Výroční zpráva 2009

Úvodní slovo

MOTO:
Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
Charlie Chaplin

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé a čtenáři,
nemáme ambice stát se středem vesmíru, ale máme radost z toho, že můžeme být „STŘEDem“
pozornosti pro děti, rodiny, dospělé, seniory, učitele, sociální pracovníky či dobrovolníky, kteří jsou
v nesnázích, chtějí předcházet problémům nebo je řešit, mají zájem o druhé nebo jen tak chtějí
být s námi.
Každý den se setkáváme s novými lidmi, kteří procházejí našimi programy. Někdy se zdrží krátce,
jindy jdou společně s námi kus cesty a pak odcházejí dál svým životem. O tom, že takoví lidé jsou,
a že jich není málo, se dozvíte z dalšího textu výroční zprávy.
Máme štěstí, že sídlíme v regionu, kde je spolupráce s ostatními organizacemi podobného zaměření na dobré úrovni. Těšíme se ze vzájemného respektu, z předávání zkušeností, hledání nových
forem práce, učíme se provázanosti a hlavně věříme, že úsilí o zajištění udržitelnosti našich aktivit
v dalších letech má význam.
Jsme nestátní nezisková organizace, která na svoji činnost čerpá finanční prostředky z veřejných
zdrojů. Díky tomu můžeme poskytovat služby na profesionální úrovni. V roce 2009 k těm nejvýznamnějším patřily Fondy EHP a Norska, dotace státu, Fondy EU, příspěvky z rozpočtu Kraje Vysočina, Měst Třebíč a Moravské Budějovice.
Vybrali jsem si pomáhající profesi a v té je nám dobře. Spolupráce, Tolerance, Řešení, Energie
a Důvěra jsou slova, která vyjadřují poslání naší organizace. Zajímá nás zvyšování kvality života lidí
okolo nás, protože ji vnímáme jako důležitou investici pro další generace.
S pozdravem a poděkováním
Martina Bártová
ředitelka sdružení

1

Obsah
• O nás

3–4

• Dobrovolnické centrum

5

• Program Pět P

6

• Sociální asistence a poradenství

7

• Klub Su-Terén

8

• Šance ve STŘEDu

9

• Právo pro každý den

10

• Programy primární prevence

11

• Ambulance klinické psychologie

12

• Linka důvěry STŘED

13

• Výchovně-rekreační tábory

14

• Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

15

• Významné projekty

16 – 17

• Významné akce

18

• Finanční zpráva

19

• Poděkování

20

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2009

O nás

Název sdružení: STŘED, o.s.
Sídlo sdružení: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 00 Moravské Budějovice
Rudíkov 167, 675 05
Kontakt: tel.: 568 843 732, email: sdruzeni@stred.info
Právní forma: občanské sdružení
Statutární zástupce, ředitelka sdružení: Mgr. Martina Bártová
Bankovní spojení: WSPK, č.ú.: 9500006266/7940
Hodnoty organizace
• Otevřená komunikace
• Profesionalita a odborný růst pracovníků
• Vytrvalost, odvaha, spolehlivost
• Koncepční rozvoj a inovace
Vize organizace
Základní ideou občanského sdružení STŘED je poskytovat takové sociální a zdravotnické služby, programy a aktivity, které napomohou ke snížení
výskytu rizikového chování dětí a mladistvých, ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k prevenci sociálního vyloučení a k vyšší uplatnitelnosti ohrožených
skupin na trhu práce.
Veřejný závazek
Máme zájem na tom, aby organizace STŘED,o.s. byla veřejností vnímána jako solidní, spolehlivý partner a naši uživatelé byli s úrovní a rozsahem námi
poskytovaných služeb spokojeni.
Poslání organizace
• Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotnických služeb, programů a aktivit v zájmu uživatelů služeb, v náležité kvalitě a takovými
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
• Při poskytování služeb chceme zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů, působit na ně aktivně,
podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání ve službě nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování.
• Ztotožňujeme se s principy solidarity a partnerství.
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O nás
Cílová skupina
• Děti, mládež, dospělí ohrožení sociálním vyloučením
• Děti, mládež, dospělí v obtížné životní situaci
• Dobrovolníci
• Sociální pracovníci
• Komunita
• Veřejnost

Programy:
• Dobrovolnické centrum
• Program Pět P
• Sociální asistence a poradenství
• Klub Su-Terén
• Šance ve STŘEDu
• Právo pro každý den
• Programy primární prevence
• Ambulance klinické psychologie
• Linka důvěry STŘED
• Výchovně-rekreační tábory
• Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

Organizační struktura
Valná hromada sdružení
Kontrolní komisař (auditor)
Rada sdružení
Ředitelka sdružení
Účetnictví
Administrace

