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MOTO:

Každý člověk, ať je jakkoliv dobrý, nese vlastně v sobě ještě lepšího člověka, který tvoří jeho 

mnohem vlastnější Já.

Wilhelm von Humboldt

Vážení přátelé, čtenáři,

v roce 2010 oslavila naše organizace desáté výročí založení.  V rámci oslav jubilea jsme otevřeli 

nové pracoviště na ulici Husově v Moravských Budějovicích a tím rozšířili stávající a funkční progra-

my pro občany regionu o činnost Centra prevence a pomoci. 

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Su-Terén a Sociální asistence a poradenství prošly úspěšně 

inspekcí kvality sociálních služeb. Bohatě využívané programy primární prevence získaly akreditaci 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

 Díky zájmu kraje Vysočina a Města Třebíče o komunitní a koncepční řešení potřeby a podpory 

sociálních služeb, se programy organizace stávají nezbytnou součástí „záchranné“ sítě. 

 Nové webové stránky a logo organizace jsou začátkem cesty k vzájemnému porozumění po-

ptávky a nabídky našich služeb směrem k široké veřejnosti. Zájem na zvyšování kultury organizace 

je společných zájmem všech pracovníků STŘEDu. 

 Rozvoj organizace není možný bez zvládání náročné administrace evropských projektů a bez 

schopnosti předfinancování projektů z vlastních zdrojů. To je náš úkol do dalšího roku. 

Martina Bártová

ředitelka sdružení

Úvodní slovo
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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 uplat-

nitelnosti 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. 

O nás



O nás
Cílová skupina
• děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• rodiny s dětmi

• osoby se zdravotním postižením, senioři 

• osoby v krizi 

• osoby v obtížné životní situaci 

• sociální pracovníci 

• pedagogičtí pracovníci

Organizační struktura

Kontrolní komisař (auditor)

Rada sdružení

Ředitel sdružení

Valná hromada sdružení

Ambulance klinické psychologie

Celoživotní vzdělávání 

sociálních pracovníků

Účetnictví

Administrace

Externí supervize, metodika

a  diagnostika

Dobrovolnické centrum
Program pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením

Ostatní dobrovolnické programy

Sociální asistence a poradenství

Su-Terén / Výchovně rekreační tábory

Šance ve STŘEDu

Právo pro každý den

Program Pět P

Linka důvěry STŘED

Centrum prevence a pomoci
Programy primární prevence

Programy sekundární prevence

Vzdělávání učitelů škol

Zástupce ředitele

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010
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Cíl :
Minimalizace sociálně patologických jevů, minimalizace rozvoje 

závažných psychických obtíží či duševních poruch, cílem je předchá-

zet nemocem, jejich včasný záchyt, účelná léčba a prevence progrese 

či recidivy již vzniklých nemocí.

Cílová skupina:
• děti, mládež, dospělí

Ukazatele:
Rodinná konzultace 257

Individuální konzultace - dospělý 231

Individuální konzultace - dítě 36

Psychologické vyšetření 24

Supervize - individuální 74

Supervize - skupinová 10

Spolupráce:
• Zdravotnická zařízení – dětští a praktičtí lékaři

• Ostatní programy STŘEDu

• Městský úřad v Třebíči a Moravských Budějovicích, Odbory sociálních 

 věcí-odbor sociálně-právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež

• Školy 

• Dětské domovy

• Občanská poradna Třebíč

• Policie ČR

Ambulance klinické psychologie
Provoz ambulance klinické psychologie je zajišťován dle zákona č. 162/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

Obsah :
V ambulanci klinické psychologie je poskytována individuální 

a rodinná psychoterapie a poradenství, individuální supervize, externí 

supervize a kazuistické semináře. Dále je prováděna komplexní psy-

chologická diagnostika.

Nejčastěji řešenou problematikou v roce 2010 byly výchovné obtíže  

dětí a mládeže (záškoláctví, krádeže, útěky z domova, abusus návy-

kových látek), dále problémy se začleněním do kolektivu vrstevníků, 

psychosomatické obtíže, specifické fobie, úzkostné potíže.

U dospělých byly nejčastěji řešeny vztahové problémy v kombinaci 

s poruchou přizpůsobení, úzkostně-depresivní poruchou a psycho-

somatickými obtížemi. Rodinné konzultace byly dále zaměřeny často 

na stabilizaci vztahů v rodině po jejím rozpadu.

Zdroje financování:
• Smlouva se zdravotní pojišťovnou - Česká průmyslová zdravotní 

 pojišťovna

• Fondy EHP, Blokový grant

• Grantový program Zdravého města Třebíč

• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vedoucí programu:
Mgr. Nora Brátková

775 725 660

bratkova@stred.info



Dobrovolnické centrum

Poslání:
Posláním Dobrovolnického centra je aktivně se věnovat rozvoji dobro-

volnictví na území Třebíčska a Moravskobudějovicka.

Cíl :
• šíření osvěty o dobrovolnictví

• motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti

• podporovat dobrovolníky, oceňovat je a motivovat

• vyhledávat a komunikovat s přijímajícími organizacemi

• nabídnout klientům přijímajících organizací společníka 

 či přítele, který jim rozumí

Cílová skupina:
• dobrovolníci – kdokoli starší 15-ti let

• klienti přijímajících organizací a dobrovolnických programů 

 – děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením apod. 

Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením je akreditován pro oblast dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 

službě.

Spolupráce:
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova

Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových

Domov pro seniory Velké Meziříčí

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Dům sv. Antonína, Domov pro seniory a zdravotně postižené, Morav-

ské Budějovice

Domov odpočinku ve stáří, Diakonie ČCE, Myslibořice

Klub Naděje, Město Třebíč

Zookontakt Rebeka, Třebíč

Mateřské centrum Andílci, Hrotovice

Klub Su-Terén, STŘED,o.s., Moravské Budějovice

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

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

• Kraj Vysočina

• Město Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou

• Grantový program Zdravého  města Třebíč

Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.

