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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2004 byl pro o. s. STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků)
významný z několika důvodů. Především se organizace přestěhovala do prostorů
nově rekonstruovaného Klubu mládeže na Hájku v Třebíči. Poprvé v historii
existence sdružení máme „vlastní“ prostory pro naší práci.
Další úsilí jsme soustředili na hledání finančních zdrojů, které by pokryly plat
koordinátora. Vzhledem k tomu, že se organizace stále rozrůstá a přibývá
administrativa, je nutné, aby byl koordinátor placený – dobrovolník by tuto funkci
již nemohl zvládat. Usmálo se na nás štěstí a koordinátora jsme mohli podpořit
z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Následující snahu jsme věnovali zkvalitnění programu Pět P, na který se nám
podařilo získat akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.
Své první narozeniny oslavil náš nejmladší projekt – Dobrovolnické centrum.
První rok nebyl jednoduchý, ale přesto jsme zajistili jeho chod, o který se
postaraly dobrovolnice reálného gymnázia v Třebíči.
Když se poohlédnu za uplynulý rok 2004, myslím si, že jsme udělali spoustu
práce, která stabilizovala naše sdružení do takové míry, aby mohlo splňovat své
vytyčené cíle.
Velký dík patří všem, kteří se na realizaci našich projektů podílí – tedy
dobrovolníkům a profesionálům.

Tereza Stillerová, DiS.
statutární zástupce o. s. STŘED
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VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO POSLÁNÍ
Vznik sdružení
Občanské sdružení STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků) bylo založeno
24. 10. 2000 na podnět psychologů Pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči
a pracovnic tehdejšího sociální referátu Okresního úřadu v Třebíči.
Hlavní ideu se stala realizace a rozvoj sociálně-preventivního programu Pět P
na okrese Třebíč, a s tím spojený rozvoj dobrovolnictví formou vytvoření
dobrovolnického centra.

Poslání sdružení
-

-

vyhledáváme, sdružujeme a školíme dobrovolníky pomáhat dětem a
handicapovaným lidem v problémových životních situacích formou
individuální a skupinové práce
obnovujeme a posilujeme dobročinnost a vzájemnou pomoc
posilujeme soběstačnost lidí
vyhledáváme a přibližujeme ty, kteří potřebují pomoc a těm, kteří jsou
ochotni ji poskytnout
směřujeme k obnově, podpoře a rozvoji dobrovolnictví
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CÍLOVÉ SKUPINY
Do cílových skupin organizace patří:

Dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví
Dobrovolník díky své činnosti může uspokojit své potřeby, je užitečný, může
mít pocit důležitosti a potřebnosti.

Děti
Jedná se především o
- děti ze sociálně znevýhodněných rodin, jako jsou rozvedená manželství,
zneužívání alkoholu, sociálně slabé rodiny, delší nepřítomnost rodičů,
výchova prarodiči nebo jinými příbuznými, popřípadě děti z dětských
domovů;
- děti s výchovnými problémy – hyperaktivita, agresivita, lhavost,
záškoláctví, nevhodní kamarádi, drobné krádeže, nezužívání NL;
- děti s psychickými problémy, např. děti zakřiknuté, děti s psychickými
potížemi vyplývající z jejich nedostatků (vzhled, rodina, koktavost…).

Neziskové organizace
Státní i nestátní, které chtějí využít pomoci dobrovolníků. Neziskové
organizace společně s dobrovolníky mohou získat nový pohled na jejich
organizace, nové nápady.

Klienti neziskových organizací
Klienti vnímají dobrovolníky jako někoho, kdo přichází s chutí pomoci, jako
nového přítele či společníka.
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NOVINKY V ROCE 2004
Nejviditelnější změnou organizace bylo její stěhování, které proběhlo v měsíci
září. Sdružení se přesídlilo do nově rekonstruované budovy – Klubu mládeže na
Hájku. Budova patří Městskému úřadu v Třebíči.
Dále jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR na program Pět P. V čem je
akreditace dobrá? Nejenže máme možnost získat finanční prostředky pro tento
program, ale akreditace je pro nás známkou, že program, který realizujeme,
splňuje všechny požadavky Zákona o dobrovolnické službě.

