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Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři a podporovatelé,
 
nevnímám výroční zprávu za rok 2016 jako produkt, který zvýší povědomí o organizaci, ale jsem 
přesvědčena o tom, že „akce“ jsou drobné střípky pomoci lidem, kteří se dostanou do nesnází 
a nevědí si rady. Třeba s tím, jak se zapojit do komunity, jak vychovávat svoje děti a porovnat se 
s jejich dospíváním, jak čelit chaotickému informačnímu prostředí, jak si udržet osobní identitu 
a zároveň být v souladu se svým okolím, které se musí neustále vypořádávat s rozchody a ztrá-
tami svých blízkých.
 
Velmi si vážím svých spolupracovníků, kteří vnímají svoji práci pokorně a pomoc potřebným 
je pro ně posláním.  Cením si toho, že jsou připraveni vnímat negativní trendy, které ohrožují 
stabilitu rodiny a mají snahu hledat preventivní, poradenské a terapeutické nástroje pomoci 
a neustále se vzdělávají. Těším se z toho, že soukromý sektor je rok od roku žádanějším partne-
rem státní správy a samosprávy a může fungovat jako partner v zájmu pomoci rodinám, dětem a občanům kraje Vysočina. Jsem přesvědčena o tom, 
že naše vize není bezbřehá a dává prostor pro individuální posílení a rozvoj rodin i jednotlivce.
 
A jak jdeme dál cestou naší vize? Do roku 2022 chceme být vyhledávanou organizací, která v Kraji Vysočina a jeho blízkém okolí pomáhá rodinám 
a jejím členům s osobním rozvojem a také s předcházením a řešením jejich problémů.
 
Domnívám se, že v  tomto rychle se měnícím prostředí a shonu je poslání naší organizace v souladu s potřebami občanů měst kraje Vysočina  
a o výsledcích naší práce se dočtete dále v textu.
 

S přáním příjemného čtení
Martina Bártová

Ladies and gentlemen, dear readers and supporters,

I do not see the annual report for 2016 as a product that will raises awareness of the organization but I am pretty sure that „actions“ are tiny frag-
ments of a help for people who get into troubles and who are lost - maybe how to get involved into the community, how to educate their children 
and deal with their teen age, how to face a chaotic information environment, how to maintain their personal identity and at the same time to be 
in harmony with their environment, which must constantly deal with gaps and losses of loved ones.

I very much appreciate my co-workers who perceive their work humbly and the help they need is a mission for them. I appreciate that they are 
ready to perceive negative trends which endanger stability of families and to seek preventive, counselling and therapeutic tools of help and they 
are constantly educating themselves. It makes me happy that the private sector is year-to-year a stronger partner of the state administration and 
self-government and that it can act as a partner in the interest of helping families, children and citizens of the Vysočina Region. I am convinced that 
our vision is not borderless and gives a space for an individual strengthening and development of families and individuals.

And how do we continue with our vision? By 2022, we want to be a sought after organization that helps families and their members with a personal 
development in the Vysočina Region and its surroundings, as well as with the prevention and solution of their problems.

I believe that, in this rapidly changing environment and rush, is our mission in an accordance with needs of citizens in the Vysočina region,  
and about results of our work you can read further in the text.

With the wish of a pleasant read
Martina Bártová
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Štěstí není něco, co je již vytvořeno, ale pochází z vašich akcí. 
Dalajlama

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
Dalai Lama

Mgr. Martina Bártová 
Ředitelka / Director

Práce vedoucí organizačního střediska je velmi pestrá a přináší mnoho nečekaného. Přizpůsobovat 
se stálým změnám není vždy jednoduché. Proto se držím této myšlenky: „Nemusím pokaždé dělat, 
co se mi líbí. Ale vždycky můžu najít radost a zalíbení v tom, co dělat musím“. 

A job of an organizing center´s leader is very rich and brings me unexpected. React to constant 
changes is not always easy. That‘s why I keep this thought: „I do not always do what I like. But I can 
always find a joy in that what I have to do. „

Lenka Homolková 
Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník / Head of the Organizational Centre and 
economic worker

„Chyby jsou součástí života. Pokud je neděláš, nikdy se nepoučíš. Pokud se nikdy nepoučíš, nemáš 
šanci se zlepšit.“
Je lidské chybu udělat, ale charakter člověka se ukáže až tehdy, když své provinění přizná. Přizná-
ním chyb si člověk zvyšuje šanci ke zlepšení, a to především ve vztazích k druhým nebo k sobě 
samému.

„Mistakes are part of a life. If you don´t make them, you will never learn. If you will never learn, you 
don´t have a chance to improve. „
It is the human to make a mistake, but the human character shows up when it is admitted.  
Admitting mistakes increases the chance for improvement, especially in relations to others or  
to self.

Bc. Karel Vondráček
Vedoucí střediska sociálních služeb / Head of the Centre of Social services

Motto vedoucích pracovníků / Motto of management
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Informace o organizaci: 
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice
www.stred.info
Tel.: +420 775 725 655

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

Hodnoty:
• Profesionalita
• Odborný růst
• Zodpovědnost
• Otevřená komunikace
• Loajalita

Information about the organization:
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice
www.stred.info
Tel.: +420 775 725 655

Vision:
STŘED, z. ú. helps people in the development, in the preventing and solving problems.

Values:
• Professionalism
• The professional development
• Responsibility
• Open communication
• Loyalty

Organizační struktura Organizational structure

Třebíč Moravské Budějovice
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Sociální asistence a poradenství Social assistance and counselling

ANOTACE
Obsahem služby je poskytování pomoci rodinám v nejrůznějších život-
ních situacích, s nimiž si samy nedokáží poradit. Sociální asistentky po-
máhají 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 pro-
bíhá většinou v intenzivní spolupráci s pracovníky sociálního odboru.  

POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které ne-
příznivě ovlivňují jejich život.

CÍL
• Nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (0-15 let). Jedná se např. o rodi-
ny 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 2016
Rok 2016 se nesl v duchu intenzivní spolupráce s pracovníky sociálních 
odborů při řešení velmi komplikovaných případů. To se projevilo sníže-
ním počtu rodin a současně prodloužením doby poskytování služby 
a nárůstem počtu intervencí. 
Inovací služby je program Kids´Skills, který jsme v průběhu roku začali 
cíleně aplikovat u vybraných rodin při práci s dětmi. Za podpory gran-
tového programu Zdravé město jsme se zaměřili na rozvoj výchovných 
dovedností rodičů a nově jsme otevřeli ve spolupráci se sociálním od-
borem v Třebíči rodičovskou skupinu pro rodiče dětí v evidenci SPOD. Ve 
spolupráci se ZŠ Na Kopcích jsme začali realizovat vzdělávací program 
pro rodiče, který bude pokračovat ještě v první půlce následujícího roku. 
V červenci jsme opět přenesli na krátko své působiště do Rudíkova, kde 
proběhl další ročník Letních dílen pro děti od 4 do 10 let. Nevynechali 

ANNOTATION
The service provides assistance to families in various life situations in which 
they cannot handle themselves. Social assistants help families to orientate 
in such 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 pro-
blems that unfavourably affect their lives.

OBJECTIVE
• to offer a new possibilities leading to change  for threatening situation  
 of the family.

TARGET GROUP
Service clients are families with children in age 0 to 15 years. These fami-
lies include incomplete families, families with disabled persons, families 
in general crisis (divorce, loss of a family member, job loss, debt, exe-
cution, 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 2016
The year 2016 was full of intensive cooperation with social departments 
in dealing with very complicated cases. This resulted in reducing a num-
ber of families and at the same time in providing time availability of the 
service and increase a number of interventions.
The service was innovating via Kids‘ Skills program which has been 
applied during the year for selected families in working with children. 
We have focused on developing educational skills of parents and we 
opened parent group for parents of children recorded in social de-
partment - in cooperation with the Social Department in Třebíč. We be-
gan with implementing a training program for parents in cooperation 
with elementary school Na Kopcích.

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, 
Město Znojmo, Město Dačice, Nadační fond J&T, Na počátku o.p.s., Do-
mov pro matky Třebíč, Občanská poradna Třebíč, RC Andílci Hrotovice, 
Třebíčské centrum, o.s., ZŠ Rudíkov, ZŠ Budišov, ZŠ Lubnice, ZŠ Na Kop-
cích, MŠ Čtyřlístek Třebíč, MŠ Rudíkov, MŠ Nárameč.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR, Kraj Vysočina, Nadační fond J&T, NROS. 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Mgr. Hana Oravcová, e-mail: oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664

Pracovník programu:
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, tel.:  775 725 671
Bc. Zuzana Rovenská,DiS., e-mail: rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662
Bc.  Veronika Janoušková, e-mail: janouskova@stred.info, tel.: 775 725 645

COOPERATION
City of Třebíč, City of Moravské Budějovice, City of Náměšť nad Oslavou, 
City of Znojmo, City of Dačice, J&T fund, Na počátku o.p.s., Home for 
mothers Třebíč, Civic counselling Třebíč, FC Andílci Hrotovice, Třebíčské 
centrum, o.s., ES Rudíkov, ES Budišov, ES Lubnice, ES Na Kopcích, NS Čtyř-
lístek Třebíč, NS Rudíkov, NS Nárameč.

SOURCES OF FUNDING
City of Třebíč, City of Moravské Budějovice, MLSA ČR, Vysočina Region, 
J&T fund, NROS.

TEAM
The program coordinator: 
Mgr. Hana Oravcová, e-mail: oravcova@stred.info, phone: 775 725 664

Program workers:
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, phone: 775 725 671
Bc. Zuzana Rovenská,DiS., e-mail: rovenska@stred.info, phone: 775725662
Bc. Veronika Janoušková, e-mail: janouskova@stred.info, phone: 775 725 645

In July, we transferred briefly to our place in Rudíkov where there was 
a next edition of Summer workshops for children up 4 to 10 years. We 
did not missed a participation on traditional events during the year, 
such as fairs of social services in Třebíč, Znojmo, Humpolec; there was 
also a participation in committees for social and legal protection and 
social work groups etc. 
At the end of the year, there was organizational change in the service 
– the Social assistance and counselling program detached from Foster 
care service. This change has also brought some team changes and in-
tensive training of new staff - the service is ready to continue in 2017 
with the same quality as before.
We joined Christmas in a box event and our clients had a chance to get 
a gift package, especially children from underprivileged families. Pac-
kages were filled by voluntary donors and we joint that kind of activity 
for the first time.

Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. This service is registered to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as social services for families with children.

UKAZATELE

Individuální práce s rodinou

Počet rodin 36

Počet dětí 88

Počet konzultací 901

Počet jednorázových kontaktů 67

Počet hodin přímé práce 773

Průměrná délka spolupráce 8,5 měsíce

Počet pracovníků 3

Semináře, přednášky

Počet besed, přednášek konferencí 4

Počet účastníků 51

Letní dílny

Počet účastníků 19

INDICATORS

Individual work with family  

Number of families 36

Number of children 88

The number of consultations 901

Number of single contacts 67

Number of working hours 773

The average length of cooperation 8,5 months

Number of employees 3

Seminars, lectures

Number of meetings, lectures, conferences 4

Number of participants 51

Summer Workshops

Number of participants 19

jsme účast na tradičních akcích v roce, jako jsou veletrhy sociálních slu-
žeb v Třebíči, Znojmě, Humpolci, nechyběla ani naše účast v komisích 
sociálně-právní ochrany, na pracovních skupinách poskytovatelů soc. 
služeb v kraji a dalších.
Na konci roku došlo k organizační změně ve službě – k oddělení pro-
gramu Sociální asistence a poradenství od programu Náhradní rodinné 
péče. Tato změna s sebou přinesla i personální obměnu týmu a intenziv-
ní zácvik nových pracovníků, aby služba mohla v novém roce pokračo-
vat ve stejné kvalitě jako dosud. 
Našim klientům přinesly v závěru roku radost dárkové balíčky z akce Vá-
noce v krabici. Zapojili jsme se do ní letos poprvé na podnět Městského 
kulturního střediska v Jaroměřicích nad Rokytnou. To oslovilo dobrovol-
né dárce a naplnilo drobnými dárky vánoční balíčky, které jsme rozvezli 
pro děti ze sociálně slabých rodin. 