775 725 657

svobodova@stred.info
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Ukazatele:
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Třebíč
Moravské 

Budějovice
Celkem

Počet dobrovolníků 12 11 23

Počet hodin 672 875 1547

Počet výcviků dobrovolníků: 2 2

Počet supervizí 10 7 17*

Ostatní dobrovolnické programy

Třebíč
Moravské 

Budějovice
Celkem

Počet dobrovolníků 11 7 18

Počet hodin 1765 92 1846

Počet výcviků dobrovolníků: 2 2

Počet supervizí 10 7 17*

* Supervize dobrovolníků jsou společné pro všechny dobrovolnické programy.

Obsah :
Dobrovolnické centrum realizuje nábory, výcviky, supervize, moti-

vační víkendy pro dobrovolníky, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat 

druhým lidem. Dobrovolnické centrum realizuje tyto dobrovolnické 

programy:

Programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Dobrovol-

níci působí u seniorů a osob se zdravotním postižením a pomáhají tak 

s jejich aktivizací – doprovázejí klienty na procházkách, předčítají jim, 

povídají si s nimi a také mohou pomoci s jejich začleněním do kolekti-

vu obyvatel v zařízení. Dobrovolníci zde vhodně doplňují činnost od-

borného personálu.

Ostatní dobrovolnické programy – v těchto programech se dobrovol-

níci nejčastěji věnují dětem a mládeži. Pomáhají jim naplnit jejich volný 

čas, připravují a realizují pro ně program, jsou pro ně starším kamará-

dem a často i vzorem.  



Program Pět P
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Ukazatele:

Třebíč
Moravské 

Budějovice
Celkem

Počet dvojic 3 2 5

Počet hodin  82 62  144

Počet výcviků 2 2 2*

Počet supervizí 10 7 17

* Supervize dobrovolníků jsou společné 

pro všechny dobrovolnické programy.

Poslání:
Posláním služby je doprovázet rodiče a děti na cestě k řešení jejich pro-

blémů. 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:
• rodiny s dětmi ve věku (7 – 15 let). 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. 

• dobrovolníci starší 18-ti let

Spolupráce:
• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

• Město Třebíč

• Město Moravské Budějovice

• 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:
• Evropský sociální fond, OPLZZ

• Ministerstvo vnitra ČR

Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.

775 725 657

svobodova@stred.info

Obsah programu:
Program Pět P je dobrovolnický program, jehož náplní je pravidel-

ný kontakt mezi dobrovolníkem a dítětem. Děti, které se zapojují 

do programu, měly v roce 2010 nejčastěji problémy v těchto oblas-

tech: navazování vztahů s vrstevníky, chováním doma či ve škole, sní-

žené sebevědomí, popřípadě potřebují pomoci s přípravou do školy.

Koordinátorky programu vyhledávají pro tyto děti vhodné dobrovol-

níky. Dobrovolník v programu Pět P je starší 18-ti let, prošel výcvikem 

dobrovolníků a psychologickou diagnostikou. Dobrovolník se poté 

schází s jedním dítětem po dobu minimálně 10 měsíců. Dvojice se 

vídá jednou týdně na 2-3 hodiny a tráví spolu volný čas – chodí na pro-

cházky, povídají si, sportují, navštěvují kulturní či sportovní akce apod. 

Dětem byla rovněž nabídnuta účast na letních výchovně rekreačních 

táborech, které STŘED,o.s. organizuje. 

Program je registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních službách a je akreditovaný u MVČR 

dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.



Poslání:
Posláním služby je doprovázet rodiče a děti na cestě k řešení jejich pro-

blémů. 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. Rodiny s dítětem/dětmi (věková 

struktura) - děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku 

(1-7 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11 – 15 let).

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.

Zásady:
• individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském 

 vztahu (dialog, situační přístup)

• posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů

• podpora, nikoliv kontrola 

• vedení k nezávislosti na službě 

• vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání

• spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění 

 komplexnosti služby

Spolupráce:
• Města  Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Jemnice

• Třebíčské centrum, Andílci Hrotovice, 

 RC Korálky Moravské Budějovice

• Poradna RUTH, Občanská poradna Třebíč

• ZŠ a MŠ Rudíkov, ZŠ Budišov, MŠ Nárameč, MŠ Čtyřlístek Třebíč

• SPC Jihlava, Mgr.Alena Kabrhelová - Klinická logopedická 

 ambulance Nemocnice Třebíč

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Kraj Vysočina 

• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

• Fondy EHP, Blokový grant 

• Město Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad  Oslavou   

• Grantový program Zdravého města Třebíč

Vedoucí programu:
Mgr. Marcela Frgálová

775 725 661

frgalova@stred.info

Nejčastějším místem poskytování služby byla domácnost rodiny, mezi 

nejčastější problémové situace patřila výchova dětí a obtížná finanční 

situace. 
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Ukazatele:
Individuální práce s rodinou

Počet rodin 71

Počet konzultací 889

Počet jednorázových kontaktů 35

Počet dětí 161

Průměrný počet dětí 2,26

Počet hodin přímé práce 1248,5

Počet pracovníků 3

Průměrná délka spolupráce 7 měsíců

Besedy,přednášky

Počet besed, přednášek konferencí 6

Počet účastníků 58

Skupina Všetečka

Počet účastníků 17

Počet hodin přímé práce 42

Počet setkání 28

Sociální asistence a poradenství

Obsah :
V rámci služby Sociální asistence a poradenství jsme prováděli tyto 

činnosti:

1. Individuální práce s rodinou

Její náplní je poskytování pomoci rodičům a dětem v situaci, s níž 

si sami neví rady. Sociální asistentky pomáhají rodině zorientovat se 

v problému a v tom, jak konkrétně ho mohou řešit. Podporují rodinu 

ve vlastní iniciativě a snaze, předávají  potřebné informace. Smyslem 

této práce je posílit rodičovské dovednosti a kompetence a zamezit 

tak rozvoji rizik vyplývajících z obtížné životní situace rodiny a předchá-

zet ohrožení vývoje dětí.

