambulantní

Rok 2017

Počet klientů (platných smluv)

124

Počet všech kontaktů (všechny výkony)

5195

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP)

2718

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

1295

Počet výkonů: Klienti

1967

Zájemci o službu

3228

Počet provozních dní (1-11): klub

124

terén

121

Počet provozních hodin (1-11): klub

494

terén MB+J

480

Počet účastníků preventivních aktivit

306

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., Střední škola
řemesel a služeb Moravské Budějovice, ZIKOS, p.o.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kraj Vysočina, Město Moravské Budějovice, Projekt Prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Města Moravské Budějovice, Město Jemnice.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Ondřej Ferdan, DiS., email: 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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Low-threshold service for children and youth eMBečko
This service is registered pursuant to Act no. 108/2006 Coll. on social services as a low-threshold facility for children and youth.
ANNOTATION
The Low-threshold service for children and youth eMBečko is a social
service opened for children and young people four times a week. Three
days a week they have an opportunity to attend our outpatient service
(club) and twice a week can meet an outreach workers directly on stress, parks etc. (Moravské Budějovice and Jemnice). They have also the
opportunity to contact workers and use the basic service over the Internet - through social networking.
MISSION
The mission of the service is to provide children and young people aged
7-20 years from Moravské Budějovice, Jemnice and surroundings, an
information, help and support in unfavorable life situations (such as difficult situations at home, at school, in relationships, etc.) and join them
to a peer group.
OBJECTIVE
To create conditions and space for children and youth:
• to use help and support in managing difficult life situations,
• to join to a peer group,
• to realize their own ideas,
• to get a new knowledge and skills.
TARGET GROUP
Children and young people aged 7 to 20 years old from Moravské Budějovice, Jemnice and surroundings who are experiencing or may will
experience in a future some unfavorable life situations and those who
cannot or do not want to get involved in ordinary leisure activities and
who spend time away from home.
PRINCIPLES
1 Low level:
a) anonymous service provision,
b) free of charge,
c) local and time availability of the service,
d) the service is voluntary.
2 Individual approach to clients.
3 Support the client so that he can manage the life situation
independently and is responsible for his / her actions.
WHAT HAPPENED IN 2017
Throughout the year, workers have been out-of-the-way and out-of-home
in contact with young people and offered help and support in their current
unfavorable situations (peer-to-peer problems, high school choices and
changes, experimentation with addictive substances, internet and relationship conflicts, family conflicts, etc.). We responded to current cases, verified
risk trends and analogous statistical needs of our target group in Moravské
Budějovice and offered a regular and targeted socially preventive program.
The specific prevention was divided into monthly and two-month thematic
blocks „Smoked, eMBecko and I, I have trouble, #nealko, Relax, Online Generation, Relationships Between Us“. Altogether, we have implemented 35

preventive activities with over 300 attendees.
Thanks to ZIKOS organization, field workers could also work free of charge
in the swimming pool area. An important activity was the traditional Experience Morning for SOU students as part of the adaptation process. Students
had the opportunity to get acquainted with the NZDM service and the entire
STŘED organization. In the framework of local cooperation, we realized the
sport activity Street vs. Law III, Discussion Meetings of Cyberbullying called
Kyberzakusek, Speech on the Alcohol Dependence and Lecture from the
Probation and Mediation Service. We initiated a Neighborhood meeting
where we discussed NZDM clients‘ actions in the public space ahead of buildings. Other recreational activities included the Educational and Recreational Camp, Overcrowdings, Last Holiday Party, Extended Club or Night Terrain.
In 2017, we actively participated in the work of the branch working group
of low-threshold facilities in the NUTS II region and its field and educational subgroups. We are also active in the work of the national organization
Czech Streetwork Association and the Crime Prevention Commission of the
Jemnice and Moravské Budějovice Councils. In 2017, we have strengthened
our team by 0.5 WT, we have undergone compulsory and development education, team and individual supervisions, and have lectured 3 professional
seminars and training.
„It‘s fine here.“
„I appreciate how patient and respecting you are and how you
accept people even while they are behaving wrong.“
„There are fake workers here.“
„When I have no place to go, I‘m going.“
INDICATORS
NZDM eMBečko – terrain and ambulatory

Rok 2017

Number of clients

124

Number of contacts (all)

5195

Number of interviewed contact work (KP)

2718

Number of consultancy, information services, crisis intervention, skills development, situational intervention.

1295

Number of interventions: Clients

1967

Applicants

3228

Operating days: Club

124

Terrain

121

Opening hours: Club

494

Terrain

480

One-time activities clients

306

COOPERATION
City of Moravské Budějovice, Social department in Moravské Budějovice, Municipal Police Moravské Budějovice, Town of Jemnice, Working
group for low-threshold facilities NUTS II SE, Czech Streetwork Association, Secondary school of crafts and services Moravské Budějovice, ZIKOS.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of labour and social affairs, Vysočina Region, City of Moravské
Budějovice, The Crime Prevention Project of the Ministry of the Interior
through the City of Moravske Budejovice, City of Jemnice.
TEAM
The program coordinator:
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, phone: + 420 775 725 600
Program workers:
Dana Němcová, e-mail: nemcova@stred.info, phone: + 420 775 725 600
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, phone: + 420 775 725 713
Bc. Veronika Janoušková, email: janouskova@stred.info, phone: + 420 775 725 713
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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 ho 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
• uživatel zvládá školní docházku či uplatnění na trhu práce,
• uživatel zvládá navazovat a udržovat mezilidské a přátelské vztahy
a komunikovat s nejbližším sociálním okolím (rodinou, vrstevníky, ve
škole, v zaměstnání),
• uživatel má informace o činnostech, díky kterým se může dostat do
střetu se společenskými normami a nepáchá trestnou činnost,
• uživatel je schopen nést zodpovědnost za své jednání,
• uživatel rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (doma,
ve škole, v zaměstnání),
• uživatel vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.

CO SE UDÁLO V ROCE 2017
V roce 2017 se zvýšil zájem o program ze strany iniciátorů i uživatelů.
V prvním pololetí bylo do programu zapojeno průměrně 6 - 7 uživatelů, v druhém pololetí se jednalo již o 10 uživatelů. Klienti do programu
přicházeli na žádost rodičů nebo doporučení kurátora Městského úřadu
v Třebíči. Nejčastěji uživatelé 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. S dalšími klienty jsme také probírali vše okolo hledání práce
nebo brigády. Klienti také měli zájem řešit své nízké sebevědomí a chtěli
změnit svůj pohled na svět.
„Předtím, než jsem sem začal chodit, to bylo hodně špatné…dělal
jsem problémy, nepomáhal jsem doma, měl jsem časté deprese a
působil negativně na lidi kolem sebe. Bavil jsem se hodně se špatnými lidmi…Postupně jsem vyzkoušel pár psychologů, ale chovali
se ke mně jako k dítěti a většina z nich mi vůbec nepomohla. Až tady
se mnou paní Dvořáková mluví jako s dospělým, což mě hrozně posunulo. Už nejsem tak negativistický a smutný. Zlepšila se mi školní
docházka, vztah s rodiči a hlavně jsem našel sám sebe a snažím se být
lepším člověkem. (Martin, 15 let)“

CÍLOVÁ SKUPINA
Uživatelé 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.

UKAZATELE
Třebíč
Počet uživatelů

25

Počet hodin přímé práce

323

Počet kontaktů

508

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, Město Třebíč.
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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Chance in STŘED
This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as a social rehabilitation.
ANNOTATION
The programme offers a chance to think about present live and future
plans through individual consultancy to children and youth and possibility to affect it. It is rather a strengthening of skills in a responsible and
independent way as well as decide and solve problematic or conflict
situations in an appropriate way.
MISSION
The mission of the service is to strengthen such behaviour of children
and young people that is not in conflict with social norms.
OBJECTIVES
• the client manages school rules or labour market,
• the client manages to establish and maintain interpersonal and
friendly relationships and to communicate with the closest social
environment (family, peers, at school, at work),
• the client has information about actions which may be in conflict with
social norms and do not commit crime,
• the client is able to take responsibility for actions,
• the client recognizes and respects the rules of proper behaviour
(at home, at school, at work),
• the client appropriately and meaningfully spends a free time.
TARGET GROUP
Users of the service are children and youth in the age of 12 to 26 years
in difficult life situation. This situation could be a soft crime commit, behavioural troubles at home or at school, leaving school too soon or job
searching.