Klientce jsme pomáhali v době po rozvodu, přišla o bydlení, měla fi-
nanční potíže a také přestala zvládat výchovu dětí. Kromě běžného 
poradenství jsme klientce poskytovali psychickou podporu. Klientka 
hodnotí: „Pokud nějaký problém v naší rodině přetrvával, moc mi po-
mohlo, že jsem mohla o všem otevřeně mluvit s naší asistentkou. Když 
řeknete něco nahlas, líp najdete nějaké řešení. S tím mi služba moc 
pomohla.“ 

We helped a client at the time after divorce; she lost her home, she 
had financial difficulties and she ceased to cope with raising children. 
In addition to regular counselling client, we provided a psychologi-
cal support. The client evaluates: „If there was a persisting problem in 
our family, it helped me very much that I could talk about everything 
openly with my assistant. If you say something aloud, you can find 
a better solution. The service helped me with that. „
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Náhradní rodinná péče Substitutional Family Care

ANOTACE
Náplní programu je komplexní podpora náhradním rodinám při vý-
chově a péči o svěřené děti. Pěstounům poskytujeme sociální, psy-
chologické a terapeutické služby. Zajišťujeme pomoc při zprostřed-
kování 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, kte-
rým 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 2016
V roce 2016 byla zaměřena pozornost především na intenzivní dopro-
vázení náhradních rodičů. S tím souvisel rozvoj programu směrem k in-
dividuální odborné práci se všemi členy jednotlivých rodin. Pracovníci 
absolvovali mnoho výcviků orientovaných na specifické potřeby dětí 
a pěstounů v náhradní rodinné péči. Nabídku služeb jsme tak mohli roz-
šířit o Dyadickou vývojovou psychoterapii, Play terapii, Kids´Skills nebo 
například Videotrénink interakcí. Ke zvýšení odbornosti přispělo i absol-
vování programu PRIDE, kterého se zúčastnil celý tým.
Neméně důležitou oblastí se ukázalo vzdělávání pěstounů a nutnost 
vyhledávat nebo vytvářet kvalitní vzdělávací programy různých forem, 
přizpůsobené přímo potřebám regionu. Výsledkem je nabídka s pest-
rou škálou vzdělávacích programů zahrnující semináře, sebezkušenostní 
skupiny, přednášky, individuální vzdělávání, rodičovské skupiny nebo 
přímo na zakázku vytvářené vzdělávací systémy. Vznikla také za finanční 
podpory Zdravého města Třebíč.

ANNOTATION
The aim of the program is to offer a comprehensive support for foster 
families in upbringing and care of foster children. Within the service we 
provide a social, psychological and therapeutic care of foster parents. 
We provide assistance in arranging contact with biological family of 
a child 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 fami-
lies who have been entrusted or will be entrusted with minor children 
in foster care.

OBJECTIVE
The aim is the foster family that:
• create a stable base for healthy physical and psychosocial development  
 of a child
• is prepared to adequately solve educational situations and to prevent  
 risks associated with them
• is continuously and consistently educating in the care and education of  
 children
• is oriented in basic professional services related to the foster care
• is ready to cooperate with the biological family of the 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 2016
In 2016, an attention was focused on intensive accompanying of fos-
ter parents. In connection of that there was a program development 
towards an individual professional work with all members of particular 
families. Our workers attended many trainings focused on specific ne-
eds of children and foster parents in foster care. We were able to expand 
a range of services for the Dyadic developmental psychotherapy, Play 
therapy, Kids‘ Skills or Videotrainings of interactions. The program PRIDE, 
which was attended by the entire team, let us professionalise. 
We were offering a wide range of educational programs for fosters inclu-
ding seminars, self-experience groups, lectures, individual trainings, pa-
rent groups or other specific custom educational systems. It was reali-
zed partly with a financial support from “the Healthy City” of Třebíč.
We managed to realize a total of five training weekend stays where the-
re was noticed a growing interest. This year we have used locations in 
Vranov and Březová. We organized two stays specifically designed for 
children in foster families as an innovation and in cooperation with the 
Social Department of Třebíč.

SPOLUPRÁCE
Kraj Vysočina, Město Humpolec, Město Moravské Budějovice, Město Ná-
měšť n. Oslavou, Město Pelhřimov, Město Pacov, Město Třebíč, Město Velké 
Meziříčí, Město Znojmo, Město Žďár n.Sázavou, Město Jindřichův Hradec, 
Trialog, Asociace Dítě a rodina, Nadace Sirius, SOS Kormidlo Brno, Hodina 
H, Hotel Kotyza, Miniklub Znojmo, Mgr. Eva Kneblová – psycholog, Nadační 
fond J&T, Centrum Nevýchovy Praha. 

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

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:  
Mgr. Hana Oravcová, e-mail.: oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664

Pracovníci programu: 
Dobroslava Aubrechtová, e-mail: aubrechtova@stred.info, tel.: 775 725 685
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, tel.: 775 725 671
Mgr. Dagmar Medňanská, e-mail: mednanska@stred.info, tel.: 775 725 667
Zuzana Nováčková DiS., e-mail: novackova@stred.info, tel.: 775 725 658
Bc. Barbora Pipášová, e-mail: pipasova@stred.info, tel.: 775 725 663
Bc. Rovenská Zuzana DiS., e-mail: rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662

Podařilo se zrealizovat celkem pět vzdělávacích víkendových pobytů, 
o něž zaznamenáváme rostoucí zájem.  Letos jsme využili lokalitu na 
Vranově a na Březové. Novinkou byly dva pobyty určené přímo dětem 
v náhradních rodinách. Zrealizovali jsme je ve spolupráci se sociálním 
odborem Třebíč. 
Naše rozvojové aktivity jsme rozšířili také směrem ven díky členství 
v asociaci Dítě a rodina. S aktivním příspěvkem jsme se zúčastnili od-
borné konference Rozpravy o institucionální péči, navázali a prohloubili 
mnoho 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 vynikajícím dětským divadelním představením Víti Marčíka 
a jeho souboru.

We have also expanded our development activities outward because 
of membership in the Association of Child and Family. We attended 
professional conferences “Debates on institutional care” with an active 
contribution, we established and deepened contacts with many other 
experts in the field of substitute family care - Endowment Fund J & T, The 
Sirius Foundation, Trialog etc...
Conclusion of enriching a traditional advent foster parents and children 
meeting associated with an excellent children‘s theater performance by 
Víťa Marčík and his group.

UKAZATELE

Individuální práce s rodinou 

Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena  
dohoda o výkonu pěstounské péče

61

Počet svěřených dětí 81

Počet konzultací 722

Počet hodin přímé práce 1120

Počet pracovníků 7

Vzdělávání pěstounů

Počet akcí (kluby, semináře, skupiny) 35

Počet účastníků vzdělávání 223

Počet pobytů/zúčastněných rodin 3/55

INDICATORS

Individual work with family  

The number of foster families, with an agreement in 
the foster care

61

Number of entrusted children 81

The number of consultations 722

Number of working hours 1120

Number of employees 7

Training of foster parents

Number of activities (clubs, seminars, grou ps) 35

Number of participants in training 223

Number of stays/participants 3/55

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.Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění.

COOPERATION
Vysočina Region, City of Třebíč, City of Humpolec, City of Moravské Bu-
dějovice, City of Znojmo, City of Pacov, City of Velké Meziříčí, City of Ná-
měšť n.Oslavou, City of Humpolec, City of Pelhřimov, City of Žďár n.Sá-
zavou, City of Jindřichův Hradec, Trialog, SOS Kormidla Brno, Hodina H, 
o.s., Hospital Třebíč, Miniklub Znojmo, Hotel Kotyza, Mgr. Eva Kneblová 
– psychologist, J&T Fund, The Centre of “NonEducation” Prague, Child 
and Family Association, The Sirius Foundation. 

SOURCES OF FUNDS
Ministry of Labour and Social Affairs, City of Třebíč. 

TEAM
The program coordinator: 
Mgr. Hana Oravcová, e-mail: oravcova@stred.info, phone: 775 725 664

Program workers:
Dobroslava Aubrechtová, e-mail: aubrechtova@stred.info, phone: 775 725 685
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, phone: 775 725 671
Mgr. Dagmar Medňanská, e-mail: mednanska@stred.info, phone: 775 725 667
Zuzana Nováčková DiS., e-mail:  novackova@stred.info, phone: 775 725 658
Bc. Barbora Pipášová, e-mail:  pipasova@stred.info, phone: 775 725 663
Bc. Rovenská Zuzana DiS., e-mail: rovenska@stred.info, phone: 775 725 662

„Jsme s vnučkou samy, její maminka má schizofrenii a i když by si moc 
přála, nemůže se o ni starat. Když k nám začala doprovázející pracovni-
ce chodit, styděla jsem se před ní, vždyť to já vychovala dceru, která se 
zbláznila. Během rozhovorů s pracovnicí mi postupem času docháze-
lo, že stud a vina jsou emoce, které mne paralyzují a drží v křečovitém 
zajetí na místě. Společně s vnučkou jsem se na 11 let izolovala doma 
a soustavně odmítala jakýkoli kontakt z vnějšku. Až nyní mám dojem, 
že se mohu pořádně nadechnout a pustit do mého světa i jiné vůně 
než jenom tu moji.“

„We are alone with granddaughter, her mother has schizophrenia, 
and even if she would really want, she cannot take care of her. When 
an accompanying worker began to see us, I was ashamed in front of 
her; after all I raised a daughter who is crazy. During interviews with 
the worker I started realize that shame and guilt are emotions that 
paralyze me and keeping me in a convulsive captivity. I was isolated 
for 11 years at home together with granddaughter and I was consis-
tently refusing any contact from the outside. Up to now I think I can 
breathe properly and I can get another smell than just mine into my 
world.“
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ANOTACE 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko v Moravských Bu-
dějovicích je sociální služba, kterou mohou využívat děti a mládež čty-
řikrát týdně. Dva dny v týdnu mají možnost navštěvovat ambulantní 
formu služby (klub) a dvakrát týdně chodí terénní pracovníci do lokalit 
(MB a Jemnice) 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 Mo-
ravských Budějovic 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
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 
(jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských vztazích atp.) 
a nemohou nebo se nechtějí zapojit do běžných, volnočasových aktivit 
a tráví volný čas mimo domov.

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
Pracovníci v období celého roku kontaktovali ambulantně i terénně 
mladé lidi a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich aktuálních nepříz-
nivých situacích (partnerské a vrstevnické potíže, výběr střední školy, 
experimentování s návykovými látkami, internetové konflikty, rodinné 
konflikty atp.). Zároveň probíhal pravidelný a cílený sociálně preventivní 
program, odpovídající současným rizikovým trendům, statistickým po-
třebám naší cílové skupiny a harmonogramu projektu Na první dojem 
(Tráva je kráva, Hledá se pravda, Velmi nebezpečné známosti, La familia, 
Já člověk). Celý rok jsme se v kontaktní práci a poradenství zaměřovali 
také na posílení vědomí o lidských právech, interpretaci informací z mé-
dií a na nové fenomény a trendy mladé generace obecně.

ANNOTATION
The Low-threshold facility for children and youth eMBečko in Moravské 
Budějovice is a social service is opened for children and young people 
four times a week. Two 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. (MB, Jemnice). At the same time 
they have 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 to 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 Bu-
dějovice, 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.

