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Úvodní slovo
„Každý by rád zlepšil svět a každý by to také dovedl, jenom kdyby chtěl začít sám u sebe. “
K. H. Waggerl
Vážení čtenáři,
Rok 2007 byl pro nás rokem růstu. Jednak v množství udělených akreditací, registrací, rozhodnutí
a jiných dokumentů opravňujících organizaci k činnosti. Jednak v navýšení zdrojů příjmů a s tím
spojeného nárůstu nových služeb a programů.
Za ta nejvýznamnější, s ohledem na náročnou přípravu a administraci, považujeme rozhodnutí
o registraci sociálních služeb, akreditaci k probačnímu programu „Šance ve STŘEDu“ a k dobrovolnickému programu „Pět P“, pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí a získání prostředků z fondů EHS a Norska na projekt „Program pro mládež v Moravských Budějovicích“.
V jarních měsících naši organizaci navštívil ministr práce a sociálních věcí Ing. Petr Nečas. Přislíbil
podporu „neziskovkám“, které pomáhají sociálně handicapovaným lidem. S činností sdružení se
v září při své návštěvě STŘEDu seznámil i senátor pan Vítězslav Jonáš.
Zahájením provozu Linky důvěry STŘED a otevřením nízkoprahového klubu Su-Terén jsme
rozšířili nabídku sociálních služeb pro občany kraje Vysočina a regionu Moravskobudějovicka.
Aktivně jsme se zapojili do přípravy Programu prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2008. Účastnili jsme se setkávání komise sociálně-právní ochrany Města Třebíče
a interdisciplinárního týmu zaměřeného na řešení problematiky domácího násilí.

V průběhu roku zaměstnanci sdružení absolvovali přes třicet kurzů a vzdělávacích programů,
pravidelné týmové, případové supervize a metodické vedení podle pracovního zařazení a plánů
osobnostního rozvoje.
V rámci procesu strategického plánování jsme přijali za své hodnoty:
» otevřenou komunikaci,
» profesionalitu a odborný růst pracovníků,
» vytrvalost, odvahu, spolehlivost,
» koncepční rozvoj a inovaci.
Snažili jsme se „zlepšit svět“ a snad jsme trochu „zlepšili i sami sebe“.
Děkujeme všem, kteří nám byli oporou.
Martina Bártová
ředitelka sdružení

Úvodní slovo

Významnou střechou, metodikem a žádanou službou se naší organizaci stala ambulance klinické psychologie pod vedením Mgr. Nory Brátkové.
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Název sdružení: STŘED / Sídlo sdružení: Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašovaná pracoviště: Purcnerova 61, 676 01 Moravské Budějovice, Rudíkov 167, 675 05
Kontakt: tel. 568 843 732, email: sdruzeni@stred.info / Právní forma: občanské sdružení.

Vize organizace
Základní ideou občanského sdružení STŘED je dosahovat kvalitního a koncepčního rozvoje v oblasti poskytování služeb sociální
intervence pro občany z regionu „okresu Třebíč“. Chceme provozovat takové služby a realizovat takové programy, které se domníváme v regionu chybí a napomohou ke snížení výskytu rizikového chování dětí a mladistvých, ke zvýšení pocitu bezpečí občanů
regionů a k zajištění vyšší uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce. Máme zájem na tom, aby naše organizace byla veřejností
vnímána jako solidní, spolehlivý partner a naši potenciální a současní klienti byli s úrovní a rozsahem námi poskytovaných služeb
spokojeni.

Poslání a cíle
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, či psychickým nebo etnickým, apod.,
» vzdělávání,
» zvyšování prestiže sociální a dobrovolnické práce, informování veřejnosti prostřednictvím besed, přednášek, konferencí a dalších
mediálních nástrojů.

Programy sdružení
Dobrovolnické programy
» provoz dobrovolnických center,
» realizace Programu Pět P.
Centrum sociální intervence a pomoci:
» provoz ambulance klinické psychologie,
» realizace programu Sociální intervence a poradenství,
» realizace probačních programů Šance ve STŘEDu a Právo pro každý den,
» realizace programu Sociální asistence a poradenství,
» provoz Linky důvěry STŘED.