Ambulance klinické psychologie

Externí supervize, metodika
a diagnostika

Celoživotní vzdělávání
sociálních pracovníků
Zástupkyně ředitelky

Dobrovolnické centrum
Program Pět P

Sociální asistence a poradenství

Klub Su-Terén

Programy primární prevence

Linka důvěry STŘED

Šance ve STŘEDu

Výchovně-rekreační tábory

Právo pro každý den
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Dobrovolnické centrum
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením je registrován dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních službách jako sociálně aktivizační služba
pro seniory a osoby se zdravotním postižením a akreditován pro oblast dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.
Poslání:
Posláním dobrovolnických programů je vyhledávání, sdružování, výcvik a vzdělávání dobrovolníků ochotných pomáhat druhým lidem v problémových životních situacích.
Cíl:
• Vyhledat co nejvíce dobrovolníků pro klienty organizací poskytující sociální služby;
• nabídnout klientům nového společníka či přítele;
• pomoci klientům se začleněním do společnosti;
• nabídnout dobrovolníkům kvalitní zázemí (výcviky, supervize, pojištění).
Cílová skupina:
Klienti spolupracujících organizací (senioři, osoby se zdravotním postižením, děti).
Obsah:
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
Sociální pracovníci vyhledávají a školí dobrovolníky, které vysílají do zařízení určených seniorům a zdravotně postiženým lidem. Zde dobrovolníci
pomáhají s běžnými činnostmi, doprovázejí klienty na procházkách, předčítají jim, pomáhají se začleněním do kolektivu ostatních obyvatel zařízení.
Dobrovolníci tak vhodně doplňují činnost odborného personálu.
Ostatní dobrovolnické programy:
V ostatních dobrovolnických programech také působí vyškolení dobrovolníci, kteří nejčastěji pomáhají v organizacích pracujících s dětmi. Rovněž se
účastní veřejných sbírek a připravují dětské soutěže na různých jednorázových akcích atp.
Ukazatele:
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Počet dobrovolníků:
Počet hodin:
Počet výcviků dobrovolníků:
Počet supervizí dobrovolníků:

Ostatní dobrovolnické programy

Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

11
466,5
2
10

6
1007,5
2
10

17
1474
2*
20

Spolupráce:
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových
• Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
• Domov pro seniory Velké Meziříčí
• Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou
• Ústav sociální péče Jinošov
• Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice
• Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích
Ostatní dobrovolnické programy:
• Město Třebíč – Klub Naděje
• Zookontakt Rebeka
• NA POČÁTKU, o. s.
• Mateřské centrum Andílci
• STŘED, Klub Su-Terén

Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

Počet dobrovolníků:
12
15
27
Počet hodin:
772
416
1188
Počet výcviků dobrovolníků:
2
2
2*
Počet supervizí dobrovolníků:
10
10
20
Počet jednorázových akcí:
3
1
4
*Výcviky dobrovolníků jsou společné pro Třebíč a Moravské Budějovice.

Školy:
• Gymnázium Třebíč
• Hotelová škola Třebíč
• Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třebíč
• Západomoravská vysoká škola Třebíč
• Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice
• Střední škola řemesel a služeb, Moravské Budějovice

•
•
•
•

Zdroje financování:
Ministerstvo vnitra ČR
Fond Vysočiny
Město Třebíč
Město Moravské Budějovice

Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.
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Program Pět P
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních službách jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a akreditována pro
oblast dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.
Poslání:
Posláním služby je doprovázet rodiče a děti na cestě k řešení jejich problémů. Služba usiluje o zvýšení jejich dovedností změnit svou situaci vlastními
silami a žít samostatný a zodpovědný život. Pomoc vychází z konkrétní situace v rodině.
Cíl:
Cílem je rodič a dítě, kteří již nepotřebují využívat službu, protože:
• jsou schopni nést zodpovědnost za svůj život
• umějí hájit svá práva a plnit své povinnosti
• samostatně dokážou vyhledat odbornou pomoc, volnočasové aktivity apod.
• samostatně zvládají problémy každodenního života, včetně krizových situací
• samostatně zvládají hospodaření s penězi a péči o domácnost
• samostatně zvládají péči o dítě a jeho výchovu
• jsou začleněni do sociálního prostředí (skupina vrstevníků, komunita, sousedské vztahy apod.)
Cílová skupina:
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi.
Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod,
ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství
atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy a podobně.
Rodiny s dítětem/dětmi
• mladší děti (7-10 let)
• starší děti (11 – 15 let)
Obsah:
Program je určen dětem, které těžko navazují vztahy s vrstevníky, procházejí složitým životním obdobím, mají psychické či výchovné problémy atp. Koordinátor programu pro tyto děti vyhledává a školí
dobrovolníky, starší 18-ti let. Jeden dobrovolník se pak schází s jedním dítětem po dobu minimálně
10 měsíců. Dvojice se vídá jednou týdně na 2-3 hodiny a tráví společně čas. Schůzky jsou zaměřeny
na pomoc s aktuálními problémy dětského klienta.
V roce 2009 převažovaly v programu děti s problémem zařadit se do vrstevnické skupiny, takže
pomoc byla zaměřena na posílení jejich sebevědomí a začlenění do kolektivu stejně starých dětí.
V červenci měly děti, které jsou v evidenci programu, možnost účastnit se letního tábora, který byl
tentokrát zaměřen na námořnické dovednosti.
Ukazatele:

Počet dvojic dítě x dobrovolník
Počet hodin, které strávily děti s dobrovolníky
Počet dětí na letním táboře
Počet výcviků dobrovolníků
Počet supervizí dobrovolníků
* Konané společně

Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

6
40
7
2*
10*

2
73
0
2*
10*

8
113
7
2
10

Spolupráce:
Třebíč
• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
• Gymnázium Třebíč
• Hotelová škola Třebíč
• Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Třebíč
• Západomoravská vysoká škola Třebíč

Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska – Blokový grant
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Krajský úřad Kraje Vysočina
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice

Moravské Budějovice
• Městský úřad Moravské Budějovice
• Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
• Střední škola řemesel a služeb, Moravské Budějovice

Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.
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Sociální asistence a poradenství
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Poslání:
Posláním služby je doprovázet rodiče a děti na cestě k řešení jejich problémů. Služba usiluje o zvýšení jejich dovedností změnit svou situaci vlastními
silami a žít samostatný a zodpovědný život. Pomoc vychází z konkrétní situace v rodině.
Cíl:
Cílem je rodič a dítě, kteří již nepotřebují využívat službu, protože:
• jsou schopni nést zodpovědnost za svůj život
• umějí hájit svá práva a plnit své povinnosti
• samostatně dokážou vyhledat odbornou pomoc, volnočasové aktivity apod.
• samostatně zvládají problémy každodenního života, včetně krizových situací
• samostatně zvládají hospodaření s penězi a péči o domácnost
• samostatně zvládají péči o dítě a jeho výchovu
• jsou začleněni do sociálního prostředí (skupina vrstevníků, komunita, sousedské vztahy apod.)
Cílová skupina:
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi.
Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy a podobně.
Rodiny s dítětem/dětmi
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)
• děti předškolního věku (1-7 let)
• mladší děti (7-10 let)
• starší děti (11 – 15 let)
Obsah programu:
V čem mi služba pomůže? Na začátku si stanovíte, co je pro Vás obtížné a společně s asistentkou se to pokusíte změnit či zlepšit. Asistentka to nedělá
za Vás, ale podporuje Vaši snahu a úsilí, předá potřebné informace. S asistentkou se pravidelně setkáváte v dohodnutých termínech a na dohodnutém
místě (Vaše bydliště, pracoviště asistentky, apod.)
Jak dlouho trvá? Na době trvání služby se domluvíte s asistentkou (max. však 1 rok).
Budu něco platit? Ne, služba je poskytována ZDARMA.
Pohlídá, doučí mi asistentka dítě? Sociální asistence a poradenství není „hlídací služba”, ani pouhé doučování dítěte, ale může Vám v tom pomoci.
Dozví se někdo, že službu využívám? Asistentka nesmí bez Vašeho vědomí a souhlasu nikomu říci, že službu využíváte.
Budu mít nějaké povinnosti? Vaší povinností je dle vzájemné dohody se scházet s asistentkou a snažit se řešit, co je pro Vás obtížné.
Co když se mi nebude služba líbit? Jak jí můžu ukončit? V případě nespokojenosti můžete podat stížnost. Asistentka je povinna seznámit Vás s tím, jak
a kam stížnost podat. Službu můžete skončit i bez udání důvodu.
Jak si mám o službu říct? Kontaktujte asistentku pomocí mobilního telefonu, pevné linky nebo ji přímo navštivte na jejím pracovišti.
Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť nad Oslavou
• Město Jemnice
• Třebíčské centrum
• Andílci Hrotovice
• RC Korálky Moravské Budějovice
• Poradna RUTH
• ZŠ a MŠ Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• MŠ Čtyřlístek Třebíč
• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
• SPC Jïhlava
• Občanská poradna Třebíč

Ukazatele:
Počet uživatelů
děti a mládež (12-19)
mladí lidé (20-36)
nad 36 let
Průměrný věk uživatelů
Celkový počet dětí / průměrně v rodině
Počet hodin přímé práce s uživateli
Celkový počet konzultací
Průměrná délka spolupráce
Počet pracovníků služby
Přednášky pro veřejnost: počet / účastníci

74
2
59
13
32
157 / 2
911
785
10 měsíců
3
10 / 91

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Mgr. Marcela Frgálová
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Klub Su-Terén
Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a má pověření dle zákona
č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Poslání:
Klub Su-Terén je nepobytovým zařízením v Moravských Budějovicích, kde mohou děti a mládež od 7 do 18 let bezpečně trávit svůj volný čas. Mladým
lidem poskytujeme podporu ve složitých životních situacích, jako jsou problémy doma, ve škole, v partnerských vztazích atd. Pomáháme jim rozvíjet
kontakty s vrstevníky a okolím a předcházet tak jejich vyloučení ze společnosti. Naší snahou je pomoci mladým lidem najít jejich místo v životě a ve
společnosti.
Cíl:
Cílem služby je začlenit uživatele do skupiny vrstevníků a do společnosti a vytvořit bezpečné místo, kde mohou najít pomoc a podporu při zvládání
obtížných životních situací a prostor pro vlastní aktivitu. Cílem služby je tedy uživatel, který
• se zapojil do skupiny vrstevníků v klubu,
• získal nové zkušenosti a dovednosti,
• ví, že má v případě potřeby možnost obrátit se na pracovníka klubu a dokáže využít služeb klubu Su-Terén,
• v rámci klubu dokáže dodržovat pravidla,
• dokáže plánovat vlastní aktivity v rámci klubu,
• se účastnil preventivních aktivit v rámci klubu.
Cílová skupina:
Okruh oprávněných osob klubu Su-Terén je definován především věkem, nepříznivou sociální situací, místem, nebo jinou specifickou charakteristikou:
• děti a mládež ve věku od 7 do 18 let,
• kteří zažívají nebo mohou v budoucnu zažívat složité životní situace (konfliktní společenské situace – šikana, kriminalita, vandalismus, násilí, rasismus,
záškoláctví, domácí násilí; obtížné životní události – rozpad rodiny, problémy s volbou školy nebo povolání, partnerské problémy; omezující
životní podmínky),
• ke kterým se vztahují další specifické charakteristiky - nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit, dávají přednost
pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov.
Službu nedokážeme poskytnout v jiném, než českém jazyce, ani ve znakové řeči. Dále v případě takového zdravotního stavu uživatele služby, který
znemožňuje poskytnutí služby.
Obsah programu:
Nízkoprahový klub Su-Terén je otevřen třikrát týdně na detašovaném pracovišti v Moravských Budějovicích. Dětem a mladým lidem nabízí volnočasové aktivity (stolní fotbálek, počítač, šipky, nealkoholický bar, hudbu, soutěže, turnaje). Pracovníci se přijatelnou formou (diskuse, hry, filmy, dílny
apod.) věnují každý měsíc nějakému zajímavému tématu, uživatele učí respektovat pravidla a snaží se k nim zaujmout individuální přístup a reagovat
na jejich aktuální potřeby. Klub Su-Terén uspořádal na podzim víkendový pobyt se zábavným a dobrodružným programem, kterého se zúčastnilo 12
dětí.
Ukazatele:
Počet osob
Počet kontaktů
Počet provozních dní
Počet provozních hodin
Počet výchovně rekreačních táborů a pobytů
Počet účastníků