WHAT HAPPENED IN 2017
In 2017, interest in the program increased by initiators and users as
well. In the first half of the year, an average of 6 to 7 users were involved in the program, 10 users in the second half of the year. Clients
were coming to the program at the request of their parents or the
recommendation of the curator of the Municipal Authority in Třebíč.
Users most often struggled with school-related problems. These were
issues of disrespect of teacher authority, problematic relationships in
the classroom, poor school benefits. With several clients, we also addressed issues in communicating with parents and respecting their
rules. With other clients, we also discussed everything about looking
for a job or a brigade. Clients also wanted to address their low self-confidence and wanted to change their worldview.
"Before I came here, it was very bad ... I was having problems, I did not
help at home, I had frequent depressions and it had a negative impact
on the people around me. I was spending time with the bad guys ...
Gradually, I tried a couple of psychologists, but they treated me like a
child, and most of them did not help me. Only here Mrs. Dvořáková
talks to me as an adult, which pushed me higher. I am no longer so
negative and sad. I have improved my school attendance, my relationship with parents, and especially I have found myself and I'm trying to
become a better person. (Martin, 15 years old)"

INDICATORS
Třebíč
Number of clients

25

Number of direct work

323

Number of contacts

508

Number of employees
The average length of cooperation

2
5 months

COOPERATION
Municipality of Třebíč - Social and legal protection of children, Probation
and Mediation Service in Třebíč, Educational Care Centre STŘED.
SOURCES OF FUNDING
Project Support of chosen social services in Vysočina Region – IP IV, ESF,
OPL, Vysočina Region, City of Třebíč.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, phone: +420 775 725 601
Program worker:
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info,
phone: +420 775 725 553
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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).
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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.

Ch

Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako telefonická krizová pomoc.
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Linka důvěry STŘED

ED 33 11
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„… moc jsem se těšila na tenhle okamžik, až vás nebudu potřebovat,
...bylo mi s vámi a vaším doprovodem dobře. Ušla jsem s vámi dlouhou
a náročnou cestu. Jsem moc vděčná, že jste tu pro mě byli a mohla
jsem se na vás kdykoli obrátit…Bylo mi příjemný vás slyšet nebo číst a
vždycky si uvědomit, že se vlastně nic neděje, že není důvod tolik plašit
a cítit se tak. Měli jste a máte moji plnou důvěru.“
Úryvek chatu s klientkou. Obsah byl upraven z důvodu zachování anonymity.

UKAZATELE
Počet kontaktů podle typu

Počet

Hovor

1 800

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.

Kontakt mimo pracovní dobu, zazvonění
telefonu do hovoru

536

Hovor za účelem sexuálního uspokojení

1

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.
CO SE UDÁLO V ROCE 2017
V tomto roce linka důvěry provozovala svou činnost dle plánovaného rozsahu: poskytování telefonické krizové intervence prostřednictvím telefonu,
chatu a e-mailu. LD STŘED disponuje dvěma telefonními čísly - 775 22 33 11
a 568 44 33 11. Uživatelé služby tak mají možnost vybrat si mezi mobilním
operátorem či pevnou linkou. Internetové poradenství prostřednictvím
chatu realizuje ve spolupráci s InternetPoradnou na webových stránkách
elinka.iporadna.cz. Na dotazy zaslané na mail linkaduvery@stred.info odpovídá do 48 hodin od přijetí dotazu. Zároveň spolupracuje s InternetPoradnou, kde se podílí jako redaktor v internetovém psychologickém poradenství.
Na LD STŘED se uživatelé obraceli nejčastěji s osobními a existenčními problémy, jako jsou problémy se sebou samým, sebevražedné úvahy, osamělost, dále s problémy v rodinných, partnerských a vrstevnických vztazích.
Pracovníci linky se v průběhu roku zúčastnili několika vzdělávacích akcí
zaměřených na krizovou intervenci a poradenství. V neposlední řadě spolupracuje s Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD) a ostatními
linkami důvěry v celé České republice na úrovni společného setkávání, odborného rozvoje a metodické činnosti.

Mlčení

148

E-mail příchozí

78

E-mail odchozí

72

Omyl

25

Podaná informace

121

Profesní kontakt

17

Testový hovor

18

Zazvonění

102

Zavěšení

334

Zneužití služby

196

Celkem

3 448

Počet kontaktů podle způsobu

3 448

telefon

2 299

chat

1 001

e-mail

148

SPOLUPRÁCE
InternetPoradna.cz, Česká asociace pracovníků linek důvěry
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, město Hrotovice,
město Jaroměřice nad Rokytnou, město Jemnice, obec Jiřice, obec Kožichovice, městys Křižanov, obec Lavičky, obec Lovčovice, Moravskobudějovický mikroregion, město Náměšť nad Oslavou, obec Ocmanice, městys
Ostrov nad Oslavou, město Pelhřimov, obec Petráveč, obec Putimov, město
Světlá nad Sázavou, město Třebíč, 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 2017 podílelo 12 pracovníků. V souladu s pravidly poskytování služby je zachována jejich anonymita.
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Helpline STŘED

TARGET GROUP
The target group are people in crisis without age and problem limitation. They are generally children, adults and seniors who find themselves
in a subjective difficult life situation.
WHAT HAPPENED IN 2017
In that year, the Helpline STŘED operated in line with the planned scope:
provision of telephone crisis intervention through telephone, chat and
e-mail. Helpline STŘED disposes of two telephone numbers - 775 22 33
11 and 568 44 33 11. Thus, the users of the service can choose between
a mobile operator and a fixed line. Internet chat consultation is carried
out in cooperation with InternetPoradna on the website elinka.iporadna.cz. For queries sent to mail, linkaduvery@stred.info responds within
48 hours of receiving a query. Helpline STŘED collaborates with InternetPoradna, where it participates as an editor in internet psychological
counselling as well.
At Helpline STŘED, users have most often addressed personal and existential problems, such as problems with themselves, suicidal thoughts,
loneliness, and problems in family, partner and peer relationships.
Line workers participated in several training events focused on crisis
intervention and counselling during the year. Last but not least, Line
cooperates with the Association of Czech helplines workers and other
Helplines throughout the Czech Republic at the level of joint meetings,
professional development and methodological activities.
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OBJECTIVES
The client who
• is calmed,
• got support in managing difficult situation,
• understands the situation,
• has an idea and a necessary information about how to solve
the situation,
• knows what the Helpline is for and what kind of cases it covers.

Ch

MISSION
The mission is to support people (mainly) from the Vysocina region
through a telephone, chat or e-mail crisis intervention in managing life
situations that perceives as stressing by a client - can´t deal with them
or needs to share at the moment. There are respected principles of the
service, which are: anonymity of clients and staff, the confidentiality of
the communicated information, except those circumstances defined
by law, easy availability of service, undemanding finances (no service
charge from the service, the client pays only their tariff fees).
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ANNOTATION
Helpline STŘED is an outreach service that offers, through a telephone,
chat or e-mail crisis intervention and for a transitional period, assistance
to persons in a difficult life situation. This is the situation where the person is at risk of health (physical or mental) or life. Alternatively a situation
that client cannot solve on their own.
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Helpline is operated in accordance with Act No. 108/2006 Coll., on social services, as telephone crisis assistance.

"... I was looking forward to this moment when I did not need you ... I felt
good with you and your companion. I have come a long and challenging journey with you. I am very grateful that you have been here for
me and I could turn to you at any moment ... I was pleased to hear you
or read of you and always realize that nothing really happens that there
is no reason to scare and feel that way. You always had and still have my
full confidence. "
Little part of the chat with the client. The content has been adapted in order
to preserve anonymity.

INDICATORS
Number of contacts by type
Call
Out-of-call contact, ring your phone
Call for sexual satisfaction

Number
1 800
536
1

Silence

148

Incoming email

78

Outgoing e-mail

72

Error

25

Information provided

121

Professional contact

17

Test call

18

The ringing

102

Suspension

334

Misuse of Service

196

TOTAL

3 448

Number of contacts by form

3 448

Phone

2 299

Chat

1 001

E-mail

148

COOPERATION
InternetPoradna, os, Association of Czech helplines workers, Czech Republic
SOURCES OF FUNDING
The Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic, The Vysočina
Region, Cities and Municipalities: Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jiřice, Kožichovice, Křižanov, Lavičky, Lovčovice, Náměšť nad Oslavou,
Ocmanice, Ostrov nad Oslavou, Pelhřimov, Petraveč, Putimov, Světlá nad Sázavou, Třebíč, Zdar nad Sazavou and Microregion Moravské Budějovice.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Tereza Nekulová, DiS., e-mail: nekulova@stred.info,
phone: +420 775 725 656
Program workers:
There were 17 employees involved in the operation of the service in
2017, in accordance with rules of the service there is preserved their
anonymity.
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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.
CÍL
• vytvoření dobrých podmínek pro dobrovolníky,
• stabilní zázemí,
• podpora,
• motivace,
• důvěra, pochopení,
• mlčenlivost.