PROGRAMY A AKTIVITY V ROCE 2004
Sociálně preventivní program Pět P
Program Pět P (Podpora, Péče, Pomoc, Přátelství, Prevence), realizovaný od
roku 2000, se stal stěžejním projektem o. s. STŘED.
Program je obdobou amerického programu Big Brothers Big Sisters (BBBS),
který vznikl v roce 1902 jako program Big Sisters, jeho druhá část Big Brothers
vznikla o dva roky později. Program BBBS, který je založen čistě na
dobrovolnictví, přinesla do České republiky v roce 1996 Nadace Open Society
Fund.
Program Pět P v dnešní době realizuje cca 20 středisek v 18 městech v České
republice. V jeho čele stojí Asociace programu Pět P v ČR, která metodiky vede
jednotlivé regiony, podporuje vznik nových středisek a získává finanční zdroje.
Sociálně-preventivní program Pět P je určen dětem ve věku od 6 do 15 let. Cílem
projektu je podpořit zdravý vývoj dítěte a zaměřit se na zvýšení duševní a
fyzické kondice dítěte, zvláště s nějakým handicapem. Preventivně se program
zaměřuje na zamezení a odstranění negativního vlivu party, zapojuje se do boje
proti kriminalitě a rozvíjí dítě zdravým příkladem – kamarádstvím s aktivním
mladým člověkem. Staví na inspiraci dítěte v oblasti zájmů, sociálních a
hygienických návyků, společného kvalitně stráveného času. Pravidelné schůzky
s dobrovolníkem napomáhají dítěti překonat složité životní období, zvýšit
sebedůvěru, naučit se komunikovat. Do programu vstupují děti z problematického
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rodinného prostředí, které mají výchovné problémy, ale i děti velmi nadané, které
jsou v kolektivu ostatních osamělé. Kontakt s dobrovolníkem je pro ně často
jediným přátelským a partnersky rovnocenným vztahem.
O. s. STŘED získalo v roce 2001 od MPSV ČR rozhodnutí o pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu činnost zaměřená na ochranu dětí před
škodlivými vlivy a předcházejí jejich vzniku, v roce 2003 Krajský úřad Kraje
Vysočina udělil sdružení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu
zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, v roce 2004 MVČR
vydalo o. s. STŘED rozhodnutí o akreditaci k výkonu v oblasti dobrovolnické
služby.

Dobrovolníci programu Pět P
Dobrovolníky programu jsou zpravidla studenti třebíčských středních škol, kteří
mají zájem prohlubovat své zkušenosti v sociální oblasti. Podmínkou je věk na 18
let. Před samotným zapojením do programu prochází zájemci výcvikem sociálně
psychologických dovedností, vedeným lektory a koordinátorem programu, který
se zaměřuje na sebepoznávání, získávání dovedností pro práci s dítětem,
komunikačních dovedností, poznávání případných těžkostí, které mohou
v průběhu schůzek nastat.
Během roku jsme zaznamenali dobrovolníky převážně z gymnázia a katolického
gymnázia v Třebíči, dále dobrovolníky z gymnázia v Moravských Budějovicích
(program byl realizován tam ve spolupráci se speciální školou). Na konci roku jsme
zaznamenali dva zájemce z vyšší odborné školy, dva zájemce ze střední odborné
školy a jednu zájemkyni z úřadu práce. V tomto roce jsme neměli ani jednoho
muže – dobrovolníka.