WHAT HAPPENED IN 2016
Workers were contacting young people during the whole year on out-
patient and outreach form and offer them help and support in their 
current adverse situation (partner and peer problems, the selection of 
a secondary school, experimenting with drugs, internet conflicts, family 
conflicts, etc.). At the same time there were a regular and targeted social 
preventive program, corresponding to current risk trends, statistical ne-
eds of our target group and a schedule of project “At the first impression” 
(Weed´s a cow, Finding the Truth, Cruel Intentions, La Familia and I‘m 
a human). The whole year we focused on strengthening of awareness 
about human rights, interpretation of medial information and new phe-
nomena and trends of young generations in general.
An important activity for high school students was The Joy morning, as 
part of the adaptation process, where they had an opportunity to get fa-
miliar with our organization and eMBečko. Within the project “At the first 

Důležitou aktivitou pro středoškoláky bylo Zážitkové dopoledne, jako 
součást adaptačního procesu, kdy měli možnost seznámit se se službou 
NZDM a celou organizací STŘED. V rámci projektu Na první dojem jsme 
realizovali sportovní aktivitu Ulice vs. Zákon II, diskusní setkání pracovní-
ků prevence kriminality formou World café. Mezi další jednorázové akti-
vity patřili: Výchovně rekreační tábor, Přespávačky, Poslední prázdninová 
párty, CoolCup turnaj. Díky firmě Zikos mohli terénní pracovníci působit 
zdarma i v areálu koupaliště.
V roce 2016 jsme se aktivně podíleli na fungování oborové pracovní sku-
piny nízkoprahových zařízení v regionu NUTSII a její terénní podskupiny. 
Aktivně vystupujeme také v činnosti České asociace streetwork a Komisi 
prevence kriminality Města Jemnice a Moravské Budějovice.
Důležitou událostí pro celé zařízení bylo snížení věku pro terénní klienty 
na 12 let a doregistrace místa realizace terénní práce do Jemnice, kam 
aktuálně dojíždíme 1x týdně.

impression” we realized a sport activity Street vs. Law vol. II, discussions 
between local crime prevention workers in the form of The World Cafe. 
Other one-time activities included: educational-recreational camps, sle-
epovers, Last holiday party, CoolCup tournament. Thanks to Zikos firm 
our street workers could move around area of swimming pool for free.
In 2016, we were actively involved in functioning of expert groups for 
low-threshold facilities in the region NUTSII and its outreach subgroups. 
We played an active role in the activities of the Czech Streetwork As-
sociation and in the Commissions of Crime Prevention in Jemnice and 
Moravské Budějovice.
An important event for the entire facility was to reduce the age for out-
reach clients to 12 years and finish a registration of social work operation 
in Jemnice.

SPOLUPRÁCE
Město Moravské Budějovice, OSPOD Moravské Budějovice, Městská 
policie Moravské Budějovice, Město Jemnice, Pracovní skupina pro níz-
koprahová zařízení NUTS II JV, Česká asociace streetwork, Střední škola 
řemesel a služeb Moravské Budějovice, Gymnázium a Střední odborná 
škola Moravské Budějovice, Zikos, p.o.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Moravské Budějovice, KÚKV, Projekt Prevence kriminality Minis-
terstva vnitra prostřednictvím Města Moravské Budějovice, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR, Město Jemnice.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Vedoucí programu: 
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600

Pracovníci programu: 
Dana Němcová, e-mail: nemcova@stred.info, tel.: 775 725 600
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, tel.:  775 725 713

COOPERATION
City of Moravské Budějovice, Social department in Moravské Budějo-
vice, The Municipal Police, City of Jemnice, Expert group for low-thre-
shold services NUTS II JV, Czech Association streetwork, z. s., High school 
of crafts and services Moravské Budějovice, Grammar and vocational 
school Moravské Budjovice, Elementary school TGM Moravské Budějo-
vice, The Municipal Police Moravské Budějovice, Zikos, p.o.

SOURCES OF FUNDING
Ministry of labour and social affairs, Vysočina Region, City of Moravské 
Budějovice, City of Jemnice, Criminality prevention project through the 
city of Moravské Budějovice.

TEAM
The program coordinator: 
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail:  ferdan@stred.info, phone: 775 725 600

Program wrokers:
Dana Němcová, e-mail: nemcova@stred.info, phone: 775 725 600
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, phone: 775 725 713

UKAZATELE

Rok 2016

Počet klientů 128

Počet kontaktů (všechny) 9682/*J183

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP) 3187/*J91

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

1829/*J34

Počet intervencí: Klienti 5714

Zájemci o službu 349

Počet provozních dní 191/*J10

Počet provozních hodin 764/*J40

Počet klientů na jednorázových akcích 114

*J= Streetwork Jemnice od 15. 9. 2016

INDICATORS

Year 2016

Number of clients 128

Number of contacts (all) 9682/*J183

Number of interviewed contact work (KP) 3187/*J91

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

1829/*J34

Number of interventions: Clients 5714

Applicants 349

Operating days 191/*J10

Opening hours 764/*J40

One-time activities clients 114

*J= Streetwork Jemnice since 15. 9. 2016

Low-threshold service for children and youth eMBečkoNZDM eMBečko
This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll. on social services such as low-threshold service for children and youth, 
and is mandated by the Act No. 359/1999 Coll., on mandate of social and legal protection of children.

Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a má pověření 
dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

„V eMBečku mě nikdo neštve, tak jako venku.“
„eMbečko mi přináší klid.“
„Když nevím, kam jít, jdu sem.“
„eMBečko je pro mne místo pro důvěru a rady do života.“
„eMBečko mi pomohlo s natáčením a nahráváním hudby.“
„eMBečko je místo, kde můžu být s kamarádama.“
„eMBečko je místo, kde se můžeš bavit bez obav.“
„eMBečko je místo, kde jsou kamarádi a fotbálek.“

„In eMbečko nobody does not annoy me, as outside.“
„ eMbečko brings me a peace.“
„If I do not know where to go, I‘m here.“
„ eMbečko is a place of trust and guidance in life for me.“
„ eMBečko helped me with shooting and recording music.“
„ eMBečko is a place where I can be with my friends.“
„ eMBečko is a place where you can talk without fear.“
„ eMBečko is a place where i have friends and table football.“
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ANOTACE
Program formou individuálních konzultací nabízí dětem a mládeži šanci 
přemýšlet o svém současném životě a budoucím směřování a možnosti 
aktivně to ovlivňovat. Jde především o posílení schopnosti zodpověd-
ně a samostatně se rozhodovat a řešit problémové či konfliktní situace 
vhodným způsobem.

POSLÁNÍ
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které ne-
vede ke konfliktu 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.
 
CÍLOVÁ SKUPINA
Uživatelé služby jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let ve složi-
té životní situaci. Touto situací může být spáchání méně závažného 
trestného činu, výchovné problémy doma nebo ve škole, předčasně 
ukončené vzdělávání a hledání práce.

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
Rok 2016 se nesl ve znamení změny financování. Změna byla především 
v tom, že se nám podařilo program úspěšně zapojit do Individuálního 
projektu Kraje Vysočina – Podpora vybraných sociálních služeb na území 
Kraje Vysočina. 
Klienti se do programu zapojovali na žádost rodičů, doporučení kuráto-
ra Městského úřadu v Třebíči, nebo doporučení pracovníků Úřadu práce. 
Nejčastější problematickou oblastí byla škola, jednalo se o témata nere-
spektování autorit učitelů, problematické vztahy v třídním kolektivu, špat-
ný školní prospěch. S několika klienty jsme také řešili problémy v komuni-
kaci s rodiči a respektování jimi nastavených pravidel. S jedním klientem 
jsme probírali vše okolo hledání práce.

ANNOTATION
The programme offers a chance to think about present live and future 
plans through individual consultancy to children and youth and possi-
bility 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 relationships  
 and communicate with a closest social environment (family, peers, at  
 school, at work)
• the client has information about actions which may be in conflict with  
 social norms and committing no 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 age of 12 to 26 years in 
difficult life situation. This situation could be a soft crime commit, be-
havioural troubles at home or at school, leaving school too soon or job 
searching.

WHAT HAPPENED IN 2016
The year 2016 was in a sign of financing changes. The change was 
especially in project application success and we join an Individual pro-
ject of Vysočina Region – Support of chosen social services in Vysočina 
Region. 
Clients have joined the service from initiatives of parents, curator from 
Municipalities of Třebíč or Job officers. The most common problema-
tic field was a school – disrespecting teacher´s authorities, proble-
matic school collectives and bad grades. We were also solving some 
troubles in communication with parents and respecting their home 
rules. There was a job searching and other contexts with one client.

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační 
a mediační služba, středisko Třebíč, Středisko výchovné péče STŘED, 
Úřad práce Třebíč.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Pro-
jekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina Indi-
viduální projekt IV, Evropský sociální fond, Operační program Zaměst-
nanost. 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, tel.: 775 725 601

Pracovníci programu: 
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info, tel.: 775 725 553

UKAZATELE

Třebíč

Počet uživatelů 10

Počet hodin přímé práce 138

Počet kontaktů 153

Počet pracovníků 3

Průměrná délka spolupráce 4 měsíce

INDICATORS

Třebíč

Number of clients 10

Number of direct work 138

Number of contacts 153

Number of employees 3

The average length of cooperation 4 months

Šance ve STŘEDu Chance in STŘED

This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as a social rehabilitation.Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako služba sociální rehabilitace.

COOPERATION
Municipality of Třebíč - Social and legal protection of children, Probati-
on and Mediation Service in Třebíč, Educational care Centre STŘED, Job 
Office Třebíč.

SOURCES OF FUNDING
City of Třebíč, Ministry of Labour and Social Affairs CR, Vysočina Region, 
Project Support of chosen social services in Vysočina Region – IP IV, ESF, 
OPL.

TEAM
The program coordinator:
Bc. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, phone: 775 725 601

Program workers:
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, phone: 775 725 655
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info, phone: 775 725 553

„Do programu mě přivedli rodiče, kvůli pití alkoholu a pozdním 
příchodům domů. S účastí jsem sice souhlasila, ale byla jsem proti 
a nechtěla jsem spolupracovat. Po čase jsem zjistila, že zde můžu říci 
všechno a nikdo to nehodnotí, ale pouze dává zpětnou vazbu. Došla 
jsem k tomu, že nechci mít pořád zaracha, ale chci chodit s kamarády 
ven. Nakonec se mi podařilo dodržovat dohodnuté časy příchodů.“

„I was brought to the program by my parents, because of drinking al-
cohol and late home approaches. I agreed with participation, but I was 
against and I did not want to cooperate. After some time I realized 
that I can say everything and nobody does not judge, but only gives 
feedback. I found out a fact that I do not want to be grounded all the 
time, but I wanna go out with friends. Finally I obtained to follow the 
agreed arrival times.“
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ANOTACE
Linka důvěry STŘED je terénní služba, která formou telefonické krizové in-
tervence poskytuje na přechodnou dobu pomoc osobám nacházejícím 
se v obtížné životní situaci. Jedná se o situace, kdy je ohroženo klientovo 
zdraví (fyzické či psychické) nebo život. Případně situace, které klient v da-
nou chvíli nemůže nebo nedokáže řešit vlastními silami. 

POSLÁNÍ
Posláním je podpořit prostřednictvím telefonické krizové intervence oso-
by (především) z Kraje Vysočina ve zvládání životních situacích, které klient 
vnímá jako zátěžové, neví si s nimi rady či je potřebuje v danou chvíli s ně-
kým sdílet. Kromě pomoci formou telefonického rozhovoru je klientům 
k dispozici rovněž email nebo chat. Dodržovány přitom jsou zásady služby, 
jimiž jsou: anonymita klientů i pracovníků, důvěrnost sdělených informací 
kromě situací vymezených zákonem, snadná dostupnost služby, finanční 
nenáročnost (služba není od provozovatele zpoplatněna, klient hradí pou-
ze volání podle svého tarifu).

