
„Naše síly rostou, víme-li o nich“
VAUVENARGUES

Vážení čtenáři, 

nejsme dokonalí, ale jsme pyšní na to, co se nám v roce 2006 podařilo. Naše síla 
byla ve schopnosti týmu sdílet společnou vizi a naplňovat jí. Finanční prostředky  
z fondů Evropské unie nám umožnily rozjet nové programy a aktivity, po kterých 
byla v regionu okresu Třebíč poptávka. Souběžně se zavedením těchto nových 
služeb jsme se zaměřili na zvýšení odborné úrovně zaměstnanců, na posílení 
jejich flexibility a týmové spolupráce, na propracování Public Relations organi-
zace a nastavení spolupráce s partery a  organizacemi podobného zaměření. 

Byl to pro nás všechny velký záběr, setkali jsme se s úspěchy i s neúspěchy a to 
jak v žádostech o finanční prostředky potřebné pro realizaci  projekčních zámě-
rů, tak při prosazování nových myšlenek a aktivit, které mohou řešit problémy 
naší cílové skupiny. Tak  to v životě chodí. Tým „STŘEDu“  je mladý a vitální. Je 
zřejmé, že jeho síla roste jak v kvantitě, tak ale i v kvalitě.   

Pokud váháte či pochybujete, přesvědčte se prostřednictvím této zprávy o tom 
co, jak a s jakými výsledky děláme.  Pokud nám věříte, přijměte tuto zprávu jako 
poděkování. 
 

Martina Bártová
ředitelka
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Sídlo sdružení
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STŘED, Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč

Detašované pracoviště: Purcnerova 61, 676 01 Moravské Budějovice

Poslání a cíle 
Základní ideou občanského sdružení STŘED je dosahovat kvalitního a koncepčního rozvoje v oblasti poskytování služeb sociální 
prevence  pro občany z regionu Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Chceme nabízet takové služby a realizovat 
takové  programy a aktivity, které v regionu chybí. Máme zájem na tom, aby námi poskytované služby byly na patřičné profesio-
nální úrovni, splňovaly nastavené standardy kvality a  napomáhaly ke zlepšení života  občanů v komunitě.     
Poslání a cíle organizace vychází ze stanov sdružení a jsou vymezeny v tomto rozsahu:
»  vyhledávání, sdružování, výcvik a vzdělávání dobrovolníků ochotných pomáhat dětem 
 a hendikepovaným lidem v problémových životních situacích,
»  poskytování krizové intervence, sociálního poradenství, sociální asistence, sociálně aktivizačních 
 služeb dětem, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace, 
»  pozitivní ovlivňování sociálního vývoje mladého člověka, který vyrůstá v neúplné rodině či v nepříznivých  
 životních podmínkách, nebo je jeho život komplikován jakýmkoli hendikepem, a to ať fyzickým, 
 psychickým nebo etnickým, apod.,
»  vzdělávání, 
»  zvyšování prestiže sociální a dobrovolnické práce, informování veřejnosti prostřednictvím besed, 
 přednášek, konferencí a dalších mediálních nástrojů o jejím smyslu.



Struktura organizace

Ředitelka sdružení: Mgr. Martina Bártová, tel.: 775 725 655

Program Pět P: Tereza Stillerová, DiS., tel.: 775 725 656

Dobrovolnické centrum: Michaela Svobodová, DiS., tel. 775 725 657
  Lenka Ryšavá, DiS., tel.:775725 659
  Aleš Dokulil 

Program pro mládež:  Mgr. Petra Tučková, tel.: 775 725 658
 Radka Němcová, DiS.

Sociální asistence a poradenství: Bc. Marcela Frgálová, DiS., tel.: 775 725 661

Ambulance klinické psychologie: Mgr. Nora Brátková, tel.: 775 725 660

Týmová supervizorka: Mgr. Jolana Polzová
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Kontrolní komisař - auditor

Rada sdružení

Ředitelka sdružení

Účetní Vedoucí programů Externí pracovníci

Valná hromada sdružení

Program 
Pět P

Dobrovolnické 
centrum

Program 
pro mládež

Sociální asistence 
a poradenství

Ambulance 
klinické 

psychologie

Tereza Stillerová, DiS. Mgr. Petra Tučková Michaela Svobodová, DiS.