2. Besedy a přednášky pro odbornou i širokou veřejnost

Jejich cílem je zvyšování kompetencí a informovanosti rodičů z oblasti 

výchovy dětí. 

Zaměřují se na témata: pozitivní motivace dítěte, hranice ve výchově, 

vývoj dětské kresby, hyperaktivní dítě,  co s tím?

3. Skupinová práce s dětmi

Všetečka – skupinová arteterapie. Pomáhá dětem zvládnout různé tíži-

vé životní situace, s nimiž si neví rady. Pomáhá odstraňovat rizika, která 

z těchto situací vyplývají. Zvyšuje sociální dovednosti dětí v kontaktu 

s vrstevníky i dospělými. Je určena dětem předškolního věku (4-7 let) 

s nerovnoměrným vývojem, s problémy v oblasti rozumové i emoč-

ní, s potížemi s adaptací v kolektivu, s komunikačními a výchovnými 

problémy.

Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je organizací uznanou 

Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodiných aktivit. 
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Ukazatele:
Počet klientů 65

Počet kontaktů 1286

Počet provozních dní 164

Počet provozních hodin 1018

Počet klientů na jednorázových akcích 83

Počet kontaktů na jednorázových akcích 384

Poslání:
Posláním služby je usilovat o zapojení dětí a mládeže ve věku 7 – 20 let 

z Moravských Budějovic a okolí mezi skupinu vrstevníků, poskytovat 

jim informace, pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích 

(jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských vztazích atd.). 

Cíl :
Cílem služby je zapojit děti a mládež do skupiny vrstevníků i do dění 

v širším okolí a vytvořit podmínky pro využití pomoci a podpory při 

zvládání obtížných životních situací a prostor pro vlastní nápady.

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 7 do 20 let, z Moravských Budějovic a okolí, 

které zažívají nebo mohou v budoucnu zažívat nepříznivé životní udá-

losti (jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských vztazích 

atd.) a nemohou nebo se nechtějí zapojit do běžných, volnočasových 

aktivit, tráví volný čas mimo domov.

Službu nedokážeme poskytnout v jiném, než českém jazyce, ani ve 

znakové řeči. Dále v případě takového zdravotního stavu klienta služ-

by, který znemožňuje poskytnutí služby.

Zásady:
• nízkoprahovost

• anonymní poskytování služby

• bezplatnost služby

• místní a časová dostupnost služby 

• klienti se nemusí registrovat

• individuální přístup ke klientům

• podporovat klienta, aby dokázal samostatně zvládat životní situace 

 a byl zodpovědný za svoje jednání. 

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice

• Pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení NUTS II JV

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

• Fondy EHP, Blokový grant 

• Kraj Vysočina 

• Nadace Vodafone

• Město Moravské Budějovice   

Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská

775 725 667

mednanska@stred.info

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.

Obsah :
Klub Su-Terén v Moravských Budějovicích navštěvují děti a mladí lidé 

třikrát týdně a jednou týdně se mohou s pracovníky potkat v terénu. 

Služba klientům nabízí využití volnočasových aktivit (stolní fotbálek, 

počítač s internetem, deskové hry, šipky atd.), které jsou prostředkem 

k sociální práci. Pracovníci pomáhají klientům s nepříznivými situace-

mi, jako jsou špatné známky, nefunkční vztahy, nuda, rodiče nemají 

čas, nový partner rodiče, absence kamarádů, šikana, sexuální debut, 

přijetí vlastního těla, experimentování s návykovými látkami apod. 

Pracovníci každý měsíc zajímavou formou (divadlo, film, hry, dílny, 

holčičí a klučičí den) připravili pro klienty preventivní témata o kyber-

šikaně a facebooku, o vztazích a sexu, o volném čase, o rodině apod. 

Klub Su-Terén se v březnu přestěhoval do nových prostor na Husově 

ulici. Klienti se dvakrát zúčastnili turnaje ve stolním fotbálku s jinými 

kluby v Blansku a Moravském Krumlově. Na podzim uspěli pracovníci 

při inspekci hodnotící kvalitu poskytované služby.



Cíl :
Prázdninové pobyty mají především výchovně rekreační charakter, 

tzn., že společné hry, sportovní soutěže a zábavný program jsou pro-

středkem jak předcházet, zmírňovat či odstraňovat nepříznivé chování 

a způsobu života dětí a mládeže.

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 4 – 15 let, z Moravských Budějovic, Jemnice, 

Třebíče a Rudíkova, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neor-

ganizovaně, chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit, nebo 

jsou ze sociálně slabých rodin.  

K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice

• Město Jemnice 

• Základní a mateřská škola Rudíkov

• Obec Rudíkov

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

• Město Moravské Budějovice a Jemnice

• Příspěvky účastníků

Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská

775 725 667

mednanska@stred.info

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

Ukazatele:
Počet účastníků 56

Počet táborů 3

Výchovně - rekreační tábory

Obsah :
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení 

volného času, děti se učí spolupracovat v týmu, získávají nové doved-

nosti a zkušenosti, jsou oceňováni a dostávají zpětnou vazbu na své 

chování. Výrazným specifikem našich pobytů je zejména snaha o indi-

viduální přístup k jednotlivým účastníkům. Tento individuální přístup 

naplňujeme tak, že pobytových akcí se účastní limitovaný počet dětí 

a posílený počet vedoucích, kteří mají možnost sledovat individuální 

potřeby, chování a fungování klientů. Účast dětí je motivována a do-

poručována rodinám pracovníky sociálních odborů Městských úřadů 

v Moravských Budějovicích a Jemnici. Nejmladší děti se zúčastnily 

tábora v Rudíkově, starší na dvou turnusech v rekreačním středisku 

Záseka u Velkého Meziříčí a v Jedově u Náměště nad Oslavou. 
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Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako telefonická krizová pomoc.