Sídlo sdružení / Vize organizace / Poslání a cíle / Programy sdružení

Sídlo sdružení

Program pro mládež:
» provoz klubu Su-Terén v Moravských Budějovicích,
» pořádání letních výchovně-rekreačních táborů a pobytů,
» realizace preventivních a vzdělávacích programů pro mateřské,
základní a střední školy.
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Organizační struktura
Valná hromada sdružení
Kontrolní komisař - auditor
Rada sdružení
Ředitelka sdružení
Účetní
Dobrovolnické programy

Program
Pět P
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centra
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a probační programy
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STŘED
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Organizační struktura / Zaměstnanci sdružení

Zaměstnanci sdružení
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Zaměstnanci sdružení
Ředitelka sdružení: Mgr. Martina Bártová
Účetní: Květa Šmídová, DiS.
Dobrovolnické programy
» Michaela Svobodová, DiS.
» Hana Šulcová
Centrum sociální intervence a pomoci:
Ambulance klinické psychologie
» Mgr. Nora Brátková, PhDr. Lenka Karásková
Sociální intervence a poradenství
» Mgr. Petra Tučková
Probační programy Šance ve STŘEDu
a Právo pro každý den
» Tereza Nekulová, DiS.
Sociální asistence a poradenství
» Bc. Marcela Frgálová, DiS
» Lenka Ryšavá, DiS.
» Bc. Hana Oravcová
Linka důvěry STŘED
» Tereza Nekulová, DiS.

Mgr. Martina Bártová

Michaela Svobodová, DiS. Hana Šulcová

Mgr. Nora Brátková

PhDr. Lenka Karásková

Mgr. Petra Tučková

Tereza Nekulová, DiS.

Bc. Marcela Frgálová, DiS

Lenka Ryšavá, DiS.

Bc. Hana Oravcová

Mgr. Markéta Dokulilová

Kateřina Melánová

Mgr. Jolana Polzová

Květa Šmídová, DiS.

Program pro mládež
» Mgr. Petra Tučková
» Mgr. Markéta Dokulilová
» Kateřina Melánová
Supervizorka:
» Mgr. Jolana Polzová

Dobrovolnické programy
Poslání, cíle a předmět činnosti:
Posláním Dobrovolnických programů je vyhledávání, sdružování, výcvik a vzdělávání dobrovolníků ochotných pomáhat dětem
a handicapovaným lidem v problémových životních situacích.
Cíle:
» Vyhledat co nejvíce dobrovolníků pro klienty organizací poskytujících sociální služby a pro jedince ohrožené sociálním
vyloučením;
» nabídnout klientům nového společníka či přítele;
» pomoci klientům se začleněním do většinové společnosti;
» nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (výcviky, supervize, pojištění);
» zvyšovat kvalitu života lidí;
» rozšířit povědomí o dobrovolnictví.
Předmět činnosti:
» Dobrovolnická centra v Třebíči a Moravských Budějovicích
» Program Pět P
Cílová skupina:
» Děti ve věku 6 – 15 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin,
s výchovnými či psychickými problémy, se sklony experimentovat s rizikem atd.)
» Klienti partnerských organizací (senioři, mentálně či tělesně postižení občané atd.)
» Dobrovolníci

O činnosti Dobrovolnických center

Koordinátoři Dobrovolnických center v Třebíči a Moravských Budějovicích v roce 2007 vyhledávali nové dobrovolníky, organizovali
jejich výcviky a supervize. Následně pomáhali dobrovolníkům se zařazením do jednotlivých organizací. Dobrovolníci se věnovali
práci s dětmi, seniory, etnickými menšinami nebo práci s mentálně postiženými. Společně pak chodili na vycházky, hráli hry, malovali, soutěžili.
A kdo je vlastně dobrovolník? Prakticky kdokoliv, komu je více než 15 let. V loňském roce jsme měli nejvíce dobrovolníků z řad
studentů a nezaměstnaných.
Dobrovolníci se také účastnili tzv. jednorázových akcí (Dopravní dopoledne, akce skupiny ČEZ „Hledáme hokejové talenty na
Vysočině“, Sportovní den EDU apod.)
V rámci programu jsme uspořádali konferenci o dobrovolnictví a navázali jsme spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry
z Vysočiny.