Lenka Ryšavá, DiS. Bc. Marcela Frgálová, DiS. Mgr. Nora Brátková



Historie sdružení
Občanské sdružení STŘED  je nestátní neziskovou organizací, 
která vyvíjí svoji činnost od roku 2000 na území bývalého okre-
su Třebíč. Sdružení bylo založeno z podnětu pracovníků referá-
tu sociálních věcí Okresního úřadu v Třebíči a Okresní pedago-
gicko-psychologické poradny v Třebíči jako „střecha“ zajímavé  
a potřebné službě z oblasti sociální prevence pro  dětské klien-
ty obou institucí. Realizace Programu Pět P, metodicky vedeným 
Národním dobrovolnickým centrem HESTIA a asociací progra-
mu Pět P v ČR, se stalo základním prvkem rozvoje dobrovolnic-
ké činnosti. V roce 2003, ve spolupráci se studenty třebíčského 
gymnázia, vzniklo dobrovolnické centrum, které koordinovalo 
činnost dobrovolníků ochotných pomáhat lidem v organizacích 
provozujících sociální služby, preventivní programy pro soci-
álně a zdravotně hendikepované občany v regionu. V září 2004 
sdružení změnilo své sídlo. Získalo od města do pronájmu pro-
story v nově zrekonstruované budově na Klubu mládeže Hájek 
v Třebíči. V těchto prostorách, díky dotacím MPSV ČR, příspěvku 
Města Třebíče a kraje Vysočina, mohlo od roku 2005 rozjet nové 
programy „Sociální asistenci a poradenství v ohrožených rodi-
nách“, „Internetové sociálně právní psychologické poradenství“ 
a „Program pro mládež“. V rámci aktivit „Programu pro mlá-
dež“ zahájil činnost Otevřený klub ve STŘEDu, Preventivní pro-
gramy pro děti a mládež, výchovně-rekreační pobyty pro děti 
ze sociálně slabých a ohrožených rodin z regionu Moravské 
Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Z příspěvku Evropské unie  
(v rámci opatření 3.2 SROP, ESF), kraje Vysočina a státního roz-
počtu od roku 2006 sdružení realizuje projekt „Dobrovolnictví 
prostředek k sociální integraci“ a „Sociální asistence a poradenství  
v rodinách zasažených sociální exkluzí“. V září roku 2006 Krajský 
úřad kraje Vysočina vydal sdružení registraci k provozu ambulan-
ce klinického psychologa. 

V roce 2001 o.s. STŘED získalo od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí v rozsahu činností zaměřených na ochranu dětí před škodli-
vými vlivy a předcházení jejich vzniku, v roce 2003 Krajský úřad 
kraje Vysočina udělil sdružení pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí v rozsahu zřizování a provozování výchovně rekre-
ačních táborů pro děti, v roce 2004 Ministerstvo vnitra ČR vydalo 
o.s. STŘED rozhodnutí o akreditaci k výkonu v oblasti dobrovol-
nické služby. V roce 2006 získalo sdružení akreditaci k probační-
mu programu „Šance ve STŘEDu“. Městu Třebíč se sdružení stalo 
partnerem při realizaci dílčích projektů zařazených do Programu 
prevence kriminality a drogové problematiky v roce 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006. Aktivní programy sdružení jsou součástí strate-
gického dokumentu Města Třebíče – „Komunitní plán sociálních 
služeb města Třebíče - Akční plán 2005/2006“. 
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Program Pět P
Poslání a cíle programu
STŘED realizuje program Pět P od konce roku 2000. Programu Pět P v roce 2004 vydalo MVČR rozhodnutí o akreditaci k výkonu 
v oblasti dobrovolnické služby.

V rámci programu spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči, Městským úřadem Třebíč, Odborem 
sociálních věcí, dětským psychiatrem a základními školami. 

V roce 2006 bylo do programu zařazeno celkem 24 dětí. Dítě do programu přijímá koordinátor programu, který nejprve zjistí 
základní údaje o klientovi a jeho rodině, problém, se kterým dítě přichází a motivaci dítěte a rodiny k účasti v programu.  

Cílová skupina
Nejčastějšími důvody pro zařazení dítěte do programu jsou výchovné problémy, problémy s vrstevníky, problémy v komu-
nikaci a výchova dítěte jedním rodičem.Většinu dětských klientů doporučili pracovníci pedagogicko psychologické poradny  
v Třebíči,  Odboru sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Třebíči a Odboru sociálně právních ochrany dětí Městského 
úřadu v Moravských Budějovicích a dětský psychiatr. V některých případech přihlásí dítě do programu sám zákonný zástupce 
na základě informací z médií (tisk, internetové stránky) či od přátel.

Aktivity realizované v rámci programu
» Výcviky sociálně psychologických dovedností
V roce 2006 proběhly 2 výcviky dobrovolníků. Jeden byl určen novým zájemcům a druhý výcvik proběhl na základě zájmu 
aktivních dobrovolníků.

Náplní základního výcviku sociálně psychologických dovedností jsou informace o programu Pět P, vývojová stádia dítěte, 
základní sociální potřeby dítěte, obavy a situace, které mohou v programu nastat, modelové situace, potřeby dobrovolníků  
v programu.

