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Nebojíme se pomáhat!

Úvodní slovo

Nebojíme se pomáhat!
Vážené dámy, vážení pánové,
čtenářky, čtenáři, přátelé,
rok 2011 uplynul jako voda. Zaběhlé dobrovolnické programy, terénní a ambulantní
služby sociální prevence, ambulance klinické psychologie i programy primární prevence
využívalo čím dál víc klientů a nové aktivity pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
a vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků si hledají své „místo na slunci“.
Přijali jsme novou vizi a hodnoty organizace a snažíme se je naplňovat každodenní prací
v zájmu pomoci druhým. Realizace nového projektu podpořeného z Fondů ESF „Vzdělávání ve STŘEDu“ napomáhá zvyšování kompetencí, profesionality a odborného růstu
vedoucích a sociálních pracovníků organizace.
Těšíme se ze spolupráce v rámci Komunitního plánování sociálních služeb i Komise prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče a snažíme se být městu aktivními konzultanty a realizátory potřebných služeb a programů. Přes 10 let působíme v kraji
Vysočina a máme dobrý pocit z toho, že jsme jako „neziskovka“ vždy přijímáni a považováni za seriózního a spolehlivého partnera samosprávy.
Domníváme se, že potřebných občanů a tedy práce pro neziskový sektor v sociální oblasti bude stále dost. Nemáme ambice nahrazovat roli státu a samosprávy. Chceme být
nablízku a rychle reagovat na poptávku komunity. Kromě problémů spojených s transformací péče o ohrožené děti, sociální reformou, se zajištěním bezpečí občanů regionu,
nás zajímá i téma výchovy dětí k toleranci, odpovědnosti, solidaritě a další témata, kde je
prostor pro uplatnitelnost firem našeho formátu.
Dovoluji si Vám všem poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete. Vaše spokojenost je
naší hlavní motivací a motorem, který nás žene kupředu.

Martina Bártová
ředitelka sdružení
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O nás

Třebíč

Moravské Budějovice

STŘED,o.s.
Sídlo sdružení: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 00 Moravské Budějovice
Rudíkov 2, 675 05
Kontakt: tel. 568 843 732, email: sdruzeni@stred.info
Právní forma: občanské sdružení
Statutární zástupce, ředitelka sdružení: Mgr. Martina Bártová
Registrace: MV ČR pod r.č. V-S/1-1/45062/00-R
ze dne 24.10.2000 a dále dle změny ze dne 21.5.2009
Supervizor:
Mgr. Jolana Polzová
Mgr. Nora Brátková

Rudíkov

Hodnoty:
• Profesionalita
• Odborný růst
• Zodpovědnost
• Otevřená komunikace
• Loajalita
Cílová skupina:
• Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené rizikovými jevy
• Rodiny s dítětem
• Osoby se zdravotním postižením a senioři
• Osoby v krizi
• Osoby v obtížné životní situaci
• Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
• Sociální pracovníci
• Pracovníci škol a školských zařízení
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O nás
STŘED,o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

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

Ambulance klinické psychologie

Vzdělávání

Externí supervize, metodika
a diagnostika, vlastní činnost
Zástupce ředitele

Dobrovolnické centrum

Program pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Ostatní dobrovolnické programy

Program Pět P

Sociální asistence a poradenství

NZDM eMBečko - výchovně rekreační tábory

Linka důvěry STŘED

Šance ve STŘEDu

Programy primární prevence

Centrum prevence a pomoci
Ostatní projekty

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2010

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

Poslání:
Posláním programu je poskytnutí psychologické podpory lidem, kteří
se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami.
Cíl:
• Předcházet psychickým obtížím a duševním poruchám.
• Diagnostikovat a léčit duševní poruchy.
• Stabilizovat již rozvíjející se duševní poruchy.
• Preventivně působit na progresi či recidivu již vzniklých onemocnění.
• Minimalizovat sociálně patologické jevy.
Cílová skupina:
• Děti, mládež a dospělí.
Zásady:
• Ochrana osobních údajů a zachování povinnosti mlčenlivosti
(mimo případy vymezené zákonem).
• Vytvoření bezpečného prostoru, zachování lidské důstojnosti.
• Individuální přístup k uživateli služby založený na terapeutickém
vztahu.
• Podpora klienta.
• Příslušná odbornost pracovníka poskytujícího psychologické služby.
• Respektování volby klienta.
• Vedení k nezávislosti na službě.
• Uživatel služby se sám podílí na průběhu poskytování služby.
• Vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání.

Obsah:
V ambulanci klinické psychologie byla poskytována individuální
a rodinná psychoterapie a poradenství, individuální supervize, externí
supervize a kazuistické semináře. Dále byla prováděna komplexní psychologická diagnostika.
Nejčastěji řešenou problematikou u dětí a mládeže byly výchovné obtíže (záškoláctví, krádeže, útěky z domova, abusus návykových 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 psychosomatickými obtížemi. Rodinné konzultace byly dále zaměřeny často na stabilizaci vztahů v rodině
po jejím rozpadu.
Externí supervize byla poskytována následujícím organizacím –
Občanské poradně Třebíč, Občanské poradně Jihlava, Občanské poradně Havlíčkův Brod, Občanské poradně Nové Město na Moravě
a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Ukazatele:
Rodinná konzultace
Individuální konzultace - dospělý
Individuální konzultace - dítě
Psychologické vyšetření
Supervize - individuální
Supervize - skupinová
Celkový počet nových klientů v roce 2011 : 81