46
1135
189
546
4
75

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Školy a školská zařízení v Moravských Budějovicích
• DDM Budík Moravské Budějovice
Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Krajský úřad Kraje Vysočina, Fond Vysočiny
• Město Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská
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Šance ve STŘEDu
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních službách jako sociální rehabilitace a akreditována jako probační program dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.
Poslání:
Posláním služby je preventivně působit na děti a mládež v obtížné životní situaci. Poskytujeme individuální a intenzivní spolupráci. Mladým lidem se
snažíme pomoci zorientovat se v jejich životní situaci a vést je ke společensky přijatelným způsobům řešení jejich dalších životních událostí. Řídíme
se principem partnerského přístupu.
Cíl:
Cílem služby je dosažení takového stavu uživatele služby, kdy je schopen samostatně zvládat své životní situace a dodržovat společenské a právní
normy, tzn.:
• uživatel pravidelně dochází do školy či do zaměstnání,
• uživatel zvládá navazovat a udržovat mezilidské, přátelské vztahy a komunikovat s nejbližším sociálním okolím
(rodinou, vrstevníky, ve škole, v zaměstnání),
• uživatel dodržuje zákony, tedy nepáchá trestnou činnost ani přestupky proti trestnímu řádu,
• uživatel rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (chování ve škole – známka z chování, důtky; chování v zaměstnání
– kázeňské přestupky),
• uživatel vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.
Cílová skupina:
Uživatelé služby jsou děti a mládež ve věku od 12 – 26 let v obtížné životní situaci. Touto situací může být: spáchání méně závažného trestného činu,
výchovné problémy ve škole a doma, předčasné ukončení vzdělání a hledání zaměstnání apod.
Obsah:
Služba nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem. Snahou služby je účinné působení na poli prevence proti těmto jevům.
Při realizaci služby úzce spolupracujeme se střediskem Probační a mediační služby v Třebíči a Městskými úřady v Třebíči a Moravských Budějovicích
- Oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
Práce s uživateli služby probíhá formou dlouhodobé případové práce. Spolupráce s uživatelem spočívá v pravidelném intenzivním setkávání, kde se
uživateli a jeho rodičům snažíme poskytnout pomoc a podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového chování
apod.
V roce 2009 byly nejčastějším důvodem pro čerpání služby výchovné problémy, které se projevovaly v rodině i ve škole, zejména pak nerespektování
výchovných autorit (rodičů i pedagogů) a rizikové trávení volného času, dále pak trestné činy (případně činy jinak trestné) mající charakter majetkové
trestné činnosti. Uživateli služby byli převážně chlapci – v 17 případech, v 5 případech pak dívky.
Ukazatele:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

počet osob:

13

9

22

počet konzultací:
- individuálních
- rodinných

162
132
30

130
115
15

292
247
55

počet absencí:

37

31

68

Spolupráce:
• Středisko probační a mediační služby Třebíč
• Městský úřad v Třebíči a Moravských Budějovicích, Odbory sociálních věcí, kurátoři pro mládež
• školy a školská zařízení
• Ambulance klinické psychologie STŘED, o.s.
• Úřad práce Třebíč, pobočka Moravské Budějovice
Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Mgr. Petra Tučková
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Právo pro každý den
Tato služba je akreditována jako probační a resocializační program dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže společností Partners
Czech, o.p.s.
Cíl:
Hlavním cílem probačního programu je zamezení recidivy v páchání trestné činnosti mladistvými pachateli. Toho lze dosáhnout mimo jiné prostřednictvím toho, že se podaří posílit právní znalosti a dovednosti uživatelů, posílit jejich pozitivní postoje a zvýšit sociální kompetence tak, aby dokázali
samostatně řešit náročné životní situace.
Cílová skupina:
Probační programy jsou určeny nezletilým a mladistvým ve věku 12 – 18 let, kteří se dopustili méně závažné trestné činnosti nebo činnosti jinak
trestné, a u kterých existuje riziko recidivy.
Obsah:
Právo pro každý den je interaktivní skupinový program pro mladistvé pachatele trestné činnosti. Zaměřuje se na informování o zákonech a lidských
právech s aktivním zapojením všech účastníků. Program rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti. Je založený na diskusi o problémech. Autorem metodiky tohoto programu je o.p.s. Partners Czech.
Ukazatele:
počet osob:
počet skupinových sezení

Třebíč
6
-

Moravské Budějovice
0
-

Spolupráce:
• Středisko probační a mediační služby, Třebíč
• Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
• školy a školská zařízení
• Ambulance klinické psychologie STŘED,o.s.
Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
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Celkem
6
10