CÍL
Cílem služby je klient, který:
• je zklidněný
• získal podporu ve zvládání své obtížné situace
• rozumí situace, 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.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou občané (především Kraje Vysočina) bez omezení 
věku, kteří zažívají krizi (jsou vystaveni situaci, kterou sami vnímají jako 
náročnou oproti svému běžnému fungování). 

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
V uplynulém roce zaregistrovala LD STŘED nejvyšší počet kontaktů ve své 
historii. V průběhu roku došlo k rozšíření provozní doby na chatu z 16 ho-
din na 22 hodin týdně. Z pohledu témat se u klientů v kontaktech s LD 
STŘED nejvíce objevovala nespokojenost se sebou samým, problémy 
v rodinných vztazích (děti-rodiče, rodiče mezi sebou), klienti LD také kon-
zultovali témata z pracovní oblasti (ať už z hlediska výkonu, tak vztahů na 
pracovišti) a v nemalé míře byla poskytována intervence ohledně sebe-
vražedných úvah (zhruba každý 6. hovor) či pocitu osamělosti.
Pracovníci LD STŘED se účastnili vzdělávacích akcí a odborných setkání 
(např. výcvik chatové krizové intervence od Linky bezpečí, účast na kon-
ferenci věnované internetovému poradenství). V rámci zvýšení informo-
vanosti občanu Kraje Vysočina (KV) proběhla distribuce propagačních 
materiálů do měst a obcí KV, služba byla prezentována v tisku, 1x byla 
uspořádána beseda o činnosti LD.

ANNOTATION
Helpline STŘED is an outreach service that offers, through a telephone 
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.

MISSION
The mission is to support people (mainly) from the Vysocina region 
through a telephone 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 is also email or chat available to clients in addition 
to the assistance through the telephone. There are respected principles 
of the service, which are: anonymity of clients and staff, the confiden-
tiality 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).

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.

TARGET GROUP
The target group are citizens (mainly from Vysočina region) without age 
limit, which are in crisis (they are facing a situation, which is perceived as 
difficult compared to their normal).

WHAT HAPPENED IN 2016
In the past year, The Helpline registered the highest number of contacts 
in its history. During the year the open time for chat has been prolonged 
from 16 hours to 22 hours per week. The most appeared topics of cli-
ents in contact were dissatisfaction with themselves, problems in family 
relations (children-parents, parents with each other). Clients consulted 
topics of a working field (performance and relationships on workpla-
ce) and workers provided interventions about suicide considerations 
(about every 6 calls) or loneliness.
Helpline STŘED´s workers participated in educational events and pro-
fessional meetings (eg.training of a crisis intervention via chat provided 
by Safety Line, cooperating on a conference dedicated to Internet coun-
selling). In order to increase citizens‘ awareness in the Vysočina Region 
we were distributing promo materials in cities and towns, the service 
was presented in the press and there was held one discussion about 
Helpline activities.

Linka důvěry STŘED Helpline STŘED

Helpline is operated in accordance with Act No. 108/2006 Coll., on social services, as amended.Program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. linkaduvery@stred
.in
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SPOLUPRÁCE
InternetPoradna.cz, o.s., Česká asociace pracovníků linek důvěry České 
republiky.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, města a obce: Ar-
nolec, Baliny, Boňkov, Březí nad Oslavou, Býšovec, Čechtín, Černič, Červená 
Lhota, Dehtáře, Dlouhá Brtnice, Dlouhá Ves, Domamil, Eš, Hartvíkovice, Hor-
ní Rápotice, Hořice, Hradec, Horní Ves, Hrotovice, Humpolec, Chlumětín, 
Chotěboř, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Jemnice, Jihlava, Jindřichovice, Jiřice, Kamenná, Koberovice, Kojetín, Kou-
ty, Kožichovice, Krásná Hora, Křižanov, Křoví, Lány, Lavičky, Lesná, Lesonice, 
Libochová, Lísek, Litovany, Loučovice, Lukavec, Malá Losenice, Mladé Bříště, 
Mladoňovice, Moravec, Moravské Budějovice, Mrákotín, Mysletín, Nalou-
čany, Náměšť nad Oslavou, Nárameč, Ocmanice, Odunec, Okříšky, Olešná, 
Olší, Onšov, Ořechov, Oslavička, Ostrov nad Oslavou, Pavlínov, Petráveč, 
Pokojovice, Přeckov, Předín, Pucov, Putimov, Radkov, Radkovice u Hrotovic, 
Radňovice, Radošov, Rudíkov, Růžená, Řečice, Sedlec, Sedlice, Slavětice, 
Smrčná, Smrk, Stará Říše, Stařeč, Stříbrné Hory, Studnice, Svépravice, Svět-
lá nad Sázavou, Štěpánov nad Svratkou, Trnava, Třebelovice, Třebíč, Úsobí, 
Útěchovičky, Věžná, Výčapy, Vysoká, Zachotín, Žďár nad Sázavou, Ždírec. 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Bc. Jan Endlicher, e-mail: endlicher@stred.info, tel.: 775 725 656
 
Další pracovníci: 
Na chodu služby se v roce 2016 podílelo 16 pracovníků, v souladu s pravi-
dly poskytování služby je zachována jejich anonymita.

COOPERATION
InternetPoradna, os, Association of Czech helplines workers, Czech  
Republic.

SOURCES OF FUNDING
Ministry of Labour and Social Affairs, Regional Office Vysočina, a municipali-
ties: Arnolec, Baliny, Boňkov, Březí nad Oslavou, Býšovec, Čechtín, Černič, Čer-
vená Lhota, Dehtáře, Dlouhá Brtnice, Dlouhá Ves, Domamil, Eš, Hartvíkovice, 
Horní Rápotice, Hořice, Hradec, Horní Ves, Hrotovice, Humpolec, Chlumětín, 
Chotěboř, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Jemnice, Jihlava, Jindřichovice, Jiřice, Kamenná, Koberovice, Kojetín, Kouty, 
Kožichovice, Krásná Hora, Křižanov, Křoví, Lány, Lavičky, Lesná, Lesonice, Li-
bochová, Lísek, Litovany, Loučovice, Lukavec, Malá Losenice, Mladé Bříště, 
Mladoňovice, Moravec, Moravské Budějovice, Mrákotín, Mysletín, Naloučany, 
Náměšť nad Oslavou, Nárameč, Ocmanice, Odunec, Okříšky, Olešná, Olší, On-
šov, Ořechov, Oslavička, Ostrov nad Oslavou, Pavlínov, Petráveč, Pokojovice, 
Přeckov, Předín, Pucov, Putimov, Radkov, Radkovice u Hrotovic, Radňovice, 
Radošov, Rudíkov, Růžená, Řečice, Sedlec, Sedlice, Slavětice, Smrčná, Smrk, 
Stará Říše, Stařeč, Stříbrné Hory, Studnice, Svépravice, Světlá nad Sázavou, 
Štěpánov nad Svratkou, Trnava, Třebelovice, Třebíč, Úsobí, Útěchovičky, Věž-
ná, Výčapy, Vysoká, Zachotín, Žďár nad Sázavou, Ždírec.

TEAM
The program Coordinator: 
Bc. Jan Endlicher, e-mail: endlicher@stred.info, phone: 775 725 656

Other workers:
There were 16 employees involved in the operation of the service in 
2016, in accordance with rules of the service there is preserved their 
anonymity.

17:08:16 Klientka :
Dobrý den. Moje lékařka mi nyní ze dne na den předepsala jiné léky, 
než které jsem doposud užívala. Je mi strašně, tělesně i duševně ne-
snesitelně, budím se s hrozným pocitem, je mi stále špatně od žalud-
ku, spánek jsou muka. Do toho mám teď problémy s přítelem, hádáme 
se. Vůbec nevím, co mám teď dělat… Poraďte, prosím

17:10:16 LD STŘED :
Dobrý den, vidím, že je toho teď na Vás hodně. Je důležité, že pro sebe 
teď hledáte pomoc. Zkuste mi o tom napsat víc.

17:53:47 Klientka:
Děkuji, je mi teď líp. Pokusím se někoho z nich kontaktovat, jen mi 
scházela síla něco vyhledávat, proto takhle s Vámi. Cením si Vaší práce 
i Vašich konkrétních rad v mé diskuzi. Držím palce a ať pomůžete mno-
ha lidem... . S velkým poděkováním... . Kristýna

Úryvek chatu s klientkou. Obsah byl upraven z důvodu zachování anony-
mity.

5:08:16 p.m. The client:
Hello. My doctor prescribed me another medications from day to day, 
different then I used before. I feel terrible, physically and mentally un-
bearable, I´m waking up with a terrible feeling, I‘m still sick, sleeping is 
torture. I also have problems with my boyfriend, we are arguing. I do not 
know what to do now ... Help me, please.

5:10:16 p.m. Helpline STRED:
Hello, I see there is a lot up to you. It is important that you are looking for 
help for yourself right now. Try to write me more about it.

5:53:47 p.m. The client:
Thank you, I‘m better now. I will try to contact some of them, but I lacked 
strength to find something before, that´s why used that way with you. 
I appreciate your work and your specific advices in my discussion. Good 
luck and let help many people .... With a big thank you ....

A snippet of the chat with client. The content has been adapted in order to 
preserve anonymity.

UKAZATELE

2016 - podle typu

Hovor 1831

Profesní kontakt 38

Podaná infor. 202

Email 164

Zavěšení 276

Zazvonění 134

Nepřijatý hov. 228

Zneužití 105

Mlčení 111

INDICATORS

2016 – according to type

Calls 1831

Professional 
contact

38

Information 202

Emails 164

Hang out 276

Ring 134

Missed Calls 228

Abuse 105

Silence 111

2016 – acc. To form

Phone 1985

Chat 1027

Email 164

TOTAL 3176

2016 - podle způsobu

Telefon 1985

Chat 1027

Email 164

CELKEM 3176

Testový hovor 54

Omyl 31

Sex. uspokojení 2

CELKEM 3176

Test call 54

Wrong number 31

Sex. Satisfaction 2

TOTAL 3176
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ANOTACE
Činnost Dobrovolnického centra je zaměřena na komplexní systém 
péče o dobrovolníky a spolupráci s organizacemi, které pomoc dobro-
volníků potřebují. Dobrovolnické centrum nabízí občanům prostor pro 
solidaritu, pro budování dobrých mezilidských vztahů a podporuje v ob-
čanech smysluplnou činnost ve formě pomoci druhým. 

POSLÁNÍ
Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům 
snadný přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím or-
ganizacím zkvalitnit jejich služby za pomoci dobrovolníků a nabízí jim 
metodickou podporu. V rámci dobrovolnických programů pomáhá li-
dem získat praktické zkušenosti, vyplnit jejich volný čas a poznat nové 
osoby. 

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

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci, tedy lidé starší 15-ti let, kteří ve 
svém volném čase věnují svoji energii, své schopnosti, dovednosti 
a vědomosti druhým lidem, bez nároku na finanční odměnu. Cílovou 
skupinou jsou také přijímající organizace, které chtějí využívat pomoci 
dobrovolníků. 

