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ry jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Anton
v Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovoln
kou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování soc
ních služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám
výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném ča
DOBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladis
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bez praxe evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravských Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při r
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lizaci tohoto projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobrovolnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získ
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je v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v ne
slední řadě samotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové sku
ny zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovol
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který ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí d
rovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kva
kace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociá
dovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak
stát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde j
seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuá
schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Násl
ně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organ
ce, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní kom
nikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikovou mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcviku je v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovo
pak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností. Následně může dobrovolník nastoupit do organizace. Dé
vykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné dohodě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné supervize a pojišt
odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské vzájemné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrovolníkům je také hrazeno cestovné spojené s výkon
dobrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený do projektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situace, kdy je každému občanovi uložena ze zákona oz
movací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociá
služby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na u
manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovol
středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přis
neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušník
národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při p
o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlou
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době nezaměstnané - absolventy - mladistvé bez praxe evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravských Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpo
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dů k jeho získání. (Partnerem sdružení při realizaci tohoto projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobrovolnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zamě
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nání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciáln
výcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řadě samotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovedno
Dobrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pob
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dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, který ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologick
dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrz
mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi kace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým 
praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální dovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lid
prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se stát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzulta
schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jsou seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registra
kartu a domluví si s koordinátorem individuální schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by ch
pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Následně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené orga
zace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organizace, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrov
nické centrum. Jedná se o oblast efektivní komunikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikovou mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcv
je v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovolník pak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností. Násled
může dobrovolník nastoupit do organizace. Délka vykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné dohodě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje sv
dobrovolníkům pravidelné supervize a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské vzájemné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrov
níkům je také hrazeno cestovné spojené s výkonem dobrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený do projektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situa
kdy je každému občanovi uložena ze zákona oznamovací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovoln
pro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců
ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad O
vou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kval
zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociá
slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislý
osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cíl
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tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladistvé bez praxe evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravsk
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Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při realizaci tohoto projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dob
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volnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, 
zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řadě samotným působení v různých organizacích zí
kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční 
měnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, který ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absol
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vání výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydá
„potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi kace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlou
době nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální dovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciáln
zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se stát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovoln
kou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jsou seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodn
do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuální schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činn
ti, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Následně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písem
dohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organizace, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace
odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní komunikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikov
mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcviku je v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovolník pak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociá
právních psychologických dovedností. Následně může dobrovolník nastoupit do organizace. Délka vykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné 
hodě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné supervize a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské v
jemné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrovolníkům je také hrazeno cestovné spojené s výkonem dobrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený
projektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situace, kdy je každému občanovi uložena ze zákona oznamovací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrov
nického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Dom
pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravsk
Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činn
Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služ
Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výko
trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROV
NICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladistvé bez pr
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evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravských Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při realizaci to
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to projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobrovolnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tom
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případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řa
samotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zab
několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, kt
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ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrov
nickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi k
při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální dov
nosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se s
dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde j
seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuá
schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Násl
ně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organ
ce, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní kom
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MOTTO: Mnoho příležitostí v životě promarníme, protože si na něco netroufneme.

Georg Popp

Vážení čtenáři, mílí přátelé,

 

 v roce 2005 jsme oslavili páté výročí založení naší organizace a dospěli tak 

do věku hravých a nadšených předškoláků. V souladu s cíli strategie sdružení 

jsme se pustili do zajištění ekonomické stability organizace a vytvoření kva-

litního týmu spolupracovníků. Rozjeli jsme nové programy a služby, které 

se domníváme, v našem regionu chybí, a mohou dětem a potřebným lidem 

pomoci. Těšili jsme se z dílčích úspěchů: ze spokojených účastníků tábora, 

vděčných maminek, vitálních dobrovolníků, přátelských kolegů a neúspěchy 

jsme statečně přijímali jako poučení. 

 Co jsme dokázali či nedokázali sdělujeme prostřednictvím této zprávy. Ta je 

zároveň i poděkováním Vám všem, kteří nám fandíte.    

Martina Bártová

ředitelka

Úvodní slovo
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Poslání a cíle 

Občanské sdružení STŘED (Sdružení třebíčských dobrovolníků) bylo zaregistrováno 24. 10. 2000 u Minister-

stva vnitra ČR pod značkou VS/1-1/45062/00-R na podnět psychologů Pedagogicko-psychologické poradny 

v Třebíči a pracovnic sociálního referátu Okresního úřadu v Třebíči.

Posláním organizace je vyhledávání, sdružování a školení dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat dětem a handi-

capovaným lidem v problémových životních situacích formou individuální a skupinové práce. Obnovujeme 

a posilujeme dobročinnost, vzájemnou pomoc a směřujeme k obnově, podpoře a rozvoji dobrovolnictví. 