Náplní druhého výcviku byla verbální a neverbální komunikace, naslouchání, práce s odlišným dítětem, potřeby dobrovolníků, 
práce s krizovými situacemi, burza nápadů jak trávit čas s dítětem.
Výcviků se zúčastnilo celkem 14 dobrovolníků. Oba výcviky byly v rozsahu 20 hodin.

» Supervize dobrovolníků
V roce 2006 proběhlo celkem 9 skupinových supervizí a 25 individuálních supervizí.

» Dvojice v programu
V roce 2006 bylo celkem 20 dvojic dítě x dobrovolník. Z roku 2005 pokračovalo 13 dvojic a k 31. 12. 2006 bylo aktivních celkem 
9 dvojic dítě x dobrovolník.

Dvojice spolu tráví čas na procházkách, plaveckém bazéně, projížďkou na kole, v čajovně, v klubovně Pět P, bruslením, venče-
ním psů vlastních i z útulku , v cukrárně, v lanovém centru, psaním domácích úkolů, v knihovně a podobně.

Nadstandardní aktivity programu
V rámci programu nabízíme dětem a dobrovolníkům tyto aktivity:
» Klub programu Pět P 
Jedná se o klubové aktivity, které se konají každý druhý pátek v měsíci. Náplní jsou výtvarné, sportovní a společenské aktivity. 
Klub mohou navštěvovat děti se svými dobrovolníky, sourozenci a kamarády. 

» Letní tábor
Tento letní tábor jsme pojali jako integrační pobyt dětí, tzn., že se tábora zúčastnily nejen děti zapojené do programu Pět P, ale 
také děti, které nemají problém zapojit se do kolektivu vrstevníků a nejsou ohroženy sociálním vyloučením. Tato kombinace 
se nám ukázala jako velice zdařilá – děti z programu Pět P získaly nové kamarády a celá skupina dětí byla k sobě velice vstřícná  
a tolerantní a během celého pobytu nedošlo k vážným střetům a konfliktům. Dětí se zúčastnilo celkem 14, z toho jedno dítě za 
námi jezdilo pouze na denní program (při svých úzkostech mělo obavy z noclehu mimo domov).

Na děti čekala celotáborová hra Letem světem. Během týdne jsme s dětmi navštívili Anglii, domorodý kmen v Africe, zlatoko-
peckou vesnici v Americe, Olympiádu v Austrálii, V Asii jsme pozdravili slunce, v arabských státech vyráběli šátky a ruční papír 
a vyzkoušeli si kočovný život Romské populace.
 

Programy sdružení 
» Program Pět P: volnočasový preventivní program pro děti. V rámci programu se jednomu dítěti věnuje jeden vyškolený  
 dobrovolník.
» Dobrovolnické centrum: Cílem centra je vyhledávání a školení dobrovolníků pro jiné neziskové organizace zajišťující  
 sociální služby a preventivní programy.
» Program pro mládež: volnočasové, výchovně vzdělávací a preventivní aktivity pro děti a mládež.  
» Sociální asistence a poradenství: pomoc rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci.
» Ambulance klinické psychologie: Individuální a rodinné poradenství a terapie,  komplexní psychologická diagnostika,  
 specializované skupinové programy.
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Statistické údaje
V roce 2006 jsme evidovali 24 dobrovolníků, ale pouze 4 dobrovolníci vstoupili do programu v loňském roce. 

O klientech
Děti evidované v programu Pět P                         Děti aktivní v programu Pět P

Pohlaví Počet dětí celkem Z toho nových dětí  
v roce 2006

Pohlaví Zapojených do  
programu Pět P

V roce 2006 ukončilo 
vztah s dobrovolníkem

Dívky 9 2 Dívky 9 4

Chlapci 15 9 Chlapci 11 8

Celkem 24 11 Celkem 20 12

» Průměrný věk dětských klientů je 12,5 roku.

O dobrovolnících 

Počet dobrovolníků evidovaných v programu                   Aktivní dobrovolníci v programu 

Pohlaví Počet dobrovolníků 
celkem

Z toho nových v roce 
2006

Pohlaví Zapojených do  
programu Pět P

V roce 2006 ukončilo 
vztah s dítětem

Muži  2 0 Muži  2  2

Ženy 22 4 Ženy 20 10

Celkem 24 4 Celkem 22 12

»  Průměrný věk dobrovolníků je 20,5 roku.

Program podpořili
» Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
» Ministerstvo vnitra ČR
» Grantový program Zdravého města Třebíč
» Nadace T - Mobile
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Dobrovolnické centrum
Poslání a cíle programu
Dobrovolnické centrum vyhledává a školí dobrovolníky pro jiné neziskové organizace zajišťující sociální služby. Naše sdružení 
jej začalo provozovat v roce 2003. Od té doby se zde sdružují lidé (především studenti), kteří jsou ochotni pomáhat a věnovat 
část svého volného času druhým lidem.

