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Úvodní slovo / Foreword

Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři a podporovatelé,
dostává se Vám do rukou v pořadí již patnáctá výroční zpráva organizace. U příležitosti malého jubilea jsem přemýšlela, jaké nás na naší cestě potkali
významné milníky. Osobně za nejvýznamnější považuji přechod od dobrovolnických aktivit k rozvoji ambulantních a terénních služeb a programů
sociální prevence pro děti, které vyrůstají v ohrožených rodinách nebo se pohybují v rizikovém prostředí. Díky transformaci a legislativním změnám
v období let 2006 - 2008 a zájmům měst Třebíč a Moravské Budějovice komunitně plánovat, jsme se ve správný čas zařadili do sítě poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina. Nemalé úsilí jsme také věnovali standardizaci naší práce tak, aby byla efektivně cílená na potřeby klienta. Dalším významným obdobím byl rok 2013, kdy jsme po dlouhém snažení zahájili činnost ambulantní formy Střediska výchovné péče STŘED a stali se doprovázející
organizací sedmdesáti pěstounským rodinám v kraji Vysočina.
Aktivní zapojení pracovníků do strategického plánování, týmových a individuálních supervizí, absolvování sebezkušenostních výcviků a dalších forem
vzdělávání vnímám, jako nikdy nekončící cestu „učící se“ organizace. Proto pro mě bylo obzvlášť příjemné se v den oslav 15-ti let od založení organizace setkat s většinou bývalých a současných dobrovolníků a zaměstnanců organizace a společně sdílet náš společný zájem pomáhat těm, co pomoc
potřebují.
Letošním potvrzením „příznivého větru do plachet“ bylo odstartování naší jarní návštěvy čtyř organizací v Norsku a na podzim presentování systému
péče o ohrožené děti a mládež dvou zástupců z Norska na konferenci „Šance pro děti v ohrožení na Vysočině“ v Třebíči. Dále se nám povedlo zprovoznit
nové webové stránky, vytvořit video presentaci naší činnosti a zorganizovat první aktivizační pobyt s prvky sociálního výcviku a terapie pro mládež od
13 do 21 let.
A jak vnímám bilanci v číslech? Pomáhali jsme 121 rodinám a uspořádali 48 vzdělávacích akcí pro rodiče a pěstouny. Do nízkoprahového klubu přišlo
143 dětí a na Moravskobudějovicku a Jemnicku proběhlo přes 9000 kontaktů a intervencí s dětmi v klubu nebo terénu. Na Linku důvěry se o pomoc
obrátilo 1800 volajících. Celkem 50 dobrovolníků odvedlo 1530 hodin práce ve prospěch druhých. Uspořádali jsme tábory a letní dílny pro 51 dětí
a téměř 40 mladých lidí prošlo programem sociálního výcviku. Poradenské a terapeutické služby Střediska výchovné péče využilo 262 dětí a 3 324 žáků
škol absolvovalo programy primární prevence. Byl to náročný a fajn rok, nebo vlastně patnáct let…
S přáním příjemného čtení
Martina Bártová
Ladies and gentlemen, dear readers and supporters,
You have already the fifteenth annual report of the organization in your hands. I was wondering, on the occasion of this small Jubilee, where we have
met significant milestones on our journey. Personally, I think the most important moment was a transition from volunteer activities to developing
outpatient and outreach services and social prevention programs for children who grow up in families at risk or who are in some risk environment
themselves. Through the transformation and legislative changes in the period 2006 - 2008 and community planning interests of Třebíč and Moravské
Budějovice, we joined a network of social service providers in Vysočina Region, at the right time. We dedicated a strong effort to a legal standardization
of our work so as to be effectively targeted to needs of a client. Another important event was in 2013, after a long pursuit we started an outpatient form
of Educational care centre STŘED and we became an accompanying organization for seventy foster families in the Region.
The active involvement of workers in a strategic planning, team and individual supervisions, finishing of self-experience trainings and other forms of
education which I perceived as a never-ending journey of „learning“ organization. That‘s why it was particularly pleasant for me to meet with the majority of current and former volunteers and employees of the organization on the Celebration of 15 years since founding of the organization and to share
with them our common interest to help those who need help.
This year of confirmation of „favourable wind“ was a lift-off by our spring visit to four organizations in Norway and also presenting of a care for vulnerable children and youth by two representatives from Norway at the conference „Opportunities for children at risk in the Vysočina Region“ in Třebíč.
Furthermore, we managed to enable a new web site, create a video presentation of our activities and organize the first activation camp with elements
of social training and therapy for youth 13 to 21 years.
And how I perceive the balance in numbers? We helped 121 families and organized 48 training events for parents and fosters. The Low-threshold facility
has been attending by up to 143 children and we had over 9000 contacts and interventions with children and youth in the club or outreached within
Moravské Budějovice and Jemnice regions. Our Helpline there were 1800 callers for assistance. A total number of 50 volunteers have done 1,530 hours
of work for the benefit of others. We organized camps and summer workshops for 51 children and almost 40 young people completed a program of
a social training. Counselling and therapy service of Educational Care Centre were used by 262 children and 3,324 school pupils attended the Primary
prevention programs. It was challenging and nice year, or actually fifteen years ...
Wishing you a pleasant reading
Martina Bártová

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2015

1

Motto vedoucích pracovníků / Motto of management

„Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu“.
Václav Havel
Záleží mi na tom, aby lidé v obtížných životních situacích nezůstávali se svými problémy sami
a měli kvalitní a dostupnou odbornou pomoc po ruce. „Někdy stačí jen být a naslouchat“.
Mgr. Martina Bártová
Ředitelka
“To understand each other doesn´t mean to adapt one another, but to perceive each other´s
identity.” Václav Havel
I care that people in difficult life situations should not stay alone with their problems and they
should have a quality and affordable professional help by hand. „Sometimes it´s enough just be
and listen.“
Mgr. Martina Bártová
Director

I přesto, že nepracuji s klienty, ale s čísly, snažím se být podporou kolegům v jejich náročné práci.
Osobní motivací je pocit, že i moje práce přináší ostatním užitek.
Lenka Homolková
Vedoucí organizačního střediska a ekonomický pracovník
Although, I do not work with clients, but with numbers. I´m trying to be a support for colleagues
in their hard work. My personal motivation is a feeling that my work brings benefits to the others.
Lenka Homolková
Head of the Organizational Centre and economic worker

„Dej člověku rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život“. Toto čínské přísloví věrně dokumentuje můj přístup k práci a k lidem okolo mě. Pokud člověk řekne druhému co
má udělat, je to dobré a situace je pro danou chvíli vyřešená. Není ovšem zaručené, že při další
podobné situaci se takto opět zachová. Pokud, ale člověka naučím jak v daných situacích jednat,
tak to může znamenat, že moji pomoc už příště nevyhledá a využije toho, co se naučil.
Bc. Karel Vondráček
Vedoucí střediska sociálních služeb
„Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him to fish and you feed him for a lifetime „.
This Chinese proverb closely demonstrates my approach to work and to people around me. If one
tells to the other what to do, it is good and the situation is solved for that moment. But it is not
guaranteed that in other similar situation that man retained in the same way. If I teach the man
how to act in these situations so it could mean that my help will not be necessary again because
of the new skill.
Bc. Karel Vondráček
Head of the Centre of Social services
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Organizační struktura

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

Třebíč

Vize:
STŘED, z. ú. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.
Hodnoty:
• Profesionalita
• Odborný růst
• Zodpovědnost
• Otevřená komunikace
• Loajalita
Zakladatelé
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel

Středisko sociálních služeb

Středisko školských služeb

Středisko organizační

Sociální asistence
a poradenství

Středisko výchovné péče
STŘED - ambulance

Personalistika a péče
o zaměstnance

Náhradní rodinná péče

Středisko výchovné péče
STŘED - programy primární
prevence

Účetnictví a administrace

NZDM eMBečko

Propagace, sponzoring

Šance ve STŘEDu

Správa majetku a budov

Linka důvěry STŘED

Supervize

Dobrovolnické centrum

Ambulance klinické
psychologie

Program Pět P
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Organizational structure

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

Moravské Budějovice

Vision:
STŘED, z. ú. helps people in the development, in the preventing and solving problems.
Values:
• Professionalism
• The professional development
• Responsibility
• Open communication
• Loyalty
Founders
Management Board
Supervisory Board
Director

Centre of social services

Centre of educational
services

Organizational Centre

Social assistance
and counselling

Educational Care Centre
STŘED - ambulance

HR and care of employees

Substitute Family Care

Educational Care Centre
STŘED – Primary Prevention
Programs

Accountancy
and Administration

Low-threshold service for
children and youth eMBečko

Propagation and sponsoring

Chance in STŘED

Property and buildings
management

Helpline STŘED

Supervision

The Volunteer Centre

Ambulance of Clinical
Psychology

Five P program
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Sociální asistence a poradenství
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
ANOTACE
Obsahem služby je poskytování pomoci rodinám v nejrůznějších životních situacích, s nimiž si samy nedokáží poradit. Sociální asistentky pomáhají rodině zorientovat se v problému a najít její vlastní zdroje pro
jeho řešení. Posilují sociální dovednosti a kompetence rodičů a dětí
s cílem zamezit a předejít rozvoji rizik ohrožujících vývoj dětí. Pomoc
probíhá většinou v intenzivní spolupráci s pracovníky sociálního odboru.
POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
CÍL
• nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace
rodiny.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (0-15 let). Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi
(rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna
bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými
problémy, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými
a podobně.
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
V roce 2015 jsme poskytovali individuální péči v rodinách, které se ocitli
ve složitých životních situacích. Účastnili jsme se aktivně nových forem
spolupráce s dalšími subjekty v péči o rodinu, případových konferencí,
mediačních setkání atd. Setkávali jsme se zejména s pracovníky sociálních odborů, ale také se specialisty z oboru psychiatrie, psychologie, pedagogickými pracovníky. Díky intenzivní spolupráci jsme mohli úspěšně
řešit i velice komplikované případy.
Posílení personálního obsazení nám umožnilo pokrývat plně poptávku
po naší službě. Také jsme prohloubili spolupráci s programem náhradní
rodinné péče.

Službu jsme prezentovali na veletrzích sociálních služeb ve Znojmě, Třebíči, Humpolci a dalších městech. Účastnili jsme se setkání komise SPOD
v Třebíči, pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji, Týmu
pro oběti a dalších.
Zrealizovali jsme opět cyklus seminářů pro rodiče, tentokrát s využitím
terapeutického programu Kids´Skills. Otevřeli jsme rodičovské skupiny
s praktickým nácvikem rodičovských dovedností. V červenci 2015 proběhly tradiční letní dílny v Rudíkově pro děti od 4 do 10 let.

„Problémy se na mě valily ze všech stran. Škola mi vyčítala, že děti nenosí pomůcky a že se s nimi neučím. Sociální pracovnice mi vytýkaly
nepořádek doma a špatnou péči o děti. Ale já jsem to chtěla zvládnout, jen jsem na to byla sama a neměla jsem peníze. Díky asistence
jsem získala oporu. S její pomocí jsem postupně začala řešit jeden problém za druhým. Nastavila jsem finanční rozpočet, pak režim a zapojila
jsem do chodu domácnosti děti. Dnes už jsme doma v pohodě, zvládli
jsme to“.

UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet rodin

52

Počet dětí

136

Počet konzultací

681

Počet jednorázových kontaktů

71

Počet hodin přímé práce

827

Průměrná délka spolupráce
Počet pracovníků

7 měsíců
3

Semináře, přednášky
Počet besed, přednášek konferencí

12

Počet účastníků

63

Letní dílny
Počet účastníků

12

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou,
Město Znojmo, Město Dačice, Magistrát města Brna, Obecní úřad Rudíkov, Na počátku o.p.s., Domov pro matky Třebíč, Občanská poradna Třebíč, Mateřské centrum Andílci, z. s., Třebíčské centrum o.s., ZŠ L. Svobody
Rudíkov, ZŠ Budišov, ZŠ Lubnice, MŠ Čtyřlístek Třebíč, MŠ Rudíkov, MŠ
Nárameč, Nadační fond J&T.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Fondy EHP a Norska, Nadační fond J&T.
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
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Social assistance and counselling
This service is registered to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as social services for families with children.
ABSTRACT
The service program provides assistance to families in various life situations which they cannot handle themselves. Social assistants help families
to orientate in such problems and to find its own resources for solution.
The aim is to strengthen social skills and competencies of parents and children, to prevent and avoid risks which can threaten the development of
children. The service usually takes place in an intense collaboration with
staff of social welfare department.
MISSION
The mission of the service is to help parents and children to solve
problems that unfavourably affect their lives.
OBJECTIVE
• to offer a new possibilities leading to change for threatening
situation of the family
Target group:
Service clients are families with children in age 0 to 15 years. These families include incomplete families, families with disabled persons, families
in general crisis (divorce, loss of a family member, job loss, debt, execution, change of residence, unplanned pregnancy, etc.), families with
children with behavioural problems, families with children in foster care
or adopted children and so on.
WHAT HAPPENED IN 2015
In 2015, we provided a personalized care in families that find themselves in difficult life situations. We participated actively in new forms of
cooperation with other subjects in a family care, in case conferences,
mediation meetings etc. We have met particularly with social workers
departments and also with specialists in psychiatry, psychology, teaching staff. Thanks to intensive cooperation we were able to successfully solve even very complicated cases. We also deepened cooperation
program with foster care.

We presented the service on social services fairs in Znojmo, Třebíč, Humpolec and other cities. We participated in a meeting of the committee
SLPC in Třebíč, a working group of social service providers in the region,
the Team for the victims and others.
We have realized once again a series of seminars for parents, this time
using the Kids‘ Skills therapy program. We opened the parent groups
with practical training on parenting skills. In July 2015 we organized traditional Summer workshops in Rudíkov - for children 4 to 10 years.

„Problems rolled at me from all sides. School blamed me that children did not wear school tools and that I did not learn with them.
Social workers criticized a mess at home and poor childcare. But I
wanted to manage, I was just myself and I had no money. Thanks to
the assistant I have gained a support. With her help, I began to solve
one problem after another. I set a financial budget, then the regime,
and I connect children to household. Today we are okay at home,
we get it. „

Indicators:
Individual work with family
Number of families

52

Number of children

136

The number of consultations

681

Number of single contacts

71

Number of working hours
The average length of cooperation
Number of employees

827
7 months
3

Seminars, lectures
Number of meetings, lectures, conferences

12

Number of participants

63

Summer Workshops
Number of participants

12

COOPERATION
City of Třebíč, City of Moravské Budějovice, City of Znojmo, Municipality
of Brno City, City of Náměšť nad Oslavou, Municipal Office Rudíkov, Na
počátku o.p.s., Citizens Counselling Bureau Třebíč, FC Andílci Hrotovice,
z. s., , Třebíč centre, o.s., Elementary School Rudíkov, Budišov, Elementary school Lubnice, Kindergarten Čtyřlístek Třebíč, Kindergarten Rudíkov,
Kindergarten Nárameč , Fund J&T.
SOURCES OF FUNDING
City of Třebíč, City Moravské Budějovice, Ministry of Labour and Social
affairs, Vysočina Region, EEA Funds, J&T Fund
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: 775 725 662
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Náhradní rodinná péče
Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění.
ANOTACE
Náplní programu je komplexní podpora náhradním rodinám při
výchově a péči o svěřené děti. Pěstounům poskytujeme sociální,
psychologické a terapeutické služby. Zajišťujeme pomoc při zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte. Poskytujeme program vzdělávání náhradních rodičů. V případě zájmu s náhradními
rodiči uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.
POSLÁNÍ
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny,
kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné
péče.
CÍL
Cílem je náhradní rodina, která:
• vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte
• je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku rizik
s nimi spojených
• se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí
• je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících
s výkonem náhradní rodinné péče
• která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených dětí
CÍLOVÁ SKUPINA
Klienti jsou náhradní rodiny s dětmi a žadatelé o náhradní rodinnou
péči. Jedná se o:
• osoby pečující (pěstouni nebo poručníci)
• osoby v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni
na přechodnou dobu)
• děti v rodině (svěřené i vlastní)
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
V roce 2015 jsme se v rámci individuálního doprovázení náhradních
rodin zaměřili na ověřování nových metodických postupů této práce.
Současně jsme testovali vzdělávací cyklus pro pěstouny a obohatili jsme
ho o nové formy – rodičovské skupiny a individuální vzdělávání. Na jaře

se v rámci tohoto cyklu uskutečnila přednáška předního pedopsychiatra
MUDr. Jaroslava Matýse, určená odborné veřejnosti i pěstounům. Také
jsme zrealizovali pět víkendových pobytů, dva z nich ve spolupráci se
sociálním odborem v Třebíči.
V říjnu proběhla velká konference s mezinárodní účastí zaměřená na
problematiku náhradní rodinné péče a sociálně právní ochranu dětí
na Vysočině. Navázali jsme spolupráci s norskými orgány a organizacemi
působícími v této oblasti, účastnili jsme se odborné stáže v Oslu.
V prosinci jsme se už tradičně sešli s pěstouny a dětmi na adventním odpoledni, doplněném o divadelní představení a výtvarné dílny pro děti.

„Když jsme si před lety brali Petra do pěstounské péče, nevěděli jsme,
co nás čeká. Bylo to náročnější, než jsme čekali. Nejhorší bylo, že nám
chyběly informace a podpora. To se změnilo, když jsme podepsali dohodu s doprovázející organizací STŘED, z. ú. Naše pracovnice je nám
k dispozici, kdykoliv potřebujeme. Víme, že problémy, které s příchodem Petra nastaly, dokážeme s její podporou vyřešit.“

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

69

Počet svěřených dětí

86

Počet konzultací

957

Počet hodin přímé práce

1189

Počet pracovníků

7

Vzdělávání pěstounů
Počet akcí (kluby, semináře, skupiny)

33

Počet účastníků vzdělávání

307

Počet pobytů/zúčastněných rodin
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SPOLUPRÁCE
Město Humpolec, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť n. Oslavou,
Město Pelhřimov, Město Pacov, Město Třebíč, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo, Město Žďár n. Sázavou, 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, Fondy EHP a Norska.
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
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Substitutional Family Care
This service is provided on the basis of a mandate for the social - legal protection of children under the Act č.359/1999 Coll., as amended.
ANNOTATION
The 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 families 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 2015
In 2015, we focused under the individual accompaniment of foster families on a verification of new approaches of this work. At the same time
we tested courses for foster parents and we have enriched it in new
forms - the parent groups and individual trainings. In the spring, as part
of a lecture series, we organized a lecture of a pediatrist and psychiatrist
MD. Jaroslav Matýs. It was addressed to professionals and foster parents.
We implemented also five weekend stays, two of them in cooperation
with the Social Department in Třebíč.

In October, there was a big international conference focused on the
issue of foster care and the social and legal protection of children in
Vysošina region. We have established cooperation with the Norwegian
authorities and organizations working in this field of work, we realized
bilateral internships in Oslo.
In December, we have traditionally met with foster parents and children
on the Advent afternoon event, completed by theatre performances
and art workshops for children.

„When we took Petr in foster care some years ago, we did not know
what to expect. It was more difficult than we expected. The worst
thing was that we missed information and support. The change
came when we signed an agreement with accompanying organization STŘED, z. ú.. Our key-worker is available to us whenever we
need. We know that problems that occurred with Petr, we can solve
with them.“

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

69

Number of entrusted children

86

The number of consultations

957

Number of working hours

1189

Number of employees

7

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

33

Number of participants in training

307

Number of stays/participants
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COOPERATION
City of Třebíč, City of Moravské Budějovice, City of Znojmo, City of Pacov, City of Velké Meziříčí, City of Náměšť n.Oslavou, City of Humpolec,
City of Pelhřimov, City of Žďár n.Sázavou, 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.
SOURCES OF FUNDS
Ministry of Labour and Social Affairs, City of Třebíč, EEA Fund.
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
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NZDM eMBečko
Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a má pověření
dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
ANOTACE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko v Moravských
Budějovicích je sociální služba, kterou mohou využívat děti a mládež
čtyřikrát týdně. Dva dny v týdnu mají možnost navštěvovat ambulantní formu služby (klub) a dvakrát týdně chodí terénní pracovníci do
lokalit přímo za nimi.
POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let z Moravských 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 a okolí,
které zažívají nebo mohou v budoucnu zažívat nepříznivé životní události (jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských vztazích
atp.) a nemohou nebo se nechtějí zapojit do běžných, volnočasových
aktivit, tráví volný čas mimo domov.
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
Pracovníci v období celého roku kontaktovali ambulantně i terénně mladé lidi a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich aktuálních nepříznivých
situacích (vztahové potíže, experimenty s návykovými látkami, školní
záležitosti, rodinné konstelace apod.). Zároveň probíhal pravidelný a cílený sociálně preventivní program, odpovídající současným rizikovým
trendům a statistickým potřebám naší cílové skupiny.
Celý rok se pracovníci soustředili na inovativní postupy poskytování
kvalitní a atraktivní sociální služby. Zaměřovali se na transparentnost
procesů (nahlížení do složky klienta přes iPad, jasné informace kdo jsme
a co nabízíme …), na práci s oddělenou cílovou skupinou terénu, klubu

a online a experimentální postupy jako „Duální terén“, kdy dva pracovníci byli v různých lokalitách souběžně, noční terén, terénní wifi hotspot
a „tracking“ terénního pracovníka online. Výraznou součástí aktivit byla
tvorba a využívání situačních a propagačních materiálů jako např. vlastní
desková hra V klubu, nálepky a náramky eMBečko, reklamní spot v radiu
a na youtube (audio, video) a info letáčky Nehul, O sexu – s přílohou
kondomu, Finanční slovník, Fesťáky, Kam na brigádu, apod.
Mezi jednorázové aktivity pro klienty patřili Přespávačky, Poslední prázdninová párty, CoolCup turnaj a aktivní účast klientů na akci Vánoční
stromky.
Do nového roku 2015 vstupovalo eMBečko pod novým vedením
a s novou posilou v týmu. Koordinátor NZDM eMBečko se stal předsedou oborové pracovní skupiny, sdružující nízkoprahová zařízení
v regionu NUTSII (Vysočina, Jihomoravský kraj). Aktivní je také členství
a certifikát kvality České asociace streetwork.