Pomáháme dětem a mladým lidem, kteří vyrůstají v nepříznivých životních podmínkách nebo je jejich život 

komplikován jakýmkoliv handicapem.

O. s. STŘED získalo v r. 2001 od MPSV rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v roz-

sahu činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, v r. 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 r. 2004 Ministerstvo vnitra ČR vydalo o. s. STŘED roz-

hodnutí o akreditaci k výkonu v oblasti dobrovolnické služby a v r. 2005 udělilo Ministerstvo spravedlnosti 

ČR akreditaci probačnímu programu „Šance ve STŘEDu“. 
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Jednatelka organizace: Bc. Martina Bártová, tel: 775 725 655

Program Pět P

Vedoucí: Tereza Stillerová, DiS., tel: 775 725 656

Program pro mládež

Vedoucí: Bc. Petra Tučková, tel: 775 725 658

Sociální asistence a poradenství v ohrožených rodinách

Sociální pracovnice:  Michaela Svobodová, DiS., tel: 775 725 657

                                   Zuzana Langerová

Dobrovolnické centrum

Vedoucí: Bc. Martina Bártová, tel: 775 725 655

Internetové sociálně právní a psychologické poradenství

Vedoucí: Bc. Martina Bártová, tel: 775 725 655

Programy pro školy

Vedoucí: Bc. Petra Tučková, tel: 775 725 658

Supervizor organizace 

Mgr. Nora Brátková - klinický psycholog



Programy sdružení

Program Pět P
Program Pět P je sociálně preventivní volnočasový program určený dětem od 6 do 15 let. Cílem programu je podpořit zdravý 

vývoj dítěte (zvláště s nějakým handicapem).

Dítěti se pravidelně věnuje vždy jeden vybraný a vyškolený dobrovolník starší 18 let, a to po dobu minimálně jednoho roku. 

S dítětem se setkává jednou týdně na 2-3 hodiny a věnují se společně různým aktivitám (dle jejich zájmu).

Program pro mládež
Program se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 12 do 20 let bez jakéhokoliv sociálního, vzdělanostního či jiného rozlišení. Sna-

hou programu je nabízet dětem, mládeži a mladým lidem nejrůznější aktivity, které jsou jim svým zaměřením blízké, a jež tvoří 

alternativu k tradičním formám trávení volného času.

Sociální asistence a poradenství v ohrožených rodinách
Prostřednictvím tohoto programu se snažíme pomáhat rodičům a osamělým matkám v obtížné sociální situaci. Docházíme do 

ohrožených rodin a usilujeme o zlepšení rodinných a sociálních podmínek, o zmírnění zanedbávání péče o děti atd. Program je 

prevencí před umísťováním dětí do ústavů.

Internetové sociálně právní a psychologické poradenství
Prostřednictvím internetu  poskytujeme lidem základní poradenství z oblasti sociální, právní a psychologické problematiky o 

nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit  jejich obtížnou situaci.

Programy pro školy
Naše sdružení nabízí i preventivní a vzdělávací programy pro základní, střední, speciální školy a učiliště. Besedujeme na téma 

PRÁVO A MORÁLKA, PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ, MEZILIDSKÁ TOLERANCE atd.

Dobrovolnické centrum 
Cílem centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajišťující sociální služby a preventivní pro-

gramy.

5
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Program Pět P (Podpora, Přátelství, Pomoc, Péče, Prevence) realizuje STŘED od konce roku 2000. Pět P je jedním z dobrovol-

nických programů, který funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje 

jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky ob-

rovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů. Pět P 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 ja 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 České republiky. V jeho čele stojí Asociace programu Pět 

P v ČR, která metodicky vede jednotlivé regiony a podporuje vznik nových středisek. Programu Pět P v Třebíči vydalo MVČR 

rozhodnutí o akreditaci k výkonu v oblasti dobrovolnické služby.

Cíl programu:
Cílem programu Pět P 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 zá-

jmů, sociálních a hygienických návyků, společného kvalitně stráveného času. Pravidelné schůzky s dobrovolníkem napomáhají 

dítěti překonat složité životní období, zvýšit sebedůvěru, naučit se komunikovat. 

Cílová skupina:
Děti do programu přicházejí z různých důvodů. Některé mají nízké sebevědomí, některé se obtížně začleňují do kolektivu vrs-

tevníků, jiné mají poruchy chování, či vyrůstají v nepodnětném prostředí. Pro mnoho z nich tento program znamená prvního 

kamaráda, kterému mohou důvěřovat, kamaráda, který je ochoten jim naslouchat. K zapojení dítěte do programu je důležité,  

aby rodič (či jiný zákonný zástupce) i dítě se zařazením do programu souhlasili a dítě bylo ve školním věku, tj. od 6 do 15 let. 

Ve výjimečných situacích lze do programu zařadit dítě mladší či starší. Dětské klienty do naší organizace doporučují pracovníci 

Pedagogiko-psychologické poradny  v Třebíči (a detašované pracoviště v Moravských Budějovicích), Odborů sociálně právní 

ochrany dětí v Třebíči a M. Budějovicích, dětský psychiatr MUDr. Novosadová, dále výchovní poradci základních a speciálních 

škol, ale do programu lze zařadit i děti bez doporučení uvedených institucí.