153
184
35
27
78
32

Spolupráce:
• Zdravotnická zařízení –dětští a praktičtí lékaři
• Ostatní programy STŘEDu
• Město Třebíč a Moravské Budějovice
• Školy
• Dětské domovy
• Občanská poradna Třebíč
• Policie ČR
Zdroje financování:
• Smlouva se zdravotní pojišťovnou - Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vedoucí programu:
Mgr. Nora Brátková
E-mail: bratkova@stred.info
Telefon: 775 725 660
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Dobrovolnické centrum
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením je akreditován pro oblast dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě.
Poslání:
Posláním programu je pomáhat prostřednictvím dobrovolníků tam,
kde je potřeba.
Cíl:
• Šířit osvětu o dobrovolnictví.
• Oslovovat a získávat nové dobrovolníky pro naše programy.
• Zajišťovat dobrovolníkům potřebné zázemí (motivace, výcviky,
další vzdělávání, supervize, pojištění, proplácení cestovného,
nefinanční odměňování apod.).
Cílová skupina:
Primární cílová skupina:
• Dobrovolníci – jsou lidé, kteří ve volném čase věnují svou energii,
vědomosti a dovednosti ve prospěch jiných lidí bez nároku na
finanční odměnu. Jsou to lidé starší 15-ti let.
• Přijímající organizace – organizace, které se rozhodly využívat
pomoc dobrovolníků (domovy pro seniory, dětské domovy,
školní družiny, mateřská a rodinná centra, kluby pro děti
a mládež, stacionáře apod.).
Sekundární cílová skupina:
Do sekundární cílové skupiny řadíme ty, kterým se věnují naši dobrovolníci v jednotlivých programech - děti a mládež, rodiny s dětmi,
senioři, osoby se zdravotním postižením.

Obsah:
Na začátku roku bylo naší dobrovolnici Hance Kochtíkové z Třebíče
uděleno ocenění Křesadlo 2010.
V tomto roce jsme realizovali dva výcviky, zaměřené na sebepoznání
dobrovolníků. Dobrovolníci absolvovali psychologickou diagnostiku
a jednou měsíčně se účastnili pravidelných supervizních setkání.
Po zaškolení začali dobrovolníci docházet do přijímajících organizací. Zde se nejčastěji zaměřovali na náplň volného času dětí, mládeže
a seniorů, vytvářeli pro ně program, pomáhali začít s novými zálibami,
chodili s nimi na procházku, předčítali. Dobrovolnické centrum uspořádalo Motivační víkend.
Úkolem koordinátorek tohoto programu bylo získávání dobrovolníků,
zajištění náborů, výcviků, psychologických diagnostik, supervizí, ale
také motivace dobrovolníků k jejich další činnosti. Zároveň byly koordinátorky v kontaktu s pracovníky přijímajících organizací. Komunikovaly s nimi o smyslu dobrovolnické činnosti, o nových možnostech
a případných zlepšeních.
Dobrovolnické centrum uspořádalo nebo se aktivně zapojilo do
8 jednorázových akcí, na kterých pomáhalo 18 dobrovolníků.

Ukazatele:
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

8
553

10
1399

18
1952

11
1072

4
0

15
1072

Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

Počet zájemců o dobrovolnictví:
(nezapojili se)

18

11

29

Počet Výcviků dobrovolníků:
Počet supervizí dobrovolníků:

2
8

2
9

2*
17

Počet dobrovolníků:
Počet hodin:
Ostatní dobrovolnické programy
Počet dobrovolníků:
Počet hodin:

*Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.

Spolupráce:
Přijímající organizace:
• Město Třebíč
• Pedagogicko psychologická poradna Třebíč
• Město Třebíč, Klub Naděje
• Diana, o.p.s.
• Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových
• Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova
• Domov bez zámku, o.p.s., Náměšť nad Oslavou
• Dětský domov, Náměšť nad Oslavou
• Domov pro seniory, Náměšť nad Oslavou
• Město Moravské Budějovice
• Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice
• NZMD eMBečko, STŘED,o.s.
• Mateřské centrum Andílci, Hrotovice
• Domov pro dětský život, Na počátku, o.s.
• Domov na zámku, ČCE Diakonie - středisko v Myslibořicích
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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
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659

Program Pět P
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 programu 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.).

Obsah:
Program Pět P je dobrovolnický program, jehož náplní je pravidelný kontakt mezi dobrovolníkem a dítětem. Děti, které se zapojily do
programu, měly nejčastěji problémy v těchto oblastech: navazování
vztahů s vrstevníky, chování doma a ve škole, snížené sebevědomí, samostatná příprava do školy.
Koordinátorky programu vyhledávají pro tyto děti vhodné dobrovolníky. 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 10 měsíců. Dvojice se vídá jednou
týdně na 2-3 hodiny a tráví spolu volný čas - chodí na procházky, povídají si, sportují, navštěvují kulturní či sportovní akce apod. Dětem byla
rovněž nabídnuta účast na letních výchovně rekreačních táborech,
které STŘED,o.s. organizuje.