Programy primární prevence
Poslání:
Posláním programů primární prevence je poskytovat takové programy, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování, větší informovanosti
a prevenci možného kriminálního jednání u dětí a mladistvých. Zaměřujeme se na témata, která se snaží předcházet možným typům sociálního selhání – abúzu drog a jiných návykových látek, předčasnému těhotenství, šikaně, nákaze pohlavními chorobami, kriminalitě a to formou jednorázových
i dlouhodobých programů, kterých se zúčastňují kolektivy tříd ze škol, či jiných školských zařízení.
Při stanovení cílů vycházíme z toho, že problém drog není jenom problém jejich nabídky, ale hlavně postojů potencionálních uživatelů.
Cíl:
• informovat děti a mládež o nebezpečí rizikového chování a výskytu nežádoucího jednání jako např. drogy, šikana, pohlavní nemoci, protiprávní
jednání atd.,
• informovat o institucích a centrech na Třebíčsku, kde hledat pomoc a na koho se s problémem obrátit,
• ovlivňovat postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování (šikanování, užívání drog, pohlavní
nemoci apod.).
Cílová skupina:
Předškolní věk (4 – 6 let) – žáci MŠ
Mladší školní věk (6 – 12 let) - žáci I. stupně ZŠ
Starší školní věk (12 – 15 let) - žáci II. stupně ZŠ
Mládež (15 – 18 let) - studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU
Obsah:
• Základním školám poskytujeme čtrnáct jednorázových a čtyři dlouhodobé programy primární prevence, které se zaměřují na problematiku např.
závislostí, šikany, pohlavních nemocí - AIDS, trestní odpovědnosti apod.
• Středním školám nabízíme pět programů primární prevence, které se zaměřují např. na subkultury, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
a šikanu.
• Mateřským školám nabízíme pouze jeden program primární prevence, který je zaměřen na posilování a upevňování zdravých vztahů v kolektivu
a kladného sebehodnocení.
Obsahy programů, formy a metody realizace odpovídají charakteristikám dané cílové skupiny, pro kterou je konkrétní program určen. Programy úzce
spolupracují s třídním učitelem, který se programů účastní.
Ukazatele:

Počet škol
Počet žáků
Počet programů

Spolupráce:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

celkem

14
2298
113

7
1061
45

3
136
9

24
3495
167

Třebíč
ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská
ZŠ Horka – Domky, Třebíč
ZŠ Čáslavice
ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč
ZŠ Okříšky
ZŠ a MŠ Předín
ZŠ Výčapy
Hotelová škola Třebíč
Moravské Budějovice
ZŠ T. G. M., MB
ZŠ Dobrovského, MB
Gymnázium MB
ZŠ Havlíčkova, MB
Náměšť nad Oslavou
Dětský domov Náměšť nad Oslavou
SDD Holeje, Budišov
ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou

ZŠ Týnská, Třebíč
ZŠ Na Kopcích, Třebíč
ZŠ Hrotovice
MŠ Rolnička, Třebíč
VOŠ a SŠ veterinární,
zemědělská a zdravotnická, Třebíč
ZŠ Benešova, Třebíč

ZŠ Domamil
ZŠ Mladoňovice
NZDM Su-Terén
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Ambulance klinické psychologie
Tato služba je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení dle zákona č. 162/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Cíl:
Cílem je předcházet nemocem, jejich včasný záchyt, účelná léčba a prevence progrese či recidivy již vzniklých nemocí, dále pak minimalizace sociálně
patologických jevů, minimalizace rozvoje závažných psychických obtíží či duševních poruch.
Cílová skupina:
Děti, mládež a dospělí
Obsah:
Nejčastěji řešenou problematikou u dětí a mládeže byly výchovné obtíže (záškoláctví, krádeže, útěky z domova), dále problémy se začleněním do
kolektivu vrstevníků, psychosomatické obtíže, specifické fobie, úzkostné potíže.
U dospělých byly nejčastěji řešeny vztahové problémy v kombinaci s úzkostně-depresivní poruchou a psychosomatickými obtížemi. Rodinné konzultace byly dále zaměřeny často na stabilizaci vztahů v rodině po jejím rozpadu.
Ukazatele:
Rodinná konzultace
Individuální konzultace - dospělý
Individuální konzultace - dítě
Psychologické vyšetření
Individuální supervize
Kazuistický seminář
Absence
Celkový počet nových klientů v roce 2009