hali s jejich obvyklými aktivitami a ukazovali jim tradiční korejské zvyky,
tance, oděvy a jídla. Dobrovolnické centrum tak navázalo vztahy s novými
přijímajícími organizacemi a prohloubilo vztahy s těmi stávajícími.
Posledním důležitým bodem koordinátorky byla propagace dobrovolnického centra směrem k veřejnosti, hledání potencionálních dobrovolníků,
setkávání se a sdílení dobré praxe s koordinátory dobrovolnických center
po celém Kraji Vysočina.
„Studuji střední školu a dlouhou dobu jsem přemýšlela, co bych dělala
odpoledne, po škole. Kamarádka mi doporučila Dobrovolnické centrum
STŘED. Po první návštěvě centra jsem věděla, že chci dobrovolnictví
zkusit. Docházím do domova pro seniory, kde pravidelně hrajeme se
seniorkami karty, deskové hry nebo jim hromadně předčítám. V dobrovolnictví jsem našla smysl a poznala seniory s velkým srdcem, kteří jsou
za naše setkávání vděční.“ (Jitka, 19).
UKAZATELE
Počet dobrovolníků
Počet dobrovolnických hodin
Počet dobrovolnických programů

75
11 378,5
8

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 jednorázových akcí

8

Počet přijímajících organizací

17

CO SE UDÁLO V ROCE 2017
V roce 2017 se Dobrovolnické centrum zaměřovalo především na péči o
dobrovolníky, kteří chtěli pomáhat druhým. Dobrovolníci se zapojili do
všech nabízených programů. Nejvíce využívané byly Program pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, Program pro děti a mládež, Program
pro zahraniční dobrovolníky a v neposlední řadě působili dobrovolníci
v Programu jednorázových aktivit.
Novinkou bylo zavedení oceňujících akcí pro dobrovolníky, které slouží
jako poděkování za jejich ochotu pomáhat druhým lidem. Uskutečnily
se takto dvě akce – posezení v Tréninkové kavárně Splněný sen, spojené s tvořením výrobků s klienty Chráněných pracovních dílen Barevného
světa a bowling, který byl zároveň i vánočním dárkem pro naše dobrovolníky. I v roce 2018 budeme v tomto způsobu oceňování pokračovat. Dále
jsme navázali spolupráci s Horáckou Slávií Třebíč, která poskytla našim
dobrovolníkům sponzorský dar ve formě volných vstupenek na bruslení.
Velkou akcí pro dobrovolnické centrum byla srpnová návštěva dobrovolníků z Jižní Koreje. Ti, za pomoci překladatelů, pomáhali v organizacích
pracujících se seniory, osobami se zdravotním postižením a dětmi v městech Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a
jeho okolí. Po dobu 10-ti dnů trávili čas s klienty organizací, kterým pomá-

Počet pracovníků

Počet výcviků

1*/2**

Počet supervizí

2*

Počet hodin přímé práce
Počet přednášek o DC

1
409
6

* Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.
** 2 výcviky se uskutečnily speciálně pro studenty SOŠ v Moravských Budějovicích, která realizuje pomoc chlapci na invalidním vozíku.

SPOLUPRÁCE
Přijímající organizace: Centrum Kociánka - pracoviště Březejc, Denní
centrum Barevný svět, o. p. s., Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích,
Domovinka Třebíč, Domov bez zámku, p. o., Domov Kamélie Křižanov,
p. o., Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o., Domov pro seniory Hostim, p. o., Domov pro seniory Třebíč – Koutkova – Kubešova, p.
o., Domov pro seniory Třebíč – Manželů Curieových, p. o., Domov pro
seniory Velké Meziříčí, p. o., Dům Sv. Antonína, Klub Naděje – Městský
úřad Třebíč, Městská policie Třebíč, STŘED, z. ú. – Náhradní rodinná péče,
STŘED, z. ú. – NZDM eMBečko, Vodotrysk, o. s., Vrátka, z. s., Útulek pro
opuštěná zvířata Třebíč.
Spolupracující organizace: Asociace dobrovolnických mentoringových
programů, z. s., Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. s., Horácká Slavie Třebíč,
KOUS Vysočina, z. s., Městský úřad Třebíč, Soukromá Vyšší odborná škola
sociální Jihlava, 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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The Volunteer Centre
Activities of The Volunteer Centre are based on Act No. 198/2002 Coll. Volunteer service.
ANNOTATION
The Volunteer Centre's activities are focused on a comprehensive system of volunteer care and cooperation with organizations that need
volunteer help.
The volunteer centre offers people space for self-realization, for building
good interpersonal relationships, solidarity, and encouraging people to
make meaningful activities in the form of helping others.
MISSION
The mission of the Volunteer Centre is to provide an easy access to volunteering for volunteers. It allows to improve services of receiving organizations through the work of volunteers and methodological framework support. Through the volunteer programs we are helping people
to gain a practical experience, use a free time and meet new people.
OBJECTIVES
• to create good conditions for volunteers,
• to provide a stable backgrounds,
• support,
• motivation,
• trust and understanding,
• secrecy.

showed them traditional Korean customs, dances, clothing and meals.
The Volunteer Centre thanks this visit established relations with new recipient organizations and has deepened its relationship with the existing organizations.
The last important point was the promotion of the Volunteer centre
to the public, the search for potential volunteers, meeting and sharing
good practice with Volunteer centre coordinators throughout the Vysočina Region.
"I'm studying high school and for a long time I've been wondering
what I'd do in the afternoon after school. My friend recommended
me the Volunteer Centre of STŘED. After the first visit of the centre,
I knew I wanted to try volunteering. I go to the Home for the seniors, where we regularly play with the seniors the card games, board
games or read them in bulk. In volunteering I found meaning and
I met seniors with a great heart, who are grateful for our meetings.
"(Jitka, 19).
INDICATORS
Number of volunteers

TARGET GROUP
The target group are volunteers, ie. people older than 15 years who are
willing to devote their free time, energy, skills and knowledge to others,
without a financial reward. The target groups are also receiving organizations which want to use the help of volunteers.

Number of volunteer hours

WHAT HAPPENED IN 2017
In 2017, the Volunteer Centre focused mainly on the care of volunteers
who wanted to help to the other people. Volunteers have been involved
in all offered programs. The most used were the Program for seniors and
Disabled People, the Program for Children and Youth, the Program for
Foreign Volunteers and, last but not least, volunteers in the Program of
One-time Activities.
We have organized two awarding actions for volunteers that serve as a
gratitude for their willingness to help. First one took place at the Training
Café called Fulfilled Dream and was connected with product creation
with Clients of the Protected Workshops of the Color World. Second one
was bowling, which was a Christmas present for our volunteers. We will
continue to do this valuations in 2018 as well. We continued our cooperation with Horácká Slávie Třebíč, which provided our volunteers a
sponsorship gift in the form of free ice skating tickets.
A major event for the Volunteer centre was visit of volunteers from
South Korea in august. They, with the help of translators, helped in organizations working with the elderly people, people with disabilities and
children in the towns of Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí and its surroundings. For 10 days, they spent time
with clients of organizations that helped with their usual activities and

Number of training sessions

75
11 378,5

Number of volunteer programs

8

Number of one-off events

8

Number of receiving organizations

17
1*/2**

Number of supervisors

2*

Number of workers

1

Number of hours of direct work
Number of lectures on DC

409
6

* Volunteer training and supervision are common to all programs.
** 2 training sessions were held especially for students of the Secondary
School in Moravské Budějovice, which is helping the boy on a wheelchair.

COOPERATION
Hosting organisation: Kociánka Centre - Workplace Březejc, Denní centrum Barevný svět, o. p. s., Diakonie ČCE – Center in Myslibořice, Domovinka
Třebíč, Domov bez zámku, p. o., Domov Kamélie Křižanov, p. o., Home for
seniors Náměšť nad Oslavou, p. o., Home for seniors Hostim, p. o., Home
for seniors Třebíč – Koutkova – Kubešova, p. o., Home for seniors Třebíč –
Manželů Curieových, p. o., Home for seniors Velké Meziříčí, p. o., House of
Sv. Antonín, Klub Naděje – Municipal Authority of Třebíč, Municipal Police
Třebíč, STŘED, z. ú. – Substitutional Family Care, STŘED, z. ú. – NZDM eMBečko, Vodotrysk, o. s., Vrátka, z. s., The shelter for abandoned animals Třebíč.
Collaborating organization: Association of volunteer mentoring programs, z. s., High school and Secondary vocational school Moravské
Budějovice, Hestia - Center for Volunteering, z. s., Horácká Slavie Třebíč,
KOUS Vysočina, zs, Municipal Authority of Třebíč, Private Higher Social
School Jihlava, Grammar School Benešova Třebíč.
FUNDING SOURCES
Ministry of Interior of the Czech Republic, Vysočina Region, City of Třebíč.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, phone: +420 775 725 659

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2017
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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.
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.