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.
Ukazatele:

Počet dvojic:
Počet hodin:
Počet Výcviků dobrovolníků:
Počet supervizí:

Třebíč

Moravské
Budějovice

Celkem

3
5
2
8

2
44
2
9

5
49
2*
17

*Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
• Gymnázium Třebíč
• Hotelová škola Třebíč
• Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třebíč
• Západomoravská vysoká škola Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
• Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Ministerstvo vnitra ČR
Vedoucí programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659
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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 programu 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:
• Rodiny s dítětem/dětmi (0-15 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.
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.
Ukazatele:
Individuální práce s rodinou
počet rodin
počet konzultací
počet jednorázových kontaktů
počet dětí
počet hodin přímé práce
průměrná délka spolupráce

69
737
16
160
1019
7,5 měsíců

SKUPINA VŠETEČKA
počet účastníků
počet hodin přímé práce
počet setkání

15
36
24

SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY
počet seminářů, přednášek, konferencí
počet účastníků

9
104

Na základě rozhodnutí Dotační komice MPSV je STŘED,o.s. organizací
uznanou MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodiných
aktivit. Individuální sociální práce v ohrožených rodinách a pořádání
veřejných iniciativ, kulatých stolů, případových konferencí, přednášek
pro laickou i odbornou veřejnost je součástí projektu „Sociální asistence, poradenství a prevence“ podpořeného ze státního rozpočtu MPSV.
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Obsah:
V rámci programu 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 předcházet ohrožení vývoje dětí.
2. Semináře a přednášky pro odbornou i širokou veřejnost
Jejich cílem je zvyšování kompetencí a informovanosti rodičů z oblasti
výchovy dětí.
Přednášky se věnují tématům: Vývoj dětské kresby a Hyperaktivní dítě,
co s tím?
Semináře se zaměřují na témata: Komunikace s dítětem, Sourozenecké
vztahy a Hranice ve výchově.
3. Skupinová práce s dětmi
VŠETEČKA – skupinová arteterapie. Pomáhá dětem zvládnout různé
tíživé 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 emoční, s potížemi s adaptací v kolektivu, s komunikačními a výchovnými problémy.

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť nad Oslavou
• Obecní úřad Rudíkov
• Občanská poradna Třebíč
• RC Korálky Moravské Budějovice
• ZŠ a MŠ Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• MŠ Tasov
• MŠ Čtyřlístek Třebíč
• MŠ Mohelno
• MŠ Moravské Budějovice
• Ambulance klinické logopedie Mgr. Kabrhelová
Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• MPSV, ORP
• Kraj Vysočina
Vedoucí programu:
Mgr. Marcela Frgálová
E-mail: frgalova@stred.info
Telefon:775 725 661

NZDM eMBečko
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:
Posláním programu 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 atp.).
Cíl:
Cílem programu 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
události (jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských
vztazích atp.) 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 služby, který znemožňuje poskytnutí služby.
Zásady:
1. Nízkoprahovost:
• anonymní poskytování služby,
• bezplatnost služby,
• místní a časová dostupnost služby,
• klienti se nemusí registrovat.
2. Individuální přístup ke klientům.
3. Podporovat klienta, aby dokázal samostatně zvládat životní situace
a byl zodpovědný za svoje jednání.

Obsah:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko v Moravských Budějovicích je sociální služba, kterou využívají děti a mládež čtyřikrát
týdně. Dva dny v týdnu mají možnost navštěvovat klub a dvakrát
týdně chodí terénní pracovníci do lokalit přímo za nimi.
V roce 2011 proběhla řada změn a inovací. V polovině roku došlo
k sjednocení názvu ambulantní a terénní formy služby, ze Su-Terénu
se tedy stalo eMBečko. Byla posílená terénní forma služby a vyvíjeny
aktivity v lokalitách, které mládež navštěvuje.
Po celý rok pracovníci pomáhali klientům s jejich nepříznivými situacemi, jako jsou problémy v rodině, experimentování s návykovými
látkami, šikana, sexuální debut, kyberšikana apod. Klientům bylo poskytováno poradenství, krizová intervence a dlouhodobá případová
práce. Kromě individuální práce s klienty probíhaly také preventivní
programy, které měly většinou formu skupinové práce. Během roku
byly pro klienty nachystány témata o škole, partnerských a vrstevnických vztazích, bezpečnosti na internetu a o závislostech. Proběhly besedy s odborníky z daných oblastí, např. s městskou policistkou
a s pracovnicí K-centra.
V rámci terénní formy služby se uskutečnila akce na skateparku Alcohol free party, která zakončila letní prázdniny. Zúčastnilo se jí přes
130 mladých lidí a lze jí hodnotit jako více něž úspěšnou. Významnou
činností je uskutečnění jarního pobytu, kdy se poprvé vydali pracovníci s klienty zdolávat mrákotínský kopec na lyžích. Další výjezdy,
které už byly pouze jednodenní, se směřovaly do Třebíče, Znojma,
Telče a Moravského Krumlova.
Na jaře služba prošla hodnocením kvality od profesní organizace České asociace streetwork a stala se tak jejím plnohodnotným členem.