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Celkem

Celkový počet aktivních dobrovolníků

27

19

5

51

Počet nových dobrovolníků

11

12

3

26

Nábory dobrovolníků

6*

6

6*

12

Výcviky dobrovolníků

3*

3*

3*

3

Supervizní setkání dobrovolníků

10*

9

10*

19

4

2

0

6

1359

461

315

2135

Jednorázové akce
Počet hodin vykonané dobrovolnické činnosti
* Konané společně

Dobrovolnické programy

Ukazatele:
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O činnosti programu Pět P

Do preventivního volnočasového programu se v roce 2007 zapojily převážně
děti s problémem navazovat kamarádské vztahy. Každé z těchto dětí se pak
v průběhu roku pravidelně scházelo se svým starším kamarádem-dobrovolníkem
a trávili společně volný čas. Dvojice v loňském roce nejčastěji chodily plavat, na
procházky, do cukráren či do klubovny STŘEDu.
Vztah s dospělým kamarádem děti pozitivně ovlivnil a pomohl jim získat větší sebevědomí.
V rámci programu se v roce 2007 uskutečnily 2 výcviky nových dobrovolníků. V červenci jsme také pro děti, které jsou v evidenci
programu, pořádali letní tábor v Jedově u Náměště nad Oslavou.
Ukazatele:
Třebíč

Moravské Budějovice

Celkem

Počet dvojic dítě x dobrovolník

14

1

15

Počet nových dvojic

6

1

7

Výcviky dobrovolníků

2*

2*

2

Supervize dobrovolníků

10*

10*

10

Počet dětí na letním táboře

12

4

16

Dobrovolnické programy

* Konané společně
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Spolupracující organizace:
Třebíč:
» Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč
» Denní centrum Barevný svět
» Domov pro seniory Manželů Curieových 603, Třebíč
» Domov pro seniory Kubešova, Koutkova, Třebíč
» Domov pro seniory Velké Meziříčí
» Speciální mateřská škola Třebíč
» Zookontakt Rebeka
» Město Třebíč
» Úřad práce v Třebíči
» Gymnázium Třebíč
» Hotelová škola Třebíč
» Střední průmyslová škola Třebíč
» Pedagogicko – psychologická poradna
» MUDr. Ivana Novosadová
Moravské Budějovice:
» Dům svatého Antonína
» Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích (Domov pro seniory)
» Rodinné centrum Korálky
» Dětský domov Budkov
» NA POČÁTKU (Domov pro matky v tísni)
» Město Jemnice (Dům s pečovatelskou službou)
» Město Moravské Budějovice
» Úřad práce Moravské Budějovice
» Gymnázium a Střední odborná škola

Náměšť nad Oslavou:
» Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
» Ústav sociální péče Jinošov

Dobrovolnické programy

Program podpořili:
» Fondy EU, z grantového schématu SROP v rámci opatření 3.2. Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
na projekt „Dobrovolnictví – prostředek k sociální integraci“
» Ministerstvo vnitra ČR
» Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
» Krajský úřad kraje Vysočina
» Fond Vysočiny
» Město Třebíč
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Centrum sociální intervence a pomoci
Poslání, cíle a předmět činnosti:
Posláním centra je komplexní péče o člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, která ohrožuje jeho psychické zdraví a která
by mohla vyústit v sociální exkluzi a následné velice složité zpětné začleňování do společnosti.
Cílem centra je:
» Minimalizace sociálně patologických jevů;
» minimalizace rozvoje závažných psychických obtíží či duševních poruch;
» posilování kompetenci klientů (podpora soběstačnosti a svéprávnosti);
» zlepšení rodinných a sociálních podmínek klientských rodin;
» motivace klientů k aktivní účasti na životě ve společnosti;
» zvýšení uplatnitelnosti klientů na trhu práce;
» zamezení recidivy v páchání trestné činnosti mladistvými pachateli;
» posílení právních znalostí a dovedností.
Předmět činnosti:
V roce 2007 centrum poskytovalo služby v tomto rozsahu:
» Ambulance klinické psychologie
» Probační programy Šance ve STŘEDu a Právo pro každý den
» Sociální intervence a poradenství
» Sociální asistence a poradenství
» Linka důvěry STŘED

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny, jednotlivci i skupiny, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem, nebo jsou pachateli trestných činů
nebo se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit sami.