Vlastní program
Koordinátor programu vybere ke každému dítěti vhodného dobrovolníka. Při
výběru hraje hlavní roli zejména osobností rysy a společné zájmy. Vytvořená
dvojice se schází jedenkrát do týdne na 2-3 hodiny po dobu nejméně jednoho
roku. Náplní schůzek jsou aktivity společné oběma stranám. Může jít pouze o
povídání si a procházky nebo o aktivnější formu v podobě sportu, kulturních akcí
apod. Důležitý je fakt, aby schůzky byly přínosem jak pro dítě, tak pro
dobrovolníka. V průběhu trvání dvojice jsou zajištěny pravidelné supervize, kde
mohou dobrovolníci pod odborným dohledem řešit obtížné situace vzniklé během
schůzek s dítětem. Zároveň se dobrovolníci mohou inspirovat navzájem, co se
týče náplně schůzek.
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Statistické informace
Dětští klienti
Dobrovolníci
Dvojice dítě x dobrovolník

31
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Důvod zařazení dítěte do programu Pět
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22%
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Vývoj programu Pět P v letech 2000 – 2004
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Akce programu Pět P:
 Výlet na zříceninu hradu Rokštejn, 29. 5. 2004 – celodenní výlet, kterého
se zúčastnilo šest dětí, dobrovolnice a koordinátorka programu
 Letní tábor – 24. – 30. 7. 2004 – tábora se zúčastnilo 10 dětí, 3
dobrovolnice, psycholog, koordinátorka programu a kuchař. Tábor proběhl
v turistické základně DDM Hrádek v Naloučanech u Náměště nad Oslavou.
 Vánoce, 14. 12. 2004 – akce byla společně s klubem Naděje (klub je při
odboru sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Třebíči) a
dětskými programy o. s. STŘED. Děti měly možnost vyrobit si drobné
dárky na Vánoce – malování na sklo, vánoční ozdoby, svíčky. Zúčastnilo se 8
dětí a jejich tři sourozenci.
Kontakt:
o. s. STŘED – program Pět P
Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
e-mail: stred@email.cz (předmět: program Pět P)

Program Pět P byl v roce 2004 financován:

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Fondem Vysočiny, Městským úřadem
v Třebíči, Asociací programu Pět P v ČR,
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Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum koncem roku 2004 oslavilo své první narozeniny.
K prvním narozeninám jsme centru nadělili pěkný dárek – nové prostory v Klubu
mládeže Hájek v Třebíči.
Cílem „centra“ je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové
organizace zajišťující sociální služby a preventivní programy.
Našimi partnery jsou: Oblastní charita v Třebíči – Centrum prevence
drogových závislostí, K-centrum, Rómské centrum, Klub sklep, Domov pro matky
v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči. V těchto
zřízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou
činnost. Naši cílem je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy,
pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních
služeb.
V roce 2004 pořádalo dobrovolnické centrum tyto aktivity:
 Malování na chodníky – akce, která se pořádala ke slavnostnímu otevření
Klubu mládeže Hájek. Určena byla všem dětem předškolního a mladšího
školního věku.
 Akce čistý Hájek – smyslem byl sběr odpadků v městské lokalitě Hájek.
Pro sběrače byl určen koncert rockové skupiny Bed Infection.
 Vánoce – akce byla společně pro děti z programu Pět P a klub Naděje. Děti
měly možnost vyrobit drobné vánoční dárky a zdobily perníčky.
Otevírací doba dobrovolnického centra je každý pracovní den od 15.00 do
17.00 hod.
Kontakt:
o. s. STŘED – Dobrovolnické centrum
Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, tel: 568 843 732, 606
304 420
e-mail: stred@email.cz