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

• o. s. InternetPoradna.cz

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Kraj Vysočina

• Město Třebíč

Vedoucí programu:
Mgr. Vanda Vymazalová

775 725 656

vymazalova@stred.info

Poslání:
Posláním Linky důvěry STŘED je prostřednictvím telefonického hovoru 

poskytovat pomoc lidem (především) z Vysočiny v obtížné životní situ-

aci, kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství 

a pomoc v krizi poskytujeme také formou e-mailu a chatu.

Cíl :
Cílem služby je uživatel, který:

• je zklidněný

• získal podporu ve zvládání své obtížné situace 

• rozumí situaci, ve které se nachází 

• má představu a potřebné informace o tom, jak svou situaci bude řešit 

• ví, co je to linka důvěry a v jakých případech se na ni může obrátit

Cílová skupina:
Služba je poskytována celé populaci bez věkového omezení. Jsou to 

obecně děti, dospělí a senioři, kteří se nacházejí v subjektivně obtížné 

životní situaci. Služba je poskytována pouze v českém jazyce.

Zásady:
• oboustranná anonymita - kontaktující osoby, pracovníků linky 

 důvěry i adresy jejího sídla 

• důvěrnost sdělených informací – mimo případy vymezené zákonem

• snadná dostupnost a možnost opakovaného kontaktu

• bezplatnost služby – služba je poskytována zdarma, volající 

 hradí pouze telefonické spojení dle platných tarifů operátora

• stabilita služby

• vedení k nezávislosti na službě

Ukazatele:
Počet kontaktů 949

Z toho telefon 838

Z toho e-mail 101

Z toho chat   10

Linka důvěry STŘED

Obsah :
V roce 2010 se na Linku důvěry STŘED nejčastěji obraceli lidé s osobní-

mi problémy, s obtížemi ve vztazích, se sebevražednými úvahami, lidé 

trpící osamělostí či finanční tísní. V kontaktech byly mimo jiné poskyt-

nuty informace o dostupných službách z psychosociální a zdravotnic-

ké oblasti v kraji Vysočina. 

Celkový počet kontaktů v roce 2010 v porovnání s předchozím rokem 

zaznamenal více než třetinový nárůst, což svědčí o stoupajícím zájmu 

veřejnosti o tuto službu. Zvláště poradenství formou e-mailu si lidé 

zvykli využívat mnohem více než v předchozích letech. 

Služba je poskytována na telefonních číslech 568 44 33 11 a 775 22 

33 11, na Linku důvěry STŘED se mohou lidé obracet také prostřed-

nictvím e-mailu zaslaným na adresu linkaduvery@stred.info. Odpověď 

na e-mailové dotazy je odesílána do 48 hodin. Provozní doba služby je 

každý den od 8 do 22 hodin, a to včetně víkendů a svátků. 

Od prosince 2010 poskytuje Linka důvěry STŘED nově také interneto-

vé poradenství formou chatu na webové adrese www.elinka.iporadna.

cz, a to vždy v pondělí a v sobotu od 19 do 21 hodin a v úterý od 10 

do 12 hodin.
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Poslání: 
Posláním služby je preventivně působit na děti a mládež v obtížné ži-

votní 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 scho-

pen 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 trest-

ného činu, výchovné problémy ve škole a doma, předčasné ukončení 

vzdělání a hledání zaměstnání apod.

Zásady:
• zachování lidské důstojnosti

• individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském 

 vztahu

• podpora, nikoliv kontrola

• vedení k nezávislosti na službě

• uživatel služby se sám podílí na průběhu poskytování služby

• vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání

• stabilita služby

• spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci 

 zajištění komplexnosti služby

Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako sociální rehabilitace.

Spolupráce:

• Středisko Probační a mediační služby v Třebíči

• Městský úřad Třebíč 

• Městský úřad Moravské Budějovice

• Ambulance klinické psychologie STŘED, o.s.

Zdroje financování:
• Ministerstvo spravedlnosti ČR

• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

• Kraj Vysočina

• Grantový program Zdravého města Třebíč

• Fondy EHP, Blokový grant

Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.

775 725 657

svobodova@stred.info

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

Ukazatele:

Třebíč
Moravské 

Budějovice
celkem

Počet osob: 13 8 21

Počet konzultací:

- individuálních

- rodinných

172

150

22

80

49

31

252

199

53

Počet absencí: 38 16 54

Šance ve STŘEDu

Obsah :
Služba nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vý-

vojem. Při její realizaci 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 setkává-

ní, kde se uživateli a jeho zákonným zástupcům snažíme poskytnout 

pomoc a podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět 

k eliminaci problémového chování apod. 

V roce 2010 byly nejčastějším důvodem pro využívání služby školní 

problematika (špatné známky, nevhodné chování), nevhodné trávení 

volného času, problematické vztahy s rodiči a páchání méně závažné 

trestné činnosti. Uživateli služby byli v 17 případech chlapci, ve 4 pří-

padech pak dívky. 
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Poslání:
Posláním programů primární prevence STŘED,o.s. je poskytovat pro-

gramy a aktivity, které napomohou ke snižování výskytu rizikového 

chování, větší informovanosti a prevenci možného kriminálního cho-

vání u dětí a mladistvých. Naší snahou je předcházet možným typům 

sociálního selhání – abúzu drog a jiných návykových látek, předčas-

nému těhotenství, šikaně, nákaze pohlavními chorobami, kriminalitě 

a to formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují třídní 

kolektivy školských zařízení. 