Ukazatele:
Rok 2011
Počet klientů
Počet kontaktů
Počet provozních dní
Počet provozních hodin
Počet klientů na jednorázových akcích
Počet kontaktů na jednorázových akcích

51
1646
181
668
81
381

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení NUTS II JV
• Česká asociace streetwork
Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
• Město Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská
E-mail: mednanska@stred.info
Telefon: 775 725 667
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Výchovně - rekreační tábory
K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Cíl:
Prázdninové pobyty mají především výchovně rekreační charakter,
tzn., že se snaží zážitkovou formou přispívat ke snižování rizikového
chování dětí a mládeže a učí je jak smysluplně využívat volný čas.
Nabízí neorganizovaným dětem a mládeži možnost strávit volný čas
v přírodě s partou nových kamarádů. Dalším cílem je zapojit děti a mládež do skupiny vrstevníku a přispět tak ke zlepšení jejich fungování
v kolektivu. Při výchovně rekreačních pobytech klademe důraz na spolupráci, fungování ve skupině, sebepoznání, učíme děti a mládež jak
mají spolu vycházet, komunikovat, atd.
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 neorganizovaně, chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit, nebo
jsou ze sociálně slabých rodin.

Obsah:
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení volného času. Vedoucí s dětmi pracují na sebepoznání, rozvíjí vhodné
způsoby komunikace a žádoucí jednání, to vše na pozadí týmových
her a aktivit. Výrazným specifikem táborů je individuální přístup k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se pobytových akcí
účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích, kteří mají
možnost sledovat individuální potřeby a chování dětí.
V roce 2011 jsme uskutečnili jeden příměstský tábor pro malé děti
v Rudíkově a druhý tábor v Jedově u Náměště nad Oslavou. Letní dílny
pro malé se nesly v duchu sebepoznání a skupinových her. Turistická
základna v Jedově se na týden proměnila na letní filmovou školu, kde
se na konci předávali Oskaři za zdařilé snímky.
Účast dětí a mládeže na pobytových akcích je motivována a doporučována rodinám pracovníky sociálních odborů městských úřadů.

Ukazatele:

Počet účastníků
Počet táborů

Výchovně rekreační
tábor Jedov

Výchovně rekreační
tábor Rudíkov

Celkem

19
1

18
1

37
2

Spolupráce:
• Město Třebíč a Moravské Budějovice
• Město Jemnice
• Základní a mateřská škola Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• Obec úřad Rudíkov
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Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Příspěvky účastníků
• MVČR, Odbor prevence kriminality
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská
E-mail: mednanska@stred.info
Telefon: 775 725 667

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

Poslání:
Posláním programu 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 programu 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,
• uživatel vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.

Obsah:
Program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem. Při jeho realizaci úzce spolupracujeme se Střediskem probační
a mediační služby v Třebíči a Městským úřadem v Třebíči - 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 zákonným zástupcům snažíme poskytnout
pomoc a podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět
k eliminaci problémového chování apod.
V roce 2011 byly nejčastějším důvodem pro využívání služby školní problematika (špatné známky, nevhodné chování vůči kantorům,
příprava na budoucí povolání, volba vhodné školy), problematické
vztahy s rodiči a vrstevníky a páchání méně závažné trestné činnosti
(poškození cizí věci, krádež). Uživateli služby byli v 13 případech chlapci a v 5 případech dívky.

Cílová skupina:
• Děti a mládež ve věku od 12 do 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.
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.
Ukazatele:

Počet uživatelů
Počet konzultací
Počet kontaktů

Třebíč

Moravské
Budějovice

celkem

14
170
51

4
44
34

18
214
85

Spolupráce:
• Středisko probační a mediační služby v Třebíči
• Město Třebíč
• Ambulance klinické psychologie, STŘED, o.s.

Zdroje financování:
• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.
E-mail: svobodova@stred.info
Telefon: 775 725 657
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Programy primární prevence
Programy primární prevence STŘED,o.s. dne 1. 11. 2010 prošly úspěšně procesem certifikace způsobilosti poskytovatelů programu primární prevence
podle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek.
Poslání:
Posláním programů primární prevence je poskytovat skupinové aktivity, které napomohou ke snižování výskytu rizikového chování, větší informovanosti a prevenci možného kriminálního chování u dětí a
mladistvých. Naší snahou je předcházet možným typům sociálního
selhání – abúzu drog a jiných návykových látek, předčasnému 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.

Obsah:
Obsah programů, formy a metody realizace odpovídají charakteristikám dané cílové skupiny, pro kterou je konkrétní program určen. Lektoři 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
a s cílovou skupinou.
Programy všeobecné primární prevence
• Mateřské školy: Jak jednají nejmenší?
• Základní školy: Jednorázové programy: Chraň si své bezpečí!,
(Ne)bezpečně na síti, Závislosti ne! Umím poskytnout první pomoc?
Jak se člověk může stát obětí? Mezilidská tolerance, Subkultury,
Poruchy příjmu potravy, O sexu.cz, TY A JÁ = MY. Dlouhodobé
programy: Od první třídy bezpečně a bez rizika, Na tenkém ledě,
Nebojím se říct droze ne?, No jo… zase drogy.
• Střední školy: Jednorázové programy: Subkultury, Poruchy
příjmu potravy.
Programy selektivní primární prevence: Šitý na míru, Vztahy ve třídě.