„Lidé v tomto klubu pro mne dost znamenají. Jsem tu moc ráda,
i když tu má někdo nějaké nedostatky, nahrazuje to něčím jiným. Furt
tu jsou a byli, nejen pro mě, ale pro dalších několik desítek lidí. Jsou
to lidi, co mají srdce na pravém místě. Začala jsem se svěřovat jen
lidem tady, víte proč? Protože tady se k tobě nikdo zády neotočí, ale
vyslechnou tě a poradí ti.“ (Katka 14)

UKAZATELE
Rok 2015
Počet klientů

143

Počet všech kontaktů (všechny)

9852

Počet kontaktů v rámci kontaktní práce (KP)

3062

Počet intervencí: Klienti

5222

Zájemci o službu

1340

Počet provozních dní

191

Počet provozních hodin

920

Počet klientů na jednorázových akcích

81

SPOLUPRÁCE
Město Moravské Budějovice, Město Jemnice, Pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení NUTS II JV, Česká asociace streetwork z.s., Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Gymnázium a Střední odborná
škola Moravské Budějovice, ZŠ TGM Moravské Budějovice, Městská policie Moravské Budějovice, Zikos, p.o.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Moravské Budějovice, KÚKV, Projekt Prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Města Moravské Budějovice, MPSV, NROS,
Fond NNO.
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.: 775 725 600
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Low-threshold service for children and youth eMBečko
This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll. on social services 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.
ANNOTATION
The low-threshold service for children and youth eMBečko is a social
service which is opened four days a week for children and young people. Two days of a week they have opportunity to attend the drop-in
centre (an issue based youth club) and twice a week they can meet an
outreach workers directly on streets.
MISSION
The mission of the service is to provide to children and young people
aged 7-20 years from Moravské Budějovice and surroundings, an information, help and support in unfavourable life situations (such as difficult
situations at home, at school, in relationships, etc.) and join them to a
peer group.
OBJECTIVE
To create conditions and space for children and youth:
• to use help and support in managing difficult life situations
• to join to a peer group
• to realize their own ideas
• to get a new knowledge and skills.
TARGET GROUP
Children and young people aged 7 to 20 years old from Moravské Budějovice and surroundings who are experiencing or may will experience
in a future some unfavourable 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 2015
Within the whole year our program workers contacted young people
indoor and outdoor and offered them a help and a support in their current unfavourable situations (relational problems, experiments with
drugs, school issues, family constellations, etc.). Simultaneously, workers
organised regular and targeted social preventive programs, matching
the current risk trends and statistical needs of a target group.
All year long, workers were focused on innovative approaches to provide a high quality and attractive social service. They focused on a process
transparency (access to the client´s documentation over iPad, clear information about who we are and what we offer …), to work with a separated target group of outreach, drop-in and online service forms and on

experimental techniques such as „Dual streetwork“, where two workers
were in different locations simultaneously, night street, outdoor wifi hotspot and „tracking“ the outreach worker online. A significant part of activities was the creation and use of situational and promotional materials
such as own board game “In the club”, stickers and eMBečko bracelets,
radio and youtube commercial (audio, video) and info leaflets (Nehul,
About sex with condom, Financial Dictionary, Fests, Where to work, etc.)
One-time activities for clients were Overnights, The last holiday party,
CoolCup tournament and active participation of clients in the event
Christmas trees.
The year 2015 began under a new coordinator and with a new team
support. The coordinator became a chairman of the expert group called
NUTSII, bringing together low-threshold facilities from regions of Vysočina and South Moravia. There is an active membership and a certificate
of quality from Czech Streetwork Association.

„People in this club means a lot to me. I like it here, even if there is
someone with a deficiency, it is replaced by something else. There
are and there have been not only for me, but for other dozen. These
are people who have a heart in the right place. I began to confide
to people just here, you know why? Because there is nobody who
turns his or her back to you and they listen to you and advise you.
„(Katka, 14)

INDICATORS
Year 2015
Number of clients

143

Number of all contacts

9852

Number of contact within the direct work

3062

Number of interventions for clients

5222

for applicants

1340

Number of opening days

191

Number of opening hours

920

Number of clients on one-time events

81

Number of contact on one-time events

322

COOPERATION
City of Moravské Budějovice, City of Jemnice, Expert group for low-threshold 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 Budějovice, The Municipal Police Moravské Budějovice, Zikos, p.o.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of labour and social affairs, City of Moravské Budějovice, Criminality prevention project through the city of Moravské Budějovice,
Vysočina Region, NGO Fund, NROS.
TEAM
The program coordinator:
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 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: 775 725 600
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Šance ve STŘEDu
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako služba sociální rehabilitace.
ANOTACE
Program nabízí pomoc mladým lidem, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem, experimentují s návykovými látkami, dopouštějí se přestupkové
nebo trestné činnosti. S klienty pracujeme dlouhodobě a v rámci individuálních konzultací řešíme aktuální problémy tak, aby dokázali sami
zvládat a respektovat zákonné normy naší společnosti.

„Do programu mě přivedla matka na doporučení kurátorky. Myslela
jsem si, že to bude otrava a budou tam se mnou mluvit jak rodiče.
Co mám a nemám dělat, jak jsem nemožná, a že bych se měla víc
učit a najít si lepší kamarády. Ne hned, ale po čase jsem ocenila, že je
i někdo, kdo je ochoten poslouchat mě a chápat, jak to máme my
mladí dnes.“

POSLÁNÍ
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které
nevede 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 v obtížné
životní situaci. Touto situací může být: spáchání méně závažného trestného činu, výchovné problémy ve škole a doma, předčasné ukončení
vzdělání a hledání zaměstnání apod.
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
Většina klientů se do programu zapojila na základě doporučení kurátorů
pro mládež Městského úřadu v Třebíči. Nejčastěji jsme se zabývali problémy s nerespektováním rodičů a učitelů, zhoršeným školním prospěchem,
záškoláctvím a rizikovým až trestním chováním ve volném čase. Téměř
všichni klienti připouštěli zkušenost s návykovými látkami a nastavení nejasných pravidel a hranic ve výchově ze strany rodičů. Uživateli programu
byli v 13 případech dívky a v 7 případech chlapci.
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UKAZATELE
Třebíč
Počet uživatelů

20

Počet hodin přímé práce

210

Počet kontaktů

296

Počet pracovníků
Průměrná délka spolupráce

3 na 1,0 pracovního
úvazku
4 měsíce

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační
a mediační služba, středisko Třebíč, Středisko výchovné péče STŘED.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo páce a sociálních věcí, Kraj Vysočina, Město Třebíč.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Michaela Jeřábková, DiS.
Mgr. Marcela Prchalová DiS.

Chance in STŘED
This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as a social rehabilitation.
ANNOTATION
The program provides assistance to young people who are threatened
of risk development, experiment with drugs or commit offence and crime. We work long term and in a context of individual meetings with
clients we work in focus on managing and respecting legal norms.
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
The service clients are children and young people aged 12 to 26 years
in a difficult life situation. This situation can be: less serious offense, behavioural problems at school and at home, quit education too early, job
search, etc.
WHAT HAPPENED IN 2015
Most clients have joined the program on a recommendation of curators for youth from Municipality of Třebíč. Most often, we took care
about problems with disrespect of parents and teachers, worse school
performance, truancy and risk or even criminal behaviour in their
free time. Almost all clients admitted the experience with addictive
substances and setting unclear rules and limits in education from their
parents. Clients of the program were 13 girls and 7 boys.
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„I´ve been brought to the program by my mother on the recommendation of the curator. I thought it would be a nuisance and they
would treat me as parents. What should I do or not, and that I should
learn more and find better friends. Not immediately, but after a while
I appreciated that there is someone who is willing to listen to me and
understand how youngs live today. „

INDICATORS
Třebíč
Number of clients

20

Number of direct work

210

Number of contacts

296

Number of employees
The average length of cooperation

3 part-time on 1
4 months

COOPERATION
Municipality of Třebíč - Social and legal protection of children, Probation
and Mediation Service in Třebíč, Educational care Centre STŘED.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of labour and social affairs, Vysočina Region, City of Třebíč.
TEAM
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, phone: 775 725 655
Michaela Jeřábková, DiS.
Mgr. Marcela Prchalová DiS.
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ANOTACE
Linka důvěry STŘED je terénní služba, která formou telefonické krizové intervence 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 danou chvíli nemůže nebo nedokáže řešit vlastními silami.
POSLÁNÍ
Posláním Linky důvěry STŘED je prostřednictvím telefonického hovoru poskytovat pomoc lidem z Vysočiny v obtížné životní situaci,
kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství
a pomoc v krizi poskytujeme také formou e-mailu a chatu.
CÍL
Cílem služby je klient, který:
• je zklidněný
• získal podporu ve zvládání své obtížné situace
• rozumí situaci, ve které se nachází
• má představu a potřebné informace o tom, jak svou situaci bude řešit
• ví, co je linka důvěry a v jakých případech se na ni může obrátit
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).
UKAZATELE
2015
Kontakty

Led
199

Ún
172

Břez
142

Dub
143

Telefon
Chat
Email

126
59
14

110
52
10

92
42
8

98
39
6

Hovor
Profesní kontakt
Podaná informace
Email
Zavěšení
Zazvonění
Nepřijatý hovor
Zneužití
Mlčení
Testové hovory
Omyl
Sex.uspokojení

114
1
13
14
16
8
16
1
13
0
2
1

83
1
16
10
22
8
14
1
12
0
2
0

86
1
6
8
3
12
11
0
11
0
4
0

76
2
9
6
16
8
3
0
16
3
2
1

m

„Bylo mi s vámi a vaším doprovodem dobře. Ušla jsem s vámi dlouhou
a náročnou cestu. Jsem vděčná, že jste tu pro mě byli a mohla jsem
se na vás kdykoliv obrátit. Všechno je teď jiné, nejsem už pod žádným
tlakem a můžu se věnovat jen sobě a své dceři. Moc vám za vše děkujeme.“ (Úryvek dopisu klientky (upraven kvůli anonymitě). Klientka
kontaktovala LD opakovaně v období závažných životních změn.)