CO SE UDÁLO V ROCE 2017
V roce 2017 se koordinátorka zaměřila více na propagaci Programu Pět P.
Oslovila střední a vyšší školy, kde by se mohli potencionální dobrovolníci
vyskytovat. Studenti si tak mohli poslechnout užitečné informace o programu, vžili se do pocitů dětí, kterým často chybí smysluplné trávení volného času, prostor pro seberealizaci nebo rodičovský a kamarádský vzor.
I přesto, že je hledání dobrovolníků do tohoto programu složité, začátkem roku se přihlásilo jedno děvče. Vytvořili jsme tak jednu aktivní dvojici, která se pravidelně setkávala a trávila společně volný čas. Dobrovolnice se stala starší kamarádkou dítěti, které se doposud nezapojovalo do
třídního kolektivu, a chyběli mu kamarádi.
Koncem roku se našli dva noví dobrovolníci, kteří se začnou potkávat
s dětmi na jaře roku 2018.
„Od malička žiju se svoji babičkou v pěstounské péči. Ve škole se mi
kvůli tomu spolužáci smějí. Často mi bývá smutno, nemám si s kým
hrát nebo chodit ven. Většinu času trávím doma na počítači. Rád
bych získal kamaráda, který bude mít stejné zájmy jako já nebo je se
mnou bude sdílet. V prosinci jsem se dočkal. Starší kámoš se objevil
a já budu mít s kým hrát fotbal, chodit plavat a povídat si. Moc se na
něj těším!“ (David, 12 let)

UKAZATELE
Počet dvojic

1

Počet hodin

50 hodin

Počet dobrovolníků

2

Supervize

2

Výcviky dobrovolníků

1

SPOLUPRÁCE
Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z. s., Gymnázium
a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Hestia – Centrum pro
dobrovolnictví, z. s., Městský úřad Třebíč – Oddělení sociálně - právní
ochrany dětí, STŘED, z. ú. – Náhradní rodinná péče.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kraj Vysočina a Město Třebíč.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659
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Five P program
The program is registered social service for families with children under the Act 108/2006 about social services. The service is accredited by the Ministry
of the Interior Pursuant to Act No. 198/2002 about voluntary service.
ANNOTATION
The program works through a friendly relationship of a child and a volunteer older than 18 years. They meet for 2-3 hours per week during 10
months period. Content of this meetings consists of sharing leisure time,
walking, swimming, skating, talking or doing various activities (excursions, cinema, walking, sports activities, helping with school preparation,
etc.) and enriching each other's life. A volunteer is an older friend for the
child who listens to him and who can trust.
MISSION
The mission of the service is to help parents and children to solve problems that unfavourably affect their lives.

WHAT HAPPENED IN 2017
In 2017, the coordinator focused more on promoting the Five P Program. She approached secondary and higher schools, where potential
volunteers could be present. Students got useful information about the
program. They felt the feelings of children, which often spent their leisure time not a lot meaningful, have not space for self-realization, missing
parental and friendship patterns.
Even though the search for volunteers in this program is very complicated, one girl enrolled at the beginning of the year. We created one
active couple who regularly met and spent leisure time together. The
volunteer has become an older friend to a child who has not yet joined
the classroom collective, and who was missing friends.

OBJECTIVE
• to offer new options which will lead to a change threatening family
situation,
• support,
• motivation,
• trust and understanding,
• secrecy.

"I live with my grandmother in foster care since I was a child. At
school, my classmates are laughing to me. Often I'm sad, I have no
one to play with or go out with. I spend most of my time at home,
playing games on my computer. I would like to get a friend who will
have the same interests. I finally got it in December. An elderly buddy
has appeared and I will have someone to play football with, to go
swimming and talk. I'm looking forward to him! "(David, 12 years old)

TARGET GROUP
The target groups are families with children in age of 7 to 15 years. This
are particularly families that are incomplete, families with children who
have behavioural problems, for families with disabled persons or families in crisis (divorce, loss of a family member, loss of employment, debts,
executions, etc.).
PRINCIPLES
• individual approach to a service user, based on a partnership
relationship,
• strengthening self-reliance and problem-solving skills,
• support, not control,
• leading to independence from service,
• leadership to accept their own responsibility for the consequences
of their actions,
• collaboration with other organizations and institutions to ensure
complexity of service.

INDICATORS
Number of pairs

1

Number of hours

50 Hours

Number of volunteers

2

Supervision

2

Volunteer training

1

COOPERATION
Association of Voluntary Mentoring Programs, z. s., Grammar School and
Secondary Vocational School of Moravské Budějovice, Hestia - Center
for Volunteering, z. s., Municipal Office Třebíč - Department of Social and
Legal Protection of Children, STŘED, z. ú. - Substitutional family care.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of Labour and Social Affairs, The Vysočina Region and City of
Třebíč.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, phone: +420 775 725 659
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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 i terénních 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.

Hlavní důvod příchodu klienta:
Rodinné problémy

48

z toho týrání a sexuální zneužívání

2

Školní problémy

57

z toho

mentální retardace

0

SPUCH

9

Zneužívání návykových látek

8

Osobnostní problémy

19

Prekriminální a kriminální problémy

8

Jiný důvod

3

CELKEM
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 do 26 let;
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
CO SE UDÁLO V ROCE 2017
Nejčastěji jsme řešili problematiku školních, rodinných a vztahových
problémů. Na jaře prošla ambulance v Třebíči rekonstrukcí a přibyly tak
dvě nové konzultovny. Jedna z nich byla speciálně vybavena pro děti na
„terapii hrou“. Průměrná délka spolupráce se pohybovala okolo 6 měsíců. V létě se uskutečnil již třetí ročník aktivizačního pobytu pro mládež
ve věku 13 – 21 let.

Počet klientů

Iniciátor příchodu klienta (noví klienti):

143
Počet klientů

Klient sám

4

Rodina

61

Školské poradenské zařízení

4

OSPOD

53

Škola

15

Zdravotnické zařízení

4

Soudy, PMS ČR

0

Jiný iniciátor
CELKEM

2
143

„Doporučení k návštěvě ambulance jsem dostala od třídní učitelky
mé dcery. Všimla si u Jany řezných ran na stehnech a zápěstích. Když
byla Janička malá, nebyly s ní žádné problémy. Byla veselá, hravá.
Možná trochu citlivější než ostatní děti. Teď, když přišla do puberty, je
pořád na mobilu nebo zavřená v pokoji. Bojím se o ni a nerozumím
tomu, co se jí honí hlavou. Nechce se se mnou o ničem bavit. Ani
by mě nenapadlo, že ji může tolik zranit, že od nás manžel odchází. “
(Matka 13. leté dívky)

UKAZATELE
ambulantní formy péče SVP STŘED za školní rok 2016 -2017
Počet klientů
Celkem evidovaní klienti

143

v tom

z mateřských škol

11

ze základních škol - 1. stupeň

44

ze základních škol - 2. stupeň

62

ze středních škol

15

z konzervatoří

0

z VOŠ, VŠ

1

z rodin, školsky nezařazení

10

Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí
pracovníci

210

Počet pracovních úvazků

2,7
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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 a Probační a mediační
služba Třebíč.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje
Vysočina.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka:
Mgr. Martina Bártová, bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Terapeut, rodinný poradce a sociální pracovník:
Mgr. Dagmar Viskotová, viskotova@stred.info, tel.: 775 725 667
Psycholog:
Mgr. Alena Sladká, sladka@stred.info, tel.: 775 725 602
Mgr. Petra Nekulová, nekulova.petra@stred.info, tel.: 608 178 088
Speciální pedagog:
Mgr. Markéta Čablová, cablova@stred.info, tel.: 775 725 661

Educational Care Centre STŘED
ambulance

The facility is registered since 1. 9. 2013 in Registry of school legal entity under IN: 015 436 87 and its purpose and operation is defined by Act No. 109/2002
Coll., on institutional and protective education in school facilities and on preventive educational care at school facilities in relation to other regulations.
ANNOTATION
Educational or behavioural problems of children represent a long-term
burden for both, the children themselves and their parents. It is good to
recognize the "primary signals" and turn to an expert assistance in time.
For that reason it provides preventive educational care in outreach and
outpatient form.
MISSION
The Centre's mission is to respond to needs of citizens in Vysočina region, especially of children with risk behaviour. The Centre provides
consulting, diagnostic and therapeutic services. It monitors the client's
situation and recommends aftercare if necessary. A spectrum of activities also includes individual and family consultations aimed at helping
to enhance the quality of clients’ life.
OBJECTIVES
• to create conditions for prevention of rise or deepening risk behaviour
of children,
• to provide support and understanding,
• to improve a difficult life situation of children, youth and their families.
TARGET GROUP
A target groups are children, youth and adult persons aged under 26; legal representatives (persons responsible for upbringing); teachers from
schools and school facilities.
WHAT HAPPENED IN 2017
Most often we have addressed the issue of school, family and relationship problems. In spring, the ambulance in Třebíč underwent reconstruction and two new counseling rooms were added. One of them was
specially equipped for children for "game therapy". The average length
of cooperation was around 6 months. In the summer, the third year of
the activation stay for youth aged 13-21 took place.