219
213
39
52
84
9
175
101

Spolupráce:
• Městský úřad v Třebíči a Moravských Budějovicích,
Odbory sociálních věcí, kurátoři pro mládež
• školy a školská zařízení okresu Třebíč
• zdravotnická zařízení okresu Třebíč
Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Fondy Evropské unie, OPVK
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Vedoucí programu:
Mgr. Nora Brátková
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Linka důvěry STŘED
Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako telefonická krizová pomoc.
Poslání:
Posláním Linky důvěry STŘED je pomocí telefonického kontaktu poskytovat krizovou pomoc lidem v obtížné životní situaci, kterou nemohou či
neumí zvládnout vlastními silami. Podporu a poradenství poskytujeme také pomocí e-mailu.
Cíl:
Cílem služby je, aby se uživatel ve svojí obtížné situaci zorientoval a psychicky stabilizoval, měl představu a potřebné informace o tom, jak svoji situaci
zvládne a aby pokud možno zůstal součástí svého přirozeného prostředí.
Cílová skupina:
Děti, dospělí a senioři, kteří se nachází v subjektivně obtížné životní situaci.
Obsah:
V roce 2009 se na Linku důvěry STŘED nejčastěji obraceli lidé s obtížemi ve vztazích, se závislostí, zdravotními a psychickými problémy, domácím
násilím a sebevražednými úmysly. V kontaktech také lidé získali informace o dostupných službách z psychosociální a zdravotnické oblasti v kraji
Vysočina.
Celkový počet kontaktů v roce 2009 se v porovnání s rokem 2008 zvýšil o 59 %, což svědčí o stoupajícím zájmu veřejnosti o tuto službu. Služba je
poskytována na telefonních číslech – pevná linka 568 44 33 11, mobilní linka 775 22 33 11 a e-mailu linkaduvery@stred.info. Provozní doba je každý
den od 8 do 22 hodin. Odpověď na e-mailové dotazy je zasílána do 48 hodin.
Ukazatele:
Počet kontaktů
Z toho telefonických
Z toho e-mailových

696
656
34

Spolupráce:
• Česká asociace pracovníků linek důvěry
• Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Jihlava
• Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
• Občanské poradny v kraji Vysočina
Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Mgr. Vanda Vymazalová

m

é
á m e s p r o bl
nf
ka
i
.
d
duv
ery @ stre
áh

o

lin

y

Li n
775 22 3
Po

m

ED 33 11
44

ův ě r y S T
d
ka 1 - 568 Ř
31

12 / 13

Výchovně-rekreační tábory
Program má pověření dle zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Cíl:
Maximální péče a individuální přístup k dětem, které vyrůstají v sociálně nepodnětném rodinném prostředí, výchovné působení na děti, nabídka
smysluplného trávení volného času, snaha o zmírnění poruch chování chlapců a dívek a nácvik a vedení k získání potřebných společenských a hygienických návyků.
Cílová slupina:
Děti ve věku 6 – 15 let, s poruchami chování, komunikačími problémy, ze sociálně slabých rodin nebo vyrůstající v sociálně nepodnětném rodinném
prostředí.
Obsah:
Čtyřem desítkám dětí byly určeny dva letní tábory, které proběhly ve středisku Úsvit ve Vanově u Telče. Instruktoři se na červencových táborech snažili
o maximální péči a individuální přístup k dětem, protože většina z nich se na tábor vydala poprvé v životě.
Instruktoři dětem připravili celotáborovou hru na téma „Námořníci – cesta za pokladem“. Účastníci tábora plnili v jednotlivých dnech námořnické
zkoušky, které jim pak v závěru pomohly vypátrat vytoužený poklad. Program byl dále doplněn nejrůznějšími sportovními aktivitami, výtvarnými
činnostmi, skupinovými hrami a soutěžemi a nechyběly ani „dobrodružné“ výpravy do blízkého okolí, návštěva Telče, malebného hradu Rokštejna,
tradiční táborák se špekáčky a stezka odvahy. Velký úspěch u dětí mělo odpoledne zajišťované instruktory outdoorových aktivit, kteří pro ně připravili
střelbu ze vzduchovek, nízké lanové aktivity, aquazorbing a především nezapomenutelný večer s tanečními destičkami. S organizací táborů významně pomáhají STŘEDu pracovníci sociálních odborů moravskobudějovické a jemnické radnice, kteří kontaktují potenciální účastníky tábora a také
poskytují finanční příspěvky.
Ukazatele:
Počet účastníků: 41
Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Město Jemnice
Zdroje financování:
• Finanční mechanismy EHP a Norska - Blokový grant
• Město Moravské Budějovice
• Město Jemnice
Vedoucí programu:
Mgr. Petra Tučková
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Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků
Akreditace vzdělávací instituce: MPSV ČR č. 2008/079-I
Akreditace vzdělávacího programu: MPSV ČR č. 2008/093-SP - 2008/0100-SP
Cíl:
Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků prioritně kombinuje aktivizační metody a interaktivní výklad, veškeré teoretické poznatky jsou provázeny konkrétními zkušenostmi a případy. Důraz je kladen na osobnostní rozvoj sociálních pracovníků, jejich povědomí o svých silných i slabých
stránkách.
Výstupem by pak mělo být zejména:
• posílení citlivosti pracovníků k problémům klientů,
• zvýšení jejich kompetencí při práci s klienty,
• reakce na osobní vzdělávací potřeby frekventantů,
• rozvoj osobnosti účastníků kurzu (zacházení se slabými či silnými stránkami), a další.
Cílová skupina:
Kurz je určen pro sociální pracovníky státní správy, samosprávy i nestátních neziskových organizací, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností
a znalostí.
Obsah:
Kurz se skládá z osmi modulů:
Komunikace
1 den / 8 hod.
Krizová intervence
2 dny / 16 hod.
Řešení konfliktů
1 den / 7 hod.
Sebepoznání
1 den / 7 hod.
Prevence vyhoření
1 den / 7 hod.
Supervize
1 den / 7 hod.
Etika a etické kodexy
1 den / 8 hod.
Šetrná sebeobrana
1 den / 8 hod.
Ukazatele:
MODUL
Komunikace
Řešení konfliktů
Sebepoznání
Krizová intervence
Šetrná sebeobrana
Prevence vyhoření
Supervize
Etika a etické kodexy
CELKEM