O činnosti ambulance klinické psychologie

Vztahové a partnerské problémy, rozvod, úzkostné a depresivní stavy, závislosti, porucha příjmu potravy. To byly nejčastější příčiny, které donutily více než stovku klientů, aby v roce 2007 Ambulanci klinické psychologie navštívili. Ambulance nabízela služby
jak psychoterapeutické - individuální a rodinnou terapii a poradenství, tak komplexní psychologickou diagnostiku.

Centrum sociální intervence a pomoci

Ukazatele:
Celkový počet konzultací

422

Celkový počet klientů

108

- z toho žen

67

- z toho mužů

41

Rodinné konzultace

182

Individuální konzultace

233

Psychologické vyšetření

61

Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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O činnosti probačních programů

Klientům, kteří již na svém účtu mají trestnou činnost, byly určeny dva programy – Šance ve STŘEDu a Právo pro každý den.
Vandalismus, majetková trestná činnost, krádeže, výroba a držení omamných látek i loupežné přepadení, to jsou hlavní důvody,
které vedou k zařazení nezletilých či mladistvých z Třebíčska i Moravskobudějovicka do těchto dvou probačních programů.
Ukazatele:
Šance ve STŘEDu
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Celkem

počet osob:

3

7

0

10

počet konzultací:

20

74

0

94

počet absencí:

3

31

0

34

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Celkem

8

1

0

9

Právo pro každý den

počet osob:

40

O činnosti programu Sociální intervence a poradenství

Nejčastějšími klienty programu Sociální intervence a poradenství jsou mladiství, kteří se dopustili méně závažné trestné činnosti
nebo mají problémy výchovného rázu. Do jejich rejstříku patří hlavně záškoláctví, lhaní, krádeže, útěky či agresivní chování.
Spolupráce s klienty, která má převážně dlouhodobý charakter, byla realizována formou osobního setkávání pracovníka s klientem. Pracovník podporoval a motivoval klienty v řešení jejich aktuálních problémů.
Ukazatele:
Poskytnuté sociální intervence

(jednorázové/dlouhodobá případová práce)
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Celkem

9 2/7

5 5/0

0

14 7 / 7

počet konzultací:

75 3/72

9 9/0

0

84 12 / 72

individuální konzultace:

54 3/54

9 9/0

0

63 12 / 51

rodinné konzultace:

21 0/21

0

0

21 0 / 21

počet osob:

Centrum sociální intervence a pomoci

počet hodin:

Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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O činnosti programu Sociální asistence a poradenství

Problémy při péči a výchově dětí, finanční potíže, sociální vyloučení ze společnosti či závislost (nejčastěji na alkoholu). To byly
nejčastější důvody, z jakými se rodiny z celého Třebíčska zapojily do programu Sociální asistence a poradenství.
Sociální asistentky je učily hospodařit s penězi, pomáhaly se zvyšováním kvalifikace a vzděláním, učily klienty správně komunikovat v rodině i mimo ni, doprovázely je na úřady či jiná odborná pracoviště, prováděly také arteterapii.
V rámci programu byly realizovány i besedy a přednášky pro klienty i veřejnost.
Ukazatele:
Třebíč a okolí

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

celkem

počet klientských rodin

31

6

1

38

počet návštěv v klientských rodinách

562

133

34

729

4

5

1

10

O činnosti Linky důvěry STŘED

Důvody, které nešťastné volající donutí k tomu, aby vzali do ruky telefon a vytočili číslo 775 22 33 11, byly rozmanité.
Na linku se obraceli nejen lidé z Třebíčska, ale i z jiných regionů, například Jihlavska či Plzeňska. Volající měli obavy svěřit se lékařům či odborníkům ve svém bydlišti – báli se, že se okolí o jejich problémech dozví. Proto raději volili anonymní telefonní linku,
na jejímž konci sedí vyškolení pracovníci, připravení volajícího vyslechnout a poradit mu.
Linka důvěry STŘED funguje denně od 8 do 22 hodin.
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Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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Ukazatele:

Po

Centrum sociální intervence a pomoci

počet kontaktů

Spolupracující organizace:
» Odbor sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou
» psychiatři – MUDr. Dočekalová, MUDr. Pokorný, MUDr. Kabátková, MUDr. Benešová
» oblastní Charita Třebíč - Paprsek naděje, Ambrela, Domov pro matky v tísni
» DD Budišov
» Středisko výchovné péče Klíčov
» PL Havlíčkův Brod, PL Jihlava, PL Jemnice
» ÚSP Jinošov
» Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, Moravské Budějovice
» Třebíčské centrum
» Rodinné centrum KORÁLKY Moravské Budějovice
» ZŠ a MŠ Rudíkov, MŠ Nárameč, ZŠ Budíšov

Centrum sociální intervence a pomoci

Program podpořili:
» Fondy EU, z grantového schématu SROP v rámci opatření 3.2. Podpora sociální integrace v kraji Vysočina
» Město Třebíč
» ESF – Evropský sociální fond, NROS – nadace rozvoje občanské společnosti
» Město Třebíč
» Ministerstvo práce a sociálních věcí
» Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
» Ministerstvo spravedlnosti ČR

Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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Program pro mládež
Poslání, cíle a předmět činnosti:
Posláním programu je bezpečně doprovázet děti a mládež obdobím jejich dospívání.
Cílem programu je:
» podporovat sociálně příznivé a akceptovatelné chování dětí a mládeže,
» uspokojovat a rozvíjet jejich zájmy a specifické potřeby,
» z dlouhodobého hlediska přispívat ke snížení kriminality a výskytu sociálně patologických jevů u mladé populace.
Předmět činnosti v roce 2007:
» klub Su-Terén
» Preventivní programy pro školy a školská zařízení
» Výchovně – rekreační tábory
Cílová skupina:
Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně a jejich chování
a způsob života nese určité rizikové rysy.

O činnosti klubu Su-Terén

Prostřednictvím provozu nízkoprahového klubu jsme usilovali o podporu mladých lidí ve smysluplném trávení volného času
v městském prostředí. Návštěvníci našeho klubu mohli vybírat z pravidelné bohaté nabídky volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit, případně čerpat některou ze sociálních služeb, které nabízíme.
Služba byla poskytována ve frekvenci 2 x týdně, v závěru roku byl provoz rozšířen na 3 dny v týdnu. Velký důraz byl kladen na
zvyšování kvality a propracování metodiky poskytované služby v souladu se standardy sociálních služeb.
Ukazatele:
Třebíč

Mor. Budějovice

Celkem

počet osob

205

34

239

počet kontaktů

586

215

801

O realizaci preventivních programů pro školy a školská zařízení

V uplynulém roce jsme se snažili zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku našich preventivních programů. Do škol jsme vyráželi se sedmnácti moduly zaměřenými na nejpalčivější problémy dnešní mladé generace. Nově jsme též realizovali adaptační pobyty pro
tvořící se třídní kolektivy. Školy měly nejčastěji zájem o bloky zaměřené na prevenci šikany, konfliktů, protiprávního jednání
a závislostí. Podařilo se nám rozšířit cílovou skupinu o mateřské a střední školy a dětské domovy. Častěji jsme s programy vyjížděli
i do malých vesnických škol, kde mají učitelé a žáci menší příležitosti k setkání s prevencí.