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
V roce 2016 byla činnost Dobrovolnického centra zaměřena na přípra-
vu a podporu dobrovolníků, kteří chtěli aktivně pomáhat lidem. Nejvíce 
dobrovolníků se zapojilo do Programu pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, Programu pro děti a mládež a v neposlední řadě do 
Programu jednorázových aktivit. 
Nově byla navázána spolupráce s pečovatelskou službou DIANA Třebíč 
a s Domovem pro seniory Hostim. Dalšími přijímacími organizacemi se 
staly také organizace, které nepůsobí v sociální oblasti a to Útulek pro 
opuštěná zvířata Třebíč a BIOFARMA DoRa. V těchto organizacích dobro-
volníci vypomáhali zejména při údržbě prostranství a starosti o zvířata. 
Stěžejní činností Dobrovolnického centra byla propagace dobrovolnic-

ANNOTATION
Volunteer Centre activity is focused on a comprehensive system of care 
for volunteers and cooperation with organizations that need some 
help from volunteers. Volunteer coordinator is responsible for a spread 
of awareness about volunteering among the general public, searching 
for potential volunteers and care about the active volunteers. Volunteer 
Centre offers an area of solidarity to create a good interpersonal relati-
onships and meaningful action in the form of helping others.

MISSION
The mission of the Volunteer Centre is to provide an easy access to vo-
lunteering for volunteers. It allows to improve services of receiving or-
ganizations through the work of volunteers and methodological frame-
work support. Through the volunteer programs we are helping people 
to gain a practical experience, use a free time and meet new persons.

OBJECTIVES
• to create good conditions for volunteers 
• to provide a stable backgrounds 
• support
• motivation
• trust and understanding
• secrecy.

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 organi-
zations which want to use the help of volunteers.

WHAT HAPPENED IN 2016
In 2016, the activities of the Volunteer Centre were focused on training 
and support for volunteers who wanted to actively help people. The 
most of volunteers were involved in the program for seniors and people 
with disabilities, programs for children and youth and in the Program of 
one-time activities.
The new cooperation began with the nursing service DIANA Třebíč and 
with the Senior home Hostim. Between hosting organizations we have 
also organizations which are not social, for example The shelter for aban-

tví mezi širokou veřejnost, kdy mezi hlavní aktivity patřila účast na jed-
norázových akcích – Dětský den v Moravských Budějovicích, Volný čas 
není nuda a Tradiční výstava Zdobení vánočních stromků STŘED, z. ú. Na 
všech těchto akcích se podíleli svoji přítomností a pomocí i naši dobro-
volníci, kteří jsou pro naše Dobrovolnické centrum nedílnou součástí. 

doned animals Třebíč and BIOFARM Dora. In these organizations, volun-
teers helped there especially in a maintenance area and animal care.
The key operation of the Volunteer Centre was a promotion of volun-
teering among general public, where the main actions were included 
participations on special events - Children‘s Day in Moravské Budejo-
vice, Leisure time is not boring and traditional exhibition “Decorating 
Christmas trees” by STŘED, z.ú.. The presence and contribution on these 
actions was partly ensured by our volunteers, who are our integral part.

UKAZATELE

Program 
pro seniory 
a osoby se 
zdravotním 
postižením

Ostatní dobr. 
programy

Jednorázový 
dobrovolníci

Celkem

Dobrovolníci 28 8 10 46

Hodiny 2 098,5 hod. 410,5 hod. 83,75 hod.
2 592,75 

hod.

Supervize 3 3 3 3**

Výcviky dob-
rovolníků

2 2 2 2**

Přijímající 
organizace

9 6 / 15

** Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.

INDICATORS

Program for se-
niors and people 
with disabilities

Other 
volunteer 
programs

One-time 
volunteers

Sum

Volunteers 28 8 10 46

Hours 
2 098,5 hod. 410,5 hod. 83,75 hod.

2 592,75 
hod.

Supervision 3 3 3 3**

Volunteer 
trainings

2 2 2 2**

Receiving 
organisations

9 6 / 15

** Trainings and supervisions are joined for all programs
SPOLUPRÁCE
Přijímající organizace: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, 
p. o., Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p. o., Vrátka, z. s., 
Barevný svět, o. p. s., Klub Naděje Třebíč, Dům Sv. Antonína, Moravské 
Budějovice, NZDM eMBečko, Moravské Budějovice, Náhradní rodinná 
péče STŘED, z. ú., Domov bez zámku, p. o.,DOTYK II, Brno, o. p. s., Dia-
konie ČCE – středisko v Myslibořicích, Domov pro seniory Hostim, p. o., 
Útulek pro opuštěná zvířata Třebíč, BIOFARMA DoRa, s. r. o., Ratibořice, 
DIANA Třebíč, o. p. s. Ostatní spolupracující subjekty:  Katolické gymná-
zium Třebíč, Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, 
Základní škola Benešova Třebíč, KOUS, z. s., Asociace dobrovolnických 
mentoringových programů, z. s., HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, 
z. ú.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina.

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

COOPERATION
Hosting organisation: Senior home Třebíč, Koutkova – Kubešova, p. o., 
Senior home Třebíč – Manž. Curieových, p. o., Vrátka, z. s., Barevný svět, o. 
p. s., Klub Naděje Třebíč, Dům Sv. Antonína, Moravské Budějovice, NZDM 
eMBečko, Moravské Budějovice, Foster care service STŘED, z. ú., Domov 
bez zámku, p. o.,DOTYK II, Brno, o. p. s., Diakonie ČCE – the centre in My-
slibořice, Senior home Hostim, p. o., Shelter for abandoned animals Tře-
bíč, BIOFARM DoRa, s. r. o., Ratibořice, DIANA Třebíč, o. p. s. 
Other cooperating subjects:  Catholic grammar school Třebíč, Gram-
mar school and  a Secondary vocational school Moravské Budějovice, 
Primary school Benešova Třebíč, KOUS, z. s., Association of volunteer 
mentoring programs, z. s., HESTIA – Centre for volunteering, z. ú.
 
FUNDING SOURCES
City of Třebíč, Home Office, Vysočina Region.

TEAM
The program coordinator: 
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, phone: 775 725 659

Dobrovolnické centrum The Volunteer Centre

Activities of The Volunteer Centre are based on Act No. 198/2002 Coll. Volunteer service. Činnost Dobrovolnického centra vychází ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.  

„S Dobrovolnickým centrem jsem začal spolupracovat na začátku roku 
2016. Byl jsem nezaměstnaný a těžce se mi hledala práce. Když jsem sly-
šel o tom, že mohu pomáhat někomu, kdo to potřebuje, mít z toho dob-
rý pocit a cítit, že mě něco obohacuje, aniž bych byl pod tlakem peněz, 
neváhal jsem a zašel jsem do STŘEDU. Pravidelně jsem se setkával se 
seniory, od kterých jsem se mnohé naučil a obohatil jim jejich mnohdy 
smutný život.  Dodnes jsem vděčný všem, kteří mi umožnili vykonávat 
dobrovolnickou činnost a naučili mě, jak správně a smysluplně se dá 
v dnešní době trávit volný čas.“ (Radek, 42).

„I started to cooperate with the Volunteer Centre at the beginning 
of 2016. I have been unemployed and was looking hard for a work. 
When I´ve heard that I can help someone who needs it, have a good 
feeling and feel something that enriches me, without any pressure of 
money, I did not hesitate and I went to the Centre. I was regularly me-
eting with seniors from whom I learned a lot and enriched their often 
sad life. To this day I am grateful to everyone who let me to carry out 
the voluntary work and taught me how properly and sensibly spent 
my free time. „(Radek, 42).
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ANOTACE
Program funguje díky přátelskému vztahu dítěte a dobrovolníka. Spo-
lečně spolu podnikají různé aktivity a vzájemně si obohacují život (vý-
lety, kino, procházky, sportovní aktivity, pomoc s přípravou do školy aj.). 
Dvojice se setkává každý týden na 2-3 hodiny po dobu 10-ti měsíců. 
Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, který mu naslouchá a kte-
rému může důvěřovat.

POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které ne-
příznivě 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 pro-
blémy, o rodiny se zdravotně postiženými osobami nebo o rodiny v krizi 
např. z důvodu rozvodu, ztráty člena rodiny, ztráty zaměstnání, existence 
dluhů, exekuce, atd.

ANNOTATION
The program works through a friendly relationship of a child and a vo-
lunteer. They do a various activities together and mutually enriching 
their life (trips, cinema, walking, sports, help with homework, etc.). The 
couple meets for 2-3 hours per week for 10 months. The child has an 
older volunteer friend who could listen to and who could be trusted.

MISSION
The mission of the service is to help parents and children to solve pro-
blems that unfavourably affect their lives.

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

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 fami-
lies in crisis (divorce, loss of a family member, loss of employment, debts, 
executions, etc.).

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
V roce 2016 bylo prioritou zaměření na novou formu propagace progra-
mu mezi širokou veřejnost a navázání kontaktů a spolupráce se střední-
mi školami v regionu, kde by se mohli vyskytovat budoucí dobrovolníci 
– starší 18-ti let.  
V tomto roce bylo také těžké vytvořit dvojice, které by spolu smyslupl-
ně trávily volný čas a vzájemně si obohacovaly život. Obtížné také bylo 
oslovení cílové skupiny dobrovolníků – tedy lidí, starších 18-ti let, kteří 
by chtěli pomáhat dětem. Tato cílová skupina většinou v našem regionu 
ukončuje středoškolské vzdělání a následně odchází do větších měst za 
navazujícím studiem nebo za prací. 
Bohužel se nám nepodařilo vytvořit ani jednu dvojičku, která by spolu 
alespoň 1x týdně trávila 2 hodiny času a nastala tedy situace, kdy vy-
brané děti do Programu Pět P stále čekají na svého staršího kamaráda. 

WHAT HAPPENED IN 2016
In 2016, there was a priority to focus on a new kind of promo for public 
and networking with schools in the Region to get future volunteers over 
18 years.
It was so difficult this year to create some couples, who would be able 
to spent a time together and enrich lives themselves. The target group 
of adult volunteers is the one who are graduating, looking for a career 
and also leaving countryside for other studies. That is why is too hard to 
even ask for a longer cooperation which is rather necessary for this kind 
of service.
These circumstances led to zero number of couples who would be able 
to be together once a week for two hours and chosen children are still 
waiting for an older friend.

COOPERATION
Catholic grammar school Třebíč, Grammar school and Secondary voca-
tional school Moravské Budějovice, Municipality od Třebíč – Social and 
legal protection of children.

SOURCES OF FUNDING
Ministry of labour and social affairs, Home Office, City of Třebíč, Vysočina 
Region.

TEAM
The program coordinator: 
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, phone: 775 725 659

UKAZATELE

Počet dvojic 0

Počet hodin 0 hodin

Počet dobrovolníků 2

Supervize 1*

Výcviky dobrovolníků 1*

** Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy 
společné.

INDICATORS

Couples 0

Hours together 0 

Volunteers 2

Supervision 1*

Volunteer trainings 1*

** Training and supervision are joined for all programs

Program Pět P 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.

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.  

SPOLUPRÁCE
Katolické gymnázium Třebíč, Gymnázium a Střední odborná škola Mo-
ravské Budějovice, Městský úřad Třebíč - Oddělení  sociálně - právní 
ochrany dětí. 

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

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

„Jmenuji se Honza a je mi 11 let. Ve škole nemám moc kamarádů, 
spolužáci se mi posmívají kvůli špatným známkám. Je mi líto, že mě 
mezi sebe neberou, po škole často chodí ven a hrají fotbal. Chtěl 
bych také mít kamaráda, se kterým bych mohl jít ven, do kina nebo si 
jen tak povídat o společných zájmech. Když jsem se dozvěděl o Pro-
gramu Pět P, měl jsem velkou radost a těšil jsem se na nového kama-
ráda. Zatím ale jen čekám, až se přihlásí nějaký vhodný dobrovolník. 
Možná čekám právě na Tebe…“ (Pokud tam někde jsi, budu rád, když 
se ozveš). 