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.)

• posilovat zdravé sebevědomí, zodpovědnost, upevňovat 

 a posilovat pozitivní hodnoty a postoje a kvalitně rozvíjet 

 komunikaci a toleranci

• přispět při zjištění výskytu závažných problémů či protiprávního 

 jednání k řešení situace a doporučit další postup

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 – 19 let) - studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

• Grantová program Zdravého města Třebíč

Vedoucí programu:
Bc. Kateřina Melánová

775 725 662

melanova@stred.info

Spolupráce:
Třebíč

ZŠ Benešova Třebíč ZŠ a MŠ Rouchovany

ZŠ a MŠ na Kopcích Třebíč MŠ Hodov

ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč ZŠ Trnava

ZŠ Horka – Domky Třebíč
SSOŠ a SOU s.r.o. Třebíč Hotelová škola 

Třebíč
ZŠ Týnská Třebíč MŠ Mohelno

ZŠ Cyrilometodějská Třebíč MŠ Rolnička Třebíč

ZŠ Okříšky, ZŠ Čáslavce MŠ Čtyřlístek Třebíč

ZŠ a MŠ Předín Výchovný ústav Velké Meziříčí

ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou

Moravské Budějovice

ZŠ Lesonice ZŠ Lubnice

ZŠ Dobrovského Moravské Budějovice ZŠ a MŠ Třebelovice

ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice ZŠ Domamil

ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Náměšť nad Oslavou

Dětský domov Náměšť nad Oslavou

ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou

ZŠ při DPL Velká Bíteš

Ukazatele:

Třebíč
Moravské 

Budějovice

Náměšť nad 

Oslavou
celkem

Počet škol: 19 7 4 30

Počet žáků: 2721 828 171 3720

Počet programů: 139 41 9 189

Programy primární prevence

Obsah :
Obsah programů, formy a metody realizace odpovídají charakteristi-

kám dané cílové skupiny, pro kterou je konkrétní program určen. Lek-

toři programu úzce spolupracují s třídním učitelem, který se programů 

účastní. Programy sestavují odborní pracovníci STŘED,o.s. Lektoři jsou 

vybaveni odpovídajícím vzděláním a především zkušenostmi s prací 

s cílovou skupinou.

Mateřským školám nabízíme jeden program primární prevence, který 

je zaměřen na posilování a upevňování zdravých vztahů v kolektivu 

a kladného sebehodnocení tj.  „Jak jednají nejmenší?“

Základním školám poskytujeme jedenáct jednorázových preventiv-

ních programů: Jak jednají nejmenší?, (Ne)bezpečně na síti, Závislosti 

ne! Šikana a proč se člověk stává obětí?, Mezilidská tolerance, Mám 

se rád?, Subkultury, Poruchy příjmu potravy, Právo a morálka, Umím 

poskytnout první pomoc?, O sexu.cz. Dále poskytujeme i dlouhodo-

bé programy primární prevence: Od první třídy bezpečně a bez rizika, 

Na tenkém ledě, Nebojím se říct droze ne?, No jo… zase drogy. 

Středním školám nabízíme čtyři programy primární prevence, které 

se zaměřují na subkultury, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování 

a právo a morálku.

Programy primární prevence STŘED,o.s. dne 1. 11. 2010 prošly procesem certifikace způsobilosti poskytovatelů programu primární prevence podle 

Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. 



Cíl : 
Prostřednictvím odborných služeb nabídnout:

• pedagogickým pracovníkům a rodičům komplexní odbornou po-

moc, potřebné informace a rady při řešení akutních problémů spoje-

ných s výchovou a vzděláváním jejich žáků a dětí

• dětem a mladistvým pomoc při hledání pozitivního způsobu svého 

životního stylu, přijmutí odpovědnosti za své chování a činy, narovnání 

narušených vztahů se svým okolím a podporu při důležitých životních 

rozhodnutích

Cílová slupina:
• rodiče dětí ve věku 3 až 18let

• děti a mládež ve věku 6 – 20 let se speciálními vzdělávacími 

 potřebami a rizikovými projevy chování

• třídní kolektiv žáků ZŠ a SŠ

• pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

Centrum prevence a pomoci

Ukazatele:
Projekt začal fungovat od září 2010. Za období od září do konce roku 

2010 se projektu účastnilo: 

• celkem 61 dětí  (3 třídy ZŠ) v rámci započatých intervenčních 

 programů

• celkem 7 individuálních klientů (3 děti do 18-ti let a 4 rodiče), 

 kteří využili našich psychologických služeb v rámci ambulantní péče 

Spolupráce:
• ZŠ a SŠ v rámci Třebíčského a Moravskobudějovického regionu

• Pracovníci OSPOD, PPP

• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč 

• Město Třebíč a Moravské Budějovice

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vedoucí programu:
Mgr. Lucie Vetchá 

775 725 601 

vetcha@stred.info

Obsah : 
Centrum prevence a pomoci nabízí:

Odborné poradenství pedagogickým pracovníkům škol 

a školských zařízení.

Realizace intervenčních programů na školách a jejich 

prostřednictvím:

• zkvalitnit nebo narovnat vztahové problémy uvnitř třídního 

 kolektivu, rozvíjet pozitivní vztahy a komunikaci  

• posilovat vhodné vzorce chování a jednání 

• pomoci třídním učitelům lépe porozumět kolektivu třídy 

• pomoci při řešení odhalené šikany v 1. a 2.stádiu

Individuální konzultace a práce s klientem - poskytování:

• komplexního odborného a sociálně právního poradenství

• sociálně pedagogické a výchovné pomoci a poradenství, které 

 vychází z aktuálních požadavků a konkrétních potřeb rodiče, 

 dítěte či pedagoga

• následné péče – zprostředkování odborné péče dalších odborníků

• psychologické a speciálně pedagogické poradenství
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Cíl :
Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při začleňování 

dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdě-

lávacího proudu. 