Dobrovolnické centrum bylo v roce 2004 financováno Městským úřadem v Třebíči
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Programy pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin
Obsahem projektu je zvýšení efektivity práce s mládeží ohroženou sociálně
patologickými jevy.
Prostředkem práce je cílené vyhledávání dobrovolníků pro práci s doporučenými
klienty těmito institucemi:
- Klubem Naděje – zařízením sociálně právní ochrany, organizační složky Města
Třebíče
- Domovem pro matky v tísni, který provozuje Oblastní Charita v Třebíči.
Dobrovolníci zde dále pomáhají instruktorkám, pracovnicím s organizováním
klubových činností, víkendových akcí, prázdninových pobytů. Vymýšlení vlastní
aktivity pro dětí a pomáhají matkám s péčí o jejich děti. Do tohoto programu
vstupují vybraní dobrovolníci s absolvovaným výcvikem sociálně-psychologických
činností v rozsahu cca 13 hodin, který zajišťují externí pracovníci o. s. STŘED a
zúčastňují se povinných supervizí. Na přípravě dobrovolníků a jejich spolupráci
jsme se inspirovali programem Pět P.
Kontakt:
o. s. STŘED – Program pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin
Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
tel: 568 843 732, e-mail: stred@email.cz
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FINANČNÍ ZPRÁVA
o. s. STŘED žádalo v roce 2004 tyto organizace o finanční podporu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

94 950,- Kč

schváleno 58 000,- Kč

Fond Vysočiny

14 000,- Kč

schváleno

Městský úřad Třebíč

45 000,- Kč

schváleno

12 300,- Kč

schváleno

Asociace programu Pět P v ČR
Krajský úřad kraje Vysočina – OSVZ

36 950,- Kč

dodatečná fin.
podpora

Městský úřad Třebíč

20 000,- Kč

zamítnuto

19 565,- Kč

zamítnuto

123 400,- Kč

zamítnuto

Nadace pro radost
Nadace VIA
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Hospodaření sdružení
Příjmy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad kraje Vysočina - OSVZ
Fond Vysočiny
Městský úřad Třebíč
Asociace programu Pět P v ČR
Rodiče – úhrada letního tábora programu Pět P
Dobrovolníci – poplatky za výcvik
Zůstatek 2004
Celkem

Kč
58 000,36 950,14 000,45 000,12 300,9 000,9 550,344 ,176 144,-

Výdaje

Kč

Provozní náklady celkem:
- z toho materiálové náklady:
- z toho potraviny
- z toho kancelářské potřeby
- z toho vybavení DDM
- z toho ostatní materiál
- z toho nemateriálové náklady
- z toho energie
- z toho cestovné
- z toho ostatní služby(spoje, nájemné)
Osobní náklady celkem:
z toho – mzda koordinátora programu Pět P
- odvody OSSZ a VZP
- dohody o provedení práce
Celkem

Hospodářský výsledek

59 822,40 769,8 643,23 522,4 600,2 204,20 853,2 030,2 607,16 216,114 178,52 206,23 696,38 276,174 000,-Kč

2 144,-
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ORGÁNY SDRUŽENÍ
Rada sdružení
Rada sdru

PhDr. Miluše Němcová

Šárka Jakoubková

Bc. Martina Bártová

Hana Hájková
revizní
orgán
revizní orgán
Statutární zástupce

Tereza Stillerová, DiS.
Program Pět P
Program Pět P

Dobrovolnické
centrum
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Program pro děti a
mládež ze sociálně
slabých rodin

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří především těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
činnosti o. s. STŘED a dále všem, kteří nás podpořili:
HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Asociaci programu Pět P v ČR

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Krajskému úřadu Kraje Vysočina Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Fondu Vysočiny

Městskému úřadu v Třebíči, zejména koordinátorce Prevence kriminality Bc.
Marině Bártové, koordinátorce Zdravého města PhDr. Jindře Stříbrské
a pracovnicím Odboru sociálně právní ochrany dětí

Pedagogicko-psychologické poradně

Pedagogům Gymnázia Třebíč, Katolického gymnázia Třebíč, Gymnázia Moravské
Budějovice

Pedagogům základních a speciálních škol v Třebíči a v Moravských Budějovicích

Oblastní charitě Třebíč, zejména Domovu pro matky v tísni

Všem dobrovolníkům
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Občanské sdružení STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků)
Adresa: Klub mládeže Hájek
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Tel: 568 843 732, 606 304 420
e-mail: stred@email.cz

Výroční zpráva roku 2004 vychází v nákladu 300 ks
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