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: Bačkovice, Baliny, Bělá, Bítovčice, Bobrová, Bory, Březí nad Oslavou, Budíkov,
Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Cikháj, Čechtín, Černič, Dlouhá Ves,
Dukovany, Eš, Heřmanice, Hodíškov, Horní Heřmanice, Horní Paseka, Horní
Rápotice, Hradec, Hrotovice, Chlum, Chlumětín, Jabloňov, Jaroměřice nad
Rokytnou, Javorek, Jemnice, Jihlava, Jiřice, Kaliště, Kámen, Koberovice, Kochánov, Koliště, Kostníky, Kouty, Křoví, Kyjov, Lány, Lavičky, Láz, Ledeč nad
Sázavou, Lesná, Lesonice, Lovčovice, Lukavec, Milasín, Modlíkov, Moravec,
Moravské Budějovice, Mrákotín, Mysletín, Náměšť nad Oslavou, Nárameč,
Netín, Okříšky, Olešenka, Olší, Ořechov, Oslavíčka, Ostašov, Pálovice, Pav-

Květ
Črv
Črvnc
154
149
167
PODLE ZPŮSOBU KONTAKTU
91
83
85
57
58
78
6
8
4
PODLE TYPU KONTAKTU
101
96
96
0
2
9
12
10
12
6
8
4
10
14
11
4
7
11
7
1
5
0
0
3
13
4
14
0
3
1
0
4
0
1
0
1

CO SE UDÁLO V ROCE 2015
Z pohledu práce s klienty došlo k úbytku kontaktů oproti roku 2014, přesto byl však jejich počet 2. nejvyšší za dobu existence služby. Linka důvěry
STŘED se v uplynulém roce prezentovala na několika akcích např. společná setkání pomáhajících organizací a odborníků (2x konference Jihlava,
1x Olomouc) a na akcích pro občany Kraje Vysočina – např. Festival sociálních služeb Jihlava. Prostor byl věnován také propagaci prostřednictvím
médií (rozhovor koordinátorky služby pro Jihlavské listy), v rámci propagace byly také kontaktovány obce Kraje Vysočina a informovány byly i další
subjekty např. některá zdravotnická zařízení či poskytovatelé sociálních
služeb.
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Program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
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Linka důvěry STŘED

ED 33 11
44

dů v ě r y S T
ka 1 - 568 Ř
31

Srp
146

Zář
163

Říj
148

List
152

Pros
159

CELKEM
1894

91
48
7

100
45
18

80
55
13

79
47
26

99
51
9

1134
631
129

97
2
3
7
15
8
3
1
5
2
3
0

93
10
4
18
12
9
5
0
4
3
5
0

101
1
6
13
8
12
1
0
4
1
0
1

92
0
6
26
13
8
4
0
2
0
1
0

100
0
10
9
14
6
15
0
8
0
1
0

1135
29
107
129
154
101
85
6
106
13
24
5

línov, Podmoky, Pokojovice, Police, Proseč, Přeckov, Putimov, Radňoves,
Radošov, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, Rudíkov, Rušínov, Řečice, Římov,
Sedletín, Sedlice, Skryje, Smrk, Stará Říše, Střítež, Studnice, Suchá, Štěměchy, Štěpánov nad Svratkou, Trnava, Třebelovice, Třesov, Uhřínov, Valdíkov,
Veselá, Vídeň, Vlčatín, Vysoká, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zachotín, Ždírec
nad Doubravou.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Jan Endlicher, e-mail: endlicher@stred.info, tel.: 775 725 656
Bc. Tereza Nekulová, DiS
DALŠÍ PRACOVNÍCI LD
Tým tvoří dále intervizorka a 10 konzultantů. V souladu s pravidly poskytování služby je zachována jejich anonymita.
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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 of the Helpline STŘED is to provide help through a telephone to people from the Vysočina Region in a difficult situation which they
cannot handle on their own. Counselling and assistance in crisis is also
provided in a form of e-mail and chat.
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).
INDICATORS
2015
Contacts

Jan
199

Feb
172

Mar
142

Apr
143

Telephone
Chat
Email

126
59
14

110
52
10

92
42
8

98
39
6

Call
Profession Call

114
1
13
14
16
8
16
1
13
0
2
1

83
1
16
10
22
8
14
1
12
0
2
0

86
1
6
8
3
12
11
0
11
0
4
0

76
2
9
6
16
8
3
0
16
3
2
1

Given information

Email
Hang out
Ring
Missed call
Abuse
Mlčení
Testové hovory
Omyl
Sex.uspokojení

m

„I was fine with you and your entourage. I walked a long and arduous journey with you. I am grateful that you were there for me and
I could turn on you at any time. Everything is different now, I´m not
under any pressure and I can just be with myself and my daughter.
Thank you for everything, thank you. „(A part of the letter from client
was edited for anonymity. The client contacted Helpline repeatedly
during major life changes.)

COOPERATION
InternetPoradna, os, Association of Czech helplines workers, Czech Republic.
SOURCES OF FUNDING
Ministry of Labour and Social Affairs, Regional Office Vysočina, a municipalities: Bačkovice, Baliny, Bělá, Bítovčice, Bobrová, Bory, Březí nad Oslavou, Budíkov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Cikháj, Čechtín, Černič,
Dlouhá Ves, Dukovany, Eš, Heřmanice, Hodíškov, Horní Heřmanice, Horní
Paseka, Horní Rápotice, Hradec, Hrotovice, Chlum, Chlumětín, Jabloňov,
Jaroměřice nad Rokytnou, Javorek, Jemnice, Jihlava, Jiřice, Kaliště, Kámen, Koberovice, Kochánov, Koliště, Kostníky, Kouty, Křoví, Kyjov, Lány,
Lavičky, Láz, Ledeč nad Sázavou, Lesná, Lesonice, Lovčovice, Lukavec,
Milasín, Modlíkov, Moravec, Moravské Budějovice, Mrákotín, Mysletín,
Náměšť nad Oslavou, Nárameč, Netín, Okříšky, Olešenka, Olší, Ořechov,

May
Jun
July
Aug
154
149
167
146
ACCORDING TO FORM OF CONTACT
91
83
85
91
57
58
78
48
6
8
4
7
ACCORDING TO TYPE OF CONTACT
101
96
96
97
0
2
9
2
12
10
12
3
6
8
4
7
10
14
11
15
4
7
11
8
7
1
5
3
0
0
3
1
13
4
14
5
0
3
1
2
0
4
0
3
1
0
1
0

WHAT HAPPENED IN 2015
From the perspective of working with clients, a number of contacts was
lower compared to 2014, yet was a second highest amount in the existence of the service. Helpline STŘED has presented in the past year at
several events (ie. meeting of helping organizations and professionals
- 2 x conferences in Jihlava, 1x Olomouc, and events for citizens from
Vysocina region - Social services Festival in Jihlava. A time was also devoted to promotion through the media (ie. The interview of coordinator
for the Jihlava‘s post), within the promotion there were also contacted
and informed the municipalities of the Vysočina region and other subjects (ie. some medical facilities or social services).
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Helpline is operated in accordance with Act No. 108/2006 Coll., on social services, as amended.
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Helpline STŘED

ED 33 11
44

dů v ě r y S T
ka 1 - 568 Ř
31

Sep
163

Oct
148

Nov
152

Dec
159

Total
1894

100
45
18

80
55
13

79
47
26

99
51
9

1134
631
129

93
10
4
18
12
9
5
0
4
3
5
0

101
1
6
13
8
12
1
0
4
1
0
1

92
0
6
26
13
8
4
0
2
0
1
0

100
0
10
9
14
6
15
0
8
0
1
0

1135
29
107
129
154
101
85
6
106
13
24
5

Oslavíčka, Ostašov, Pálovice, Pavlínov, Podmoky, Pokojovice, Police,
Proseč, Přeckov, Putimov, Radňoves, Radošov, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, Rudíkov, Rušínov, Řečice, Římov, Sedletín, Sedlice, Skryje, Smrk,
Stará Říše, Střítež, Studnice, Suchá, Štěměchy, Štěpánov nad Svratkou, Trnava, Třebelovice, Třesov, Uhřínov, Valdíkov, Veselá, Vídeň, Vlčatín, Vysoká,
Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zachotín, Ždírec nad Doubravou.
TEAM
Program Coordinator:
Bc. Jan Endlicher, e-mail: endlicher@stred.info, phone: 775 725 656
Bc. Tereza Nekulová, DiS
OTHER WORKERS
The team consists of intervizor and 10 consultants. In accordance with
the rules of the service we are maintaining their anonymity.
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Dobrovolnické centrum
Činnost Dobrovolnického centra vychází ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
ANOTACE
Činnost Dobrovolnického centra je zaměřena na komplexní systém
péče o dobrovolníky a spolupráci s organizacemi, které pomoc dobrovolníků potřebují. Dobrovolnické centrum nabízí občanům prostor
pro solidaritu, pro budování dobrých mezilidských vztahů a podporuje
v občanech smysluplnou činnost ve formě pomoci druhým.
POSLÁNÍ
Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům
snadný přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím
organizacím zkvalitnit jejich služby za pomoci dobrovolníků a nabízí
jim metodickou podporu. V rámci dobrovolnických programů pomáhá lidem získat praktické zkušenosti, vyplnit jejich volný čas a poznat
nové osoby.
CÍL
• vytvoření dobrých podmínek pro dobrovolníky
• stabilní zázemí
• podpora
• motivace
• důvěra, pochopení
• mlčenlivost
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 2015
V roce 2015 se dobrovolníci zapojili do dobrovolnických programů, jako
je Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Program pro
děti a mládež a v neposlední řadě Program hlídání dětí pro pěstounské
rodiny. Největší počet dobrovolníků se podílel na aktivitách pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Nejčastější náplní jejich činnosti bylo
povídání si s klienty, chození na procházky nebo předčítání knih.

V tomto roce se naše centrum účastnilo i velkého počtu jednorázových
aktivit, kde se dobrovolníci podíleli na přípravě a realizaci akce – Dětský
den Fränkische, Rodinný den MANN+HUMMEL, S námi bez nudy, Vánoční koncert a Tradiční výstava Zdobení vánočních stromků a Vánoční
setkání rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

„ V Dobrovolnickém centru působím již od roku 2010. Jako dobrovolník jsem začala docházet do Domova Sv. Antonína, kde pomáhám až
dodnes. Klientům domova se snažím být člověkem, který jim podá
pomocnou ruku, když to potřebují a také se jim pokouším předávat co nejvíce své energie. Velice si cením příležitosti, kterou jsem
díky Dobrovolnickému centru dostala a mohu pomáhat tam, kde to
ostatní potřebují.“ (Zdenička)

Ukazatele:
Program
pro seniory
a osoby se
zdravotním
postižením

Ostatní dobr.
programy

Jednorázový
dobrovolníci

Celkem

26

2

18

48

1 331,5 hod.

44 hod.

63 hod.

1 488,5
hod.

Supervize

2

2

2

2**

Výcviky dobrovolníků

1

1

1

1**

10

3

/

13

Dobrovolníci
Hodiny

Individuální
výcvik
Přijímající
organizace

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

SPOLUPRÁCE
Přijímající organizace:
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, p. o., Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p. o., Vrátka, o. s., Barevný svět, o. p. s.,
Klub Naděje, Třebíč, Dům Sv. Antonína, Moravské Budějovice, NZDM
eMBečko, Moravské Budějovice, Domov bez zámku, p. o., Domov pro
seniory, Náměšť nad Oslavou, p. o., DOTYK II, Brno, o. p. s., Diakonie ČCE
– středisko v Myslibořicích.
Ostatní spolupracující subjekty:
Gymnázium Třebíč, Katolické gymnázium Třebíč, Soukromá střední odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, KOUS, z. s.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč, Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2015

The Volunteer Centre
Activities of The Volunteer Centre are based on Act No. 198/2002 Coll. Volunteer service.
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 relationships and meaningful action in the form of helping others.
MISSION
The mission of the Volunteer Centre is to provide an easy access to volunteering for volunteers. It allows to improve services of receiving organizations through the work of volunteers and methodological framework support. Through the volunteer programs we are helping people
to gain a practical experience, use a free time and meet new 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 organizations which want to use the help of volunteers.
WHAT HAPPENED IN 2015
In 2015, volunteers participate in voluntary programs such as the Program for seniors and persons with disabilities, Program for children and
youth and finally Babysitting program for foster families. The largest
number of volunteers participated in activities for the elderly and persons with disabilities. The most common activities were chatting with
clients, going for walks or reading books.