Jako dobrovolník se do programu Pět P může přihlásit každý člověk starší 18 let.  Většinou vyhledáváme dobrovolníky na 

gymnáziích v Třebíči a M. Budějovicích a SOŠ oboru sociální práce v M. Budějovicích. Na těchto školách je větší předpoklad 

sociálního zaměření studentů. Dále se nám zájemci hlásí ze SOŠ obchodu a služeb v Třebíči, úřadu práce, studenti vysokých a 

vyšších odborných škol s trvalým bydlištěm na bývalém okrese Třebíč.

Obsah činnosti:
Program Pět P probíhá celoročně. Dvojice dítě x dobrovolník se vídá jednou týdně na 2-3 hodiny minimálně po dobu jednoho 

roku. Dobrovolníci se setkávají jednou měsíčně při pravidelných supervizích, jinak individuálně dle potřeby s koordinátorem 

programu. Koordinátor programu udržuje kontakt s dětmi a jejich zákonnými zástupci převážně telefonicky, minimálně jednou 

za 3 měsíce dochází k osobnímu kontaktu (v případě potřeby častěji).

Nábor dobrovolníků
Nábory dobrovolníků v roce 2005 proběhly na začátku školního roku na gymnáziích v Třebíči a gymnáziu a SOŠ v Moravských 

Budějovicích. Potencionální zájemci byli o programu informováni pomocí letáku, tisku a osobního kontaktu s koordinátorkou 

programu. Pro vážné zájemce proběhla informativní schůzka v prostorách o. s. STŘED, která byla přímo věnovaná programu Pět 

P. V letošním roce se této schůzky zúčastnilo 10 zájemců, individuálního podání informací využilo také 10 zájemců. Dále jsme 

podávali informace o programu telefonicky nebo emailem.

Výcviky sociálně-psychologických dovedností
V roce 2005 proběhly dva výcviky dobrovolníků a to 7. - 8. října a 16. - 17. prosince. Prvního výcviku se zúčastnilo 13 dobrovol-

níků, druhého 5. Výcviky se uskutečnily v prostorách o. s. STŘED v Klubu mládeže Hájek v Třebíči.

Supervize
Supervize jsou pro všechny dobrovolníky povinné. Z důvodu dlouhodobé pracovní 

neschopnosti koordinátorky programu v prvním pololetí probíhaly pouze individuální 

supervize na požádání buď u externího psychologa nebo koordinátorky programu. 

Program Pět P                (Programy sdružení)
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Aktivity nad rámec programu
Letní tábor – z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí byl letní tábor programu Pět P zrušen a přihlášené děti měly možnost 

zúčastnit se letního tábora Programu pro mládež pod záštitou o. s. STŘED. Této možnosti využily tři děti a strávily s ostatními 

dětmi týden v Litohoři u Moravských Budějovic v termínu od 1. do 7. 8. 2005.

Vánoce ve STŘEDu – v rámci celotýdenní akce o. s. STŘED „Vánoce ve STŘEDu“ měly děti, jejich rodiče a sourozenci a dobrovol-

níci možnost 9. 12. vyrábět drobné vánoční dárky, přáníčka či zdobit perníčky. Setkalo se celkem 20 účastníků.

Klubová činnost programu Pět P - od září mají možnost děti se svými staršími kamarády navštěvovat klubovnu v prostorách o. s. 

STŘED. Klubovna je otevřena každé úterý a pátek do 18.00 hodin a každou středu do 16.00 hodin v ostatní dny a hodiny záleží 

na domluvě s pracovníky o. s. STŘED. V klubovně si dvojice může zahrát stolní hry, malovat si, hrát šipky, či si pouze povídat.

Počty dětských klientů, dobrovolníků a dvojic

Děti
V roce 2005 bylo v programu Pět P zařazeno celkem 21 dětí, z toho 13 chlapců a 8 dívek.  12 dětí je v programu zařazeno od 

roku 2004. 13 klientů doporučila Pedagogicko-psychologická poradna, 2 Odbor sociálně právní ochrany dětí,  dále dětský psy-

chiatr, sourozenec klienta, školní psycholog. Průměrný věk dítěte zařazeného do programu Pět P je 12,5 roku.

Důvod zařazení dítěte do programu Celkem Primární problém dítěte

Výchovné problémy 10 7

Nízké sebevědomí 6 3

Problémy s vrstevníky 11 7

Sociální nezralost 6 4

Ostatní 2 0

Celkem 35 21

Dobrovolníci
Během roku se do programu Pět P zapojili převážně studenti Třebíčského reálného gymnázia, dále katolického gymnázia, dva 

studenti VŠ a dva zaměstnaní dobrovolníci. V roce 2005 jsme evidovali 29 dobrovolníků, z toho 3 muže a 26 žen.