POČET ÚČASTNÍKŮ
6
7
6
12
9
13
7
7
67

Zdroje financování:
• účastníci programu
Lektor programu:
Mgr. Nora Brátková
Mgr. Jolana Polzová
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Významné projekty
Sociální asistence, poradenství a prevence
Cíl:
Cílem projektu bylo posílení rodičovských kompetencí, dovedností, schopností u žen a dívek, které vyrůstaly v rizikovém sociálním prostředí a nemají
blízkou osobu, která by jim pomohla. Prostřednictvím skupinových programů šíření osvěty a prevence zejména u dětí a mládeže zaměřené na přípravu k životu v partnerském vztahu a plánované rodičovství. Šíření osvěty také směrem k rodičům a široké veřejnosti s cílem zkvalitňování partnerských
vztahů a rodinného života.
Cílová skupina:
• Ženy a dívky v situaci tzv. nechtěného těhotenství
• Děti a mládež ve věku 12 – 19 let
• Mladí lidé ve věku 20 – 36 let
Obsah:
• Obsahem projektu je poskytování poradenství pro rodiny, ženy a dívky v situaci nechtěného těhotenství a to ambulantní i terénní formou
• Realizace přednášek a přednáškových kurzů ve školách připravující děti, mládež a mladé lidi na roli rodičů a život v partnerském vztahu
• Realizace přednášek a přednáškových kurzů pro partnery, manžele a rodiče na podporu zkvalitňování vzájemných vztahů a rodinného života
Ukazatele:
celkový počet klientů
počet dívek a žen v situaci nechtěného a neplánovaného těhotenství
děti a mládež (12-19)
mladí lidé (20-36)
počet intervencí (konzultací)
celkový počet realizovaných preventivních programů
počet účastníků preventivních programů
celkový počet odborných přednášek, kurzů, seminářů, konferencí
počet účastníků odborných přednášek, kurzů, seminářů, konferencí

61
22
2
59
785
8
152
10
91

Spolupráce:
• Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
• Třebíčské centrum
• Andílci Hrotovice
• Mateřské centrum Korálky, Moravské Budějovice
• Oblastní charita Třebíč, Poradna RUTH
• ZŠ a MŠ Rudíkov, Nárameč, Budišov, MŠ Čtyřlístek Třebíč
Zdroje financování:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodiny a dávkových systémů

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2009

Významné projekty
STŘED – centrum prevence a pomoci
Vedený pod r.č.: 332057
Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky preventivních, sociálně-výchovných a psychologických služeb. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství z regionu Moravských Budějovic ve věku 7-18 let, převážně klienti odboru sociálních věcí městských úřadů. V rámci projektu jsou nabízeny tyto aktivity:
terénní práce, realizace probačního programu a sociální intervence, poskytování sociální asistence a poradenství v ohrožených rodinách, provoz
klubu Su-Terén, preventivní programy pro žáky škol, realizace výchovně-rekreačních táborů, zapojení dobrovolníků, vzdělávání zaměstnanců zapojených do realizace projektu, individuální supervize a týmové supervize zaměstnanců zapojených do realizace projektu. Doba trvání projektu je 24
měsíců, tj. od 1. 7. 2008 do 30. 6.2010.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

Prevence, podpora a pomoc dětem a rodinám na Třebíčsku
Vedený pod r.č.: 352016
Projekt je zaměřen na snížení počtu dětí ve věku 0 - 18 let umísťovaných do ústavní péče. Cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit služby sociální prevence
pro ohrožené děti a rodiny na Třebíčsku. V rámci projektu budou ohroženým dětem a jejich rodinám poskytnuty sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a sociální rehabilitace a dále pak psychologické konzultace a psychoterapie. Další cílem projektu je zvýšit informovanost a spolupráci zainteresovaných subjektů na řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin v regionu Třebíčska. Tento cíl bude naplněn uspořádáním 4 konferencí,
kterých se zúčastní minimálně 6 spolupracujících organizací a další osoby z řad odborné veřejnosti. Posledním cílem projektu je zvýšení vzdělanosti
pracovníků organizace. Délka realizace projektu je 12 měsíců, to je od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

STŘEDem k rovným příležitostem!
Vedený pod r.č. CZ.1.07/1.2.02/02.0014
Cílem projektu je rozšíření, zkvalitnění a rozvoj kapacit pro asistenční, sociálně pedagogické a psychologické služby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Třebíči a Moravských Budějovicích a rovněž vybudování záchranné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému
vzdělávání. Vlastní náplní projektu jsou kromě aktivit souvisejících s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohroženými odchodem ze
vzdělávacího procesu také aktivity zaměřené na rodiče těchto žáků a rovněž na jejich učitele, kterým jsou nabízeny speciální vzdělávací programy.
Projekt je uspořádán do 4 aktivit definovaných dle potřeb tří cílových skupin - žáků, rodičů a pedagogických pracovníků. Vlastní práce s žáky má podobu pedagogicko-psychologické a sociálně-pedagogické péče s cílem zabránit žákům předčasně opustit vzdělávací systém. V souvislosti s výchovným
poradenstvím probíhá také individuální poradenství pro rodiče žáků.
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Významné akce
STŘED – centrum prevence a pomoci
Vedený pod r.č.: CZ 1.11/3.2.00/01.00257
Přes 10 mil. Kč získalo občanské sdružení STŘED z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu
Jihovýchod na realizaci investičního záměru „STŘED – centrum prevence a pomoci“. Součástí projetu je technické zhodnocení části budovy bývalé
Královopolské strojírny v Moravských Budějovicích.
Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky preventivních,
sociálně-výchovných a psychologických služeb poskytovaných občanským sdružením STŘED. Tohoto cíle chce sdružení dosáhnout rekonstrukcí
a modernizací v současnosti nevyužívaných prostor v budově Královopolské strojírny na ulici Husova č.p. 189 v Moravských Budějovicích. Realizací
projektu vzniknou od 1. září 2010 další kapacity pro provoz služeb sociální
prevence. Tímto krokem dojde k posílení infrastruktury pro rozvoj sociální
péče nejen v Moravských Budějovicích, ale v celém kraji Vysočina. Předpokládané ukončení prací na technické zhodnocení budovy je plánováno na
jaro 2010.