Our Centre participated in a large number of one-time activities where volunteers cooperated in the preparation and implementation of
events: The Children‘s Day FRÄNKISCHE, The Children‘s Day MANN + HUMMEL, With us without boredom, The Christmas concert and the traditional exhibition Decorating Christmas trees and The Christmas Meeting
of families with children in foster care.

„I have been working in the Volunteer Centre since 2010. As a volunteer, I began to attend the Home St. Anthony, helping to today. I´m
trying to be a man who lend a hand when they need it and as well
I´m trying to offer much of my energy. I very much appreciate the
opportunity that I got through Volunteer centre. I can assist wherever
else they need. „(Zdenička)

Numbers:
Program for seniors
and people with
disabilities

Other
volunteer
programs

One-time
volunteers

Sum

26

2

18

48

1331,5

44

63

1488,5

Supervision

2

2

2

2**

Volunteer
trainings

1

1

1

1**

Individual
trainings

/

/

/

3

10

3

/

13

Volunteers
Hours

Receiving
organisations

** Trainings and supervisions are joined for all programs

COOPERATION
Receiving organisation:
Club Naděje, Třebíč, Barevný svět, o.p.s., Senior Home Třebíč, Manž. Curieových, Senior Home Třebíč, Koutkova-Kubešova, Domov bez Zámku,
p.o., Náměšť nad Oslavou, Senior Home, Náměšť nad Oslavou, House of
st. Anthony, Moravské Budějovice, eMBečko, STŘED, z. ú., Diakonie ČCE,
centre in Myslibořice, Vrátka, o.s., DOTYK II, Brno, o. p. s.,
Other cooperating subjects:
Grammar School, Třebíč, Catholic Grammar School, Třebíč, Private High
School and Secondary vocational School Vostrý, s.r.o., Higher vocational
School and High School of Veterinary, Agriculture and Health, Třebíč,
KOUS, z.s.
FUNDING SOURCES
City of Třebíč, Home Office, Vysočina Region.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, phone: 775 725 659
Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2015
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Program Pět P
Tato služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je akreditovaná
u Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.
ANOTACE
Program funguje díky přátelskému vztahu dítěte a dobrovolníka.
Společně spolu podnikají různé aktivity a vzájemně si obohacují život
(výlety, 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 kterému může důvěřovat.

CO SE UDÁLO V ROCE 2015
V roce 2015 se do programu Pět P zapojili 2 dobrovolníci, kteří se stali
staršími kamarády pro 2 mladší děti. Tyto dvojice se soustředily výhradně
na volnočasové aktivity, jako byla kultura, příroda nebo sportovní aktivity. Další prioritou v roce 2015 byla propagace programu koordinátorkou.
Ta se soustředila výhradně na hledání nových forem náborů dobrovolníků a na nastavení spolupráce s Oddělením sociálně – právní ochrany
dětí v Třebíči, které nám bylo nápomocné při výběru dětí do programu.

POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
CÍL
• nabídka nových možností, které povedou ke změně ohrožující situaci
rodiny
• podpora
• motivace
• důvěra, pochopení
• mlčenlivost
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od 7 do 15 let věku. Jde zejména
o rodiny, které jsou neúplné, o rodiny s dětmi, které mají výchovné problémy, o rodiny se zdravotně postiženými osobami nebo o rodiny v krizi
např. z důvodu rozvodu, ztráty člena rodiny, ztráty zaměstnání, existence
dluhů, exekuce, atd.

„Než jsem začal chodit do Programu Pět P, neměl jsem ve škole ani
mimo školu žádné kamarády, nechodil jsem s nikým ven třeba hrát
fotbal nebo si povídat. Bylo mi smutno a cítil jsem se sám. Když mi
rodiče nabídli Program Pět P, měl jsem radost. Potom, co jsem se seznámil s Radkem, jsem byl šťastný. Rychle jsme se spřátelili. Společně
jsme chodili do kina, hráli fotbal, povídali si o škole, o kamarádství
a o společných zájmech. Získal jsem dobrého parťáka a kamaráda.“
(Petr, 12)

UKAZATELE
Počet dvojic

2

Počet hodin

50 hodin

Supervize

2*

Výcviky dobrovolníků

1*

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

SPOLUPRÁCE
Gymnázium Třebíč, Katolické gymnázium Třebíč, Soukromá střední odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
a Městský úřad Třebíč a Moravské Budějovice – Oddělení sociálně - právní ochrany dětí.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra ČR, Kraje Vysočina a Města Třebíč.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magdalena Bulová, email: bulova@stred.info, tel.: 775 725 659
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Five P program
The program is registered social service for families with children under the Act 108/2006 about social services. The service is accredited by the Ministry
of the Interior Pursuant to Act No. 198/2002 about voluntary service.
ANNOTATION
The program works through a friendly relationship of a child and a volunteer. 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 problems 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 families in crisis (divorce, loss of a family member, loss of employment, debts,
executions, etc.).

WHAT HAPPENED IN 2015
In 2015, the program Five P involved 2 volunteers who have become
older friends for two younger children. These pairs were focused exclusively on leisure activities, such as culture, nature or sport activities. Another priority in 2015 was to promote the program by the coordinator.
She focused mainly on finding a new form of recruitment and setting up
cooperation with the Department of social - legal protection of children
in Třebíč.

„Before I started going to the Five P Programme, I did not have any
friends at school or out of school, I did not go out with anyone to play
football or talk. I was sad and I felt alone. When my parents offered
me the Five P, I was happy. After I met with Radek, I was so happy.
We quickly became friends. Together we went to the cinema, play
football, talk about school, about friendship and common interests.
I got a good pal and friend. „(Peter, 12)

INDICATORS
Number of couples
Number of hours

2
50 hours

Supervisions

2*

Trainings

1*

** Training and supervision are joined for all programs.

COOPERATION
Grammar School Třebíč, Private High School and Secondary vocational
School Vostrý, s.r.o., Higher vocational School and High School of Veterinary, Agriculture and Health, Municipality of Třebíč a Moravské Budějovice – social departments.
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
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Výchovně rekreační tábor
K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
ANOTACE
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení volného času. Výrazným specifikem našich táborů je individuální přístup
k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se pobytových akcí
účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Ti pak mají
možnost sledovat individuální potřeby a chování dětí.
CÍL
• přispívat zážitkovou formou ke snižování rizikového chování dětí
a mládeže
• 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, Třebíče a okolí, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neorganizovaně,
chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit nebo jsou ze sociálně slabších či pěstounských rodin.
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
Všech 25 účastníků letního tábora v Panenské Rozsíčce zažilo simulovaný let letadlem a dění na letišti. Jejich letadlo však ztroskotalo a ocitli
se na opuštěném ostrově. Potřeba bezpečného přežití, zajištění obživy
a přístřeší mohla být naplněna, jen pokud týmově spolupracovali, měli
snahu poznat přírodu a chovat se v souladu s ní. Zakletí duchové ostrova
žádali od trosečníků pomoc a výměnou nabídli pomoc svoji. Trosečníci
překonávali nejrůznější úkoly, setkali se s kanibaly a vyzkoušeli si prvky
přežití ve volné přírodě. Našel se čas i na koupání v rybníce a pěší výlet
do Třeště. Cílem týdenní snahy bylo získat potřebný materiál na stavbu „majáku“, ze kterého poslední večer společně vyslali světelný signál,
a našla je záchranná loď.
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„ehm.. ehm.. Tenhle tábor byl ze všech nejlepší. Bomba! Vedoucí strašně supr…žeru všechny … i děcka:) Chci určitě jet i příští rok. Hrozně
mě to tu bavilo až na ten budíček :) Aktivity, všechno!“ (Monika, 14)

UKAZATELE
Výchovně rekreační tábor Panenská Rozsíčka
Počet účastníků

25

Počet vedoucích

11

Počet táborů

1

SPOLUPRÁCE
Obec Panenská Rozsíčka, 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.

Educational and recreational camps
To implement educational and recreational camps, the organization has a mandate under the Act No. 359/1999 Coll. to the social- legal protection
of children.
ANNOTATION
The Educational and recreational camps aim to offer interesting leisure.
Significant specific of our camps is an individual approach to individual
participants which is fulfilled by a limited number of children and enhanced number of leaders. Our leaders could have the ability to track
individual needs and behaviour of children.
OBJECTIVE
• to contribute experiential method to reduce a risk behaviour among
youth
• to teach them how to use their free time meaningfully
• to engage children and youth in a peer group and help them to
improve their teamwork
• to pay attention on cooperation, functioning in a group, self-knowledge, how to communicate together etc.
TARGET GROUP
Children and young people aged 7-15 years, from Moravské Budějovice,
Jemnice, Třebíč and surroundings, who spend their time during holidays
in a passive and unorganized way, who lack a traditional offer of leisure
activities or who is from socially disadvantaged families or foster families.
WHAT HAPPENED IN 2015
All 25 participants in a summer camp in Panenská Rozsíčka experienced
a simulated airplane flight and situations at the airport. Their plane failed
and they found themselves on a deserted island. The need of survival,
food and shelter could be fulfilled only if a team worked together and
acted in accordance with nature. Cuss ghosts of the island demanded
help from a shipwrecked in exchange of freedom. Participants have exceeded various challenges, met cannibals and tried to survive in a wild.
They were swimming in the pond and hike to Třešť. The aim of the week
stay was to get a necessary material for building of „a lighthouse“, from
which they have sent a rescue signal.
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„Uhm .. uhm .. This camp was the best. Awesome! Leaders were terribly cool ... dig them... and all the kids :) I would definitely go again
next year. I enjoy it very much except of wake-up calls :) Activities,
everything! „(Monika, 14)

INDICATORS
Educational and recreational camp
Panenská Rozsíčka
Number of participants

25

Number of leaders

11

Number of camps

1

COOPERATION
Panenská Rozsíčka, Social departments in Moravské Budějovice, Jemnice and Třebíč, Budejovicka 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 Drábková, Josef Čech, Irena Mejzlíková.
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Středisko výchovné péče STŘED
ambulantní forma péče

Zařízení je vedeno od 1. 9. 2013 v rejstříku školských právnických osob pod IČ: 015 436 87 a jeho účel a působení je vymezeno zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a dalších souvisejícími předpisy.
ANOTACE
Výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro ně samotné, tak pro jejich rodiče a blízké okolí. Je velmi důležité rozpoznat
„prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka. Za tímto účelem
poskytuje Středisko výchovné péče STŘED preventivně výchovnou péči
a to formou ambulantních i terénních služeb.
POSLÁNÍ
Posláním střediska je pružně reagovat na potřeby občanů regionu
kraje Vysočina, zejména dětí s rizikovými projevy v chování. Středisko
poskytuje klientům poradenství, diagnostické a terapeutické služby.
Mapuje klientovu situaci a dle potřeby doporučuje následnou péči.
Rozsah činnosti zahrnuje individuální a rodinné konzultace, jejichž cílem je napomáhání zvýšení kvality života klientů.
CÍL
• vytváření podmínek pro předcházení vzniku či prohlubování
rizikových jevů dětí
• poskytování podpory a pochopení
• zlepšení obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich rodin

„Rozvádíme se, uvízli jsme s manželkou na mrtvém bodě, nemůžeme
se pohnout dál. Celá situace má špatný vliv na dceru. Zhoršila se ve
škole, mívá špatnou náladu, někdy je na nás zlá. Máme o ni strach.
Nechceme, aby se trápila. Chtěli bychom, abyste to za nás vyřešila.
To neuděláte. Pomáháte nám tím, že umíte pojmenovat co se teď
s námi děje a co děláme a nutíte nás říkat, jak to cítíme a potřebujeme. To nás pak posouvá dál. Sami situaci vyřešit neumíme.“ (Rodiče
9 leté dcery. Ve škole si všimli, že se najednou zhoršila v prospěchu
i v chování.)