Main reason for the arrival of the client:

Number of clients

Family issues

48

of abuse and sexual abuse

2

School problems

57

From

mental retardation
Specific learning and behavioral disorders

9

Abuse of addictive substances

8

Personality problems

19

Pre-Criminal and Criminal Issues

8

Another reason

3

TOTAL
Client Inicier (New Clients):

143
Number of clients

Client alone

4

Family

61

School counseling facility

4

Social and legal protection of children

53

School

15

Medical devices

4

Courts, PMS CR

0

Another initiator
TOTAL

2
143

"I got a recommendation to visit the ambulance from my daughter's class teacher. She saw at Jane cutting wounds on her thighs and
wrists. When Jane was small, there were no problems with her. She
was cheerful, playful. Perhaps a bit more sensitive than other children. Now, when she came to puberty, she's still on her cellphone or
in her room. I'm afraid of her, and I do not understand what's going
on with her head. He does not want to talk to me about anything. I
would not even think it could hurt her so much that our husband is
leaving us. "
(Mother of the 13th year old girl)
INDICATORS of Educational Care Centre STŘED - ambulance for the
school year 2016 -2017
Number of clients
Total registered clients

143

From

Nursery schools

11

Elementary schools - 1st grade

44

Elementary schools - 2nd grade

62

High schools

15

Conservatories

0

Higher vocational schools, Universities

1

Families, Not from school

10

Persons responsible for education and pedagogical
staff

210

Number of work schedules

2,7
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COOPERATION
Town hall in Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Schools
and Educational Facilities in the Vysočina Region, Ambulance of Children's Psychiatrists and Clinical Psychologists in the Vysočina Region,
District Court and Probation and Mediation Service Třebíč.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of Education, Youth and Sports.
TEAM
Director: Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info,
phone: +420 775 725 655
Therapist, family counselor and social worker:
Mgr. Dagmar Viskotová, e-mail: viskotova@stred.info, phone: +420 775 725 667
Psychologist:
Mgr. Alena Sladká, e-mail: sladka@stred.info, phone: +420 775 725 602
Mgr. Petra Nekulová, e-mail: petra.nekulova@stred.info,
phone: +420 608 178 088
Special educator:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, phone: +420 775 725 661
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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.
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.

a spolupracujících institucí v kraji Vysočina, mezinárodní konferenci Racionální drogová regulace, mezinárodní konferenci Primární prevence
rizikového chování a další odborné vzdělávání.
„Díky přátelské a otevřené atmosféře, kterou lektorky vytvořily, se děti
uvolnily a beze studu diskutovaly i o těžkých tématech. Líbilo se mi,
jak byl program propracovaný, aktivity na sebe plynule a smysluplně
navazovaly, hravá forma odbourala pasivitu žáků. Oceňuji, že program vedl k upevnění vztahů ve třídě (respekt k sobě navzájem i přes
mnohé odlišnosti) a děkuji za možnost být chvíli pozorovatelem své
třídy.“ (učitelka v ZŠ).

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
Školy

Práce s dětmi
Jednorázové programy (VPP + adaptační)
9
9
187
16

Počet seminářů

Počet kontaktů

Selektivní primární prevence

CELKEM

68
71
2969
213

12
12
459
27

89
92
3615
256

Třebíč + Třebíčsko

Moravské Budějovice + okolí

Znojmo + Velké Meziříčí

Telč + okolí

15

5

2

1

Počet škol

Práce s dospělými

Dlouhodobá VPP

Semináře
pro rodiče
8

Metodické
semináře
6

108

112

CELKEM
14

220

CO SE UDÁLO V ROCE 2017
Byly podpořeny tyto projekty: programy selektivní primární prevence
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), programy všeobecné primární prevence (Krajský úřad Kraje Vysočina, město Třebíč), vzdělávání
pedagogických pracovníků (Grantový systém Zdravého města Třebíče
pro rok 2017).
Účastnili jsme se Komisí prevence kriminality a drogové problematiky
Třebíč, Týmu pro oběti trestných činů, setkání poskytovatelů primární
prevence, odborných workshopů poskytovatelů školské primární prevence. Navštívili jsme Odbornou konferenci psychologů, psychiatrů
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CELKEM
23

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Komise prevence kriminality a drogové problematiky
Třebíč, Tým pro mládež, Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, Speciálně pedagogické centrum Třebíč, Probační a meditační služba, Třebíčské
centrum z.s., Tým pro oběti trestných činů, Krajský úřad Kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ostatní poskytovatelé primární
prevence Kraje Vysočina.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Kraj Vysočina, Město Třebíč, školy a školská zařízení, Grantový systém Zdravého města
Třebíče pro rok 2017.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, tel.: 775 725 661
Mgr. Veronika Dvořáková
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

Educational Care Centre STŘED
Primary Prevention Program

This program is certified by the Ministry of Education according to the Standards of Professional Qualification of School Primary Prevention Programs for Risk Behavior: 01/15/1 / CE - School General Primary Prevention Programs, 01/15/2 / CE - School Selective Primary Prevention Programs.
ANNOTATION
Primary prevention programs (PPP) are outreach form of Educational care
centre STŘED. It provides general (general focus on preventing risky behaviour and support for desirable behaviour) and selective (for groups with symptoms of the higher risk or assuming a higher hazard) programs of school
prevention. It offers accredited trainings and methodological consultations
for teachers and seminars in the issue of risky behaviour for parents.
MISSION
The mission of PPP is to provide long-term programs and one-time
follow-up activities for students, professional and general public, who
seek prevention and avoidance of the development of dangerous phenomena in Třebíč region and surroundings.
OBJECTIVE
The aim is:
• to inform a target group via long-term school programs about risk
phenomena, „Network“ of help at school, services offered by STŘED,
z. ú., institutions and centres that offer specialized advice and solutions
for specific problems,
• to practice the ways of action in risky situations,
• to contribute in the detection of risk phenomena to deal with the
situation,
• to evaluate the programs.

professional workshops of school primary prevention providers. We visited the Expert Conference of Psychologists, Psychiatrists and Co-operative Institutions in the Vysočina Region, the International Conference on
Rational Drug Control, the International Conference on Primary Prevention of Risk Behaviour and Further Vocational Training.
"Thanks to the friendly and open atmosphere created by the teachers, the children relaxed and even shamelessly discussed the difficult topics. I liked how the program was sophisticated, the activities
flowed smoothly and meaningfully, the playful form cut off the students' passivity. I appreciate that the program led to the consolidation of relationships in the classroom (respect for each other despite
many differences) and thank you for being an observer of my class
for a while." (primary school teacher).“

TARGET GROUPS
Primary target groups are: nursery pupils and first grade pupils at primary school, high school students and children placed in institutions of
institutional care.
Secondary target groups are: professional public (class teachers, school
prevention workers, counsellors, school administrators, other teachers,
assistant teachers) and general public (legal guardians and students).
INDICATORS
Working with children
Number of classes
Number of programs
Number of pupils
Number of teachers

Schools

Disposable programs (General Primary
Prevention + adaptation)
9
9
187
16

Number of seminars

Number of contacts

Selective primary prevention

TOTAL

12
12
459
27

89
92
3615
256

Třebíč + Třebíčsko

Moravské Budějovice +
Surroundings

Znojmo + Velké Meziříčí

Telč + Surroundin

TOTAL

15

5

2

1

23

Number of Schools

Working with adults

Long-term General Primary
Prevention
68
71
2969
213

Seminars for
parents
8

Methodological
seminars
6

108

112

TOTAL
14

220

WHAT HAPPENED IN 2017
The following projects was supported: Selective Primary Prevention
Programs (Ministry of Education, Youth and Sports), General Primary
Prevention Programs (Vysočina Regional Authority, City of Třebíč), education of pedagogical staff (Grant system of the Healthy City of Třebíč
for 2017).
We participated with the Commission on Crime and Drug Prevention of
Třebíč, Crime Victims Team, meetings of primary prevention providers,
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COOPERATION
City of Třebíč, Commission for Crime and Drug Prevention Commission
Třebíč, Youth Team, Educational and Psychological Counselling Třebíč,
Třebíč Special Education Centre, Probation and Meditation Service, Třebíčské centrum z.s., Crime Victims Team, Regional Authority of Vysočina
Region, The Ministry of Education, Youth and Sports of Czech republic,
other providers of primary prevention in the Vysočina Region.
FINANCIAL SOURCES
Ministry of education, youth and sports of Czech republic, Vysočina Region, City of Třebíč, Schools and school facilities, Grant system of the
Healthy City of Třebíč for 2017.
TEAM
The program coordinator:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, phone.: +420 775 725 661
Mgr. Veronika Dvořáková
Program workers:
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, phone.: +420 775 725 844
Mgr. Jana Součková, e-mail: souckova@stred.info, phone.: +420 775 725 668
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, phone.: +420 775 725 603
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Výchovně rekreační tábor
K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
ANOTACE
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení volného času. Výrazným specifikem našich táborů je individuální přístup
k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se pobytových akcí
účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Ti pak mají
možnost sledovat individuální potřeby a chování dětí.
CÍL
• přispívat zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí
a mládeže,
• učit je, jak smysluplně využívat volný čas,
• zapojit děti a mládež do skupiny vrstevníků a přispět tak ke zlepšení
jejich fungování v kolektivu,
• důraz na spolupráci, fungování ve skupině, sebepoznání, učíme mladé
účastníky, jak mají spolu vycházet, komunikovat atd..
CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mládež ve věku 7 – 15 let z Moravských Budějovic, Jemnice, Třebíče a okolí, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neorganizovaně,
chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit nebo jsou ze sociálně slabších či pěstounských rodin.