“My name is Honza and I´m 11. I don´t have a lot of friend at school, 
schoolmates are laughing me about a bad marks. I feel sorry that 
they are not taking me to play football after school. I would like to 
have a friend to hang out, see a movie or just talk with. When I have 
found a Five P programme, I was very glad and I was looking for 
a new friend of mine. I´m still waiting for a volunteer. I may wait for 
you.” (If you read this, just let me know). 
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ANOTACE
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení vol-
ného 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
• učí 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, Tře-
bíče a okolí, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neorganizovaně, 
chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit nebo jsou ze sociál-
ně slabších či pěstounských rodin.    

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
Letošní tábor jsme realizovali v osvědčeném prostředí domu sv. Anež-
ky v Šafově pro 20 účastníků z běžných i pěstounských rodin po celé 
Vysočině. Na zajištění týdenního pobytu se podílelo dohromady 12 ve-
doucích, z toho byly 3 externistky, 7 sociálních pracovníků a 2 internistky 
z SVP. Tématem tábora byla Fantastická cesta, které bylo koncipováno 
jako čtení kouzelné knihy, jež má 5 kapitol (co kapitola, to jeden den), 
úvod a závěr (2 dny). Průsečíkem kapitol bylo to, že svět, ve kterém se 
odehrávají, je pod nadvládou zlé královny Cruelly. Cílem táborové mo-
tivace tak bylo připravit královnu o 5 jejích schopností a vlastností … 
a v každém světě využívá jednu. Účastníci plnili úkoly v jednotlivých 
dnech a snažili se o to, aby dělali obyvatele kapitol šťastnějšími. Mezi 
neduhy, kterými byli obyvatelé sužováni, patřilo lakomství, lenost, bru-
čounství, zmatenost a netrpělivost. Účastnici tak měli příležitost se se-
tkat s těmito vlastnostmi a naučit se s nimi vycházet a adekvátně na 
ně reagovat. V rámci dne bručounství měli účastníci možnost rozdávat 
radost a smích prostřednictvím aktivního vyprávění vtipů nebo obejmu-
tím zdarma všem kolemjdoucím na vranovské hrázi.
Během realizace tábora došlo k aplikaci mnoha metod práce s dětmi. 
Jednalo se především o formy skupinové práce a skupinové dynamiky, 
reflexe a hodnotící kruhy, individuální rozhovory a plány, dohody, spor-
tovní a pohybové činnosti, stejně tak kreativně abstraktní a preventivní 
činnosti.

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 en-
hanced 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.

WHAT HAPPENED IN 2016
This year‘s camp we realized in a proven of House of St. Agnes in Ša-
fov for 20 participants from common and foster families throughout 
the Vysočina region. There was a cooperation of 12 leaders, including 3 
contractors, 7 social workers and 2 interns from ECC to provide a whole 
week camp.
The theme of the camp was The Fantastic Voyage, which was conceived 
as reading a magical book. The book has had 5 chapters (one chapter 
per day), introduction and conclusion (2 days). The cross of chapters was 
a world ruled by the evil Queen called Cruella. The aim of the camp was 
to get rid of the five Queen´s bad abilities and characteristics ... in each 
world / chapter she used one. Participants finished the task each day, 
and tried to make residents of „chapters“ more happier. Among those 
abilities which residents have been bothered by, it belonged avarice, 
a sloth, a grouching, confusion and impatience. Participants had an 
opportunity to meet with these characteristics, deal with them and re-
acted to them adequately. As part of the groutching they had a chance 
to bring joy and laughter by telling jokes and hugging for free to all 
passers-by on a Vranov dam.
During realization of the camp we have been applying many methods 
of working with children; mainly the form of group work and group dy-
namics, reflection and evaluation circles, individual interviews and plans, 
agreements, sport and physical activities, as well as creative abstract and 
preventive activities.

SPOLUPRÁCE
SOLA Šafov, Město Moravské Budějovice, Město Jemnice, Město Třebíč, 
Budějovická lékárna MB.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Příspěvky účastníků.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600

Vedoucí na táboře: Dana Němcová, Jiří Dvořák, Lenka Fuksová, Táňa 
Graňáková, Barbora Pipášová, Zuzana Rovenská, Veronika Dvořáková, 
Petra Drábková, Josef Čech, Irena Mejzlíková.

UKAZATELE

Výchovně rekreační tábor Šafov 

Počet účastníků 20

Počet vedoucích 11

Počet táborů 1

INDICATORS

Educational and recreational camp Šafov 

Number of participants 20

Number of leaders 11

Number of camps 1

Výchovně rekreační tábor 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.K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

COOPERATION
SOLA Šafov, City of Moravské Budějovice, City of Jemnice, City of Třebíč, 
Budějovice pharmacy.

SOURCES OF FUNDING
Contributions of participants.

TEAM
The program coordinator: 
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, phone: 775 725 600

Leaders: Dana Němcová, Jiří Dvořák, Lenka Fuksová, Táňa Graňáková, 
Barbora Pipášová, Zuzana Rovenská, Veronika Dvořáková, Petra Drábko-
vá, Josef Čech, Irena Mejzlíková.

To se mi nejvíce líbilo! I enjoyed that the most!
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ANOTACE
Výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro ně sa-
motné, tak pro jejich rodiče a blízké okolí. Je velmi důležité rozpoznat 
„prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka. Za tímto účelem 
poskytuje Středisko výchovné péče STŘED preventivně výchovnou péči 
a to formou ambulantních služeb.

POSLÁNÍ
Posláním střediska je pružně reagovat na potřeby občanů regionu 
kraje Vysočina, zejména dětí s rizikovými projevy v chování. Středisko 
poskytuje klientům poradenství, diagnostické a terapeutické služby. 
Mapuje klientovu situaci a dle potřeby doporučuje následnou péči. 
Rozsah činnosti zahrnuje individuální a rodinné konzultace, jejichž cí-
lem je napomáhání zvýšení kvality života klientů. 

CÍL
• vytváření podmínek pro předcházení vzniku či prohlubování rizikových  
 jevů dětí
• poskytování podpory a pochopení 
• zlepšení obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich rodin.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku do 26 let; 
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pra-
covníci škol a školských zařízení. 

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
V roce 2016 jsme zaznamenali nárůst počtu klientů, kterým jsme posky-
tovali psychologické, speciálně pedagogické, terapeutické a poraden-
ské služby. U dětí jsme nejčastěji řešili problematiku záškoláctví, poruch 
chování, hyperaktivity, úzkostných stavů, adaptace v MŠ, sebepoškozo-
vání, experimentování s návykovými látkami, krádeží a agresivity. S rodiči 
pak konflikty ve vztazích v rodině, rozpad rodiny, diagnostiku rodinných 
vztahů, nejasnosti ve výchovných rolích a kompetencích, schopnost ná-
hledu na porozumění potřebám dětí a osobní problémy dospívajících.

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 regi-
on, especially of children with risk behaviour. The Centre provides con-
sulting, diagnostic and therapeutic services. It monitors the client‘s si-
tuation and recommends aftercare if necessary. A spectrum of activities 
also includes individual and family consultations aimed at helping to 
enhance the quality of life of clients.

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; le-
gal representatives (persons responsible for upbringing); teachers from 
schools and school facilities.

WHAT HAPPENED IN 2016
In 2016, we recorded an increase in the number of clients, to whom we 
provided psychological, special educational, therapeutic and counse-
ling services. With children we were solving mostly problems of truancy, 
behaviour disorders, hyperactivity, anxiety, adaptation in kindergarten, 
self-mutilation, experimenting with drugs, thefts and aggression. With 
parents we were helping with conflicts in relationships within the fa-
mily, family breakdowns, diagnostics, family relationships, confusions in 
educational roles and competencies, the ability to understand childre-
n‘s needs and personal problems of adolescents.

COOPERATION
Town hall in Třebíč, Moravské Budějovice, Znojmo, Pedagogical – psy-
chological counselling Třebíč, Schools and school facilities in Vysočina 
region, Ambulance of pedo-psychiatrics in Vysočina region.

SOURCES OF FUNDING
Ministry of Education, Youth and Sports, City of Znojmo.

TEAM
Director: Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, phone: 775 
725 655
Therapist, family counselor and social worker: Bc. Barbora Pipášová, 
e-mail: pipasova@stred.info, phone: 775 725 663
Therapist, family counselor and social worker: Mgr. Dagmar Viskoto-
vá, e-mail: viskotova@stred.info, phone: 775 725 667
Psychologist: Mgr. Alena Sladká, e-mail: sladka@stred.info, phone:  
775 725 602
Psychologist: Mgr. Petra Nekulová, e-mail: petra.nekulova@stred.info, 
phone: 608 178 088
Special educator: Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, 
phone: 775 725 661

Středisko výchovné péče STŘED 
ambulantní forma péče

Educational Care Centre STŘED
ambulance

The facility is registered since 1. 9. 2013 is school legal entity under IN: 015 436 87 and its purpose and activity is defined by Act No. 109/2002 Coll., on 
institutional and protective education at schools and on preventive educational care at school facilities.

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 a dalších souvisejícími předpisy.

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice, Znojmo, Pedagogicko- psy-
chologická poradna Třebíč, Školy a školská zařízení v kraji Vysočina, Am-
bulance dětských psychiatrů v kraji Vysočina. 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Znojmo.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka: Mgr. Martina Bártová, bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Terapeut, rodinný poradce a sociální pracovník: Mgr. Dagmar Viskoto-
vá, viskotova@stred.info, tel.: 775 725 667
Terapeut, rodinný poradce a sociální pracovník: Bc. Barbora Pipášová, 
pipasova@stred.info, tel.: 775 725, 663
Psycholog: Mgr. Alena Sladká, sladka@stred.info, tel.: 775 725 602
Psycholog: Mgr. Petra Nekulová, petra.nekulova@stred.info, tel.: 
608 178 088
Speciální pedagog: Mgr. Markéta Čablová, cablova@stred.info, tel.: 
775 725 661

UKAZATELE

Počet klientů 

Evidovaní klienti 366

v tom z mateřských škol 12

ze základních škol - 1. Stupeň 45

ze základních škol - 2. Stupeň 63

ze středních škol 21

z konzervatoří 0

z rodin, školsky nezařazení 0

z toho v předškolním věku 3

po ukončení školní docházky 1

Osoby odpovědné za výchovu a ped. pracovníci 221

z toho cizinci 0

 z toho ze zemí EU 0

Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova 1

Klienti po ukončení institucionální výchovy 0

Počet hodin přímé práce 2029

Počet pracovních úvazků k 31.12.2016 3,2

INDICATORS

Number of clients 

Registered clients 366

From Nursery school 12

Elementary school - 1st grade 45

Elementary school - 2nd grade 63

High school 21

Conservatories 0

Families, unclassified at school facilities 0

Of 
which

Pre-school age 3

After school – finished 1

Persons responsible for upbringing and educators 221

Of which Foreigners 0

 from EU 0

Recommended institutional care 1

Finished institutional care 0

Number of direct work (hours) 2029

Full-time workers till 31.12.2016 3,2

„Do manželství jsme si oba přivedli dítě z předchozího vztahu. Žijeme 
všichni pohromadě, ale ačkoliv se snažíme oba k dětem přistupovat 
jako k vlastním a nedělat mezi nimi rozdíly, ony si k sobě zatím cestu 
nenalezly. Jejich neustálé roztržky a hádky postupně vnášely napětí 
i mezi nás a ničily náš jinak hezký vztah. Náš domov postupně přestal 
být příjemným místem. Proto jsme začali hledat pomoc nebo ales-
poň radu, jak tento stav změnit. Nešlo to hned, ale postupně jsme 
se naučili otevřeně mluvit o svých pocitech a potřebách, nastavovat 
hranice, respektovat odlišnosti druhých členů domácnosti i hledat 
společné zájmy. To vše změnilo ovzduší u nás doma, opět se domů 
těšíme. (Manželé a rodiče dětí 10 a 13 let)“.

