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Nebojíme se pomáhat!

Úvodní slovo

Nebojíme se pomáhat!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Občas se potkávám s lidmi, kteří mi říkají, že pomáhat lidem s problémy dnes není „in“. Proč
nedělám byznys. Odpovídám, že pomáhání je vlastně můj byznys s možností uplatnit svoje
„záchranářství“.
S pokorou k životu vím, že se každý z nás může dostat do obtížné životní situace, kterou
není schopen sám bez pomoci druhých zvládnout. Někdy je na blízku rodina a přátelé,
někdy je problém tak obtížný a složitý, že bez odborné pomoci se člověk neobejde.
Proto mám radost, že jsme udrželi rozsah naších programů a můžeme tak pomáhat
dětem, rodinám , dospělým, seniorům, učitelům, sociálním pracovníkům či dobrovolníkům, kteří jsou v nesnázích, chtějí předcházet problémům nebo je řešit, mají zájem
o druhé nebo jen tak chtějí být s námi.
Jsme nezisková organizace, která na svoji činnost čerpá finanční prostředky z veřejných zdrojů. Shánění peněz je čím dál těžší a zdroje omezené. Kdo ví, co bude za rok.
Každopádně tým STŘEDu pracuje i nadále s nadšením a zaujetím. Jen tak můžeme být
prospěšní lidem, kteří nás potřebují.
S pozdravem a poděkováním
Martina Bártová
ředitelka sdružení
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O nás

Moravské Budějovice

STŘED,o.s.

Třebíč
Hodnoty:
• Profesionalita
• Odborný růst
• Zodpovědnost
• Otevřená komunikace
• Loajalita

Sídlo sdružení: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 00 Moravské Budějovice
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
Vize:
STŘED,o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

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

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

Sociální asistence a poradenství
Náhradní rodinná péče

Program Pět P

NZDM eMBečko - výchovně rekreační tábory

Linka důvěry STŘED

Šance ve STŘEDu

Programy primární prevence

Centrum prevence a pomoci
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Ambulance klinické psychologie
Provoz ambulance klinické psychologie je zajišťován dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; který
vstoupil v účinnost 1.4.2012.
Manželský pár se dvěma dětmi si nevěděl rady se starším synem, předškolákem. Podle rodičů neposlouchal, vztekal se, několikrát také vyhrožoval, že si
ublíží – proto vyhledali psychologickou pomoc. Více si toto dovolil k matce, která také s dětmi trávila většinu dne. Ta byla už ze situace tak unavená,
že synovi raději vše dovolila, což brala jako svoji prohru a byla pak k synovi negativně nastavena.
S rodiči jsme pracovali na nastavení jednotných pravidel ve výchově (tzn. aby děti věděly, že co řekne jeden z rodičů, platí i u toho druhého; a že pokud se rodiče něco zakážou, nedají se pak od dětí dotlačit ke změně svého rozhodnutí). Situace se postupně stabilizovala. Rodiče se stali ve výchově
jednotní, otec se také do výchovy dětí více zapojil.
Poslání:
Poskytování psychologické podpory lidem, kteří se ocitli v osobní,
vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci
zvládnout vlastními silami.
Cíle:
• 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,
• 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 a kazuistické semináře. Dále byla prováděna komplexní psychologická
diagnostika, a cílená psychologická vyšetření k činnosti dobrovolníků.
Nejčastěji řešenou problematikou u dětí a mládeže byly výchovné
obtíže (nerespektování rodičovské autority, výchovné problémy
ve škole, záškoláctví, abusus návykových látek), dále problémy se začleněním do kolektivu vrstevníků, psychosomatické obtíže, úzkostné
potíže.
U dospělých byly nejčastěji řešeny vztahové problémy v kombinaci
s poruchou přizpůsobení, úzkostně-depresivní poruchou a psychosomatickými obtížemi. Individuální i rodinné konzultace byly dále
často zaměřeny na stabilizaci vztahů v rodině po jejím rozpadu;
zejména na otázku podoby dalšího styku dětí s rodičem, kterému
nebyly svěřeny do péče (nejčastěji otcem).