Dvojice programu Pět P
Z roku 2004 pokračovalo 5 dvojic a v roce 2005 vzniklo 13 nových dvojic - dítě dobrovolník. K 31. 12. 2005 bylo aktivních 13 

dvojic. A jak spolu kamarádi tráví volný čas? Často chodí na plavání, procházky, navštěvují místní muzeum, knihovnu, čajovnu,  

klubovnu Pět P, chodí sportovat – jezdí na kolečkových bruslích, hrají fotbal, ping-pong, slézají horolezeckou stěnu, jezdí na 

kole a podobně. Děti s dobrovolníky absolvovaly celkem 194 schůzek, což je 485 hodin.

Statistika programu Pět P za rok 2005

Klienti

Děti zařazené do programu Pět P Děti aktivní v programu Pět P

Děti celkem 21 Celkem 18

Z toho nových 9 Chlapci 9

Chlapci                   13 Dívky 9

Dívky 8 V roce 2005 ukončilo 5 

Dobrovolníci

Doporučení dítěte Celkem

Pedagogicko-psychologická poradna 13

Odbor sociálně právní ochrany dětí 2

Dětský psychiatr 2

Školní psycholog 1

Prostřednictvím letáčku 1

Rodina je v evidenci o. s. STŘED 1

Sourozenec bývalého klienta 1

Celkem 21

Program Pět P(Programy sdružení)
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Dobrovolníků celkem  29 Aktivní dobrovolníci  20

Muži  3 Muži                          1

Ženy 26 Ženy                        19

Prezentace programu na SŠ 6

Informační schůzka zájemců o Pět P 1

Informace zájemcům 10

Výcviky dobrovolníků 2

Počet účastníků na výcvicích 18

Skupinové supervize (10/2005 – 12/2005) 4

Účast na skupinových supervizích 27

Individuální supervize (převážně 1/2005 – 9/2005) 30

Kontaktů s aktivními dobrovolníky 51

Konzultace s aktivními dobrovolníky 62

Poskytované služby
Kontakt – klient 46

Kontakt – zák. zástupce 56

Intervence klient a rodina 25

Kontakt – dobrovolník 51

Konzultace – dobrovolník 62

Aktivity nad rámec programu
Letní tábor v rámci o. s. STŘED 3 děti, 1 dobrovolník

Vánoce ve STŘEDu 20 (11 dětí, 7 dobrovolníků, 2 rodiče)

 

Program Pět P (Programy sdružení)

Osoba odpovědná za Program Pět P

Tereza Stillerová, DiS., vedoucí programu Pět P

Kontakt:

STŘED, Klub mládeže Hájek

Mládežnická 229, 674 01  Třebíč 

E-mail: stillerova@stred.info

Tel: 775 725 656

Program Pět P v roce 2005 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 

Grantový program Zdravého města v Třebíči. 



Poslání a cíle programu:

Posláním programu je doprovázet mladé lidi v obtížných situacích spojených s jejich dospíváním. 

Občanské sdružení STŘED začalo s realizací Programu pro mládež v dubnu roku 2005. V rámci programu byly zpočátku reali-

zovány nejrůznější jednorázové akce, jejichž cílem bylo nabídnout dětem a mládeži, kteří neorganizovaně tráví svůj volný čas, 

atraktivní nabídku volnočasových aktivit, které jsou alternativou k tradičním institucionalizovaným formám trávení volného 

času. Dětem a mládeži jsme nabídli různé workshopy, jamy, koncerty a sportovní turnaje. 

Prostřednictvím realizace těchto jednorázových akcí se nám podařilo navázat kontakt a získat důvěru mladých návštěvníků 

Klubu mládeže Hájek. Přirozeným pokračováním programu  a především možností, jak rozšířit a zkvalitnit poskytování sociál-

ních služeb cílové skupině programu, bylo zřízení Otevřeného klubu STŘED, který pravidelně provozujeme od listopadu roku 

2005.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 12 – 20 let, kteří:

- nemají vymezenou identitu ani  zájmy, nejsou organizovaní,

- nedovedou strukturovat volný čas (často nemají pozitivní vzory v rodině ani mimo ni),

-  mají malou zásobu způsobů prožívání volného času,

-  dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov (převážnou část svého volného času tráví v ulicích sídliště 

 Hájek nebo v okolí klubu),

-  vyrůstají v sociálně nepodnětném prostředí,

-  mají sklony experimentovat s rizikem,

-  jsou výrazně ohrožováni sociopatogenními vlivy.

Věkový průměr klientů byl v roce 2005 15 let.

Obsah činnosti:

Otevřený klub STŘED

Otevřený klub je provozován na principu tzv. nízkoprahovosti, vstup do klubu je tedy bez nároku na registraci osobních údajů, 

pravidelné návštěvnosti, nutnosti podílet se na aktivitách klubu či podřízení se a zapojení do aktuálního programu. Všichni náv-

štěvníci klubu musí oproti tomu dodržovat pevně stanovené zásady, jako např. žádné drogy, žádné násilí, vzájemná tolerance.