„Moc se mi tu líbilo, vedoucí byli taky moc fajne. Určitě příště pojedu.
Byli jste moc fajn!“
„Bylo to super, jste nejlepší!“
„Jste super, lidi děkuji za vše.“
„Kačka je nejlepší holka na světě!“
„Ahoj!“
„Měl jsem se tady dobře.“

UKAZATELE
Výchovně rekreační tábor Olešná
Počet účastníků

21

Počet vedoucích

9

Počet táborů

1

CO SE UDÁLO V ROCE 2017
Výchovně rekreační tábor STŘED, z. ú. nesl název Boží olympiáda. Jak
už název napovídá, účastníci se věnovali olympijskému klání. Aby vše
nebylo úplně předvídatelné, v olympijských disciplínách se jednalo o
netradiční aktivity, jejichž cílem byla aktivní spolupráce, podpora kvalit
jednotlivců a tím dosažení společného cíle vítězství a zlatých medailí.
Významný prvek programu sehráli bohové (vedoucí), kteří dávali nejrůznější úkoly, týkající se olympiády samotné a často i jejich vlastních
rozmarů. Bohové se často nudili a olympiáda pro ně byla způsobem,
jak se zabavit. Děti si mohly užívat také zábavné i doplňkové prvky programu, kterými byla například dopingová kontrola nebo výlety do okolí
základny.
Pro tento rok byla zvolena lokalita obce Olešná ležící v blízkosti Nového
Města na Moravě. Obec leží v kopcovité krajině počínajících žďárských
vrchů. Lokalita skýtá plnohodnotné sportovní využití plné luk, kopců a
lesů se zajímavým okolím. Zázemí pro tábor poskytla osvědčená táborová základna v Olešné, kterou provozuje místní Dům dětí a mládeže.

SPOLUPRÁCE
TZ Olešná – DDM Nové Město na Moravě, Město Moravské Budějovice,
Město Jemnice, Město Třebíč, Budějovická lékárna MB.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Příspěvky účastníků.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Ondřej Ferdan, DiS., ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600
Vedoucí na táboře: Ondřej Ferdan, Dana Němcová, Jiří Dvořák, Veronika
Janoušková, Zuzana Rovenská, Kateřina Sýkorová, Petra Pustinová, Jana
Součková, Hanzalová Petra
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Educational and recreational camps
To implement educational and recreational camps, the organization has a mandate under the Act No. 359/1999 Coll. to the social- legal protection of
children.
ANNOTATION
The Educational and recreational camps aim to offer interesting leisure.
Significant specific of our camps is an individual approach to individual
participants which is fulfilled by a limited number of children and enhanced number of leaders. Our leaders could have the ability to track
individual needs and behaviour of children.
OBJECTIVE
• to contribute experiential method to reduce a risk behaviour among
youth,
• to teach them how to use their free time meaningfully,
• to engage children and youth in a peer group and help them to
improve their teamwork,
• to pay attention on cooperation, functioning in a group,
self-knowledge, how to communicate together etc.
TARGET GROUP
Children and young people aged 7-15 years, from Moravské Budějovice,
Jemnice, Třebíč and surroundings, who spend their time during holidays
in a passive and unorganized way, who lack a traditional offer of leisure
activities or who is from socially disadvantaged families or foster families.

"I liked it very much, the leaders were too nice. I will definitely go
next time.
You were so fine!"
"It was great, you were the best!"
"You are great, people thank you for everything."
"Kačka is the best girl in the world!"
"Hello!"
"I was good here."

INDICATORS
Educational and recreational camp Olešná
Number of participants

21

Number of leaders

9

Number of camps

1

WHAT HAPPENED IN 2017
The Educational and recreational camp STŘED, z. ú., was this year under
the name the God's Olympiad. As the name suggests, the participants
were engaged in the Olympic Games. To be unpredictable, the Olympic
disciplines were non-traditional activities aimed at actively cooperating,
promoting the individual's qualities, and thus achieving the common
goal of victory and gold medals. An important element of the program
was played by the gods (leaders), who gave a variety of tasks concerning
the Olympics themselves and often their own whims. The gods were often bored and the Olympics were for them a way to have a fun. Children
could also enjoy entertaining and complementary features of the program, such as doping control or excursions to the vicinity of the base.
For this year, we had the base in the Olešná village, which is located
near Nové Město na Moravě. The village is situated in a hilly landscape
at the start of Žďárské hills. The location offers a full sporting use, it is full
of meadows, hills and forests with interesting surroundings. The camp
Olešné is run by the local Children and Youth House.

COOPERATION
Tourist base Olešná - Children and Youth House Nové Město na Moravě,
City of Moravské Budějovice, City of Jemnice, City of Třebíč, Budějovická
Pharmacy in Moravské Budějovice.
SOURCES OF FUNDING
Contributions of participants.
TEAM
The program coordinator:
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, phone: + 420 775 725 600
Leaders: Ondřej Ferdan, Dana Němcová, Jiří Dvořák, Veronika Janoušková, Zuzana Rovenská, Kateřina Sýkorová, Petra Pustinová, Jana Součková,
Hanzalová Petra
Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2017
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Významné projekty / Significant Projects
Profesionalizace organizace STŘED, z. ú. / Profesionalization of STŘED, z. ú. Organisation
Doba realizace / Time of realization: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018, R. Č.: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863
V polovině realizovaného období projektu byl díky prostředkům z Evropského sociálního fondu zahájen proces vedoucí k aktualizaci organizačního
řádu STŘED, z. ú., vytvoření dokumentu s názvem Strategie STŘED, Akční plán a Fundraisingová strategie 2017 – 2022. Dokumenty se zabývají
kapitolami strategického plánování, materiálního zabezpečení, finanční analýzou a efektivitou fundraisingu. Důležitým krokem bylo spuštění propagační kampaně, kdy se za pomocí PR pracovníka zvýší povědomí organizace směrem k veřejnosti, klientům, donátorům nebo spolupracujícím
institucím.
In the middle of the project period, thanks to the funds from the European Social Fund, the process leading to the updating of the organizational
order of STŘED, z., The creation of a document called Strategy of STŘED, Action Plan and Fundraising Strategy 2017 - 2022 was initiated. The documents deal with chapters of strategic planning, material security, financial analysis and fundraising efficiency. An important step was to launch
a promotional campaign where, with the help of a PR employee, the organization's awareness is increased towards the public, clients, donors or
collaborating institutions.

Rozvoj kvality služeb / Development of service quality
Doba realizace / Time of realization : 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. Klíčovým produktem projektu bude vytvoření produktu „Portfolio dovedností sociálních pracovníků“, jehož součástí
jsou kvalifikační kritéria šitá na míru jednotlivým sociálním pracovníkům organizace a druhům služeb. Specifická kritéria budou definována na základě vypracovaných analýz, reflexí ze vzdělávacích kurzů, týmových supervizí a kulatých stolů, kterých se budou účastnit zástupci jiných organizací
pracujících v sociálních službách. Výsledný produkt bude přenositelný a k dispozici dalším organizacím.
For two years, the organization received funds from the European Social Fund for the process of improving the quality of social services in the
area of supervision, education and analytics. The key product of the project will be the creation of the "Portfolio of Skills of Social Workers", which
includes qualification criteria tailored to individual social workers and types of services. Specific criteria will be defined on the basis of analyses,
reflections from training courses, team supervision, and roundtables attended by representatives of other organizations working in social services.
The resulting product will be portable and available to other organizations.
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Významné akce / Significant Action
Aktivizační pobyt pro mládež / Activation stay for young people
Doba realizace / Time of realization : 26. 8. 2017 – 2. 9. 2017.

Základna byla v Budišově u Třebíče v areálu sportovně rekreačního
střediska DTJ Vysočina. Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dospívajících ve
věku 13 – 18 let. Společně s nimi bylo na pobytu 5 vedoucích, kteří zajišťovali program. Cílem projektu bylo zvýšit šance cílové skupiny, aby
byla schopna zvládat přechod do běžného života a zvýšila si tak šanci
pro dobrou integraci do společnosti.
Realizace letního pobytu byla možná díky finanční podpoře z Grantového programu „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“.
The base was in Budišov, near Třebíč, in the area of the sports recreation centre. There were 12 adolescents aged 13-18 years. Together with
them, there were 5 leaders who had arranged the program. The aim of
the project was to increase the chances of the target group to be able
to cope with the transition to normal life, thus increasing the chance
for good integration into society.
The realization of the summer stay was possible thanks to financial
support from the Grant Program "Healthy City - Crime Prevention and
Drug Issues".