Ukazatele:
Rodinná konzultace
Individuální konzultace - dospělý
Individuální konzultace - dítě
Psychologické vyšetření
Celkový počet nových klientů v roce 2012: 80

197
167
24
26

Spolupráce:
• zdravotnická zařízení – dětští a praktičtí lékaři, psychiatři
• ostatní programy STŘEDu
• Městský úřad Třebíč
• školy
• Policie ČR

Zdroje financování:
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Grantový systém zdravého města Třebíč
Vedoucí programu:
Mgr. Nora Brátková
E-mail: bratkova@stred.info
Telefon: 775 725 660
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Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum je vysílající organizací. Činnost vysílajících organizací vychází z ods. 1. a 3. § 4 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením je akreditován pro oblast dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě.
Příběh dobrovolníka
Je mi 35 let a v současné době jsem nezaměstnaná. Když jsem se dozvěděla, že v našem městě funguje Dobrovolnické centrum, srdce mi zajásalo. Tak
jsem potřebovala vyplnit prázdné místo ve svém životě a být někomu prospěšná, být opět v něčí společnosti. Přes den jsem měla spoustu volného
času, děti bývají ve škole a manžel v práci. Dnes je ze mě aktivní dobrovolník. Každý týden chodím na jedno dopoledne do Domova pro seniory.
Čas zde trávím s klientkou, která již nemá nikoho, kdo by ji navštěvoval. Paní je komunikativní a postupem času jsme se hodně sblížily. Občas jdeme
na procházku, jindy si čteme, luštíme křížovky nebo si jen tak povídáme. Od té doby se můj život změnil. Poznala jsem, co je důležité a přehodnotila
jsem své životní hodnoty. Dostala jsem novou zkušenost do života. Do Domova chodím ráda, mám ráda atmosféru, která zde panuje. Dobrovolnictví
mi dává pocit naplnění a stalo se součástí mého života.
Poslání:
Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům
snadný přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím organizacím zkvalitnit jejich služby prostřednictvím činnosti dobrovolníků,
a nabízí jim metodickou podporu.V rámci dobrovolnických programů
pomáhá lidem získat praktické zkušenosti, vyplnit volný čas a poznat
nové lidi.
Cíl:
Cílem je vytvořit dobré podmínky pro dobrovolníky, jejich vstup
do dobrovolnické činnosti a organizací, které je přijímají.
Cílová skupina:
• Dobrovolníci – lidé starší 15-ti let, kteří ve svém volném čase věnují
energii, své vědomosti, schopnosti a dovednosti druhým lidem,
bez nároku na finanční odměnu;
• Přijímající organizace - ty organizace, které chtějí využívat pomoci
dobrovolníků.
Ukazatele:

Dobrovolníci
Zájemci o dobr. činnost
Hodiny dobr. činnosti
Přijímající organizace
Supervize*
Výcviky*

Program pro seniory
a zdravotně postižené

Ostatní dobr.
programy

Celkem

22
/
1836
8
18
2

1
/
3
5
18
2

23
9*
1839
13
18
2

Obsah:
Dobrovolnické programy realizované v roce 2012:
a. Program pro seniory a zdravotně postižené - je akreditovaným
dobrovolnickým programem u MVČR dle zák. č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě.
Náplní programu je činnost dobrovolníků v zařízeních, které poskytují
sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením.
b. Ostatní dobrovolnická činnost – tato dobrovolnická činnost není
akreditována u MVČR, ale i přesto se řídí zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Náplní těchto činností je pomoc dobrovolníků v zařízeních poskytující
sociální služby nebo volnočasové aktivity dětem, mládeži, dospělým
apod.
Na začátku roku 2012 získala dobrovolnice Lenka Blažková ocenění
Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci). Lenka
cenu získala za svou pomoc u osob se zdravotním postižením v Domově bez zámku, o.p.s.
Činnost dobrovolnického centra byla v roce 2012 zaměřena na šíření
osvěty o dobrovolnictví, získávání a školení nových dobrovolníků, zajištění péče o dobrovolníky (diagnostiky dobrovolníků, supervize, další
motivace, nefinanční benefity) a péče o přijímající organizace. Dobrovolnické centrum se za pomoci dobrovolníků zúčastnilo v roce 2012 tří
jednorázových akcích: Dopravního dopoledne, akce pro děti a mládež
S námi bez nudy a vypomáhali také s organizací Vánočního koncertu,
který pořádal STŘED,o.s.

* Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.

Spolupráce:
Přijímající organizace:
• Klub naděje, Třebíč
• Barevný svět, o.p.s.
• 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
• Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice
• NZDM eMBečko, STŘED,o.s.
• Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích
• Mateřské centrum Andílci, Hrotovice
• Domov pro dětský život, Na počátku,o.s.
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, Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659
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Program Pět P
Program je registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je akreditovaný u MVČR
dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě.
Program Pět P a já
Vše začalo před dvěma roky, když jsem vyplnila registrační kartu dobrovolníka. Chtěla jsem svůj volný čas trávit nějak smysluplně, nechtěla jsem ho
„otráveně trávit“ u počítače nebo televize, chtěla jsem být někomu nápomocná a mít i ze sebe lepší pocit. Stalo se. Díky Dobrovolnickému centru,
jsem se zapojila do Programu Pět P. Zní to tajemně, ale vlastně je to úplně jednoduché. Bude to rok, co docházím za teď už třináctiletou slečnou,
která má problémy s učením a výplní volného času. Pomáhám jí, jak nejlépe dovedu. Píšeme spolu domácí úkoly, učíme se, snažím se jí poradit
ve všem, co ji ve škole tíží. Kromě učení vymýšlíme i různé volnočasové aktivity. Jezdíme na kole, bruslích, venčíme jejich dva psy, byly jsme na koních,
v maskách jsme se účastnily masopustního průvodu, naučila jsem ji háčkovat, vyzkoušely jsme se vzájemně nalíčit a učesat, dlabaly jsme haloweenské
dýně, hrajeme activity, karty, pexeso, scrabble a na Vánoce jsme si daly malé dárky. Někdy nic z toho kvůli domácím úkolům nestihneme, tak si alespoň povídáme o všem, co nás napadne. Nesupluji rodiče, tudíž ji nevychovávám, nenapomínám, jsem spíše její starší kamarádka. Pokud má nějaký
problém a nebojí se s ním svěřit, vždy ji vyslechnu a poradím. Nementoruji, nevyvyšuji se nad ni, jen jí poskytuji pohled té starší, o něco zkušenější.
Výsledné rozhodnutí je stejně na ní, já jí jen můžu říci svůj názor. Ona mě „na oplátku“ vtáhne do svého světa třináctileté dívenky, díky které se vracím
do svých třinácti, díky které mám dokonalý přehled o pořadech, hudbě, trendech, které „frčí a jsou in“ a díky které se zase učím radovat z maličkostí
a nemyslet jen na ty „dospělácký“ starosti.
Poslání:
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
Cíl:
Cílem je umožnit dítěti získat za pomoci dobrovolníka pozitivní zkušenost se zdravým sociálním prostředím.
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura:
• mladší děti (7 – 10 let)
• starší děti (11 – 15 let)
Ukazatele:
Počet dvojic
7
Počet společných setkání
9*
Počet hodiny
274
Supervize*
18
Výcviky*
2
*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
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Obsah:
Náplní programu je sociálně preventivní činnost u dětí ohrožených
sociálně patologickými jevy či nepříznivým rodinným prostředím. Tuto
činnost realizují dobrovolníci starší 18-ti let.
Program Pět P je dobrovolnický program, jehož náplní je pravidelný
kontakt mezi dobrovolníkem a dítětem. Děti, které se zapojily do programu v roce 2012, měly nejčastěji problémy v těchto oblastech:
• navazování vztahů s vrstevníky,
• potíže s přijetím autority,
• výchovné problémy,
• 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
z programu Pět P byla rovněž nabídnuta účast na letních výchovně
rekreačních táborech, které STŘED,o.s. organizuje.