V únoru 2006 se stal součástí Dobrovolnického centra nový program Dobrovolnictví – prostředek k sociální integraci, kte-
rý je zaměřen na dobrovolnictví nezaměstnaných. Zároveň se připravovalo detašované pracoviště Dobrovolnického centra  
v Moravských Budějovicích. Jeho provoz jsme zahájili v březnu 2006. Toto centrum funguje na podobné bázi jako Dobrovol-
nické centrum v Třebíči.

Cílem Dobrovolnického centra je šířit myšlenku dobrovolnictví, zajišťovat organizacím, poskytujícím sociální služby, vhodné 
dobrovolníky a dobrovolníkům zajišťovat kvalitní zázemí v jejich dobrovolnické činnosti (tzn. školení, kurzy, supervize, pojiš-
tění) a tím přispět neziskovému sektoru ve zkvalitňování sociálních služeb. V případě dobrovolníků z řad nezaměstnaných 
jde zároveň o to, tyto lidi motivovat k nějaké činnosti, umožnit jim navázání nových kontaktů, obnovení pracovních návyků, 
prohloubení kvalifikace.

Cílová skupina
» Dobrovolníci 
Jsou velmi různorodou cílovou skupinou. Je tvořena studenty, dlouhodobě nezaměstnanými, absolventy, mladistvými bez 
praxe, ale objevují se i zaměstnaní lidé, invalidní důchodci, kteří mají potřebu nezištně pomáhat druhým, chtějí být pro někoho 
užiteční a jsou odhodlaní podělit se o svůj vlastní volný čas. Zároveň si ale díky dobrovolnické činnosti rozšiřují své obzory  
a získávají nové zkušenosti a kontakty.

» Přijímající organizace 
Jedná se o organizace poskytující sociální služby, které na základě podepsaných dohod využívají činnosti našich dobrovolníků. 
Ti zde fungují jako jistí „společníci“ jejich klientů a tím jim v podstatě zajišťují péči, kterou zaměstnanci organizací běžně nemo-
hou stihnout.

» Klienti organizací 
V neposlední řadě můžeme za cílovou skupinu projektu považovat i samotné klienty jednotlivých partnerských organizací, 
kteří přímo využívají činnosti dobrovolníků. Těmito klienty jsou často lidé, kterým chybí blízká osoba či lidé, kteří jsou odkázáni 
na pomoc druhých.

Aktivity realizované v rámci programu 

Dobrovolníci docházejí do partnerských organizací, kde vykonávají svoji činnost (doprovázení klientů, předčítání, rukodělné 
práce, péče o zvířata a mnoho dalších aktivit). Jedná se v průměru o 2 – 4 hodiny týdně. Dobrovolníci z řad nezaměstnaných 
by měli vykonat minimálně 40 hodin dobrovolné činnosti (pak mají nárok na osvědčení). U ostatních dobrovolníků – studenti, 
zaměstnaní atd. není jejich činnost nijak limitována. Většinou se jedná dlouhodobou dobrovolnickou činnost.

V evidenci Dobrovolnického centra jsou rovněž dobrovolníci, kteří pomáhají při tzv. „jednorázových akcích“ (mikulášská besíd-
ka, dopravní dopoledne). 

Koordinátor programu udržuje kontakt se zástupci jednotlivých partnerských organizací i se samotnými dobrovolníky (pravi-
delné supervize).

Našim aktivním dobrovolníkům jsou poskytovány výcviky sociálně-psychologických dovedností, proplácení cestovného, pojiš-
tění a pravidelné supervize.

Spolupracující organizace
» Městský úřad Třebíč – Odbor sociálně právní ochrany dětí
» Oblastní charita Třebíč - Domov pro matky v tísni
» Oblastní charita Třebíč, Komunitní centrum Ambrela
» Domov pro seniory v Třebíči, Manž. Curieových
» Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou
» Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí
» Domov pro seniory Třebíč, Koutkova a Kubešova
» Denní centrum Barevný svět
» Speciální mateřská škola Třebíč
» Zookontakt Rebeka
» Ústav sociální péče Jinošov
» Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor sociálních věcí
» Městský úřad Jemnice,Odbor sociálních věcí
» Na počátku ...,  Domov pro matky v tísni
» Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích
» Diakonie ČEC Myslibořice
» Dětský domov Budkov
» Dům s pečovatelskou službou Jemnice
» Rodinné centrum Korálky v Moravských Budějovicích
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Statistické údaje 

» Pro Třebíč

Nezaměstnaní  
dobrovolníci Ostatní dobrovolníci „Jednorázoví“ * 

dobrovolníci
Celkem  

dobrovolníků

Zájemce (navštívil info schůzku
nebo se sám informoval)