Cílová skupina:
• pedagogičtí pracovníci

Kurzy:
Nové možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

– 80 hodin

Kurz je složen z osmi modulů, individuální supervize a skupinové 

supervize. 

Témata jednotlivých modulů:

• Role pedagoga. Školní poradenské pracoviště. Komunikace v týmu.  

 Síť organizací poskytujících odbornou péči. 

• Základní vývojové fáze dítěte v souvislosti se školní docházkou. 

 Krizová intervence. 

• Školní třída – její vedení a diagnostika.

• Rizikové chování – vymezení jevů, řešení šikany v třídním kolektivu. 

• Komunikace. Efektivní řešení konfliktních situací. Komunikace 

 s problémovými žáky a rodiči. Krizový plán školy. 

• Právní rámec spolupráce oddělení sociálně-právní ochrany 

 městských úřadů (OSPOD) a školských zařízení. 

• Problematika kriminality a alternativního řešení trestních věcí 

 se zaměřením na děti a mládež. 

• Školní preventivní strategie – efektivita, evaluace.

Vzdělávání učitelů škol :

Obsah : 
Kurz je dotován 50 hodinami a je složen z šesti modulů. Jednotlivé 

moduly nelze absolvovat samostatně. Kurz je zdarma. Témata jednotli-

vých setkání a jejich časová dotace:

• Profesionální self-management jako prevence syndromu vyhoření 

 a výchova k etice a duchovnosti. 

• Nové metody práce s žáky se speciálními výchovnými potřebami. 

 Právní vědomí pedagoga a spolupráce s jinými subjekty v místní 

 komunitě.

• Komunikace. Efektivní řešení problémů a konfliktů. Práce se skupinou 

• Speciální pedagogické a krizové intervence. 

• Školní třída – její vedení a diagnostika. 

• Komunikace s problémovým žákem a rodičem. Evaluační workshop. 

Ukazatele:
V září 2010 se do tohoto kurzu přihlásilo 15 účastníků. Do konce roku 

2010 se uskutečnily první tři moduly.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Ukazatele:
V září 2010 se do tohoto kurzu přihlásilo 18 účastníků. Do konce roku 

se uskutečnily první tři moduly.

Garance a lektorský tým:
Garantka kurzu: PhDr. Lenka Skácelová. 

Moduly lektorují: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jolana Polzová, 

Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Aleš Kuda, Markéta Exnerová, DiS., 

JUDr. Svatava Rosenkrancová, PaedDr. Jaroslava Auerová.

Zdroje financování:
Evropský sociální fond Operační program vzdělávání pro konkurence-

schopnost, projekt Centrum prevence a pomoci

Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a Rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávací instituce pod 

č. 17 403/2010-25 ze dne 28. 5. 2010 a Rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu pod č.j.: 16 656/2010-25-472.

Realizátor: Skálův Institut  

Odborná garantka: PhDr. Magdalena Frouzová.

Lektorský tým: PhDr. Magdaléna Frouzová, Mgr. Jolana Polzová, 

Mgr. Iva Burešová, Mgr. Roman Pavlovský.

Zdroje financování:
Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Koordinátorka vzdělávání pedagogických 
pracovníků:
Bc. Barbora Švaříčková

775 725 659

svarickova@stred.info



Cíl :
Hlavním cílem probačního programu je zamezení páchání trestné 

činnosti mladistvými pachateli. Dále je cílem programu zvýšit odpo-

vědnost mladých lidí za svoje chování, ovlivnit jejich pozitivní postoje 

a pomoci jim získat potřebné sociální dovednosti, kompetence, právní 

znalosti a dovednosti vztahující se k řešení situací v běžném životě.

Cílová skupina:
Nezletilí a mladiství ve věku 12 – 17 let, s rizikovými projevy v chování 

nebo kteří se dopustili méně závažné trestné činnosti.

Akreditace vzdělávací instituce: MPSV ČR č. 2008/079-I, akreditace vzdělávacího programu: MPSV ČR č. 2008/093-SP – 2008/0100-SP

Lektoři programu:
Mgr. Nora Brátková

Mgr. Jolana Polzová

Koordinátorka:
Bc. Kateřina Melánová

775 725 662

melanova@stred.info

Ukazatele:
Modul Počet účastníků:

Komunikace  8

Řešení konfliktů                                                            16

Sebepoznání          9

Krizová intervence                                                        15

Šetrná sebeobrana                                                       19

Prevence vyhoření                                                        11

Supervize                                                                     5

Etika a etické kodexy                                                   13

Celkem: 96

Ukazatele:
Počet účastníků 12

Počet skupinových sezení 11

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. 

Cílová skupina:
Kurz je určen pro sociální pracovníky státní správy, samosprávy i ne-

státních neziskových organizací, kteří chtějí získat širší škálu profesních 

dovedností a znalostí.

Spolupráce:
• Středisko Probační a mediační služby, Třebíč

• Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

• Školy a školská zařízení

Zdroje financování:
• Příspěvky účastníků

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

Právo pro každý den

Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků

Obsah :
Právo pro každý den neskupinový interaktivní program o zákonech 

a lidských právech. Každý účastník je zajímavou formou proškolen v zá-

kladech trestního, rodinného, pracovního a občanského práva tak, aby 

znal nejen práva svá, ale respektoval i práva ostatních a byl připraven 

přijmout odpovědnost za své jednání a chování. Program rozvíjí nejen 

právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti.