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Ministerstvo vnitra ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Vedoucí programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659

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.
Kde je vůle, tam se daří
Když navštívila domácnost maminky pracovnice OSPOD, viděla podobný obraz jako v tolika dalších rodinách. Všude nepořádek, máma neupravená,
dítě, které neposlouchá… Naštěstí viděla ale i velkou vůli ke změně, a proto mamince navrhla pomoc sociální asistentky. Už při první společné schůzce se obraz pozměnil. Nejde úplně o pořádek v domácnosti, maminka má zájem hlavně o pomoc při výchově syna. V tuto chvíli ji zaměstnává natolik,
že jí nezbývá čas na ostatní činnosti, jako je úklid, ale také odpočinek, běžné zájmy apod. Její slova vyjadřují pocity beznaděje, selhání, lítost nad tím,
že se nedaří tak, jak by mělo, i stud vyvolaný kritikou okolí a vlastním sebekritickým pohledem.
Možná ale právě tyto pocity jsou impulsem k obrovské vůli to změnit. Maminka se během schůzek za podpory asistentky začíná učit, jak vymezit
hranice dítěti. Rozvíjí schopnost efektivně komunikovat s dítětem, vytváří si prostor pro to, aby jí syn slyšel. Učí se používat konkrétní formulace v běžných situacích, které s dítětem často zažívá při nákupech, při docházce do školky, při uklízení hraček atd. Naučené hned převádí do praxe a raduje se
z každé nové reakce, která následuje.
Pozoruje, jak se její změny odrážejí v chování syna a v celkovém uvolnění atmosféry v rodině. Maminka postupně získává rodičovské sebevědomí,
začíná jí také zbývat čas na domácnost i na sebe sama. Změny si všímá okolí.
Obraz se změnil a mění i nadále. Má teď ale jasného autora, aktivního, odpovědného, s vírou ve vlastní schopnosti.
Poslání:
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
Cíl:
Cílem je nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem/dětmi (0-15 let).
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi. Jedná se např. o rodiny neúplné, rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod,
ztráta člena rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště,
neplánované těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy,
rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými 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

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, posilování rodičovských dovedností a podpora vlastní
iniciativy ke změně.
2. Semináře a přednášky pro odbornou i širokou veřejnost
Jejich cílem je zvyšování kompetencí a informovanosti rodičů z oblasti
výchovy dětí.
3. Skupinová práce s dětmi
VŠETEČKA – skupinová arteterapie pro děti od 4 do 7 let
Náplní jsou skupinové aktivity pro děti, jejichž cílem je zvýšit sociální
dovednosti dětí z v kontaktu s vrstevníky i dospělými a zvládnout náročné situace v jejich životě.
LETNÍ DÍLNY – prázdninová aktivita pro děti od 4 do 10 let
Obsahem dílen je především sociálně-výchovná činnost s důrazem
na sociální kontakt a nácvik žádoucího sociálního chování, rozvoj
komunikačních dovedností.

Ukazatele:
Individuální práce s rodinou
počet rodin
počet konzultací
počet jednorázových kontaktů
počet dětí
počet hodin přímé práce
počet pracovníků
průměrná délka spolupráce

57
628
18
136
749
3
8 měsíců

SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY
počet besed, přednášek konferencí
počet účastníků

16
99

SKUPINA VŠETEČKA
počet účastníků
počet hodin přímé práce
počet setkání

7
22
11

LETNÍ DÍLNY
počet účastníků

21

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.