40 14 - 54

Skutečný zájemce
(vstoupil do projektu)

26 14 35 75

Účastník výcviku 20 14 - 34

Absolvent (úspěšně prošel
výcvikem a diagnostikou)

13 13 - 26

Dobrovolník
(začal docházet do organizace)

10 7 - 17

Stálý dobrovolník
(vykonal v org. 40 a více hodin)

5 5 - 10

* Jednorázoví dobrovolníci jsou využíváni jen nárazově na ojedinělé akce, proto není nutné, aby procházeli výcviky apod. Mají 
pouze vyplněnou registrační kartu a jsou zařazeni v naší evidenci. V případě potřeby je kontaktujeme.

Nábory dobrovolníků 4

Výcviky dobrovolníků 5

Supervize dobrovolníků 6

Jednorázové akce 5

» Pro Moravské Budějovice

Nezaměstnaní  
dobrovolníci Ostatní dobrovolníci Celkem dobrovolníků

Zájemce
(navštívil info schůzku nebo 
se sám informoval)

36 0 36

Skutečný zájemce (vstoupil do projektu) 23 0 23

Účastník výcviku 21 0 21

Absolvent
(úspěšně prošel výcvikem a diagnostikou)

17 0 17

Dobrovolník
(začal docházet do organizace)

8 2 10

Stálý dobrovolník
(vykonal v org. 40 a více hodin)

1 0 1

* V průběhu programu se podařilo dvěma dobrovolníkům získat zaměstnání, ale ve své dobrovolnické činnosti dál pokračují.

V roce 2006 pomáhali všichni naši dobrovolníci v jednotlivých organizacích celkem 1310 hodin.  

Nábory dobrovolníků 4

Výcviky dobrovolníků 4

Supervize dobrovolníků 6

Jednorázové akce 2

Program podpořili:
»  Fondy EU, z grantového schématu SROP 
 v rámci opatření 3. 2.  Podpora sociální 
 integrace v kraji Vysočina.
»  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
»  Krajský úřad kraje Vysočina, Fond Vysočiny
»  Město Třebíč
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Program pro mládež
Poslání a cíle programu
Program pro mládež nabízí mladým lidem zapojení a účast na celé řadě volnočasových aktivit, které jsou v převážné míře rea-
lizovány za dodržení principu nízkoprahovosti. To znamená, že usilujeme o maximalizaci dostupnosti pro cílovou skupinu tím, 
že nepožadujeme registraci, aktivní či pravidelnou účast, poplatky apod. (samozřejmě s ohledem na charakter aktivity). 

Hlavním cílem programu je posilování kompetencí a schopností mladých lidí. Aktivity realizované v rámci projektu poskytují 
mladým lidem prostor pro vlastní seberealizaci, případně aktivní zapojení do života místní komunity. Jejich cílem je uspokojo-
vat, rozvíjet a kultivovat zájmy dětí a mládeže, podporovat a posilovat jejich sebevědomí a odpovědnost.

Cílová skupina
Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež ve věku 7 - 20 let, kteří splňují některé z následujících kritérií:
» 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,
» vyrůstají v sociálně nepodnětném rodinném prostředí,
» vyznávají alternativní způsoby trávení volného času,
» mají sklony experimentovat s rizikem,
» jsou výrazně ohrožovány sociopatogenními vlivy.

Aktivity realizované v rámci programu
V roce 2006 byly v rámci Programu pro mládež realizovány tyto aktivity:

» Otevřený klub STŘED
Je to zařízení, které poskytuje na základě principu nízkoprahovosti své služby dětem a mládeži ve věku od 12 do 20 let.  
Pracovníci klubu se snaží maximálně podpořit aktivity klientů a poskytnout jim dostatečný prostor k seberealizaci.

V rámci klubových aktivit jsou mladým lidem nabízeny mimo jiné pravidelné besedy a dílny (žonglerská, rukodělná, hudební). 
Veškeré tyto aktivity jsou nabízeny bezplatně. 

Nabídka klubu byla dále v průběhu roku 2006 obohacena o služby Půjčovny, kde si mohou klienti bezplatně zapůjčit a uží-
vat sportovní pomůcky (míče – fotbalové, volejbalové, basketbalové, hokejové branky, hakis, žonglovací pomůcky, petanque,  
létající talíře apod.). 

Statistika činnosti

Počet osob, které využily služeb klubu 218

- z toho hochů 126

- z toho dívek 92

Počet kontaktů pracovníků s klienty 1079

Počet prvokontaktů 122

» Sociální intervence a poradenství
Sociální intervence a poradenství pro děti a mládež je projekt, jehož cílem je poskytovat základní sociální služby a doprovázet mladé 
klienty při zvládání obtížných životních situací. Realizace projektu byla v roce 2006 úzce provázána s činností Otevřeného klubu.