Pravidelná klubová činnost

Vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek nabízí klub mladým lidem takové volnočasové aktivity, které vycházejí z jejich zájmů, 

popř. jejich vlastní iniciativy. Pracovníci klubu se snaží maximálně podpořit aktivity klientů a poskytnout jim dostatečný prostor 

pro seberealizaci. Proto klientům umožňujeme (vždy po předchozí domluvě) využívat prostor klubu k realizaci vlastních zájmo-

vých aktivit. V roce 2005 se tak klienti v našich prostorách věnovali například nácviku diskotanců nebo skupinovým hrám. 

V rámci klubových aktivit byli klientům v roce 2005 nabízeny mimo jiné pravidelné besedy, workshopy a dílny (žonglerská 

dílna, rukodělná dílna) a dlouhodobý program zaměřený na nácvik základních sociálních dovedností.

Na činnosti klubu se v roce 2005 aktivně podíleli 2 dobrovolníci, kteří pravidelně vedli žonglerskou dílnu.

Doplňkové a jednorázové akce

Program pro mládež

9

(Programy sdružení)
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Kromě pravidelných činností nabízí Program pro mládež i mimořádné doplňkové akce, jako jsou různé koncerty mladých kapel, 

divadelní představení amatérských souborů, sportovní turnaje, exhibice, výstavy atd.

 

V roce 2005 proběhly tyto akce:

sportovní turnaje – fotbalové a hokejbalové, Graffi  ti jam, koncerty – hip hop, reggae, žonglerský workshop ve spolupráci s Ignis 

Inferno Brno, workshop břišních tanců, Den hakisu, Týden pro mládež s handicapy spojený s pořádáním výstavy „Vzpomínky 

na prázdniny“ (ve spolupráci s Klubem Naděje a Sdružením pro pomoc mentálně postiženým), týdenní tématická akce „Vánoce 

ve STŘEDu“.

Jednorázové akce byly zrealizovány s přispění celkem 14 dobrovolníků.

Sociální služby

Základ nabídky tvoří sociální služeby. Odborní pracovníci klubu jsou klientům podle potřeby schopni poskytovat  tyto sociální 

služby: situační a krizovou intervenci, informační servis, základní poradenství, zprostředkování dalších služeb, kontakt s dalšími 

institucemi ve prospěch klienta.

V rámci poskytování těchto služeb bylo v loňském roce patrné, že jde o nově zavedenou službu, která teprve vstupuje v povědo-

mí a získává si důvěru klientů. V roce 2005 se nám dařilo prohlubovat vzájemnou důvěru mezi pracovníky a klienty. Očekáváme, 

že to v budoucnu povede k tomu, že klienti budou více využívat nabídky sociálních služeb poskytovaných naším zařízením.

Spolupráce

Při zajišťování dílčích aktivit Programu pro mládež jsme v loňském roce spolupracovali s těmito organizacemi:

Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, Klub Naděje – zařízení sociálně právní ochrany, Sdružení 

pro pomoc mentálně postiženým, o.s. KADET Třebíč, Ignis Inferno Brno, KVIZ Třebíč a další.

Výkaz statistických údajů a dat za období duben - prosinec 2005

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1

Program pro mládež (Programy sdružení)
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Počet dobrovolníků podílejících se na programu: 16

Počet provozních dní za dané období: 74

Počet provozních hodin za dané období: 214

Průměrný počet klientů za den: 12

Celkový počet klientů, kteří v daném období využili služeb programu: 295

Počet kontaktů za dané období: 919

Počet klientů, kterým byla poskytnuta situační intervence: 12

Počet klientů, kterým byl poskytnut informační servis: 15

Počet klientů, kterým bylo poskytnuto poradenství: 4

(Programy sdružení) Program pro mládež

Osoba odpovědná za program pro mládež:

Bc. Petra Tučková, vedoucí programu pro mládež

Kontakt:

STŘED, Klub mládeže Hájek

Mládežnická 229, 674 01  Třebíč 

tel: 775 725 658

e-mail: tuckova@stred.info  

Program pro mládež v roce 2005 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Fond Vysočiny
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Sociální asistence a poradenství

V červnu 2005 začalo naše sdružení s realizací nového projektu Sociální asistence a poradenství. Jde o ambulantní službu pro 

rodiny s dětmi do 15 let věku, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 

Cíl Programu:

Cílem celého projektu je přispět ke zlepšení sociokulturní úrovně rodin. 

V rodinách, kterým se věnujeme, dochází totiž v různé míře k zanedbávání péče o děti, k domácímu násilí mezi partnery,  k nad-

měrné konzumaci alkoholu rodiči apod. Projekt je prevencí před odebíráním dětí z rodin a jejich umísťováním do ústavů. 