„In marriage we both brought a child from a previous relationship. 
We all live together now, but even if we are trying both to treat chil-
dren as our own and trying to do no differences between them, they 
are so far away from each other. Their constant arguments and di-
sagreements were gradually bringing tensions among us and ruined 
our good relationship. Our home stopped being a pleasant place. So 
we started to look for a help, or at least some advice - how to change 
this situation. It did not work immediately, but slowly we learned 
to speak openly about our feelings and needs, set borders, respect 
other house members and to seek common interests. All this have 
changed the atmosphere in our home, we are looking forward to 
come home.. (Spouses and parents of children of 10 and 13 years). „
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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 akre-
ditované vzdělávání a metodické konzultace a zákonným zástupcům 
semináře v problematice rizikového chování.

POSLÁNÍ
Posláním Programu primární prevence je poskytovat dlouhodobé pro-
gramy a jednorázové navazující aktivity pro žáky a odbornou i laickou 
veřejnost, které usilují o předcházení vzniku a zamezení rozvoji riziko-
vých jevů v okrese Třebíč a přilehlých oblastech. 

CÍL
• informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých  
 programů o: rizikových jevech, „síti“ pomoci ve škole, službách, které  
 nabízí STŘED, z. ú., a dalších institucích a centrech nabízejících  
 specializovanou pomoc a řešení problémů
• nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích
• přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace
• evaluovat a zkvalitňovat programy.

CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou: žáci mateřských a základních škol, stu-
denti středních škol a děti ve školských zařízeních.
Sekundární cílovou skupinou jsou: odborná veřejnost (třídní učitelé, 
školní metodici prevence, výchovní poradci, vedení školy, ostatní peda-
gogičtí pracovníci, asistenti pedagogů) a laická veřejnost (zákonní zá-
stupci žáků a studentů). 

CO SE UDÁLO V ROCE 2016
Podpořené projekty: Programy selektivní primární prevence (Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy). Programy všeobecné primární 
prevence (Krajský úřad Kraje Vysočina, Město Třebíč). Vzdělávání peda-
gogických pracovníků (Grantový systém Zdravého města Třebíče pro 
rok 2016, Grantový program „Zdravé město - Prevence kriminality a dro-
gové problematiky“). Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky 
škol a školských zařízení.  Účast na Odborné konferenci psychologů, psy-
chiatrů a spolupracujících institucí v kraji Vysočina. Komise prevence kri-
minality a drogové problematiky Třebíč. Setkání poskytovatelů primární 
prevence (Krajské centrum
primární prevence). Odborné workshopy poskytovatelů školské primár-
ní prevence. Konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality 
(Krajský úřad Kraje Vysočina).

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 metho-
dological consultations for teachers and seminars in the issue of risky 
behaviour for legal guardians.

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 phe-
nomena 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.

TARGET GROUPS
Primary target groups are: nursery pupils and first grade pupils at prima-
ry school, high school students and children from educational facilities.
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).

WHAT HAPPENED IN 2016
Supported Projects: The selective primary prevention (Ministry of Educa-
tion, Youth and Sports). General primary prevention programs (Regional 
Authority of the Vysočina region, city of Třebíč). Education of teachers 
(Grant System “Healthy City of Třebíč 2016”, Grant Program „Healthy City 
- Crime prevention and drug problems“). Methodological meetings for 
teachers at schools and school facilities. Participation on the conferen-
ce of psychologists, psychiatrists and cooperating institutions in the 
Vysočina Region. Commission of crime prevention and drug problems 
in Třebíč. Meetings of primary prevention providers (Regional Centre of 
primary prevention). Vocational workshops of primary prevention provi-
ders. Conference “Solutions in cyberviolence and cybercrime” (Regional 
Authority of the Vysočina region).

Středisko výchovné péče STŘED
programy primární prevence

Educational Care Centre STŘED
Primary Prevention Program

This program is certified according to Standards of proficiency for providers of primary prevention programs on topic of risk behaviour: 
01/15/1CE for programs of school general primary prevention, 01/15/2/CE for programs of school selective primary prevention.

Tento program je certifikován dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování: 
01/15/1/CE Pro programy školské všeobecné primární prevence, 01/15/2/CE Pro programy školské selektivní primární prevence.

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2016, Komi-
se prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Krajské centrum primární prevence, Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy, Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Město Třebíč, Grantový systém Zdravého města Třebíče pro 
rok 2016, Školy a školská zařízení.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Mgr. Veronika Dvořáková, e-mail: dvorakova@stred.info, tel.: 775 725 668
Bc. Lenka Fuksová, DiS.
Pracovník programu: 
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, tel.: 775 725 661
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, tel.: 775 725 844
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, tel.: 775 725 603
Bc. Magdalena Bulová, e-mail: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659

COOPERATION
City of Třebíč, Grant System “Healthy City of Třebíč 2016”, Commission 
of crime prevention and drug problems in Třebíč, Regional Authority of 
the Vysočina region, Regional Centre of primary prevention, Ministry of 
Education, Youth and Sports, Educational and Psychological Counselling 
Třebíč.

FINANCIAL SOURCES
Ministry of education, youth and sports of Czech republic, Regional offi-
ce of Vysočina Region, City of Třebíč, Grant system of “Healthy city of 
Třebíč for 2015, Schools and school facilities.

TEAM
The program coordinator: 
Mgr. Veronika Dvořáková, e-mail: dvorakova@stred.info, phone.: 775 
725 668
Bc. Lenka Fuksová, DiS.
Program worker: 
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, phone.: 775 725 661
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, phone.: 775 725 844
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, phone.: 775 725 603
Bc. Magdalena Bulová, e-mail: bulova@stred.info, phone.: 775 725 659

UKAZATELE

Kategorie: Jednorázová VPP Dlouhodobá VPP
Selektivní primární 

prevence
Adaptační programy Celkem

Počet tříd 14 55 10 1 80

Počet programů 14 64 13 1 92

Počet fyzických osob 295 1391 260 24 1970

Počet kontaktů 295 2620 482 24 3421

Počet pedagogů 22 164 29 2 217

Školy Třebíč + Třebíčsko Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou, 

Pelhřimov
Jemnice Jihomoravský kraj

Počet škol 14 1 3 1 2

INDICATORS

Categories One-time general prevention Long-term general prevention
Selective primary pre-

vention
Adaptation programmes Total

Classes 14 55 10 1 80

Programmes 14 64 13 1 92

Physical persons 295 1391 260 24 1970

Contacts 295 2620 482 24 3421

Pedagogical workers 22 164 29 2 217

Schools Třebíč + Třebíčsko Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou, 

Pelhřimov
Jemnice South-Moravian region

Numbers 14 1 3 1 2

„Líbí se mi, že program je přizpůsobený věkové skupině tak, aby děti 
tématu porozuměly, a aby je samotný program zaujal.  Mě osobně 
příjemně překvapila spolupráce dětí s lektorkami, děti se lektorkám 
otevřely a byly ukázněné, uceleně povídaly o daném tématu, zamýš-
lely se nad položenými otázkami a snažily se odpovídat pravdivě.“ 
(učitelka v MŠ).

„I like that the program is adapted to this age group, so children can 
understand topics and the program itself is understandable. Persona-
lly, I was pleasantly surprised about cooperation between lecturers 
and children, children could be opened and they were calm, they 
coherently talked about the topic, they thought about questions and 
tried to answer truthfully. „ (Teacher in kindergarten).
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Profesionalizace organizace STŘED, z. ú. / Profesionalization of STŘED, z. ú. Organisation
Doba realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018, R. Č.: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863

Na období dvou let získala organizace prostředky z Evropského sociálního fondu na proces vedoucí ke zvýšení kvality fungování STŘED, z. ú. v ob-
lasti strategické, finanční a marketingové. Důležitým krokem za realizované období je vytvoření strategie organizace, aktualizace organizačního řádu 
a realizace propagační kampaně. Ta bude mít za cíl zvýšit povědomí organizace a její důvěryhodnost ze strany široké veřejnosti, klientů, donátorů 
a spolupracujících institucí. Realizací projektu se organizace zaměří na hodnocení kvality poskytovaných služeb, což povede ke zkvalitnění nabíze-
ných služeb.

Time of realization: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018, R. Č.: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001863

Our organisation got a fund for two years from ESF with aim of process which will lead to rising quality in strategy planning and financial and 
marketing planning. An important step since start of the project was a created strategy plan, update of Organisational Guide and implementation 
of promotional campaign. The campaign will aim to raise awareness about organisation and its reliability from the general public, clients, donors 
and cooperating subjects. By the implementation of the project, the organization will focus on the evaluation of a quality of services, which will 
improve the quality of offered services.

Významné projekty / Significant Projects Významné akce / Significant Action

Zdobení vánočních stromků / Decorating of Christmas trees
11. prosince 2016 

Zdobení vánočních stromků již každoročně dotváří předvánoční atmosféru v Třebíči.  Letošní zdobení a představení celkem pěti nazdobených stromků 
provedli zástupci spolupracujících organizací jako je Třebíčské centrum, Občanská poradna Třebíč, Denní centrum Barevný svět, ZŠ Třebíč, Benešova 
ul. a dobrovolníci z Dobrovolnického centra STŘED, z.ú. Příjemným zpestřením celé akce bylo vystoupení žáků Kytarové školy Jiřího Němce pod jeho 
vedením, kdy sálem Klubu Hájek zazněly vánoční písně a koledy. Této akce se mimo široké veřejnosti zúčastnili také zástupci sponzorů a starosta města 
Ing. Pavel Janata.

11th December 2016

Annual event “Decorating of Christmas trees” completed a pre-Christmas atmosphere in Třebíč. This year we had five presentations of decorated trees 
made by representatives of partner organizations such as Třebíčské Centrum, Citizens Advice Bureau Třebíč, Daily centre Barevný svět, Elementary 
school Třebíč from Benešova street and Volunteer Center STŘED, z. ú.. Pleasant bonus of the whole event was a performance by the pupils from Guitar 
school Jiřího Němce under his leadership and visitors could hear some Christmas songs and carols. This event was mainly for general public and it was 
also attended by representatives of sponsors and mayor Ing. Pavel Janata.
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Srdce plné respektu, STŘED, z. ú. / Respectfull heart, STŘED, z. ú.
16. října 2016

Díky spolupráci se společností MANN+HUMMEL jsme dostali příležitost zapojit se do benefiční akce Srdce plné respektu, která se konala 16. 10. 2016 
v budově Fórum v Třebíči.
Pro odpolední dětský karneval jsme připravili výtvarnou dílničku s výrobou papírových masek a škrabošek, která se těšila velkému zájmu dětí i někte-
rých rodičů. Večerní část programu pak přinesla nejen hodnotné kulturní zážitky, ale byla věnována i partnerským organizacím, které působí v sociál-
ních službách. Jako poděkování za každodenní činnost v této oblasti MANN+HUMMEL nechal připravit speciální sošky. Jednoho z těchto pomyslných 
„oskarů“ během večera slavnostně převzali i zástupci STŘED, z.ú.

16th October 2016

We got the opportunity to participate on charity event 
Respectfull heart which took place on 16. 10. 2016 in 
the Forum building in Třebíč, because of cooperation 
with MANN + HUMMEL. For the afternoon, we have 
prepared art workshops with the production of paper 
masks for children‘s carnival which children or even 
parents enjoyed. The evening part of the program was 
also given to partner organizations that work in social 
services; then it brought valuable cultural experiences 
as well. As a thank you for the daily activities in this field 
MANN + HUMMEL prepared special statuettes. One of 
these imaginary „Oscars“ got representatives of STŘED, 
z. ú.