Tento program je akreditovaný jako probační program dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže společností Partners Czech, o.p.s. 

Obsah :
Kurz se skládá z osmi modulů, které mohou frekventanti využít 

v plném rozsahu či jednotlivě:

• Komunikace                                                                        

• Řešení konfliktů                                                            

• Sebepoznání                                                                         

• Krizová intervence                                                        

• Šetrná sebeobrana                                                       

• Prevence vyhoření                                                        

• Supervize                                                                     

• Etika a etické kodexy  

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

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Města Třebíče 

v rámci „Grantového systému Zdravé město pro rok 2010“.

Zdroje financování:
• Grantový program Zdravého města Třebíč 

• Město Třebíč a Moravské Budějovice 

Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská

775 725 667

mednanska@stred.info
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STŘED- centrum prevence a pomoci
Díky finanční podpoře z Islandu, Lichtenštejnska, a Norska, v rámci 

Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti se nám po-

dařilo rozšířit nabídku sociálních služeb s preventivním, sociálně-vý-

chovným a pedagogickým charakterem pro děti a mládež v regionu 

Moravských Budějovic. 

V rámci terénní práce bylo za dva roky trvání projektu zkontaktováno 

205 osob, probačního programu využilo 32 klientů a v klubu Su-Terén 

se vystřídalo 2 431 dětí. Také program sociální asistence a poradenství 

zaměřený na podporu rodin s dětmi byl úspěšný. Tohoto programu 

využilo 23 rodin. Několikanásobně se podařilo překročit stanovená kri-

téria u realizace preventivních programů, které absolvovalo 1004 žáků. 

Velmi úspěšné a pozitivně hodnocené jak ze strany klientů, tak ze stra-

ny spolupracujících úřadů je pořádání výchovně rekreačních táborů, 

kterých jsme za dobu trvání projektu realizovali 5 a zúčastnilo se jich 

90 dětí. S dětmi a mládeží dobrovolníci odpracovali 1344 hodin. 

Během projektu docházelo k pravidelnému i odbornému vzdělávání 

pracovníků, rozsáhlé distribuci letáků a dalších propagačních materiá-

lů a ke komunikaci s médii.

Prevence , podpora a pomoc dětem 
a rodinám na Třebíčsku
Rovněž za finanční podpory z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, 

v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mecha-

nismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, byla 

27 rodinám s dětmi poskytována služba sociální asistence v rozsahu 

380 hodin. Osm mladých lidí využilo programu sociální rehabilitace 

a 27 dětí a dospělých pomoci psychologa na 208 konzultacích. 

Ke zkvalitnění služeb přispělo jednak navyšování odbornosti pracovní-

ků, ale také pořádání konferencí, s cílem rozvíjet vzájemnou spolupráci 

mezi odbornými pracovišti v regionu.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se občané na STŘED,o.s. obra-

celi, patřily výchovné a vývojové problémy dětí a mládeže, souvisejí-

cí také často s rizikovým trávením volného času, ale i finanční potíže 

a další složité životní situace.

Dar od Studentského parlamentu 
města Třebíče do veřejné sbírky 
„Auto pro STŘED“
Dne 19. listopadu 2010 se uskutečnilo předání dobrovolného vstup-

ného z veletrhu vzdělávání Didacta 2010. Dobrovolné vstupné bylo na 

návrh Studentského parlamentu města Třebíče předáno občanskému 

sdružení STŘED. Celkovou částku 4 532,- Kč a dárkový šek převzala z ru-

kou mladých poslanců Radka Drápely a Davida Šebečka Mgr. Martina 

Bártová. Darované peníze budou spolu s ostatními penězi, získanými 

z veřejné sbírky, použity na nákup automobilu pro asistentky Střed,o.s., 

které cestují za klienty do okolních vesnic regionu Třebíč.

Významné projekty



Přehled příjmů 

 

Státní dotace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Linka důvěry STŘED 967 000

Sociální asistence, poradenství a prevence 402 505

CELKEM DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 369 505

Ministerstvo spravedlnosti ČR Probační program „Šance ve STŘEDu 150 000

CELKEM DOTACE Ministerstvo spravedlnosti ČR 150 000

Ministerstvo vnitra ČR Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením 72 000

Program Pět P 64 000

Prevence, podpora a pomoc dětem a rodinám 109 000

CELKEM DOTACE Ministerstvo vnitra ČR 245 000

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR

 CELKEM DOTACE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 165 450

CELKEM STÁTNÍ DOTACE 1 929 955

Kraj Vysočina

 

 

sociální služby 355 800

rodinná politika 3 000

dobrovolnictví 200 000

CELKEM KRAJ VYSOČINA 558 800

Města

 

 

 

 

Třebíč 198 000

Grantový program Zdravého města Třebíč 168 500

Moravské Budějovice 40 000

Náměšť nad Oslavou 3 000

CELKEM MĚSTA 409 500

Fondy ESF

 

 

 

 

 

 

 

Operační program Lidské zdroje a za-

městnanost

 

Klub Su-Terén 802 589

Sociální asistence a poradenství a program Pět P 535 383

Šance ve STŘEDu 244 603

CELKEM  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 1 582 575

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Centrum prevence a pomoci 905 487

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, STŘEDem k rovným příležitostem! 1 718 077

 CELKEM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 623 564

CELKEM FONDY ESF 4 206 139

Fondy EHP 

Blogový grant

a pomoci

STŘED – Centrum prevence a pomoci 376 447

Prevence, podpora a pomoc dětem a rodinám na Třebíčsku 651 326

CELKEM FONDY EHP 1 027 773

Fondy EU Regionální operační program NUTS 2 JV, STŘED-centrum prevence a pomoci 1 639 900