Pracovníci byli v roce 2006 připraveni poskytovat klientům zejména tyto služby:
» situační intervence
» krizová intervence
» základní a odborné sociální poradenství
» informační servis
» zprostředkování návazných služeb
» kontakt s institucemi ve prospěch klienta
» sociální práce se skupinou

Služby klientům byly nejčastěji poskytovány prostřednictvím osobního kontaktu v rámci provozních hodin Otevřeného klubu, 
dále pak telefonicky, prostřednictvím e-mailu, ICQ a internetového poradenství.

Statistika činnosti

počet osob, které využily služby 34

počet kontaktů pracovníků s klienty 61

počet kontaktů v rámci situační intervence 39

počet kontaktů v rámci poradenství 12

počet kontaktů v rámci informačního servisu  8

počet kontaktů v rámci krizové intervence  3

počet kontaktů v rámci zprostředkování dalších služeb 1Pr
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» Výchovně - rekreační tábory
Tyto tábory jsou určeny sociálně hendikepovaným dětem ve věku od 7 do 15 let. Specifikem tábora je snaha o maximali-
zaci péče a individuální přístup k jednotlivým účastníkům. Toho se nám daří dosahovat prostřednictvím omezeného počtu 
účastníků (max. 20 dětí) a posílením počtu vedoucích a instruktorů. Účelem pobytu na táboře je výchovné působení na děti, 
které směřuje k nabídce smysluplného trávení volného času, k zmírnění poruch chování a k získání potřebných společenských  
a hygienických návyků.
 
Statistika činnosti

počet realizovaných táborů 2

počet účastníků 28

počet vedoucích a instruktorů 14

počet hodin přímé práce 224

počet hodin nepřímé práce 240

» Výchovně vzdělávací a preventivní programy pro školy
Na začátku roku 2006 nabízel STŘED celkem pět tématicky zaměřených preventivních programů pro školy. S příchodem nové-
ho školního roku 2006/2007 jsme nabídku programů podstatně rozšířili tak, aby byla komplexnější a školy ji mohly využít jako 
doplňkový program k aktuálně probírané látce. 

Nabídka školním kolektivům zahrnuje tedy tyto programy:
» Plánované rodičovství, 
» Mezilidská tolerance, 
» Soukromoprávní delikty: přestupky a trestné činy proti majetku, 
» Právo a morálka, 
» Mám se rád?, 
» Občan a obec, 
» Občan na obecním úřadě, 
» Zastupitelstvo rozhoduje, 
» Občan a volby, 
» Diagnostika třídních kolektivů.

Statistika činnosti

počet tříd    84

počet žáků 1629

počet kontaktů 1817

počet hodin přímé práce   213

počet hodin nepřímé práce   182

» Adaptační pobyty
V roce 2006 nabízel STŘED adaptační pobyty pro 6. třídy základních škol. Cílem těchto pobytů bylo usnadnit žákům přechod na 
druhý stupeň ZŠ, případně na novou školu, pomoci jim nalézt nové kamarády a položit základ pro dobrou spolupráci a komu-
nikaci, jak mezi jednotlivými žáky, tak i mezi třídou a učitelem.

Náplň adaptačních pobytů byla tvořena sociálně psychologickými hrami a outdoorovými aktivitami.

Statistika činnosti

počet třídních kolektivů  3

počet žáků 51

počet hodin přímé práce 42

počet hodin nepřímé práce 63

Program podpořili
» Ministerstvo práce a sociálních věcí  ČR
» Krajský úřad kraje Vysočina, Fond Vysočiny
» Nadace VIA
» Město Třebíč
» Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
» ČEZ, a.s.
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Sociální asistence a poradenství
Poslání a cíle programu
Projekt „Sociální asistence a poradenství“ byl zahájen v červnu 2005. Díky finanční podpoře z Ministerstva práce a sociálních 
věcí, z grantového systému města Třebíče a od září 2006 také z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR může sociální 
asistentka pomáhat rodinám s dítětem, u kterých, jak vymezuje právní předpis: „existuje riziko ohrožení jeho vývoje nebo je 
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace“. 

Cílem programu je zlepšení rodinných a sociálních podmínek, zmírnění zanedbávání péče o děti a předcházení umísťování 
dětí do ústavů. 

Cílová skupina
» rodina
» osamělá matka
» osamělý otec s dětmi (dítětem) ve věku 0 - 15 let, 
 kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Aktivity realizované v rámci programu
Formou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytovat dítěti a rodičům dítěte výchovné, vzdělávací a aktivizační činnos-
ti, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, pomáhat při obstarávání běžných záležitostí. Sociální asistentka je 
rodičům oporou, poskytuje jim informace o službách a možnostech řešení jejich problému, motivuje rodinu v péči o dítě tak, 
aby se předešlo odebrání dítěte z rodiny.