UKAZATELE
Počet klientů
Nově evidovaní klienti v roce 2015
v tom

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku do 26 let;
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
CO SE UDÁLO V ROCE 2015
V průběhu roku jsme posílili náš pracovní tým a s tím souběžně na obou
pracovištích rostl počet klientů. U dětí jsme nejčastěji řešili problematiku
záškoláctví, problémového chování doma i ve škole, nerespektování autorit. S rodiči pak konflikty ve vztazích v rodině, nejasnosti ve výchovných
rolích a kompetencích, schopnost náhledu na porozumění potřebám
dětí, porozvodové konflikty v péči o děti a jejich výchově.

z mateřských škol

9

ze základních škol - 1. Stupeň

21

ze základních škol - 2. Stupeň

44

ze středních škol

9

z konzervatoří

0

z rodin, školsky nezařazení

6

z toho

v předškolním věku

1

po ukončení školní docházky

5

Osoby odpovědné za výchovu a ped. pracovníci
z toho

262

173

Cizinci

1

z toho ze zemí EU

1

Klienti, jimž byla doporučena instituc. Výchova

1

Klienti po ukončení institucionální výchovy

0

Počet hodin přímé práce
Počet pracovních úvazků k 31.12.2015

1 656
3,2

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pedagogicko- psychologická poradna Třebíč, Školy a školská zařízení v kraji
Vysočina, Ambulance dětských psychiatrů v kraji Vysočina.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Znojmo.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka:
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Terapeut, rodinný poradce a sociální pracovník:
Bc. Barbora Pipášová, e-mail: pipasova@stred.info, tel.: 775 725 663
Terapeut, rodinný poradce a sociální pracovník:
Mgr. Dagmar Medňanská, e-mail: mednanska@stred.info, tel.: 775 725 667
Psycholog:
Mgr. Alena Sladká, e-mail.: sladka@stred.info, tel.: 775 725 602
Speciální pedagog:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, tel.: 775 725 661
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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.
ANNOTATION
Educational or behavioural problems of children represent a long-term
burden for both, the children themselves and their parents. It is good to
recognize the „primary signals“ and turn to an expert assistance in time.
For that reason it provides preventive educational care in outreach and
outpatient form.
MISSION
The Centre‘s mission is to respond to needs of citizens in Vysočina region, especially of children with risk behaviour. The Centre provides
consulting, diagnostic and therapeutic services. It monitors the client‘s
situation and recommends aftercare if necessary. A spectrum of activities also includes individual and family consultations aimed at helping
to enhance the quality of 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

„We are divorcing; we stuck deadlocked with my wife, unable to
move on. The whole situation has a bad influence on our daughter.
She is worse in school, she tends to have a bad temper, and sometimes she‘s bad to us. We are worried about her. We do not want her to
have worries. We would like you to solve it for us. You won´t do it. You
are helping us by naming what is happening to us now and what
we do, and by making us wonder how we feel and what we need. It
moves on us than. We cannot solve it on our own. „ (Parents of 9 year
old daughter. The school noticed that she suddenly worsened in the
grades and behaviour.)

INDICATORS
Number of clients
New registered clients in 2015
From

TARGET GROUP
A target groups are children, youth and adult persons aged under 26;
legal representatives (persons responsible for upbringing); teachers
from schools and school facilities.
WHAT HAPPENED IN 2015
During the year we strengthened our team and there were increasing
a number of clients on both working places. For children, we have solved some problems of truancy, problematic behaviour at school and at
home and disrespecting authorities. Parents were dealing with conflicts
in relationships within the family, uncertainties in educational roles and
competencies, the ability to view on understanding needs of children,
post-divorce conflicts in a care of children and their upbringing.

9

Elementary school - 1st grade

21

Elementary school - 2nd grade

44

High school

9

Conservatories

0

Families, unclassified at school facilities

6

Of
which

Pre-school age

1

After school – finished

5

Persons responsible for upbringing and educators
Of which

262

Nursery school

173

Foreigners

1

from EU

1

Recommended institutional care
Finished institutional care

1
0

Number of direct work (hours)

1 656

Full-time workers till 31.12.2015

3,2

COOPERATION
Town hall in Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pedagogical – psychological 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 Medňanská, e-mail: mednanska@stred.info, phone: 775 725 667
Psychologist:
Mgr. Alena Sladká, e-mail: sladka@stred.info, phone: 775 725 602
Special educator:
Mgr. Markéta Čablová, e-mail: cablova@stred.info, phone: 775 725 661
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Středisko výchovné péče STŘED
programy primární prevence

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.
ANOTACE
Programy primární prevence jsou terénní formou Střediska výchovné
péče STŘED. Realizují programy školské prevence všeobecné (obecné
zaměření na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího
chování) a selektivní (pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo
s předpokladem vyššího ohrožení). Dále nabízejí pedagogům akreditované vzdělávání a metodické konzultace a zákonným zástupcům
semináře v problematice rizikového chování.
POSLÁNÍ
Posláním Programu primární prevence je poskytovat dlouhodobé programy a jednorázové navazující aktivity pro žáky a odbornou i laickou
veřejnost, které usilují o předcházení vzniku a zamezení rozvoji rizikových jevů v okrese Třebíč a přilehlých oblastech.

„ Líbilo se mi, že všichni žáci byli zapojeni do programu a skupinové
práce, i ti, kteří obvykle zůstávají stranou. Dále se mi líbil přístup lektorky, její postoj k dětem a způsob udržování zájmu dětí. Téma bylo
dobře zpracované i podané. Bylo přiměřené věku i zájmu dětí. Žáci
si zvolili během programu symbol, na který reagují pro zklidnění.
A opravdu se postupně všichni přidávali, až byl zcela klid. Zaujalo
mne vtažení dětí do aktivit, nenásilné uvedení do problematiky“
(třídní učitelka)

CÍL
• informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých
programů o: rizikových jevech, „síti“ pomoci ve škole, službách, které
nabízí STŘED, z. ú., a dalších institucích a centrech nabízejících
specializovanou pomoc a řešení problémů
• nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích
• přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace
• evaluovat a zkvalitňovat programy
CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou: žáci mateřských a základních škol,
studenti středních škol a děti ve školských zařízeních.
Sekundární cílovou skupinou jsou: odborná veřejnost (třídní učitelé,
školní metodici prevence, výchovní poradci, vedení školy, ostatní pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagogů) a laická veřejnost: (zákonní
zástupci žáků a studentů).

UKAZATELE
Kategorie:
Počet tříd
Počet programů
Počet fyzických osob
Počet kontaktů
Školy:
Počet

Jednorázová všeobecná
primární prevence
26
44
753
753
Třebíč + Třebíčsko
23

Dlouhodobá všeobecná
primární prevence
100
92
2251
4243
Moravské Budějovice
1

CO SE UDÁLO V ROCE 2015
Podpořené projekty: Programy selektivní primární prevence (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Programy všeobecné primární
prevence (Krajský úřad Kraje Vysočina, město Třebíč). Bezpečně venku
i na síti (Město Třebíč, Krajský úřad Kraje Vysočina). Vzdělávání pedagogických pracovníků (Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok
2015, Grantový program „Zdravé město - Prevence kriminality a drogové
problematiky“).
Proběhlo: 24 hodinový cyklus seminářů Práce s třídním kolektivem
a dětmi s poruchami chování. Metodická setkávání pro pedagogické
pracovníky škol a školských zařízení. Aktivní účast na XII. konferenci Primární prevence rizikového chování – Dobrá praxe v prevenci. Aktivní
účast na Odborné konferenci psychologů, psychiatrů a spolupracujících
institucí v kraji Vysočina. Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč. Setkání poskytovatelů primární prevence (Krajské centrum primární prevence). Odborné workshopy poskytovatelů školské
primární prevence.
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Selektivní primární
prevence
23
24
235
535
Náměšť nad Oslavou
2

Adaptační programy

Celkem

6
6
135
135
Jemnice
2

155
166
3374
5666
Jihomoravský kraj
3

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2015, Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Krajský úřad Kraje
Vysočina, Krajské centrum primární prevence, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, Nemocnice
Třebíč, p.o.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Krajský úřad
Kraje Vysočina, Město Třebíč, Grantový systém Zdravého města Třebíče pro
rok 2015, Školy a školská zařízení.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Lenka Fuksová, DiS., e-mail: fuksova@stred.info, tel.: 775 725 603
Pracovník programu:
Mgr. Veronika Dvořáková, e-mail: dvorakova@stred.info, tel.: 775 725 668

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.
ANNOTATION
Primary prevention programs (PPP) are outreach form of Educational
care centre STŘED. It provides general (general focus on preventing
risky behaviour and support for desirable behaviour) and selective (for
groups with symptoms of the higher risk or assuming a higher hazard)
programs of school prevention. It offers accredited trainings and methodological consultations for teachers and seminars in the issue of risky
behaviour for 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 phenomena in Třebíč region and surroundings.