Program pro mládež

Ukazatele:
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Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Celkem

počet škol/zařízení

10

4

2

16

počet tříd

31

15

2

48

počet žáků

625

257

32

914

počet kontaktů

647

273

32

952

O realizaci výchovně – rekreačních táborů

V uplynulém roce jsme úspěšně zrealizovali dva tábory, kterých se účastnily děti z třebíčska, moravskobudějovicka, jemnicka,
a náměšťska. Účastníky táborů byly děti, které se ve svém životě potýkají se sociálním handicapem - pocházejí ze sociálně slabého rodinného prostředí případně mají problémy v oblasti chování, sociální adaptace a komunikace. Prostřednictvím pobytu na
táboře jsme usilovali o výchovné působení, které směřuje k nabídce smysluplného trávení volného času, k potlačení či zmírnění
poruch chování dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Díky vysokému počtu vedoucích a instruktorů
jsme byli schopni maximalizovat péči a zajistit individuální přístup k jednotlivým účastníkům.
Ukazatele:

počet realizovaných táborů
počet účastníků
počet vedoucích a instruktorů

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Celkem

-

-

-

2

14

20

4

38

-

-

-

19

Spolupracující organizace:
» Město Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Jemnice (Odbory sociálních věcí)
» školy a školská zařízení na Třebíčsku a Moravskobudějovicku
» Pedagogicko-psychologická poradna
» Klub Naděje – zařízení sociálně právní ochrany při MÚ v Třebíči
» další NNO věnující se práci s dětmi a mládeží v regionu (DDM Hrádek, o.s. Kadet, Sokol, Klub Zámek, komunitní centrum
Ambrela a další)

Program pro mládež

Program podpořili:
» Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
» Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
» Město Třebíč
» Fond Vysočiny
» Nadace ČEZ
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Finanční zpráva
Příjmy

V Kč

Ministerstvo práce a sociální věcí
Ministerstvo vnitra ČR

211 042,-

Ministerstvo spravedlnosti ČR

114 600,-

Úřad práce Třebíč

6 712,-

Krajský úřad kraje Vysočina

38 410,-

Fond Vysočiny

172 049,-

Město Třebíč

300 000,-

Grantový program Zdravého města Třebíče

155 000,-

Město Náměšť nad Oslavou

1 000,-

Město Moravské Budějovice

13 000,-

Fondy EU, SROP, opatření 3.2 - na projekt Centrum sociální intervence a pomoci

589 563,-

ESF, OP RLZ, opatření 3.3, Globální grant - na projekt Sociální asistence a poradenství
v rodinách zasažených sociální okluzí

407 989,-

Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
– na projekt Program pro mládeže v Moravských Budějovicích

471 304,-

Vedlejší hospodářská činnost celkem

168 101,1 552,-

- tržby za školení

28 370,-

- tržby za preventivní programy

41 357,-

- tržby za psychologické poradenství

12 140,-

- tržby za tábory

72 050,-

- tržby za maloobchod

12 632,-

Finanční dary

8 700,-

Členské příspěvky

600,-

Příjmy z nákupu stravenek od zaměstnanců
Úroky

Finanční zpráva

1 027 939,-

Fondy EU, SROP,opatření 3.2 – na projekt Dobrovolnictví-prostředek k sociální integraci

- z toho tržby z kopírování

43 050,1 631,-

Nadace ČEZ

350 000,-

Reklama

40 000,-

Celkem

5 470 090,-

Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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1 349 400,-

Výdaje

Kč

Osobní náklady celkem

2 986 266,-

- z toho mzdy

1 782 935,-

- z toho dohody o provedení práce a z pracovní činnosti

391 925,-

- odvody na sociální a zdravotní pojištění

811 406,-

Provozní náklady celkem

2 257 252,-

- z toho materiálové náklady
- z toho nemateriálové náklady

609 193,1 648 059,-

- spotřeba energie

99 569,-

- opravy a udržování

11 843,-

- cestovné

433 285,-

- ostatní služby(propagace, služby zprostředkujících subjektů) jaké

711 866,-

- nájemné

368 446,-

- daně a poplatky

23 050,-

Celkem

5 243 518,226 572,-

Finanční zpráva

Hospodářský výsledek

Projekt „Centrum sociální intervence a pomoci” je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR
a krajem Vysočina, pod r.č. CZ.04.1.05/3.2.61.3/4566.
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Poděkování
Poděkování patří těm, kteří jakýmko-li způsobem napomáhali uskutečňovat naše vize
drobnou finanční podporou nebo osobní angažovaností.
» dobrovolníkům
» kamarádům a blízkým
» paní Eleně Hamžové
» 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

Poděkování

» spřátelené organizace
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www.stred.info