Pomáháme s problémy
Pod záštitou I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové se ve dnech 16. a 17. září 2009 uskutečnila akce
s názvem „Pomáháme s problémy“.
Cílem akce bylo seznámit občany regionů Třebíčska a Moravskobudějovicka, významné regionální politiky a odborníky s širokou nabídkou služeb,
aktivit a programů občanského sdružení STŘED. Po oba dny byl od 9 do 17 hodin v sídlech organizace den otevřených dveří. První den, ve středu
16. 9. 2009, na Klubu mládeže Hájek na ulici Mládežnické v Třebíči. Druhý den, ve čtvrtek 17. 9. 2009, v Moravských Budějovicích na ulici Purcnerově.
Návštěvníci si mohli prohlédnout obrázky, fotografie a videa z letních výchovně-rekreačních táborů, seznámit se s nabídkou preventivních programů
a ostatních služeb organizace nebo využít zábavného odpoledne pro děti v nízkoprahovém klubu Su-Terén v Moravských Budějovicích. V odpoledních
hodinách byli informováni občané o aktivitách STŘEDu dobrovolníky na Karlově náměstí v Třebíči a na náměstí Míru v Moravských Budějovicích.
Slavnostní vernisáže výstavy obrázků účastníků letních výchovně-rekreačních táborů se zúčastnila paní Miroslava Němcová, 1. místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan ing. Ivo Uher, starosta města Třebíče a senátor Parlamentu ČR Vítězslav Jonáš. V Moravských Budějovicích
místostarostka města Moravské Budějovice paní Jana Kiesewetterová.
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Finanční zpráva za rok 2009
Příjmy
Dotace státu celkem
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Příspěvky z rozpočtu měst celkem
Moravské Budějovice
Třebíč
Grantový program Zdravého města Třebíč
Příspěvky z rozpočtů kraje celkem
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Blokový grant celkem

Výdaje
2 820 655

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

2 583 655

mzdy zaměstnanců

3 389 820

167 000

mzdy z dohod o PP

443 824

70 000

mzdy z dohod o PČ

431 000
91 000

Mzdové náklady celkem
sociální pojistné zaměstnanců

200 000

sociální pojistné z DPČ

140 000

zdravotní pojistné zaměstnanců
pojistné zaměstnavatele

15 088

301 552

Pojistné celkem

2 178 482

1 273 106

stravenky

191 170
233 936

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM

Fondy EU - OPVK

237 039

CELKEM

343 146

948 000

604 148

Vedlejší hospodářská činnost

85 017
30 606

1 574 334

Finanční dary

799 249

zdravotní pojistné z DPČ

Blokový grant 3

Členské příspěvky

407 581
4 241 225

1 249 552

Blokový grant 2

Nadace

5 705 501

potraviny

42 066

1 099

kancelářské potřeby

19 248

1 600

ostatní materiálové náklady

52 303

PHM

76 893

drobný majetek

43 426

11 200
413 115
7 343 742

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM
spotřeba energie
opravy a udržování

1 440 100
202 591
28 050

pojištění a občerstvení dobrovolníků

5 454

ostatní daně, poplatky, úroky a penále

66 583

odpisy dlouhodobého majetku

46 191

cestovné zaměstnanců

60 838

cestovné dobrovolníků

2 763

doprava, ubytování a stravné tábory

100 295

nájem

322 276

telefony, internet

110 732

poštovné

116 735

právní a ekonomické služby

125 009

školení a kurzy
audit

52 670
8 330

propagace

114 497

ostatní služby

129 731

neuznané náklady
CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4 767
7 379 537
- 35 795
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Poděkování
Za zájem o činnost organizace a podporu našich programů a aktivit děkujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavě Němcové
starostům měst Třebíč a Moravské Budějovice
dobrovolníkům
kamarádům a blízkým
paní Aleně Hamžové
pracovníkům Střediska probační a mediační služby v Třebíči
pracovníkům sociálních odborů Krajského úřadu kraje Vysočina, Měst Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Jemnice
členům komise pro prevenci kriminality a pro sociálně-právní ochranu dětí a mládeže Města Třebíče
členům interdisciplinárního týmu pro oběti domácího násilí region Třebíč
novinářům a mediálním partnerům
učitelům základních a středních škol okresu Třebíč
pracovníkům Pedagogicko – psychologické poradny v Třebíči
a všem ostatním spřáteleným lidem a organizacím
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STŘED,o.s.
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
e-mail: sdruzeni@stred.info
tel.: 568 843 732, 775 725 655
www.stred.info
IČO 70870896
Detašované pracoviště
STŘED,o.s.
Husova 189
675 02 Moravské Budějovice
Detašované pracoviště
STŘED,o.s.
Rudíkov 167
675 02 Rudíkov
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č.ú.: 9500006266/7940

Vytištěno v nákladu 300 ks
Tisk: www.apage.cz

www.stred.info