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
Ukazatele:

Počet škol:
Počet žáků:
Počet programů:

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

celkem

14
2808
148

9
833
44

3
94
5

26
3735
197

Spolupráce:
Třebíč a okolí:
MŠ Čtyřlístek, Třebíč
ZŠ Horka Domky, Třebíč

Programy selektivní primární prevence:

ZŠ Týnská, Třebíč
ZŠ Cyrilometodějská, Třebíč
ZŠ Benešova, Třebíč
ZŠ Bartuškova, Třebíč
ZŠ Na Kopcích, Třebíč

ZŠ Okříšky
ZŠ Čáslavice
ZŠ Otokara Březiny, Jaroměřice
nad Rokytnou
ZŠ a MŠ Rouchovany
ZŠ Rudíkov
ZŠ a MŠ Trnava
Hotelová škola Třebíč
Výchovný Ústav, Velké Meziříčí

ZŠ Budišov

SSOŠ a SOU s. r. o., Třebíč

ZŠ Kpt. Jaroše, Třebíč

Moravské Budějovice a okolí:
MŠ Police
ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
ZŠ Dobrovského, Moravské Budějovice
ZŠ Lesonice
ZŠ Lubnice
ZŠ a MŠ Třebelovice
ZŠ Domamil
Náměť nad Oslavou a okolí:
Dětský domov Náměšť nad Oslavou
ZŠ při DPL Velká Bíteš
MŠ Náměšť nad Oslavou
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ZŠ a MŠ Budkov
ZŠ a MŠ Třebelovice
ZŠ Mladoňovice
ZŠ Višňové
ZŠ Budkov
Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

Počet škol:
Počet žáků:
Počet programů:

13
454
24

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vedoucí programu:
Mgr. Kateřina Melánová
E-mail: melanova@stred.info
Telefon: 775 725 662

Centrum prevence a pomoci
Poslání:
Prostřednictvím odborných služeb nabídnout dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům komplexní pomoc, potřebné informace
a podporu při řešení akutních problémů spojených s výchovou, vzděláváním, životními změnami, narušenými vztahy apod.
Cílová skupina:
• Děti, mládež ve věku 6 – 20 let a jejich rodiče (zákonní zástupci).
• Pedagogičtí pracovníci a žáci ZŠ a SŠ.
Ukazatele:
Počet klientů
dlouhodobí
jednorázoví
Počet konzultací
individuální
rodinné
Počet žáků
Počet pedagogů
Počet třídních kolektivů

33
23
10
66
43
23
297
16
15

Spolupráce:
• Pedagogové ZŠ a SŠ v Moravskobudějovickém a Třebíčském regionu
• Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
• Dětský domov Budkov

Obsah:
Centrum prevence a pomoci v loňském roce realizovalo psychologické služby a odborné poradenství pro rodiče a děti. Nejčastějšími
důvody pro navázání dlouhodobé případové práce a podpory byly
výchovné problémy (experimentování s návykovými látkami, drobné
krádeže, vzdorovitost, porušování pravidel), problémy ve škole (obtíže
se začleňováním do školního kolektivu, zhoršení prospěchu, specifické
poruchy učení), vztahové obtíže (narušené vrstevnické vztahy, problematické vztahy s rodiči, nerespektování autorit, násilí ke druhé osobě).
V rámci Centra prevence a pomoci byla navázána spolupráce s patnácti třídními kolektivy. Byly realizovány dva typy programů: „Vztahy ve
třídě“ (prevence šikany a budování zdravého klimatu ve třídě) a „Šitý
na míru“ (Řešení problémových vztahů či situací v třídním kolektivu).
Pedagogové tvořili součást práce se třídou. Probíhaly s nimi konzultace o situaci ve třídě, o náplni a průběhu programu a následné práci
s kolektivem. Nejčastěji pedagogové projevují zájem o programy v případě obměny kolektivu, anebo po řešené šikaně ve třídě.

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská
E-mail: mednanska@stred.info
Telefon: 775 725 667
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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 prostřednictvím telefonického hovoru
poskytovat pomoc lidem (především) z Vysočiny v obtížné životní situaci, kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství
a pomoc v krizi poskytujeme také formou e-mailu a chatu.
Cíl:
Cílem programu 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. Linku
důvěry STŘED může kontaktovat kdokoliv. Pokud uživatel potřebuje
jiný typ služby (např. lékařskou péči, právní poradenství, psychoterapeutickou péči), jsou mu poskytnuty příslušné kontakty.

Obsah:
Na Linku důvěry STŘED se nejčastěji obraceli lidé s potížemi ve vztazích, s osobními problémy, se sebevražednými úvahami či lidé trpící
osamělostí. Oproti předchozím rokům zaznamenala Linka důvěry
STŘED nárůst kontaktů týkajících se zneužívaných a zanedbávaných
dětí, domácího násilí nebo finančních či bytových problémů.
V kontaktech byly mimo jiné poskytnuty informace o dostupných službách z psychosociální a zdravotnické oblasti v kraji Vysočina.
Celkový počet kontaktů v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem
zaznamenal nárůst o necelých 50%, což svědčí o poměrně prudce
stoupajícím zájmu veřejnosti o tuto službu. Zvláště poradenství formou e-mailu a chatu bylo v loňském roce klienty hojně využívané.
Služba je poskytována na telefonních číslech 568 44 33 11 a 775 22
33 11, na Linku důvěry STŘED se mohou lidé obracet také prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu linkaduvery@stred.info. Odpověď
na e-mailové dotazy je klientům odesílána zpět do 48 hodin. Provozní doba služby je každý den od 8 do 22 hodin, a to včetně víkendů
a svátků.
Poradenství formou chatu je poskytováno na webové adrese www.
elinka.iporadna.cz, a to vždy v pondělí, pátek a sobotu od 19 do 21
hodin a v úterý od 10 do 12 hodin.