Kyberzákusek - diskuse s internetovou generací
Cyber Dessert - A discussion with an internet generation
Tak se jmenovala výchovně preventivní akce pracovníků našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko, která se konala 24. 10.
v sále Budivoj v Moravských Budějovicích. Diskutovalo se na téma internetové dostupnosti, sextingu, mobilů, mladé generace a ohroženích na netu. Pořadatelé skvěle namixovali účastníky diskuse. Byli to zástupci různých pohlaví, profesí a odborností, zástupci cílové skupiny
i laické veřejnosti. Dostali se ke slovu zástupci všech generací a bylo očividné, že každá generace se na toto téma dívá svýma očima. Zároveň
však bylo cítit snahu o pochopení jiné generace. Akce byla realizována v rámci projektu
#nealko.
This was the educationally preventive event
of the staff of our Low-Threshold Children's
and Youth eMBečko, which took place on
24th October in the Budivoj Hall in Moravské Budějovice. Discussing Internet access,
sexting, mobile, younger generations and
threats on the net. The organizers have greatly mixed the participants in the discussion.
They were representatives of different sexes,
professions and expertise, representatives
of the target group and the general public.
Representatives of all generations have come
to the word and it has been obvious that
every generation is looking at it with its own
eyes. At the same time, however, it felt like
trying to understand another generation. The
event was implemented as part of the #nealko project.
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Významné akce / Significant Action
Návštěva korejských dobrovolníků / Visit of Korean volunteers
14. – 24. srpna 2017 / From 14th to 24th August 2017
O velké zpestření se v létě postarali dobrovolníci z Jižní Koreji. Ve spolupráci s Domovem bez zámku z Náměště nad Oslavou jsme celou návštěvu zaštiťovali. Tito dobrovolníci, za pomoci překladatelů, pomáhali v organizacích pracujících s dětmi, mládeží, seniory a osobami se zdravotním postižením
v městech Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a jeho okolí. Po dobu 10-ti dnů trávili čas s klienty, které aktivizovali k volnočasovým aktivitám a předvedli jim tradiční korejské zvyky, tance, oděvy a jídla.
South Korea's volunteers was great variegation of this summer. We cooperated with Domov bez zámku from Náměšť nad Oslavou throughout whole
visit. These volunteers, assisted by translators, helped organizations working with children, youth, seniors and people with disabilities in the towns
of Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí and its surroundings. For 10 days, they spent time with clients who activated for
leisure activities and showed them traditional Korean customs, dances, clothing and meals.

MANN+HUMMEL den / MANN+HUMMEL day
9. září 2017 / 9th September 2017
Společnost MANN+HUMMEL je významným sponzorem aktivit STŘED, z. ú., a tak jsme opět nemohli chybět na jejich tradičním Rodinném dni. Naši
pracovníci se spolupodíleli na zajištění her a zábavných soutěží během soutěžního odpoledne, kterého se zúčastnilo více než 300 dětí. U našich stanovišť si děti měly možnost vyzkoušet třídění odpadu, zvířátkový kvíz nebo nám za malou odměnu nakreslit obrázek. Všichni jsme si odpoledne moc užili.
MANN + HUMMEL is a major sponsor for activities of STŘED, z. ú., so we could not miss their traditional Family Day for sure. Our employees participated
on children´s games and fun competitions during this afternoon. Event attended by more than 300 children. At our points, kids had the opportunity
to try out waste sorting, a pet quiz, or we could draw a picture for a small reward. We all enjoyed the afternoon.
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Významné akce / Significant Action
Srdce plné respektu / Respectfull heart
1. října 2017 / 1st October 2017
Díky spolupráci se společností MANN+HUMMEL jsme dostali příležitost zapojit se i do druhého ročníku benefiční akce Srdce plné respektu, která se
tento rok konala na Karlově náměstí a přilákala více než 6000 lidí. Pro dětské návštěvníky jsme připravili výtvarnou dílničku na výrobu papírových zapichovátek nebo stojánků s podzimním motivem, která se těšila velkému zájmu dětí i jejich rodičů. Moc děkujeme za příležitost být součástí této události
a dát touhle cestou lidem v Třebíči vědět o našich aktivitách.
Thanks to our cooperation with MANN + HUMMEL, we were given the opportunity to participate in the second year of the Heart of Excellence, which
took place this year on Karlovo náměstí and attracted more than 6,000 people. For children's visitors, we have prepared an artwork place for the production of paper flip-flops or stands with autumn motif, which enjoyed the great interest of children and their parents. Thank you very much for the
opportunity to be part of this event and to let people in Třebíč know about our activities.

Zdobení vánočních stromků / Decorating of Christmas trees
17. prosince 2017 / 17th December 2017
Zdobení vánočních stromků symbolizuje spolupráci různých organizací pomáhajících v zájmu dětí. O inspirativní nazdobení pětice stromků se proto
tento rok postaraly pracovnice Klubu Naděje OSPOD Třebíč, sestřičky z novorozeneckého oddělení Nemocnice Třebíč, dobrovolnice z Dobrovolnického
centra, pracovnice Střediska výchovné péče a pěstounská rodina z programu Náhradní rodinná péče. Tento podvečer byl ještě výjimečnější než minulé
ročníky tím, že jsme mohli díky finančnímu daru od společnosti IFRE a.s. podpořit naši klientskou rodinu, která byla vybrána z našeho programu Sociální
asistence a poradenství. Děkujeme za skvělý kulturní program žákům a jejich učitelům ze ZUŠ Třebíč a sboru Coruscante, kteří podpořili tuto benefiční
akci bez nároku na honorář a moderátorovi Michalovi Halačkovi, který již po několikáté dodal večeru neopakovatelný ráz. Zdobení se mimo široké
veřejnosti zúčastnili i zástupci sponzorů a starosta města Ing. Pavel Janata.
Decorating of Christmas trees symbolizes the collaboration of various organizations that help children. The inspirational decoration of the trees was this
year attended by the Naděje Club of Social department of Třebíč, nurses from the Třebíč Hospital, volunteers from the Volunteer Centre, the Centre for
Educational Care and the foster family from the Replacement Family Care Program. This evening was even more exceptional than last years, because
we were able to make a donation from IFRE a.s. to support our client family, which was selected from our Social Assistance and Counseling program.
Thanks for a great cultural program to pupils and their teachers from ZUŠ Třebíč and the Coruscante Corps who supported this benefit without a fee
and moderator Michal Halačka, who gave the evening several times unrepeatable character. Outside the general public were also attended by representatives of sponsors and Mayor Ing. Pavel Janata.
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Finanční zpráva / Financial Report
Přehled příjmů v r. 2016 / Income overview in 2016
Státní dotace / State
Grants

MPSV Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí / MLSA Department of family policy and
aging

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí - dotační program Rodina / Department of
family policy and aging - Grant program Family

Úřad práce / Job Office

Náhradní rodinná péče / Foster Care

3 706 017,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE / Job Office Grants TOTAL

3 706 017,00

MVČR / HO

CELKEM DOTACE MPSV ORPS / Grants MLSA DFPA TOTAL

Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením / Senior and disabled people
program
CELKEM DOTACE MVČR / HO Grant TOTAL

MŠMT / MSYS

Dlouhodobé programy selektivní primární prevence STŘED / Long-term programs of
selective primary prevention STŘED
CELKEM DOTACE MŠMT / MSYS Grants TOTAL

CELKEM STÁTNÍ DOTACE / STATE GRANTS TOTAL
Státní dotace prostřednictvím Kraje
Vysočina / State
Grants through Vysočina Region
Kraj Vysočina / Vysočina Region

MPSV registrované sociální služby / MLSA registred social services

43 000,00
161 980,00
161 980,00

Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED

1 077 000,00
1 271 000,00

NZDM eMBečko / Low-treshold facility for youth eMBečko

1 170 000,00

CELKEM DOTACE MPSV / MLSA Grants TOTAL

3 518 000,00

Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED

210 000,00

NZDM eMBečko / Low-treshold facility for youth eMBečko

213 000,00

Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling

365 000,00
52 000,00

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú. / Volunteer Centre STŘED, z. ú.