„I liked that all pupils were involved in the program and group work,
even those who usually stay away. Furthermore, I liked the approach
of lecturer, her attitude towards children and a way of maintaining
the interest of children. The topic was well prepared and filed. It was
appropriate to the age and interests of children. Pupils chose a symbol to which it responds to calm during the program. A truly, everyone joined in, until they were completely calm. It was fascinated by
pulling the children into activities and non-violent introduction to
the issue.“ (Class teacher)

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 primary 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).
INDICATORS
Categories
Classes
Programmes
Physical persons
Contacts
Schools
Numbers

One-time general
prevention
26
44
753
753
Třebíč + surroundings
23

Long-term general
prevention
100
92
2251
4243
Moravské Budějovice
1

WHAT HAPPENED IN 2015
Supported Projects: The selective primary prevention (Ministry of Education, Youth and Sports). General primary prevention programs (Regional municipality of the Vysočina region, City of Třebíč). Safely outside
on the network (City of Třebíč, Regional municipality of the Vysočina
region). Training for teaching staff (Grant System “Healthy City of Třebíč”
for the 2015, Grant program „Healthy City - Prevention of crime and drug
problems“).
Completed: 24-hour cycle of seminars The work with classes and children with behavioural disorders. Methodological meetings for teachers
from schools and school facilities. Active participation at the XII. Conference of Primary prevention of risky behaviour – A Good practice in
prevention. Active participation at the Conference of psychologists,
psychiatrists and cooperating institutions in the Vysočina Region. Commission of crime prevention and drug problems Třebíč. Meeting of
primary prevention providers (Regional Centre of primary prevention).
Vocational education workshops by providers of primary prevention.
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Selective primary prevention
23
24
235
535
Náměšť nad Oslavou
2

Adaptation
programmes
6
6
135
135
Jemnice
2

Total
155
166
3374
5666
Jihomoravský Region
3

COOPERATION
City of Třebíč, Grant system of “Healthy city of Třebíč for 2015, Commission of prevention and drug problems Třebíč, Regional office of Vysočina
region, regional centrum of primary prevention, Ministry of education,
youth and sports, Pedagogical-psychological counselling Třebíč, Třebíč
hospital, p.o.
FINANCIAL SOURCES
Ministry of education, youth and sports of Czech republic, Regional office of Vysočina Region, City of Třebíč, Grant system of “Healthy city of
Třebíč for 2015, Schools and school facilities.
TEAM
The program coordinator:
Bc. Lenka Fuksova, DiS., e-mail: fuksova@stred.info, phone: 774 725 603
Program worker:
Mgr. Veronika Dvořáková, e-mail: dvorakova@stred.info, phone: 775 725 668
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Významné projekty / Significant Projects
„Šance pro děti v ohrožení na Vysočině“
“A chance for children at risk in Vysočina Region”
Doba realizace: 1. září 2014 – 30. duben 2016, R. č.: 3640001
Na období dvou let získala organizace prostředky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, kam přispívá Island, Lichnštejnsko a Norsko. Projekt je postaven na potřebách stávajících klientů organizace, dlouhodobě spolupracujících organizací, ale i na potenciální žadatele
o pěstounskou péči. Cílovou skupinou jsou jak biologické rodiny, kterým hrozí rozpad, tak i rodiny pěstounské, kde žijí děti vyžadující odbornou
pomoc, psychologické, sociální, výchovné poradenství, terapii či sdílení běžných životních radostí a starostí v jejich přirozeném prostředí. V rámci
plánovaných aktivit pracovnice provedly na 500 individuálních či rodinných konzultací s více jak 100 dětmi a jejich rodinami. Terénní pracovníci
provedli 220 kontaktů s dětmi a rodinami v jejich přirozeném prostředí.
Implementation period: September 1st, 2014 - April 30th, 2016 R. No.: 3640001
For a period of two years we received a means from the Financial Mechanisms of the European Economic Area, where contributes Iceland, Liechtenstein and Norway. The project is based on needs of existing clients of organization, long-term partner organizations, but also on a potential
fosters. The target groups are biological families facing disintegration, as well as foster families with children who require a professional assistance,
psychological, social and educational counselling, therapy, or need to share everyday joys and sorrows in their natural environment. As a part of the
planned activities, our workers conducted 500 individual and family consultations with more than 100 children and their families. Outreach workers
made 220 contacts with children and families in their natural environment.

Výměna zkušeností / Exchange of experience
Doba realizace: květen – říjen 2015, R. č.: 3690020
Cílem doplňkového grantu projektu Šance pro děti v ohrožení na Vysočině byl přenos zkušeností, know-how a osvědčených postupů do i od spolupracujících organizací v Norsku a zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti péče o ohrožené děti a mládež v České republice. V květnu navštívili
pracovníci STŘED, z. ú. v Oslu čtyři organizace podobného profesního zaměření. Jednalo se o Lansforeningen for Barnevensban, The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir), Bufetat, Barne-,ungdoms-og Familieetaten Fosterhjemstjenestena a Norsk Fosterhjemsforening.
Součástí projektu byla i návštěva dvou pracovníků z Norské vládní organizace - Bufdir v České republice. Pánové Mr. Jan Faller a Mr. Dag Lung – Fallingen si vyslechli presentaci ředitele Proxima sociale, o.p.s. Ivo Kačaby a Hany Oravcové z prograu Náhradní rodinné péče STŘED, z. ú. Výstupy z obou
návštěv jsou uvedeny na webových stránkách www.stred.info.
Implementation date: May – October 2015, R. No.: 3690020
The aim of this Supplementary grant project “A chance for children at risk in Vysočina Region” was an exchange of experience, know-how and best
practices to and from the cooperating organizations in Norway and improve a quality of care services for vulnerable children and youth in the Czech
Republic. In May, STŘED´s workers visited four organizations of similar professional backgrounds in Oslo. It was a Landsforeningen for Barnevensban,
The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir), Bufetat and Norsk Fosterhjemsforening. The project also included a visit of
two workers from the norwegian government organization – Bufdir, to the Czech Republic. Mr. Jan Faller and Mr. Dag Lung - Fallingen heard a presentation of a director of Proxima sociale, o.p.s. Ivo Kačaba and of Hana Oravcová from STŘED program Substitutional family care. The outcomes of the two
visits are listed on the website www.stred.info.
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Významné projekty / Significant Projects
Aktivizace mladých na prahu dospělosti / Activation of young adults
Doba realizace: 1. listopadu 2014 – 30. října 2015, R. č.: CZ. 1.04/ 3.1.02/ D7.00056
Smyslem projektu bylo podpořit mladé lidi ve věku 15 – 26 let zejména děti z pěstounských rodin, ohroženou mládež, nezaměstnané, neúspěšné ve
studiu tak, aby zvládli přechod do běžného života a zvýšila se jejich šance na integraci do společnosti. Zapojením mladých lidí do výcviku jsme aktivizovali jejich zájem o schopnosti kontextu s dostudováním, získáním a udržením si práce, zajištění bydlení, v navázání kvalitních partnerských a rodičovských vztahů a vazeb, tzn. aktivizovali jsme jejich schopnosti, tak aby byly méně závislí na státních podporách. Z oslovených 33 klientů do užšího
výběru prošlo 26 osob, které využily alespoň jedné z podpor a aktivit výcviku. V plném rozsahu ukončilo projekt 8 mladých lidí, u kterých očekáváme
spolupráci v roli mentorů v případě pokračovaní v dalších letech.
Implementation date: 1th November 2014 – 30th October 2015, R. No.: CZ. 1.04 / 3.1.02 / D7.00056
The aim of the project was to encourage young people aged 15-26 years, especially children from foster families, vulnerable young people, the unemployed and failed in studies to handle the way to a common life and to increase their chances of integration into society. By involving young people in
to trainings we activated their concern about the ability of finishing school, obtaining and keeping a job, housing, the establishment of good partnerships and parental relationships and connections. We activated their skills so that they are less dependent on social benefits. From 33 clients who were
interviewed, 26 persons passed and used at least one of the support and training activities. The fully completed project managed 8 young people, for
whom we expect cooperation in future years in roles of mentors, in case of continuation.
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Významné akce / Significant Action
Oslavy 15. let od vzniku organizace / Celebrating of 15th Anniversary of STŘED
16. října 2015
Pátek 16. října patřil oslavám 15. výročí od založení organizace. Po dopolední odborné konferenci si mohli návštěvníci v rámci dne otevřených dveří prohlédnou pracoviště organizace. V odpoledních hodinách zahrál dětem divadelní soubor Ampulka pohádku Čertův mlýn a večer se sešli na přátelském
posezení zakladatelky, členky správní a dozorčí rady a přes 40 dobrovolníků a současných či bývalých zaměstnanců organizace.
16th October 2015
The date belonged to the celebration of 15 years since establishment of the organization. After the morning conference, all public and participants
could visit our workplace within the „Open door day“. In the afternoon there was a tale play for children called Devil‘s Mill. In the evening there were a
friendly meeting of founders, board members and supervisory board and over 40 volunteers and current employees of the organization.

Konference „Šance pro děti ohrožení na Vysočině“
The Conference „Chance for vulnerable children in Vysočina region“
16. října 2015
Organizace STŘED hostila na odborné konferenci významné partnery z Norska. Dlouho a pečlivě připravovaná návštěva byla pro pracovníky organizace, veřejné správy a nevládního sektoru výjimečnou záležitostí. Cílem odborné konference byl vzájemný přenos zkušeností a osvědčených postupů
pomoci ohroženým dětem. Norský systém představili zástupci vládního úřadu pro zabezpečení a ochranu ohrožených dětí a rodin - BUFDIR, Mr. Jan
Faller a Mr. Dag Lung – Fallingen. Ve svém příspěvku citlivě a s pokorou upozornili na významné odlišnosti. Zatímco v České republice je snaha o udržení
dítěte co nejdéle v biologické rodině a rozhodování o jeho odebírání do náhradní péče je až tou nejzazší variantou, v Norsku zastávají princip „raději
dříve, než pozdě“ s odůvodněním na traumatizaci dítěte a poškození jeho základních potřeb v případě zanedbávající péče v raném dětství.
16th October 2015
STŘED organization hosted important partners from Norway at the Conference. A long and carefully prepared visit was something special for workers of
our organization as well as for authorities from state and non-governmental
sector. The aim of the conference was a mutual transfer of experiences and
best practices in a topic of vulnerable children. The Norwegian system was
presented by representatives of the Norwegian Government office for the
security and protection of vulnerable children and families - BUFDIR, Mr. Jan
Faller and Mr. Dag Lung - Fallingen. In their contribution, they sensitively and
humbly pointed to significant differences. While in the Czech Republic is an
effort to keep the child in their biological family as long as possible and decide
on its removal to foster care as a latest variant, so in Norway they stand on a
principle of „sooner than later“ referred to traumatizing the child and its harm
in basic needs, if there was neglectful care in early childhood.
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Významné akce / Significant Action
Vánoční stromky / Christmas Trees
14. prosince 2015
K předvánoční atmosféře v Třebíči už tradičně patří zdobení vánočních stromků v Klubu Hájek. Letošní zdobení bylo spojeno s vánočním koncertem
pěveckého sboru Cancioneta Praga. V jeho podání zazněly vánoční písně, pastorely a známé i méně známé koledy. Nazdobené stromky představili
dobrovolníci, klienti programu Sociální asistence a poradenství a nízkoprahového klubu pro děti a mládež NZDM eMBečko z organizace STŘED, z. ú.,
členky Senior Pointu Města Třebíče a Klubu Naděje města Třebíč
14th December 2015
The Christmas atmosphere in Třebíč traditionally belonged to decorating Christmas trees in the Klub Hájek. This year it was associated with a Christmas
concert of Cancioneta Praga Choir. In their version we have heard Christmas songs, carols and even less known carols. Decorated trees were presented
by volunteers, STŘED´s clients of the Program of social assistance and counselling and from drop-in centre eMBečko, members from the Senior Point
Třebíč and Klub Naděje Třebíč.