Sociální asistentka naváže s rodinou kontakt, představí projekt a pokud se do něj rodina rozhodne vstoupit, podepíší obě 
strany dohodu. Zde jsou vymezena vzájemná práva a povinnosti. Vše je založeno na dobrovolnosti a služba je poskytován 
bezplatně.  

Příklady činností sociální asistentky:
» doprovázení a pomoc při jednání s úřady 
» pomoc při zvyšování kvalifikace (vyhledání vhodného vzdělávacího programu, pomoc s povinnosti s tím spojenými apod.)
» působení na rodiny za účelem osvojení si základních hygienických návyků
» výpomoc s péčí o děti a učení správné péče o ně
» poskytování informací (o dostupných službách, institucích apod.)
» působí na zvýšení aktivity klientů, odpovědnosti za sebe sama
» pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.

Statistika programu

počet rodin zařazených do projektu 10

celkový počet osob 34

celkový počet dětí 19

celkový počet pracovníků 4 (0,3 úvazek leden-září; 1,3 úvazku září-prosinec)

celkový počet návštěv v rodině 180

celkový počet návštěv v rodině v hodinách 433

průměrný věk dětí 5

průměrný věk rodičů/zákonných zástupců 30

Program podpořili
» Město Třebíč
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Ambulance klinické psychologie
Poslání a cíle programu
Od září 2006 jsme nově otevřeli ordinaci klinického psychologa, v září a říjnu na zkrácený provoz, od listopadu již na provoz plný. 

Cílem činnosti psychologa je minimalizace sociálně patologických jevů a minimalizaci rozvoje závažnějších psychických obtíží 
či duševních poruch, předcházení nemocem, případně jejich včasný záchyt a účelná léčba.

V ordinaci poskytujeme jak služby psychoterapeutické, tak i komplexní psychologickou diagnostiku, případně cílená psycho-
logická vyšetření.

V rámci psychoterapie nabízíme rodinné poradenství a terapii, individuální poradenství a terapii a krizovou intervenci.

Cílová skupina
Služby poskytované v ordinaci jsou určeny jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé klienty. 

U dětí a mládeže se především zaměřujeme na výchovné problémy jako je špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky  
z domova, agresivní, hrubé chování, dále na problémy spojené s kontaktem s okolím (např. děti uzavřené, samotářské, konflikt-
ní), uživatelé návykových látek  (abusus alkoholu, THC a ostatních návykových látek)  a oběti šikany. 
U dospělých klientů se zaměřujeme na klienty s akutní krizovou problematikou  (např. v psychosociální krizi, se vztahovými 
problémy), dále na klienty s duševními poruchami a s úzkostmi, depresivními stavy a sebevražednými úvahami a na klienty  
s partnerskými, osobními a rodinnými problémy (např. na klienty vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby, oběti trestných činů 
a domácího násilí). 

Statistické údaje
rok 2006 (září – prosinec 2006)

Rodinná konzultace 71

Individuální konzultace - dospělý 50

Individuální konzultace - dítě 6

Psychologické vyšetření 20

Supervize - individuální 5

Supervize - skupinová 7

Absence 22

Spolupracující organizace: 
» Město Třebíč - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
»  MUDr. Kabátková Libuše – ambulantní psychiatr
»  ZŠ Benešova Třebíč
»  MUDr. Janovský Pavel – dětský lékař
»  Krajský úřad kraje Vysočina 
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Probační programy
Realizace probačního programu „Právo pro každý den”
Ve spolupráci se Střediskem probační a mediační služby byl v letních prázdninových měsících realizován Probační program 
„Právo pro každý den“. Autorem tohoto projektu je o.p.s. Partners Czech.

Právo pro každý den je interaktivní skupinový program o zákonech a lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. 
Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti cílové skupiny. Je založený na diskusi o problémech, na spolu-
práci metodiků a právníků, využívá učebnici Právo pro každého.

Cílem programu je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kom-
petence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich 
jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj,tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika 
opakování jejich trestné činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

V roce 2006 se probačního programu zúčastnilo 11 mladistvých pachatelů trestných činů. Program byl zahájen 12. června  
a ukončen 14. srpna. Klienti programu se podíleli na 10 skupinových setkání a všichni řádně program ukončili.

Každý účastník byl proškolen v základech efektivní komunikace a řešení konfliktu. Klienti si v tématických blocích osvojili zákla-
dy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva ostatních a byli 
připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

Mladiství pachatelé získali konkrétní právní znalosti a dovednosti vztahující se k řešení situací v běžném životě a uplatnění se 
ve společnosti.