180 000,00

Programy primární prevence / Primary prevention programs

445 200,00

Fond Vysočina - Cestou sociální prevence (odpisy) / Vysočina Fund - The way of social prevention (write-offs)
CELKEM KRAJ VYSOČINA / Vysočina Region TOTAL
Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství / City of Třebíč - social assistance and couseling
Město Třebíč - Dobrovolnické centrum / City of Třebíč - Volunteer Centre
Město Třebíč - Šance ve STŘEDu / City of Třebíč - Chance in STŘED
Město Třebíč - Programy primární prevenceCity of Třebíč – Primary Prev. Programs
Město Třebíč- Linka důvěry STŘED / City of Třebíč Helpline STŘED

42 603,00
44 501,00
1 552 304,00
279 700,00
76 000,00
800,00
128 800,00
7 700,00

Město Třebíč - GPZM projekt „Škola výchovy“ je šance pro rodiče a pěstouny / City of Třebíč - GPHC project „School of Education“ is
a chance for parents and fosters

30 000,00

Město Třebíč - GPZM projekt Vzdělávání pedagogů / City of Třebíč - GPHC project Teachers trainings

20 400,00

Město Třebíč - GPZM projekt Aktivizační pobyt pro mládež / City of Třebíč - GPHC project Activating camp for youth

25 000,00

MěstoTřebíč - prevence kriminality Otevřená skupina a poradenství

162 000,00

Moravskobudějovický mikroregion / Micro Region Moravské Budějovice

140 000,00

Moravské Budějovice - prevence kriminality "Moravské Budějovice -nealko" / City of Moravské Budějovice - Crime Prevention "Moravské Budějovice – non-alcohol"

189 000,00

Město Jemnice / City of Jemnice
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED / Vysočina Region´s municipalities - Helpline STŘED
CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA / CITIES AND MUNICIPALITIES OF VYSOČINA REGION TOTAL

90 000,00
40 460,00
1 189 860,00

Fondy EU, ESF, OPZ Šance ve STŘEDu / EU Funds, ESF, OPZ Chance in STŘED

599 754,00

Fondy EU, OPZ Rozvoj kvality služeb / EU funds, OPZ Development of quality of services

350 902,00

Fondy EU, OPZ Profesionalizace organizace STŘED, z. ú. / EU, OPE Professionalisation of STŘED organisation

355 785,00

Fondy EU, ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy / / ROP SE Centre of Prevention and assistance - write-offs
CELKEM FONDY EU, EHP / EU, EEA FUNDS TOTAL
Nadace / Foundations

43 000,00

Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling

Fond Vysočina - Dostupnost služby pro klienty s omezením (odpisy) / Vysočina Fund - Availibility of service for clients with limits (write-offs)

Fondy EU, EHP / EU,
EEA Funds

75 076,00

3 986 073,00

Šance ve STŘEDu / Chance in STŘED

Města a obce Kraje
Vysočina

75 076,00

Nadace J & T / J & T Foundation
NADACE CELKEM / Foundations Total

394 018,00
1 700 459,00
241 923,00
241 923,00

Tržby za školení a besedy / Income for trainings and discussions

212 964,00

Tržby za služby organizacím / Income for services to other organisations

225 025,00

Tržby z akcí / Income for events

10 000,00

Tržby za supervize a psychologické poradenství / Income for supervisions and psychological counseling

180 000,00

Tržby za tábory a ubytování / Income for camps and accomodation

159 900,00

Tržby za maloobchod / Income for retail
Tržby za reklamu / Income for advertisement
Tržba z drobného majetku / Income for small property
CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI / OWN ACTIVITY INCOMES TOTAL
CELKEM DARY / GIFTS TOTAL
CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY / INTERESTS AND OTHER RETURNS TOTAL
CELKEM PŘÍJMY ZA STRAVENKY OD ZAMĚSTNANCŮ / INCOME FROM EMPLOYEES TOTAL
CELKEM VÝNOSY / RETURNS TOTAL
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1 762,00
20 000,00
31 500,00
841 151,00
99 165,00
6 743,00
186 480,00
13 322 158,00

Finanční zpráva / Financial Report
VÝDAJE / COSTS
Osobní náklady celkem / Personal Costs Total
Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce / Employees wages, work agreemens (WWA), employment agreements (WEA)
Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP / Social insurance for employees
wages, WWA, WEA
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY / PERSONAL COSTS TOTAL
ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY / LEGAL SOCIAL COSTS
Stravenky / Food vouchers
Pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění / Volunteers insurance, Accident insurance
CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY / LEGAL SOCIAL COSTS TOTAL
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY / MATERIAL COSTS
Potraviny / Foodstuff
Kancelářské potřeby / Office supplies
Režijní materiál - tonery, čistící prostředky / Overhead material - toners, cleaners …
PHM / Fuels
Drobný majetek / Small assets
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY / MATERIAL COSTS TOTAL
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY / NON-MATERIAL COSTS
Provoz budovy Třebíč / Building Costs Třebíč
Provoz budovy Moravské Budějovice / Building Costs Moravské Budějovice
Opravy vozidel / Car repairs
Telefony, internet, poštovné / Phones, internet, post
Cestovné zaměstnanců / travel of employees
Cestovné dobrovolníků / travel of volunteers
Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty / transport, accomodation and food for camps, stays
Právní a ekonomické služby / Juristic and economical services
Školení a kurzy / Trainings and courses
Propagace / Publicity
Ostatní daně, poplatky, úroky , penále / Other taxes, fees, interests, penalties
Pojistné vozidel, cestovní pojištění / car insurance, travel insurance
Odpisy technického zhodnocení budov / Technical valorization of buldings write-offs
Odpisy vozidel / Car write-offs
Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT) / Other services (parking, audit, member fees, other services IT)
Nájemné vozidel, budov / Car and buildings rents
Dary / Gifts
CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY / NON-MATERIAL COSTS TOTAL
CELKEM NÁKLADY / COSTS TOTAL
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / ECONOMICAL RESULT
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7 297 228,00
2 266 873,00
9 564 101,00
372 960,00
42 582,00
415 542,00
35 256,00
15 898,00
123 819,00
194 849,00
80 288,00
450 110,00
270 012,00
75 696,00
27 642,00
139 167,00
51 734,00
67,00
295 449,00
13 000,00
468 742,00
39 123,00
10 636,00
29 267,00
428 390,00
126 492,00
455 382,00
464 984,00
25 500,00
2 921 283,00
13 351 036,00
-28 878,00
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ROZVAHA / BALANCE-SHEET
Aktiva / Assets

Stav k 31.12. 2017 v tisících
Status to 31.12. 2017, in thous. CZK

Dlouhodobý nehmotný majetek / tangible assets

84

Dlouhodobý hmotný majetek / tangible fixed assets

15444

Oprávky k dlouhodobému majetku / tangible assets maintenance

-5860

Pohledávky celkem / Receivables Total

76

Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial property

4880

Poskytnuté zálohy / Given deposits

93

Jiná aktiva celkem / Other assets Total

554

Aktiva celkem / Assets Total

15271

Pasiva / Liabilities

Stav k 31.12. 2017 v tisících
Status to 31.12. 2017, in thous. CZK

Jmění celkem / Assets Total

9932

Výsledek hospodaření celkem / Economy result Total
Krátkodobé závazky celkem / Short-term liabilities Total

-29
1815

Dlouhoddobé závazky celkem / Long-term liabilities Total
Jiná pasiva celkem / Other liabilities Total

53
3500

Pasiva celkem / Liabilities Total

15271
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / PROFIT AND LOSS

Náklady / Costs

Stav k 31.12. 2017 v tisících
Status to 31.12. 2017, in thous. CZK

Spotřebované nákupy celkem / Total purchases

1101

Služby celkem / Total services

1679

Osobní náklady celkem / Personal Costs Total

9980

Daně a poplatky celkem / Taxes and fees Total

11

Ostatní náklady celkem / Other costs Total

25

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem / Write-offs, sold assets, reserve and
repair items production Total

555

Daň z příjmu celkem / Income tax Total
Náklady celkem / Costs Total
Výnosy / Returns

0
13351
Stav k 31.12. 2017 v tisících
Status to 31.12. 2017, in thous. CZK

Tržba za vlasní výkony a zboží celkem / Income for own actions and commodity Total

810

Ostatní výnosy celkem / Other income Total

193

Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem / Income for sold assets, reserves and
repair items settling Total
Přijaté příspěvky celkem / Recieved contributuions Total

31
450

Provozní dotace celkem / Operation donations Total

11838

Výnosy celkem / Income Total

13322

Výsledek hospodaření před zdaněním / Economical result before taxation

-29

Výsledek hospodaření po zdanění / Economical result after taxation

-29

Sestaveno ke dni 28. 3. 2018 / Composed till 28. 3. 2018
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Výrok auditora / Auditor’s Report
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Pracovníci STŘED, z. ú. / Personnel 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

Bc. Tereza Nekulová, DiS.

Dana Němcová

Lada Niederhafnerová, DiS.

Zuzana Nováčková, DiS.

Mgr. Hana Oravcová

Bc. Pavla Matějková

Mgr. Petra Pustinová

Bc. Barbora Pipášová

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Mgr. Alena Sladká

Mgr. Jana Součková

Kateřina Sýkorová, DiS.

Mgr. Dagmar Viskotová

Bc. Karel Vondráček
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Poděkování / Thanks

Naše práce je pro nás smyslem života. Díky Vaší podpoře je naše cesta k cíli méně klikatá!
Děkujeme.
Our work is a sense of our lifes. Thanks to your support is our mission less zigzagging!
Thank you.
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Náš hlavní sponzoři:

Naši hlavní donátoři:

město Jemnice
Moravské Budějovice
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Kontaktní informace
Contact information
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 / Registration number: 70 870 896
Bankovní spojení / Bank account:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č. ú.: 9500006266/7940
www.stred.info
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