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 celkem1418
• z toho telefon 973
• z toho e-mail 145
• z toho chat 300
Spolupráce:
• Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Jihlava
• Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
• Občanská poradna Třebíč
• o. s. InternetPoradna.cz

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Kraj Vysočina
• Zájezdy.cz
Vedoucí programu:
Lenka Fabíková
E-mail: fabikova@stred.info
Telefon: 775 725 656
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Vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků
Akreditace vzdělávací instituce, MŠMT, č. j. 17 403/2010-25.
Akreditace vzdělávacího programu:
• Nové možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
č. j. 16 656/2010-25-472.
• Zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, č. j. 11947/2011-25-288.

Akreditace vzdělávací instituce, MPSV, č. j. 2008/079-I.
Akreditace vzdělávacího programu:
• Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků,
č. j. 2008/093-SP - 2008/0100-SP.

Cíl:
Cílem vzdělávacích kurzů je zvyšování kompetencí pedagogických
pracovníků při začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Dále jsou kurzy zaměřeny
na uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích
metod.

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:
Pracovníci škol a školských zařízení

Cílová skupina:
Sociální pracovníci státní správy, samosprávy a nestátních neziskových
organizací

Název programu:
Nové možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
v rozsahu 80 hodin.
Lektorský tým:
PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jolana Polzová, Mgr. Jan Žufníček,
Mgr. Aleš Kuda, Markéta Exnerová, DiS., JUDr. Svatava Rosenkrancová,
PaedDr. Jaroslava Auerová
Název programu:
Zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami v rozsahu 50 hodin.
Lektorský tým: PhDr. Magdaléna Frouzová, Mgr. Jolana Polzová,
Mgr. Iva Burešová, Mgr. Roman Pavlovský
Ukazatele:
Nové možnosti – 80 h.

Zvyšování
kompetencí – 50 h.

20
15
8z8

15
11
6z6

Přihlášených:
Úspěšně ukončilo:
Realizovaných modulů:

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Koordinátorka programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659

Obsah:
Kurz se skládá z osmi modulů:
1. Komunikace
1 den/ 8 hod.
2. Krizová intervence
2 dny/ 16 hod.
3. Řešení konfliktů
1 den/ 7 hod.
4. Sebepoznání
1 den/ 7 hod.
5. Prevence vyhoření
1 den/ 7 hod.
6. Supervize
1 den/ 7 hod.
7. Etika a etické kodexy
1 den/ 8 hod.
8. Šetrná sebeobrana
1 den/ 8 hod.
Tyto moduly mohou frekventanti využít v plném rozsahu či jednotlivě.
Kurz je realizován v prezenční formě, účast frekventantů v jednotlivých
modulech bude evidována. Za absolvování všech osmi modulů získají účastníci komplexní osvědčení o celoživotním vzdělávání v celém
programu.
Lektorský tým:
Mgr. Jolana Polzová
Mgr. Nora Brátková
Ukazatele:
Modul

POČET ÚČASTNÍKŮ

Komunikace

15

Řešení konfliktů

12

Sebepoznání

13

Krizová intervence

9

Šetrná sebeobrana

10

Prevence vyhoření

4

Supervize

4

Etika a etické kodexy

5

Celkem

72

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Koordinátorka programu:
Lenka Homolková
E-mail: homolkova@stred.info
Telefon: 776 725 669
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Náhradní rodinná péče
Poslání:
Posláním programu je podporovat a doprovázet rodiny, kterým byly
svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Program má minimalizovat riziko nezvládnutí výchovy dítěte a eliminovat tak příp. neúspěšnost náhradní péče vedoucí k navrácení dítěte zpět do ústavu.
Cíl:
Cílem programu je zvýšení povědomí náhradních rodičů o sociálních
službách a jejich právech v oblasti náhr. rodinné péče.
• pěstouni přijímají a využívají poradenskou službu,
• pěstouni si průběžně doplňují odborné znalosti a dovednosti,
• pěstouni využívají podpory při rozvíjení a prohlubování
sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou.
Cílová skupina:
• Rodiny, kterým byly svěřeny děti do pěstounské či poručenské péče.

Obsah:
Program podporuje nové role náhradního rodičovství, schopnosti
a dovednosti pěstounů při hledání informací a prostoru pro sdílení
vlastních zkušeností při výchově svěřených dětí. Zaměřuje se také na
pomoc při hledání vhodných metod práce s konkrétním dítětem, které se může potýkat s případnými potížemi v nové rodině. Dále na pomoc při výchově dětí se specifickými obtížemi, nácvik chování rodičů
v zátěžových situacích, vytváření krizových plánů pro pravděpodobné
rizikové situace rodiny, doporučení dalších odborných služeb, volnočasových aktivit apod
Tato služba je náhradním rodinám nově k dispozici až od 2. pololetí roku 2011. Během této doby byl pro předmětnou cílovou skupinu
uspořádán 1 víkendový pobyt, Mikulášská besídka a 3 individuální
konzultace.