Cílová skupina:

Program je určen pro rodiny nebo osamělé matky s dětmi ve věku 0 - 15 let, které se ocitly v obtížné životní situaci. Tito lidé vět-

šinou pocházejí z málo podnětného, rizikového sociálního prostředí či z  neúplných rodin; nemají osvojeno rodičovské chování, 

žijí dlouhodobě na hranici životního minima nebo nemají blízkou osobu, která by jim ve složité sociální situaci mohla pomoci.

Obsah činnosti:

Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeu-

tické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů klientů. Projekt je realizován ve spolupráci s Městským úřadem v Třebíči. 

Sociální pracovnice OSPOD nám doporučují rodiny, které jsou vhodné pro zařazení do projektu. Sociální asistentka potom 

s rodinou naváže kontakt, představí jí projekt a pokud se do něj rodina rozhodne vstoupit, podepíší obě strany dohodu. Tady 

jsou vymezena vzájemná práva a povinnosti. Vše je založeno na dobrovolné bázi a daná služba je klientům poskytována bez-

platně.

V roce 2005 se vybraným rodinám věnovaly dvě speciálně vyškolené sociální asistentky. Navštěvovaly klienty dle potřeby, i 

několikrát týdně. Pomáhaly jim s vyřizováním záležitostí na úřadech, s vařením, s hospodařením s fi nancemi, s péčí o děti, do-

provázely je do zdravotnických zařízení atd. 

Statistické údaje

Počet rodin zařazených do projektu 7

Celkový počet osob 24

Celkový počet dětí 14

Celkový počet pracovníků 2(1,0 úvazku červen-prosinec, 1,0 úvazku srpen – prosinec)

Průměrný počet osob v rodinách 3,4

Celkový počet návštěv v rodině 189

Celkový počet návštěv v rodině v hodinách 320

Průměrný věk dětí 5

Průměrný věk rodičů/zákonných zástupců 32,2

S většinou klientů pokračuje úspěšná spolupráce i v roce 2006.

(Programy sdružení)

Osoba odpovědná za program Soaiální asistence a poradenství:

Michaela Svobodová, DiS., sociální pracovnice 

        

Kontakt:

STŘED, Klub mládeže Hájek

Mládežnická 229, 674 01  Třebíč 

tel: 775 725 657

e-mail: svobodova@stred.info

             

 

Projekt Sociální asistence a poradenství v roce 2005 podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Grantový program Zdravého města v Třebíči 
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Cíle programu:

Cílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a 

preventivní programy.

Cílové skupiny:

Dobrovolníci, kteří poskytují pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních 

menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, 

jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.

Obsah činnosti:

Dobrovolníci v partnerských organizacích vykonávají středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Našim cílem 

je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalit-

ňování sociálních služeb.

V roce 2005 našimi partnery byli: 

Městský úřad Třebíč – Městská policie

- Kancelář Zdravého města

-  Odbor sociálně právní ochrany dětí

Okresní charita Třebíč – Domov pro matky v tísni

-  Romské centrum

Domovy důchodců v Moravských Budějovicích a Třebíči

Zookontakt Rebeka

V roce 2005 jsme v Dobrovolnickém centrum evidovali 35 dobrovolníků, kteří v partnerských organizacích pomáhali celkem 

1 325 hodin.

Dobrovolnické centrum(Programy sdružení)
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Poradenství je považováno za všestrannou činnost, kterou se zabývají všechny pomáhající profese. Na poradenství se spolupo-

dílí mnoho osob a organizací. Naše organizace se chce stát jednou z nich. Provozujeme sociálně-právní a psychologické pora-

denství po internetu.  Chceme  poskytovat lidem základní poradenství z oblasti sociální, právní a psychologické problematiky 

o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit  obtížnou situaci lidí.

Projekt jsme začali realizovat v prosinci roku 2005.

Internetové sociálně právní a psychologické poradenství

(Programy sdružení)Preventivní programy pro školy

Myšlenka realizace preventivních programů pro žáky základních a speciálních škol naší organizace, vznikla v souladu s tře-

bíčskou pedagogicko-psychologickou poradnou, která již v tomto školním roce nemůže zajistit dříve realizované programy. 

Programy jsou uskutečňovány v rámci Programu pro mládež.

V roce 2005 jsme realizovali tyto programy:

- Diagnostika třídních kolektivů

- Prevence zneužívání návykových látek

- Mezilidská tolerance

- Plánované rodičovství

- Právo a morálka

- Soukromoprávní delikty: přestupky a trestné činy proti majetku

Preventivní programy byly realizovány v období září až prosinec 2005

Vyhodnocení projektu:

Program Celkem žáků ZŠ Čáslavce - Sádek ZŠ Horka - Domky ZŠ Na kopcích

Mezilidská tolerance 94 19 75 0

Právo a morálka 11 11 0 0

Soukromoprávní delikty 71 18 0 53

Plánované rodičovství 43 0 43 0

Prevence zneužívání NL 132 0 77 55
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Mimořádné projekty

Týden pro mládež s handicapy
Cílem projektu bylo podporovat výchovu mladých lidí ke vzájemné toleranci a porozumění. V rámci projektu byla uspořádána 

výstava fotografi í a prací účastníků několika prázdninových pobytů a táborů určených dětem a mládeži s mentálním nebo so-

ciálním handicapem. Po dobu výstavy probíhaly nejrůznější doprovodné akce (deskové hry, divadelní představní, žonglování, 

výtvarná dílna apod.), jejichž cílem bylo umožnit mladým lidem vzájemné setkávání a podpořit tak integraci osob s handica-

pem do většinové společnosti.