Andělské odpoledne / Angel´s afternoon
16. prosince 2015
V prosinci už tradičně proběhlo adventní setkání pro pěstounské rodiny. V sále STŘED, z. ú. se sešlo 21 pěstounů a 20 dětí. O program se postarala
divadelní skupina Kamarádi z Brna se Zimní pohádkou. Děti se pak účastnily výtvarných dílen, kde si vyrobily andílky a další vánoční dekorace. Pěstouni
mezitím společně strávili příjemné chvíle u vánočního pohoštění a odpolední kávy.
16th December 2015
In December there were a traditional advent meeting for foster families. We invited 21 fosters and 20 children in STŘED´s culture hall. The program was
run by theatre group Kamarádi from Brno with The Winter Tale. Children could use art workshops, where they create some angels and other Christmas
decorations. In between, fosters spent a nice time together with coffee and Christmas biscuits

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2015

28 / 29

Finanční zpráva / Financial Report
PŘEHLED PŘÍJMŮ V R. 2015 / INCOME OVERVIEW IN 2015
Kraj Vysočina / Vysočina Region

MPSV / MLSA
Sociální služby / Social services

MPSV ORP

Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED

720 000,00

Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling

856 000,00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež / Low-treshold service for youth

855 600,00

Sociální rehabilitace / Social rehabilitation

467 500,00

CELKEM DOTACE MPSV / MLSA Grant Total

2 899 100,00

ORP – Prevence, podpora / ORP - prevention and support
CELKEM DOTACE MPSV ORP / MLSA ORP Grant Total

Úřad práce
MVČR

1 614 088,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE / Job Office Grant Total

1 614 088,00

Pět P / FiveP

33 000,00

Senioři / Seniors

19 000,00

programy primární prevence / primary prev. Progr.
CELKEM DOTACE MŠMT / MSYS Grant Total

CELKEM STÁTNÍ DOTACE / State Grants Total

372 000,00
300 000,00

Programy primární prevence / Primary prevention programs

453 000,00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež / Low-treshold Service

373 500,00

Sociální asistence a poradenství / Sociall assistance and counc.

374 600,00

Fond Vysočina -auto pro SAP Dacia - Dostupnost služby pro klienty s omezením (odpisy) / Vysočina Fund – car for SAC availibility of
service for clients with limits (write-offs)
Fond Vysočina -Fabia bílá Cestou sociální prevence (odpisy) / Vysočina Fund – white fabia The way of social prevention (write-offs)

56 100,00
146 023,00
42 603,00
44 501,00

CELKEM KRAJ VYSOČINA / Vysočina Region Total

2 162 327,00

CELKEM KRAJE / REGIONS TOTAL

2 162 327,00

Město Třebíč - sociální asistence a poradenství / City of Třebíč - social assistance and couseling
Město Třebíč - dobrovolnické centrum / City of Třebíč - Volunteer Centre

296 200,00
88 000,00

Město Třebíč - Šance ve STŘEDu / City of Třebíč - Chance in STŘED

104 300,00

Město Třebíč – Programy prim. prevence / City of Třebíč – Primary Prev. Programs

298 700,00

Město Třebíč - GPZM Pěstounem se člověk nerodí, ale stává / City of Třebíč – Foster is not born, foster bacame

30 000,00

Město Třebíč - GPZM Vzdělávání pedagogických pracovníků/ City of Třebíč – Educating of pedagogical staff

30 000,00

Město Třebíč - GPZM Aktivizace ohrožené mládeže / City of Třebíč – Activation of vulnerable youth

30 000,00

MěstoTřebíč - prevence kriminality Bezpečně venku i na síti / City of Třebíč – Prevention of Criminality Safe outdoors and online

220 000,00

Město Moravské Budějovice / City of Moravské Budějovice

100 000,00

Moravské Budějovice - prevence kriminality Bez kriminality prosím II/ Moravské Budějovice – Prevention of Criminality, Without criminality please II

136 500,00

Město Jemnice / City of Jemnice
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry / Communities of Vysočina Region

77 000,00
76 452,00

CELKEM MĚSTA / CITIES TOTAL

1 487 152,00

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

1 340 403,00

OPLZZ Aktivizace mladých na prahu dospělosti / OPHRE Aktivation of young adults

738 863,00

Fondy EHP Za partnery do Norska / EEA Funds For partners to Norway

141 537,00

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

150 000,00
4 767 064,00

Dobrovolnictví / Volunteering

Fond Vysočina - Prostor pro terénní práci / Vysočina Fund – Space for streetwork

Fondy EU, EHP / EU,
EEA Funds

52 000,00
150 000,00

Linka důvěry / Helpline

Sociální rehabilitace / Social rehabilitation

Obce / Municipalities

51 876,00

náhradní rodinná péče / Foster Care

CELKEM DOTACE MVČR / HO Grant Total
MŠMT

51 876,00

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

Příjmy z vlastní činnosti celkem / Income from own actions

394 018,00
2 614 821,00
44 480,00
44 480,00
1 293 065,00

Tržby za školení a besedy / Income for trainings and discussions

485 516,00

Tržby za služby organizacím / Income for services to other organisations

393 020,00

Tržby z akcí / Income for events
Tržby za supervize a psychologické poradenství / Income for supervisions and psychological counseling
Tržby za tábory a ubytování / Income for camps and accomodation
Tržby za maloobchod, kopírování / Income for retail and copying

37 450,00
214 250,00
94 250,00
8 579,00

Tržby za reklamu / Income for advertisement

60 000,00

Dary / Gifts

75 644,00

Úroky, ostatní výnosy celkem / Interests and other returns
Příjem za stravenky od zaměstnanců / Income for food vouchers from employees
CELKEM PŘÍJMY / INCOME TOTAL
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16 841,00
147 120,00
12 608 514,00

Finanční zpráva / Financial Report
VÝDAJE / COSTS
Osobní náklady celkem / Personal Costs Total
Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce / Employees wages, work agreemens (WWA),
employment agreements (WEA)
Sociální pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP / Social insurance for employees wages,
WWA, WEA
Zdravotní pojistné zaměstnanců, zdravotní pojistné z DPČ, zdravotní pojistné z DPP / Health insurance for employees wages,
WWA, WEA
Zákonné sociální náklady celkem / Legal social costs total
pojistné zaměstnavatele / Employer insurance
stravenky / Food vouchers
pojištění dobrovolníků / Volunteers insurance
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM / MATERIAL COSTS TOTAL
potraviny / Foodstuffs
kancelářské potřeby / Office supplies
režijní materiál - tonery, čistící prostředky / Overhead material - toners, cleaners …
PHM / Fuels
drobný majetek / Small assets
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM / NON-MATERIAL COSTS TOTAL
Budova Třebíč / Building costs Třebíč
Budova Moravské Budějovice / building costs MB
Opravy auta / car repairs
Telefony, internet, poštovné / phones, internet, postage
Cestovné zaměstnanců / travel of employees
Cestovné dobrovolníků / travel of volunteers
Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty / transport, accomodation and food for camps, stays
doprava a ubytování v zahraničí / transport and accomodation abroad
právní a ekonomické služby / juristic and economical services
školení a kurzy / trainings and courses
propagace / publicity
ostatní daně, poplatky, úroky , penále / other taxes, fees, interests, penalties
pojistné aut, cestovní / car insurance, travel insurance
odpisy STŘED - investice / write-offs SŘED - investments
odpisy KÚKV - auta / write-offs KÚKV - vehicles
Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, ostatní služby, servis IT) / Other services (parking, audits, member fees, other
services, IT)
Nájemné vozů, budovy v Třebíči / Rentiong of cars, building in Třebíč
Dary / Gifts
CELKEM NÁKLADY / COSTS TOTAL
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / ECONOMICAL RESULT
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8 375 307,00
6 419 777,00
1 437 897,00
517 633,00
328 941,00
24 140,00
294 240,00
10 561,00
584 440,00
41 923,00
44 988,00
170 941,00
189 216,00
137 372,00
3 114 267,00
290 379,00
81 903,00
36 032,00
161 155,00
55 237,00
1 581,00
224 750,00
98 204,00
37 293,00
382 441,00
209 910,00
33 173,00
40 299,00
425 966,00
193 379,00
599 597,00
197 968,00
45 000,00
12 402 955,00
205 559,00
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Finanční zpráva / Financial Report
ROZVAHA / BALANCE-SHEET
Aktiva

Stav k 31.12.2015 v tisících
Status to 31.12.2015, in thous. CZK

Dlouhodobý nehmotný majetek / tangible assets

84

Dlouhodobý hmotný majetek / tangible fixed assets

15271

Oprávky k dlouhodobému majetku / tangible assets maintenance

-4752

Pohledávky celkem / Receivables Total

194

Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial property

4986

Jiná aktiva celkem / Other assets Total

501

Aktiva celkem / Assets Total

16284

Pasiva / Liabilities

Stav k 31.12.2015 v tisících

Jmění celkem / Assets Total

10814

Výsledek hospodaření celkem / Economy result Total

205

Krátkodobé závazky celkem / Short-term liabilities Total

776

Jiná pasiva celkem / Other liabilities Total

4489

Pasiva celkem / Liabilities Total

16284
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / PROFIT AND LOSS

Náklady / Costs
Spotřebované nákupy celkem / Total purchases

Stav k 31.12.2015 v tisících
Status to 31.12.2015, in thous. CZK
877

Služby celkem / Total services

2125

Osobní náklady celkem / Personal Costs Total

8704

Daně a poplatky celkem / Taxes and fees Total

19

Ostatní náklady celkem / Other costs Total

56

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

619

Daň z příjmu celkem / Income tax Total
Náklady celkem / Costs Total
Výnosy / Returns
Tržba za vlasní výkony a zboží celkem / Income for own actions and commodity Total
Ostatní výnosy celkem / Other income Total
Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem / Income for sold assets, reserves and
repair items settling Total
Přijaté příspěvky celkem / Recieved contributuions Total

3
12403
Stav k 31.12.2015 v tis. Kč
Status to 31.12.2015, in thous. CZK
1292
163
1
310

Provozní dotace celkem / Operation donations Total

10842

Výnosy celkem / Income Total

12608

Výsledek hospodaření před zdaněním / Economical result before taxation

205

Výsledek hospodaření po zdanění / Economical result after taxation

205
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Finanční zpráva / Financial Report
Příjmy / Incomes
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Výrok auditora / Auditor’s Report
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Pracovníci STŘED, z. ú. / Personnel STŘED, z. ú.

Mgr. Martina Bártová

Mgr. Dagmar Medňanská

Mgr. Hana Oravcová

Mgr. Veronika Dvořáková

Bc. Barbora Pipášová

Bc. Karel Vondráček

Bc. Jan Endlicher

Bc. Lenka Fuksová, DiS.

Bc. Táňa Graňáková

Dobroslava Aubrechtová

Bc. Magdalena Bulová

Jiří Dvořák, DiS.

Mgr. Markéta Čablová

Lenka Homolková

Dana Němcová

Bc. Zuzana Rovenská, DiS.

Mgr. Alena Sladká

Zuzana Nováčková, DiS.

Ondřej Ferdan, DiS.

Michaela Jeřábková, DiS.
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Poděkování / Thanks

Děkujeme Vám za podporu naší činnosti!
Thank You for supporting our activities!
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Kontaktní informace
Contact information
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Husova 189, 675 02 Moravské Budějovice
e-mail: email@stred.info
tel.: +420 568 843 732
+420 775 725 655
IČ / Registration number: 70 870 896
Bankovní spojení / Bank account:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č. ú.:9500006266/7940
www.stred.info
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