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.
Ukazatele:
Třebíč

Moravské
Budějovice

celkem

Počet konzultací

1

1

2

Pobytová setkání, akce
- počet dospělých
- počet dětí

59
58

3
5

62
73

Individuální práce s rodinou

Spolupráce: 		
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Ambulance klinické psychologie STŘED, o.s.

Zdroje financování:
• Kraj Vysočina
Vedoucí programu:
Dobroslava Aubrechtová
E-mail: aubrechtova@stred.info
Telefon: 775 725 685
Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2011

Významné akce
Alcohol Free Party
v Moravských Budějovicích – 31. srpna 2011
Poslední prázdninový den mohli mladí lidé v Moravských Budějovicích
zajít na netradiční akci nazvanou Alcohol Free Party. Mnoho mladých
lidí si nedokáže představit dobrou party bez alkoholu a tato akce byla
příkladem toho, že to bez alkoholu jde. Návštěvníci skateparku si užili
bike a skate exhibice, street art a stolního fotbálku. K dispozici byla krytá hudební scéna s nealkoholickým barem, bezpečným pro nezletilé
a abstinenty. Atmosféru zajistil DJ´s Coffi a Seegr a jemnická hip hopová kapela MMM Crew. Party pořádalo nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež NZDM eMBečko občanského sdružení STŘED.

Den otevřeného dvorku
v Moravských Budějovicích - 13. září 2011
Zástupci Kraje Vysočina Ing. Alena Vidláková a Mgr. Petr Švanda, místostarosta Města Moravské Budějovice Jan Kocáb a ředitelka občanského sdružení STŘED Mgr. Martina Bártová v úterý 13. 9. 2011 oficiálně
zahájili chod nově upraveného víceúčelového hřiště na ulici Husově
v Moravských Budějovicích.
Díky dvěstětisícové dotaci z Kraje Vysočina na projekty z oblasti prevence kriminality a padesátitisícovému příspěvku z rozpočtu Města
Moravské Budějovice bude sloužit návštěvníkům nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež „eMBéčko“ k odpoledním hrám zpevněný
povrch dvora, trampolína, streetbalový koš a houpačky. Na bezpečnost
dětí budou dohlížet pracovníci zařízení.
Občanské sdružení STŘED je v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé Královopolské strojírny na Husově ulici více než rok a návštěvníků
stále přibývá. Zázemí zde kromě dětí a mladých lidí mají i dobrovolníci,
rodiče a učitelé.

Vánoční stromky
V Třebíči – 4. prosince 2011
S akcí „Vánoční stromky – jak je zdobí zajímavé osobnosti“ přijela po
čtvrté do STŘEDu paní Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Jako každý rok přivezla zajímavý hudební dárek pro návštěvníky tradiční vánoční akce a to koncert
dívčího pěveckého sboru Cancioneta Praga. Součástí programu bude
vernisáž výstavy vánočních stromků, jak stromky zdobí významné
ženy regionu Martina Bártová – ředitelka občanského sdružení STŘED,
Lenka Blažková a Blanka Neumanová – dobrovolnice STŘED,o.s. Svými nápady jak ozdobit vánoční stromeček přispěli i Marie Jonášová
– manželka pana senátora Jonáše, Marie Černá - místostarostka města
Třebíč, Irena Hejzlarová - zastupitelka města Třebíč, a Božena Fáberová
– ředitelka Domova pro seniory Koutkova-Kubešova Třebíč.
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Finanční zpráva - přehled příjmů v r. 2011
Státní
dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Linka důvěry STŘED

967 000,00

Sociální asistence, poradenství a prevence

299 825,00

CELKEM DOTACE MPSV
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR

Probační program „Šance ve STŘEDu“

179 740,00

CELKEM DOTACE MS

179 740,00

Dobrovolnictví

64 000,00

Pět P

30 000,00

Prevence kriminality - Poradenství a letní dílny

64 000,00

CELKEM DOTACE MV ČR
CELKEM STÁTNÍ DOTACE
Kraj
Vysočina

Linka důvěry

197 000,00

Sociální asistence, poradenství a prevence

3 000,00

Dobrovolnické centrum

206 000,00

Fond Vysočiny - Terénní forma NZDM

121 187,00
549 179,00

Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství

332 000,00
91 000,00

Město Třebíč - Šance ve STŘEDu

105 000,00

Město Třebíč - Poradenství a letní dílny

8 000,00

Moravské Budějovice

30 000,00

Náměšť nad Oslavou

3 000,00

CELKEM MĚSTA
IP KÚKV

NZDM eMBečko

1 561 291,74

Sociální asistence a poradenství

1 065 630,91

IP KÚKV

Šance ve STŘEDu

496 060,75
209 553,21

CELKEM FONDY ESF,OPLZZ

3 332 536,61

Centrum prevence a pomoci

2 101 070,89

STŘEDem k rovným příležitostem

1 876 839,53

Výchova k toleranci
CELKEM FONDY ESF, OPVK
Dotace EU, ROP NUTS II JV

569 000,00

IP KÚKV
Vzdělávání ve STŘEDu
Fondy ESF, OPVK

21 992,00

CELKEM KRAJ VYSOČINA
Město Třebíč - Dobrovolnické centrum

Fondy ESF, OPLZZ

158 000,00
1 604 565,00

Fond Vysočiny - Auto pro sociální asistenci a poradenství
Města

1 266 825,00

151 586,34
4 129 496,76

Centrum prevence a pomoci - odpisy

454 061,00

Centrum prevence a pomoci - neuznané náklady

-110 450,41

CELKEM DOTACE EU, ROP NUTS II JV

343 610,59

Tržby za školení a besedy

95 975,00

Tržby za služby organizacím

40 000,00

Tržby z akcí

15 150,00

Tržby za supervize a psychologické poradenství
Tržby za tábory a ubytování
Tržby za maloobchod
Tržby za reklamu
CELKEM Příjmy z vlastní činnosti
Dary
Členské příspěvky
Úroky
Příjem za stravenky od zaměstnanců