Spolupracující organizace: KVIZ Třebíč, Klub Naděje, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým a o. s. KADET.

Výstavu shlédlo a do doprovodných akcí se zapojilo přibližně 280 osob.

Projekt se uskutečnil 5. – 12. října 2005 

Letní výchovně rekreační tábor pro děti 
V rámci Programu pro mládež byl v roce 2005 uspořádán letní výchovně rekreační tábor pro dětské klienty Městských úřadů 

v Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou. Tábor proběhl v termínu 1. – 7. 8. 2005 ve sportovním areálu v Litohoři u 

Moravských Budějovic. Zúčastnilo se jej celkem 20 dětí – klientů OSPOD. V roli instruktorů se tábora zúčastnilo celkem 5 vyško-

lených dobrovolníků.

Vánoce ve STŘEDu
Cílem projektu bylo nabídnout dětem a mládeži, jejichž příležitosti jsou omezeny nepříznivou životní situací, možnost zajíma-

vého trávení volného času, setkání a poznání nových lidí, rozptýlení zažitého stereotypu. Snahou projektu bylo dále prostřed-

nictvím nabízených aktivit seznámit děti a mládež s národními zvyky a tradicemi souvisejícími s vánočním obdobím.

Spolupracující organizace: Denní centrum Barevný svět, Klub Naděje, Domov pro matky v tísni.

Projekt proběhl v term9nu 5. – 9. prosince 2005 a zúčastnilo se jej 185 dětí.
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Příjmy

MPSV ČR 1 099 800,-

MV ČR 34 514,-

ÚP Třebíč 14 929,-

Kraj Vysočina 162 810,-

Město Třebíč 55 000,-

Sponzorské dary 157 971,-

VHČ + členské příspěvky 77 327,-

Práce dobrovolníků 62 153,-

Reklama 77 000,-

Celkem 1 741 504,-

Finančí zpráva

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

Městu Třebíč

Pedagogicko-psychologické poradně v Třebíči

Pedagogům Gymnázia Třebíč, Katolického gymnázia Třebíč, Gymnázia Moravské Budějovice

Pedagogům základních a speciálních škol v Třebíči a v Moravských Budějovicích

Oblastní charitě Třebíč

Všem dobrovolníkům a sponzorům

Výdaje

Osobní náklady celkem 727 058,-

Z toho mzdy 553 514,-

Odvody 173 544,-

Provozní náklady celkem 1 014 446,-

Z toho materiálové náklady 423 807,-

Nemateriálové náklady 590 639,-

Celkem 1 741 504,-

Hospodářský výsledek 0,-





ílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a preventivní programy. Našimi partne
y jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonín
Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolni
ou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociá
ích služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám p
ýkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čas
OBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladistv
ý y, g ý , p , j p p p , y j jy, g

ez praxe evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravských Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při re
p j j yp j j

zaci tohoto projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobrovolnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získá
p p ý j ý p p j ( pp ý j ý p p j ( p

e v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v nepo
ední řadě samotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové skup
y zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolní

ý p ý g p , p p j pp , p p

terý ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dob
ovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi
ace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociál
ovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak s
tát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jso
eznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuál
chůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Násled
ě dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organiz
e, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní komu
ikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikovou mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcviku je v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovoln
ak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností. Následně může dobrovolník nastoupit do organizace. Délk
ykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné dohodě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné supervize a pojiště
dpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské vzájemné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrovolníkům je také hrazeno cestovné spojené s výkone
obrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený do projektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situace, kdy je každému občanovi uložena ze zákona ozn

movací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociál
užby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na uli

manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolní
tředně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispě
eziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníků
árodnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při pé
děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouho
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ání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálníh
ýcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řadě samotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednos
obrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobí
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ávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, který ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologickýc
ovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrze

mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi kace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým be
raxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální dovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lide
rostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se stát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultač
chůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jsou seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrač
artu a domluví si s koordinátorem individuální schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by cht
omáhat, časové možnosti zájemce atd. Následně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené organ
ace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organizace, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovo
ické centrum. Jedná se o oblast efektivní komunikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikovou mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcvik

e v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovolník pak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností. Následn
může dobrovolník nastoupit do organizace. Délka vykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné dohodě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje svý