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť nad Oslavou
• Obecní úřad Rudíkov
• Občanská poradna Třebíč
• RC Korálky Moravské Budějovice
• TC Třebíč
• ZŠ a MŠ Rudíkov

•
•
•
•
•
•
•

MŠ Nárameč
ZŠ Budišov
MŠ Tasov
MŠ Čtyřlístek Třebíč
MŠ Mohelno
MŠ Moravské Budějovice
Střední škola řemesel
a služeb Moravské Budějovice
• Ambulance klinické logopedie
Mgr. Kabrhelová

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
• Město Moravské Budějovice
Mgr. Hana Oravcová
• MPSV, ORP
E-mail: oravcova@stred.info
• Kraj Vysočina
Telefon: 775 725 664
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Náhradní rodinná péče
Služby náhradní rodinné péče jsou poskytovány na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č.359/1999 Sb.
… realita je někdy úplně jiná aneb vítejte na jedné lodi
Jednoho dne si přivezli předškoláčka z dětského domova. Plni představ o tom, jak mu vytvoří rodinu, jak mu vynahradí to, co mu dosud chybělo. Plni
nadšení a elánu. Přesvědčeni o tom, že jsou na výchovu dostatečně připraveni. Přesvědčeni o tom, že zvládnou všechny problémy, které příchod
nového člena do rodiny přinese.
Začátky jsou vždycky těžké, říkali si s optimismem. Den za dnem ale potíží přibývalo a s nimi i další a další, nečekané a nepříjemné situace. A pak
zklamání, pocity selhání, obavy… Stále častěji si uvědomovali, že všechno sami asi opravdu nedokážou zvládnout. Začali spolupracovat s odborníky.
Nejdříve na tom, aby se dokázali podívat na sebe i na dítě reálně. Pak na tom, jak změnit výchovu a jak dítě přijmout i s jeho zvláštnostmi. Střet původních představ s realitou byl bolestný, někdy plný slz i odmítání. Ale postupně se začaly objevovat výsledky.
Našli velkou oporu v kontaktech s ostatními pěstounskými rodinami. Začali využívat nabídky o.s. STŘED a zúčastňovat se akcí určených právě pro
tyto rodiny. Společná setkávání jim přinesla porozumění, uvolnění a hlavně možnost sdílet otevřeně s ostatními svá trápení, úspěchy i neúspěchy
ve výchově. Byli prostě mezi „svými“, na stejné lodi.
Poslání:
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče.
Cíl:
Cílem programu je zvýšit úroveň dovedností a znalostí náhradních rodičů v oblasti výchovy dětí a zvyšovat tak úspěšnost náhradní rodinné
péče.
Cílová skupina:
Osoby pečující (rodiny, kterým byly svěřeny děti do pěstounské či
poručenské péče). Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu
zajišťují krátkodobou náhradní péči o děti, které se ocitly přechodně
bez péče rodičů).
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

Obsah:
1. Vzdělávací kluby
Jejich cílem je pomoc a podpora rodičů při hledání vhodných metod
práce s konkrétním dítětem, které se může potýkat s případnými potížemi, přičemž jednotlivá témata se řídí požadavky účastníků. Ve vzdělávacím bloku jsou rodiče seznamováni také s legislativou, která se
jejich poslání přímo dotýká.
Za velmi prospěšné považujeme i vzájemné sdílení a výměnu vlastních
zkušeností při výkonu pěstounské péče.
2. Zážitkový den
Pro rodiče i děti jsou připraveny aktivity zážitkovou formou, které pomáhají posilovat vztahy mezi rodiči, dětmi svěřenými i vlastními.
3. Víkendový pobyt
Jedenkrát v roce mají celé rodiny možnost se odreagovat v příjemném
prostředí.
Cílem je podpořit setkávání a vzájemné sdílení mezi pěstouny i žadateli o NRP a mezi dětmi navzájem. Pro rodiče bývá připravený vzdělávací
program.
Děti mají svůj vlastní program plný různých soutěžních aktivit a her.