102 098,90
50 400,00
6 638,00
15 000,00
325 261,90
30 725,00
1 800,00
429,79
135 170,00

Veřejná sbírka

3 455,00

CELKEM PŘÍJMY

11 025 229,65
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Finanční zpráva - přehled výdajů v r. 2011
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

8 136 249,00

mzdy zaměstnanců

5 329 394,00

mzdy z dohod o PP

522 183,00

mzdy z dohod o PČ
sociální pojistné zaměstnanců z mezd
sociální pojistné z DPČ
zdravotní pojistné zaměstnanců
zdravotní pojistné z DPČ
CELKEM zákonné sociální náklady
pojistné zaměstnavatele
stravenky
pojištění dobrovolníků
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
potraviny
kancelářské potřeby

361 200,00
1 328 500,00
86 758,00
476 984,00
31 230,00
298 799,00
23 759,00
270 340,00
4 700,00
-990 185,04
48 884,00
40 438,00

režijní materiál - tonery, čistící prostředky

121 929,60

PHM

109 077,50

drobný majetek

129 864,60

drobný majetek - oprava z roku 2010 ROP

-1 440 378,74

CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY

3 579 411,75

provoz budova Třebíč

191 601,00

provoz budova Moravské Budějovice

160 201,30

provoz budova Rudíkov
opravy aut

8 580,00
22 842,00

telefony, internet,poštovné

184 664,70

cestovné zaměstnanců

129 851,00

cestovné dobrovolníků

12 814,00

doprava, ubytování a stravné tábory

69 028,00

právní a ekonomické služby

108 080,00

školení a kurzy

310 276,00

propagace

225 387,00

ostatní daně, poplatky, úroky
pojistné aut, cestovní
odpisy drobný majetek
odpisy investice

7 521,61
28 870,00
1 524 672,74
548 149,00

odpisy auto Fabia

21 992,00

ostatní služby

97 393,40

neuznané náklady

-72 512,00

CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

11 024 274,71
954,94
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Významné projekty
Výchova k toleranci
V rámci realizace projektu „Výchova k toleranci“, podpořenému z Fondů ESF, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost,
vedeným pod r.č. CZ.1.07/1.2.02/04.0017 byla v říjnu 2011 otevřena
psychoterapeutická skupina pro mládež ve věku 12 až 15 let se speciálními vzdělávacími potřebami. Skupina se schází každé pondělí
a je vedena dvěma psychoterapeuty. Skupinová terapie je zaměřena
především na zlepšení komunikačních dovedností účastníků, dále
na zlepšení schopnosti sdílet svoje pocity s okolím i je adekvátně
vůči druhým projevovat. Výhodami skupinové terapie jsou přímé interakce mezi členy skupiny, díky kterým se mohou účastníci naučit
novým efektivnějším způsobům komunikace a zlepšit svoje vztahy
s okolím.

Vzdělávání ve STŘEDu
Díky finanční podpoře z Fondů ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurence projektu „Vzdělávání ve STŘEDu“ nabízí STŘED,o.s.
Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků od září 2011 zadarmo.
Program je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. V průběhu 68 hodin, rozčleněných do osmi částí, nakombinuje teoretické
poznatky s konkrétními pracovními zkušenostmi. Důraz klade na osobnostní rozvoj sociálních pracovníků, jejich povědomí o vlastních silných a slabých stránkách. Druhou klíčovou aktivitou projektu je vzdělávání vedoucích a pracovníků organizace s cílem posílit své odborné
znalosti a dovednosti v sociálním poradenství, terapii a managementu.

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2011

Poděkování
Děkujeme Vám za pomoc při uskutečňování naší vize.
• paní Miroslavě Němcové, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
• panu Mgr. et Bc Petru Krčálovi, radnímu kraje Vysočina pro sociální oblast
• starostům a politikům měst Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou
• bance Waldviertler Sparkasse von 1842
• společnosti VIA ALTA a.s.
• Regionální rozvojové agentuře Vysočina z.s.p.o.
• pracovníkům Sociálních odborů Kraje Vysočina, Měst Třebíč, Moravské Budějoivice
a Náměśť nad Oslavou
• pracovníkům Střediska probační a mediační služby Třebíč
• pracovníkům Občanské poradny Třebíč
• pracovníkům Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina
• řediteli Městké policie Třebíč a manažerce prevence kriminality
• ředitelům a učitelům spolupracujích mateřských, základních a středních škol okresu Třebíč
• mediálním partnerům a novinářům
• paní Aleně Hamžové
• dobrovolníkům
a všem ostatním spřáteleným lidem a organizacím

Nebojíme se pomáhat!

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 2
675 02 Rudíkov
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č.ú.: 9500006266/7940
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Vytištěno v nákladu 300 ks
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