obrovolníkům pravidelné supervize a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské vzájemné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrovo
íkům je také hrazeno cestovné spojené s výkonem dobrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený do projektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situac
dy je každému občanovi uložena ze zákona oznamovací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrovolnického centra je vyhledávání a školení dobrovolník
ro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Domov pro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců n
lici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Osl
ou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Naším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalit
ázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služeb. Dobrovolník poskytuje pomoc osobám sociáln
abým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým
sobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROVOLNICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cíle
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ohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladistvé bez praxe evidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravskýc
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udějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při realizaci tohoto projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobro
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olnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tomto případě vykonávání dobrovolnické činnosti, kd
ájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řadě samotným působení v různých organizacích získ
romě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zabírá několik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční od

měnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, který ukončí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvo
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ání výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrovolnickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydán
potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi kace při hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouho
obě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální dovednosti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálním
aměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se stát dobrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolni
ou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jsou seznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodno
o programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuální schůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činno
, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Následně dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemn
ohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organizace, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace s
dvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní komunikace, asertivního jednání, právního vědomí, práce s rizikovo

mládeží, zdravotnického minima atd. Délka výcviku je v rozsahu cca 10-15 hodin. Každý dobrovolník pak obdrží potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociáln
rávních psychologických dovedností. Následně může dobrovolník nastoupit do organizace. Délka vykonávání dobrovolnické činnosti je stanovena v písemné do
odě. Dobrovolnické centrum dále zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné supervize a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví u Hasičské vz

emné pojišťovny přes o. s. HESTIA - NDC. Dobrovolníkům je také hrazeno cestovné spojené s výkonem dobrovolnické práce. Každý dobrovolník, který je zařazený d
rojektu, je vázán mlčenlivostí (vyjímkou je situace, kdy je každému občanovi uložena ze zákona oznamovací povinnost). Dobrovolnické centrum. Cílem Dobrovo
ického centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajištující sociální služby a preventivní programy. Našimi partnery jsou: Domo
ro matky v tísni, Domovinka, Domov důchodců na ulici Koutkově v Třebíči, Domov důchodců na ulici manž. Curieových v Třebíči, Dům sv. Antonína v Moravskýc
udějovicích, Domov důchodců v Náměšti nad Oslavou ad. V těchto zařízeních vykonávají dobrovolníci středně dlouhou a dlouhodobou dobrovolnickou činnos
aším cílem, je nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (školení, kursy, pojištění, supervizi) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služe
obrovolník poskytuje pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkon
estu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. DOBROVO
ICTVÍ - PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ INTEGRACI Cílem tohoto dobrovolnického projektu je motivovat - dlouhodobě nezaměstnané - absolventy - mladistvé bez prax
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vidované na Úřadu práce v Třebíči a Moravských Budějovicích k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání. (Partnerem sdružení při realizaci toho
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o projektu je Úřad práce v Třebíči.) Výhody dobrovolnictví pro nezaměstnané. Prostředkem k získání zaměstnání či ke zvýšení předpokladů k jeho získání je v tomt
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řípadě vykonávání dobrovolnické činnosti, kde zájemce z výše zmíněné cílové skupiny pomocí speciálního výcviku, proškolením, supervizemi a v neposlední řad
amotným působení v různých organizacích získá kromě praxe i sociální, profesní a společenské dovednosti. Dobrovolná činnost zájemců z cílové skupiny zabí
ěkolik hodin týdně a je bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolník zůstává nadále v evidenci ÚP a pobírá dávky z tohoto stavu vyplývající. Dobrovolník, kte
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končí výcvik a proškolení získá „potvrzení o absolvování výcviku v rozsahu sociálně právních psychologických dovedností“, dobrovolníkovi, který ukončí dobrovo
ickou činnost ve vybrané organizaci, bude vydáno „potvrzení o výkonu dobrovolnické práce“. Tato potvrzení mohou následně sloužit jako prokazování kvalifi kac
ři hledání zaměstnání. Program tedy nabízí dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům a mladistvým bez praxe možnost zvýšit si kvalifi kaci, získat sociální doved
osti, navázat kontakty s novými lidmi (potenciálními zaměstnavateli) a ještě možnost pomoci druhým lidem prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Jak se st
obrovolníkem v tomto projektu? Zájemci o dobrovolnickou činnost jsou pozváni úřadem práce na konzultační schůzku s koordinátorem dobrovolníků. Zde jso
eznámeni s podrobnostmi projektu. Ti, kteří se rozhodnou do programu vstoupit, vyplní nezávazně registrační kartu a domluví si s koordinátorem individuál
chůzku. Na této schůzce se zjišťuje motiv zájemce, druh činnosti, kterou by rád vykonával, které organizaci by chtěl pomáhat, časové možnosti zájemce atd. Násled
ě dobrovolník absolvuje výcvik, je s ním uzavřena písemná dohoda a poté může začít docházet do zvolené organizace. Dobrovolníci si mohou vybrat typ organiz
e, ve které by chtěli pomáhat. Od typu zvolené organizace se odvíjí i vzdělávání a školení, které poskytuje dobrovolnické centrum. Jedná se o oblast efektivní komu
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