Rodinný den MANN+HUMMEL, STŘED, z. ú. / Family Day MANN+HUMMEL, STŘED, z. ú. 
3. září 2016

Společnost MANN+HUMMEL je významným sponzorem aktivit STŘED, z.ú., a tak jsme opět nemohli chybět na jejich tradičním Rodinném dni.  Naši pra-
covníci 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 slalom na koloběžce nebo odrážedle, zkusit si provléci tkaničku botou, naučit se vázat jednodušší i složitější uzly nebo 
nám za malou odměnu nakreslit obrázek.
Součástí odpoledního programu byla tombola, jejímž prostřednictvím mohli zaměstnanci nejen vyhrát zajímavé ceny, ale i přispět na dobrou věc. 
Výtěžek z prodeje lístků byl rozdělen mezi vybrané partnerské organizace, a tak my jsme měli tu čest převzít šek na 4008,- Kč jako příspěvek na činnost 
organizace STŘED, z.ú.

3th September 2016

MANN + HUMMEL is a major sponsor for activities os 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 action stops, children could try out 
a scooter or pushbike slalom, try to tie shoe laces, to learn to bind simple or difficult knots or, for a little reward, draw a picture for us.
There was a raffle during the afternoon program, through which could employees even win attractive prizes and even contribute to a good cause. 
A gain from ticket sales was divided between the selected partner organizations, so we had the honour to take over a check for 4008 CZK for a contri-
bution to the activities.

Významné akce / Significant Action Významné akce / Significant Action
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Přehled příjmů v r. 2016 / Income overview in 2016

Státní dotace / State 
Grants

MPSV Odbor rodinné politiky a politiky stár-
nutí / 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

113681,00

CELKEM DOTACE MPSV ORPS / Grants MLSA DFPA TOTAL 113681,00

Úřad práce / Job Office Náhradní rodinná péče / Foster Care 2 161 393,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE / Job Office Grants TOTAL 2 161 393,00

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

45 000,00

CELKEM DOTACE MVČR / HO Grant TOTAL 45 000,00

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

115 887,00

CELKEM DOTACE MŠMT / MSYS Grants TOTAL 115 887,00

CELKEM STÁTNÍ DOTACE / STATE GRANTS TOTAL 2 435 961,00

Státní dotace pro-
střednictvím Kraje 
Vysočina / State 
Grants through Vyso-
čina Region

MPSV registrované sociální služby / MLSA re-
gistred social services

Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED 1007000

Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling 1146000

NZDM eMBečko / Low-treshold facility for youth eMBečko 1021000

Šance ve STŘEDu / Chance in STŘED 269000

CELKEM DOTACE MPSV / MLSA Grants TOTAL 3 443 000,00

Kraj Vysočina / Vyso-
čina Region

Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED 140 000,00

NZDM eMBečko / Low-treshold facility for youth eMBečko 142 000,00

Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling 160 000,00

Šance ve STŘEDu / Chance in STŘED 388 664,00

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú. / Volunteer Centre STŘED, z. ú. 200 000,00

Programy primární prevence / Primary prevention programs 550 800,00

Fond Vysočina - Dostupnost služby pro klienty s omezením (odpisy) / Vysočina Fund - Availibility of service for clients with limits (write-offs) 42 603,00

Fond Vysočina - Cestou sociální prevence (odpisy) / Vysočina Fund - The way of social prevention (write-offs) 44 501,00

CELKEM KRAJ VYSOČINA / Vysočina Region TOTAL 1 668 568,00

Města a obce Kraje 
Vysočina

Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství / City of Třebíč - social assistance and couseling 282 800,00

Město Třebíč - Dobrovolnické centrum / City of Třebíč - Volunteer Centre 76 100,00

Město Třebíč - Šance ve STŘEDu / City of Třebíč - Chance in STŘED 22 600,00

Město Třebíč - Programy primární prevenceCity of Třebíč – Primary Prev. Programs 128 800,00

Město Třebíč- Linka důvěry STŘED / City of Třebíč Helpline STŘED 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 21 600,00

Město Třebíč - GPZM projekt Aktivizační pobyt pro mládež / City of Třebíč - GPHC project Activating camp for youth 30 000,00

MěstoTřebíč - prevence kriminality Otevřená skupina a poradenství 125 000,00

Město Moravské Budějovice / City of Moravské Budějovice 120 000,00

Moravské Budějovice - prevence kriminality „Na první dojem“ / City of Moravské Budějovice - Criminality prevention „At the first impression“ 165 000,00

Město Jemnice / City of Jemnice 95 000,00

Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED / Vysočina Region´s municipalities - Helpline STŘED 90 042,00

CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA / CITIES AND MUNICIPALITIES OF VYSOČINA REGION TOTAL 1 194 642,00

Fondy EU, EHP / EU, 
EEA Funds

Fondy EHP Šance pro děti v ohrožení na Vysočině / EEA Fund - A chance for children at risk in Vysočina Region 251 015,00

Fondy EHP Za partnery do Norska / EEA Funds For partners to Norway 67 423,00

Fondy EU, OPZ Profesionalizace organizace STŘED, z. ú. / EU, OPE Professionalisation of STŘED organisation 147 931,00

Fondy EU, ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy /  / ROP SE Centre of Prevention and assistance - write-offs 394 018,00

CELKEM FONDY EU, EHP / EU, EEA FUNDS TOTAL 860 387,00

Nadace / Foundati-
ons

Nadace J & T / J & T  Foundation 189 115,00

NADACE CELKEM / Foundations Total 189 115,00

Tržby za školení a besedy / Income for trainings and discussions 287 328,00

Tržby za služby organizacím / Income for services to other organisations 179 545,00

Tržby z akcí / Income for events 92 350,00

Tržby za supervize a psychologické poradenství / Income for supervisions and psychological counseling 175 000,00

Tržby za tábory a ubytování / Income for camps and accomodation 103 650,00

Tržby za maloobchod, kopírování / Income for retail and copying 12 984,00

Tržby za reklamu / Income for advertisement 24 075,00

Tržba z prodeje aut / Income for car sale 48 500,00

CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI /  OWN ACTIVITY INCOMES TOTAL 923 432,00

CELKEM DARY / GIFTS TOTAL 105 933,00

CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY / INTERESTS AND OTHER RETURNS TOTAL 10 121,00

EMPLOYEES TOTAL 146 800,00

CELKEM VÝNOSY / RETURNS TOTAL 10 977 959,00

Finanční zpráva / Financial Report 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), em-
ployment agreements (WEA)

5 679 175,00

Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP / Social insurance for employees 
wages, WWA, WEA

1 729 714,00

 CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY / PERSONAL COSTS TOTAL 7 408 889,00

ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY / LEGAL SOCIAL COSTS

Stravenky / Food vouchers 293 600,00

Pojištění dobrovolníků / Volunteers insurance 8 372,00

CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY / LEGAL SOCIAL COSTS TOTAL 301 972,00

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY / MATERIAL COSTS

Potraviny / Foodstuff 73 791,00

Kancelářské potřeby / Office supplies 29 535,00

Režijní materiál - tonery, čistící prostředky / Overhead material - toners, cleaners … 290 372,00

PHM / Fuels 180 899,00

Drobný majetek / Small assets 98 995,00

CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY / MATERIAL COSTS TOTAL 673 592,00

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY / NON-MATERIAL COSTS

Provoz budovy Třebíč / Building Costs Třebíč 291 482,00

Provoz budovy Moravské Budějovice / Building Costs Moravské Budějovice 70 087,00

Opravy vozidel / Car repairs 90 373,00

Telefony, internet, poštovné / Phones, internet, post 152 159,00

Cestovné zaměstnanců / travel of employees 37 184,00

Cestovné dobrovolníků / travel of volunteers 1 456,00

Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty / transport, accomodation and food for camps, stays 322 312,00

Právní a ekonomické služby / Juristic and economical services 11 000,00

Školení a kurzy / Trainings and courses 351 597,00

Propagace / Publicity 72 947,00

Ostatní daně, poplatky, úroky , penále / Other taxes, fees, interests, penalties 110 327,00

Pojistné vozidel, cestovní pojištění / car insurance, travel insurance 35 055,00

Odpisy technického zhodnocení budov / Technical valorization of buldings write-offs 425 966,00

Odpisy vozidel / Car write-offs 126 492,00

Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT)  / Other services (parking, audit, member fees, other services IT) 274 997,00

Nájemné vozidel, budov / Car and buildings rents 305 731,00

Dary / Gifts 40 000,00

CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY / NON-MATERIAL COSTS TOTAL 2 719 165,00

CELKEM NÁKLADY / COSTS TOTAL 11 103 618,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / ECONOMICAL RESULT - 125 659,00
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Finanční zpráva / Financial Report

ROZVAHA / BALANCE-SHEET

Aktiva / Assets Stav k 31.12. 2016 v tisících
Status to 31.12. 2016, in thous. CZK

Dlouhodobý nehmotný majetek / tangible assets 84

Dlouhodobý hmotný majetek / tangible fixed assets 15271

Oprávky k dlouhodobému majetku / tangible assets maintenance -5305

Pohledávky celkem / Receivables Total 67

Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial property 6201

Poskytnuté zálohy / Given deposits 95

Jiná aktiva celkem / Other assets Total 467

Aktiva celkem / Assets Total 16880

Pasiva / Liabilities Stav k 31.12. 2016 v tisících
Status to 31.12. 2016, in thous. CZK

Jmění celkem / Assets Total 10539

Výsledek hospodaření celkem / Economy result Total -126

Krátkodobé závazky celkem / Short-term liabilities Total 1834

Dlouhoddobé závazky celkem / Long-term liabilities Total 65

Jiná pasiva celkem / Other liabilities Total 4568

Pasiva celkem / Liabilities Total 16880

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / PROFIT AND LOSS

Náklady / Costs Stav k 31.12. 2016 v tisících
Status to 31.12. 2016, in thous. CZK

Spotřebované nákupy celkem / Total purchases 1315

Služby celkem / Total services 1375

Osobní náklady celkem / Personal Costs Total 7711

Daně a poplatky celkem / Taxes and fees Total 56

Ostatní náklady celkem / Other costs Total 94

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

553

Daň z příjmu celkem / Income tax Total 0

Náklady celkem / Costs Total 11104

Výnosy / Returns Stav k 31.12. 2016 v tisících
Status to 31.12. 2016, in thous. CZK

Tržba za vlasní výkony a zboží celkem / Income for own actions and commodity Total 875

Ostatní výnosy celkem / Other income Total 157

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

49

Přijaté příspěvky celkem / Recieved contributuions Total 142

Provozní dotace celkem / Operation donations Total 9755

Výnosy celkem / Income Total 10978

Výsledek hospodaření před zdaněním / Economical result before taxation -126

Výsledek hospodaření po zdanění / Economical result after taxation -126

Sestaveno ke dni 20. 3. 2017 / Composed till 20.3.2017
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Výrok auditora / Auditor’s Report Pracovníci STŘED, z. ú. / Personnel STŘED, z. ú.

Mgr. Martina Bártová

Mgr. Markéta Čablová

Bc. Jan Endlicher

Lenka Homolková

Bc. Barbora Pipášová

Ivo Dvořák Jiří Dvořák, DiS.

Ondřej Ferdan, DiS.

Bc. Veronika Janoušková

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Mgr. Hana Oravcová

Bc. Lenka Fuksová, DiS.

Pavla Matějková

Kateřina Sýkorová, DiS.

Mgr. Dagmar Viskotová

Bc. Karel VondráčekMgr. Alena Sladká

Dobroslava Aubrechtová Bc. Magdalena Bulová

Mgr. Lenka Dvořáková Mgr. Veronika Dvořáková

Bc. Táňa Graňáková Květa Havlíková, DiS.

Dana Němcová Zuzana Nováčková, DiS.
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Děkujeme Vám za podporu naší činnosti!
Thank You for supporting our activities!

Poděkování / Thanks

Náš hlavní sponzor:

Naši hlavní donátoři: 

město Jemnice

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou
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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