Tržby za školení 160 122

Tržby za preventivní programy: 55 600

Tržby za psychologické poradenství 95 088

Tržby za tábory a ubytování 77 700

Tržby za maloobchod 14 128

Tržby za nájem auta 3 387

Vedlejší hospodářská činnost celkem: 519 129

Nadace Vodafone  Dobrovolníci pro Su-Terén 48 401

Příjem za reklamu za reklamu 65 000

Dary 31 200

Členské příspěvky 1 500

Úroky 369

Příjem za stravenky od zaměstnanců 112 735

CELKEM PŘÍJMY 10 437 298

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

Finanční zpráva
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Přehled výdajů

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 6 681 465

mzdy zaměstnanců 4 110 746

mzdy z dohod o PP 451 485

mzdy z dohod o PČ 369 324

Mzdové náklady celkem 4 931 555

sociální pojistné zaměstnanců 1 021 515

sociální pojistné z DPČ 85 462

zdravotní pojistné zaměstnanců 367 742

zdravotní pojistné z DPČ 31 122

pojistné zaměstnavatele 18 599

Pojistné celkem 1 524 440

stravenky 225 470

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 2 051 294

potraviny 49 122

kancelářské potřeby 41 308

ostatní materiálové náklady 218 647

Pohonné hmoty 72 738

drobný majetek 1 669 478

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 1 855 439

spotřeba energie 229 608

opravy a udržování 23 647

pojištění a občerstvení dobrovolníků 12 164

ostatní daně, poplatky, úroky 142 692

odpisy dlouhodobého majetku 253 868

cestovné zaměstnanců 49 431

cestovné dobrovolníků 4 838

doprava, ubytování a stravné tábory 101 962

nájem 143 586

správa budovy v Moravských Budějovicích 17 583

telefony, internet 137 069

poštovné 15 062

právní a ekonomické služby 51 440

školení a kurzy 152 232

audity 23 750

propagace 299 201

ostatní služby 112 026

neuznané náklady 85 278

CELKEM NÁKLADY 10 588 198

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -150 900

Finanční zpráva
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Děkujeme všem za Váš zájem o činnost organizace a podporu našich programů a aktivit!

Poděkování

Spolupráce STŘED,o.s. a VIA – ALTA
Občanské sdružení STŘED a společnost VIA ALTA a.s. uzavřely v pátek 

1. října 2010 dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci. Jedná se 

o ojedinělý případ stvrzení zájmu dlouhodobé spolupráce mezi nezis-

kovým a podnikatelským sektorem. Běžnou praxí v současném vzta-

hu spíše bývá jednorázová nesystémová podpora samostatných akcí. 

Tuto praxi chtějí partneři změnit a inspirovat tak další organizace. VIA 

ALTA a.s. je přední třebíčskou inženýrskou společností zaměřující se 

na projekci, inženýring, řízení a dodávky investičních celků a projektů. 

Obě organizace nalezly společný zájem ve zlepšování společenského 

prostředí a vzájemné pomoci pro dosahování svých cílů. 

Vánoční stromky
První neděli adventní probíhala v prostorách Klubu mládeže Hájek 

v Třebíči již tradiční akce „Vánoční stromky – jak je zdobí zajímavé 

osobnosti kraje“. Celou akci zaštítila předsedkyně Poslanecké sně-

movny Miroslava Němcová, která zároveň ozdobila jeden ze stromeč-

ků podle vzoru své maminky. Další stromečky ozdobily Mgr. Martina 

Bártová – ředitelka občanského sdružení STŘED, Eva Bergmanová 

a Hana Kochtíková - dobrovolnice z Dobrovolnického centra, STŘED, 

o.s.. Svými nápady, jak ozdobit vánoční stromeček, přispěla i mís-

tostarostka Města Třebíč Ing. Marie Černá a zastupitelka Města Třebíč 

Ing. Irena Hejzlarová. Součástí programu byla výstava pěti ozdobe-

ných stromků, koncert kytarového souboru ZUŠ Třebíč, pásmo koled 

v podání třebíčského Dětského pěveckého sboru Slunko a koncert 

KrisKrosKvintetu, který je složený z bývalých sólistů známého soubo-

ru Bambini di Praga. Celým večer provázel hlas moderátora, ředitele 

Horáckých novin pana Mgr. Milana Nohy.

Pomáháme s problémy 

Slavnostní otevření detašovaného pracoviště 

STŘED,o.s.v Moravských Budějovicích

Za účasti zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina, radního Mgr. Petra 

Krčála, starosty Města Moravské Budějovice Ing. Vlastimila Bařinky, tisko-

vé mluvčí Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod 

Ing. Kateřiny Kůrkové a senátora Parlamentu ČR pana Ing. Vítězslava 

Jonáše zahájilo v úterý 14. 9. 2010 občanské sdružení STŘED oficiálně 

činnost v nových prostorách bývalé Královopolské strojírny na ulici Hu-

sově v Moravských Budějovicích. Díky dotaci z fondů EU přes 10 milionů 

korun byly otevřeny skvělé prostory pro provoz nízkoprahového klubu 

Su-Terén, pro realizaci preventivních a vzdělávacích programů a ostat-

ních služeb a aktivit STŘEDu v Moravských Budějovicích. 

Nové prostory si prohlédlo na 60 návštěvníků z řad odborné veřej-

nosti. Vedoucí odborů sociálních věcí měst Třebíč - Mgr. Martinu 

Machalovou, Moravských Budějovic - Ing. Janu Loiblovou, Náměště 

nad Oslavou - Ing. Tomáše Nevrtala a Střediska probační a mediační 

služby - PaedDr. Jaroslavu Auerovou zajímala nabídka programů pro 

mládež s rizikovými projevy v chování, ředitelé škol se informovali na 

obsah programů primární a sekundární prevence pro třídní kolektivy. 

Významné akce