Projekty podpořené z fondů Evropské unie
Název projektu: „Dobrovolnictví-prostředek k sociální integraci“. 
Předmět projektu: Prostřednictvím dobrovolnické práce zvyšovat uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů 
škol a mladistvých bez praxe na trhu práce.
Místo realizace: Třebíč, Moravské Budějovice a okolí.
Partner projektu: Úřad práce Třebíč
Datum zahájení: 1. 2. 2006

Výsledky projektu:
» Zájemci o dobrovolnickou činnost:  76
» Dobrovolníci, kteří vstoupili do projektu: 49
» Dlouhodobí dobrovolníci: 6 (více jak 40 hodin)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROSKOU UNIÍ.

Název projektu: „Sociální asistence a poradenství v rodinách zasažených sociální exkluzí“.
Předmět projektu: Zlepšení rodinných a sociálních podmínek ohrožených skupin obyvatelstva, zmírnění zanedbávání péče  
o děti, předcházení umísťování dětí do ústavů. 
Místo realizace: Třebíč a okolí.
Partner projektu: Město Třebíč
Datum zahájení: 1. 9 2006

Výsledky projektu:

počet rodin zařazených do projektu 10

celkový počet osob 34

celkový počet dětí 19

celkový počet pracovníků 4 

celkový počet návštěv v rodině 180

celkový počet návštěv v rodině v hodinách 433

průměrný věk dětí 5

průměrný věk rodičů/zákonných zástupců 30

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Název projektu: „Centrum sociální intervence a pomoci“.
Předmět  projektu: Zajištění komplexních sociálně-psychologických služeb občanům, kteří se ocitnou v krizové situaci. 

Místo realizace: Kraj Vysočina
Datum zahájení: 1.11. 2006

Výsledky projektu:
Statistika provozu ambulance klinické psychologie za období listopad – prosinec 2006:

Rodinná konzultace 47

Individuální konzultace - dospělý 40

Individuální konzultace - dítě 6

Psychologické vyšetření 15

Supervize - individuální 2

Supervize - skupinová 4

Absence 17

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROSKOU UNIÍ.
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Náklady Kč

Osobní náklady celkem 1 560 799,-

- z toho mzdy 941 906,-

- dohody o PP, z PČ 213 779,-

- odvody 405 114,-

Provozní náklady celkem 1 657 658,-

- z toho materiálové náklady 497 126,-

- nemateriálové náklady 1 160 532,-

» z toho spotřeba energie 13 000,-

» opravy a udržování 5 169,-

» cestovné 361 334,-

» ostatní služby 560 039,-

» nájemné 193 983,-

» daně a poplatky 27 007,-

Celkem 3 218 457,-

Výnosy Kč

Státní dotace celkem: 1 186552,-

- MPSV ČR 1 037 600,-

- MV ČR 82 713,-

- MŠMT ČR 20 000,-

- ÚP - provozní dotace 46 239,-

Samospráva celkem: 199 898,-

- Kraj Vysočina - poradenství 43 898,-

- Fond Vysočiny 45 000,-

- Město Třebíč 111 000,-

Fondy EU celkem: 990 887,-

- Fond EU, SROP, CSIP 137 458,-

- Fond EU, SROP, DPSI 748 436,-

- Fond EU, NROS – GG, SAP 104 992,-

VHČ celkem 263 227,-

- z toho tržby z kopírování 1 737,-

- tržby za školení 98 650,-

- tržby za kulturní akce 4 250,-

- tržby za tábory 122 200,-

- tržby za maloobchod 36 391,-

Nadace celkem 175 000,-

Nadace T – Mobile 65 000,-

Nadace VIA 110 000,-

Reklama 285 000,-

Ostatní celkem 102 387,-

- Finanční dary 20 700,-

- Práce dobrovolníků 57 706,-

- Členské příspěvky 300,-

- Stravenky od zaměstnanců 23 200,-

- Úroky 481,-

Výnosy celkem 3 202 951,-

Finanční zpráva



Po
dě

ko
vá

ní
Poděkování
Poděkování patří těm, kteří jakýmkoli způsobem napomáhali uskutečňovat naše vize drobnou finanční podporou 
nebo osobní angažovaností. 

» dobrovolníkům

» kamarádům a blízkým

» paní Eleně Hamžové 

» Waldviertler Sparkasse von 1842

» členům komise pro prevenci kriminality a drogové problematiky Města Třebíče

» pracovníkům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina

» pracovníkům Oddělení sociálně-právní ochrany Městského úřadu v Třebíči

» pracovníkům Střediska probační a mediační služby v Třebíči

» pracovníkům Odboru sociálního Městského úřadu v Moravských Budějovicích 

 a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou

» pracovníkům médií

» pedagogům základních a středních škol okresu Třebíč

» pracovníkům Pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči
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