Ukazatele:
Individuální práce s rodinou:
• Počet hodin přímé práce: 41
Vzdělávání:
• Počet vzdělávacích akcí: 7
• Počet účastníků: 99 dospělých a 65 dětí

Zdroje financování:
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Spolupráce: 		
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2012

Vedoucí programu:
Mgr. Hana Oravcová
E-mail: oravcova@stred.info
Telefon:775 725 664

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.
Příběh
Pavel je bystrý 13ti letý mladík, který rád provokuje a vystavuje se konfrontacím s pravidly. Na začátku roku 2012 byl každý klub nějakým způsobem
sankcionován, převážně napomenutím, nebo stopkou do konce klubu za porušování pravidel. S děvčaty má zdravý vztah a má o ně zájem, který se
u něj projevuje pošťuchováním a provokací. Provokuje i učitele a pracovníky v klubu, protože ho to baví a zajímají ho reakce. Pravidelně dostává zpětnou vazbu na své jednání od pracovníků klubu formou krátkého rozhovoru nebo situační intervencí, tedy vstupem do situace. Vše probíhá na úrovní
rovného přístupu. V průběhu roku se naučil reagovat na doporučení pracovníků klubu a jeho jednání přestalo být extrémní.
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 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 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:
a) anonymní poskytování služby,
b) bezplatnost služby,
c) místní a časová dostupnost služby,
d) klienti se nemusí registrovat,
2) Individuální přístup ke klientům.
3) Podporovat klienta, aby dokázal samostatně zvládat životní situace
a byl zodpovědný za svoje jednání.
Ukazatele:
Rok 2012
Počet klientů
Počet kontaktů
Počet provozních dní
Počet provozních hodin
Počet klientů na jednorázových akcích
Počet kontaktů na jednorázových akcích

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení NUTS II JV
• Česká asociace streetwork
• Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
• DDM Budík

64
2408
189
690
191
262

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 2012 proběhla řada změn a inovací. Důležitým momentem při
poskytování sociální služby bylo ustálení ambulantní a terénní formy
služby v pevně stanovených časech a dnech. Tato změna byla důležitá
především pro klienty terénní formy služby. Tito klienti věděli v kterých
dnech je můžeme v jejich přirozeném prostředí navštívit a rešit s nimi
jejich zakázky.
Dalším přinosem byly zážitkové dopoledne pro základní a střední školy.
Prostřednictvím této aktivity se nám podařilo do klubu pozvat cca 100
žáků a studentů z moravskobudějovických škol.
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 rodině, partnerských a vrstevnických vztazích, multikulturních tématech a o závislostech. Proběhla také beseda se strážnicí
Městské policie v Moravských Budějovicích.
V rámci terénní formy služby se uskutečnila akce na skateparku Alcohol free party, která zakončila letní prázdniny. Zúčastnilo se jí přes 70
mladých lidí a lze jí hodnotit jako podařenou. Významnou činností bylo
uskutečnění jarního pobytu v Mrakotíně, kam jsme vyrazili za lyžováním.
O podzimních prázdninách jsme uskutečnili podzimní pobyt v Želetavě.
Tento pobyt byl zaměřen na prevenci na internetu. Absolvovali jsme také
jednodenní výjezd do Třebíče na Cool Cup, což je turnaj ve stolním fotbálu a ping-pongu, který pořádá pracovní skupina NUTS II JV. Dále jsme
se zúčastnili Dne dětí na koupališti v Moravských Budějovicích a v prostorách NZDM probíhaly vánoční dílny, které každoročně pořádá Střední
škola řemesel a služeb v rámci netradiční předvánoční výuky.
Na podzim jsem zahájili monitoring lokality Moravské Budějovice, abychom zjistili potřeby mladých lidí, jaké nepřiznivé situace tito mladí lidé
zažívají a jak tráví svůj volný čas.

Zdroje financování:
• Město Moravské Budějovice
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Kraj Vysočina
Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
vedoucí služby
E-mail: vondracek@stred.info
Telefon: 775 725 601
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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.
Příběh
Letních dílen se zúčastnil chlapec, který měl potíže při navazování kontaktu s dětmi. Nedokázal se zařadit do skupiny vrstevníků na akcích, které byly
jednorázové a účastnily se jich děti, které neznal. Dokázal fungovat jen tam, kde byla stálá skupina dětí, tzn. ve své třídě, nebo byl závislý na svých starších sourozencích a mamince. Letní dílny byly pro tohoto chlapce velkou zkouškou - musel si zvykat na neznámé prostředí a neznámé děti i vedoucí.
V rámci aktivit se učil překonávat ostych, zvykat si na nečekané a neplánované situace. Učil se na ně reagovat a řešit je. Poznal také, co znamená týmově spolupracovat a k čemu je dobrá skupina dětí. Měsíc po dílnách jsme dostali zpětnou vazbu od maminky, které velmi nadšeně vyprávěla o tom, jak
její syn strávil prázdniny aktivním vyhledáváním nejrůznějších skupin dětí na hřištích a jinde a jak si dokázal najít několik kamarádů.
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.
Ukazatele:

Počet účastníků
Počet táborů

Výchovně rekreační
tábor Jedov

Výchovně rekreační
tábor Rudíkov

Celkem

24
1

21
1

45
2

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Město Jemnice
• Město Třebíč
• Základní a mateřská škola Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• Obec Rudíkov
• VIA ALTA

Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2012

Obsah:
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení volného času. Vedoucí s dětmi pracovali na sebepoznání, rozvíjeli 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.
Účastníci tábora v Šafově měli možnost symbolicky navštěvovat planety vzdálené sluneční soustavy a sledovat jejich zvláštnosti, výhody
i nevýhody způsobu života „mimozemšťanů“ a pomocí cílených aktivit
je srovnávali s běžným životem na jejich domovské planetě. Ztráceli
se jim schopnosti a vlastnosti a museli mezi sebou vzájemně spolupracovat, kdy žili celý den jen se dvěma pravidly, dostali se do jeskyně
handicapu anebo na návštěvu na prehistorický Pazourek bez vyspělých technologií.
Na letním táboře v Šafově mohli účastníci zjišťovat svoje schopnosti
a dovednosti. Učili se vzájemné spolupráci a každý mohl najít to, co mu
jde dobře a také to v čem by se mohl zlepšit. I když bylo složení účastníků ve věkovém rozmezí 7 – 15, tak velice často docházelo ze strany
starších dětí k nabízení pomoci mladším a dokázali spolu vzájemně
komunikovat a spolupracovat. Účastníci také mohli poznat, že pokud
nejsou jasná pravidla, vzniká chaos a nelze tak dobře fungovat.
V Rudíkově se v připravených aktivitách a hrách prolínalo téma indiánů. Děti se postupně seznámily s indiánským uměním, písmem i hudbou. Děti společně vytvořily veliký soubor bubeníků na djembe, pak
hrály i na další etnické rytmické a dechové nástroje.
Dílny zakončila velká stopovací hra s hledáním zlatého pokladu dávných Aztéků, kde děti musely prokázat schopnost týmové spolupráce,
vzájemné komunikace i pohybové dovednosti.
Účast dětí a mládeže na pobytových akcích je motivována a doporučována rodinám pracovníky sociálních odborů Městských úřadů
v Moravských Budějovicích, Jemnici a Třebíči.

Zdroje financování:
• Fondy EU, OP LZZ
• Příspěvky účastníků
• Projekt Prevence kriminality Kraje Vysočina
prostřednictvím Města Moravské Budějovice
• VIA ALTA
Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
vedoucí služby
E-mail: vondracek@stred.info
Telefon: 775 725 601

Šance ve STŘEDu
Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako sociální rehabilitace.
Radek přišel do programu na základě doporučení probačního pracovníka. Měl za sebou krádež, za kterou mu bylo podmíněně upuštěno od uložení
trestního opatření s desetiměsíční zkušební dobou. V té době přerušil i školu, která ho nebavila. Do programu docházel pravidelně 6 měsíců. Pracovnice s Radkem řešila pravidla zákonného chování, následky a odpovědnost za chování protizákonné. Také se spolu věnovali oblasti pracovně-právní.
Radek docházel pravidelně na úřad práce, naučil se psát životopis a žádost o zaměstnání a společně s pracovnicí vytipoval místní firmy, do kterých se
chodil ptát na práci. Nakonec se mu podařilo zajistit si brigádu u stavební firmy a vzhledem k jeho dobrému chování mu byl úspěšně ukončen i jeho
desetiměsíční podmíněný trest.
Poslání:
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které nevede ke konfliktu se společenskými normami.
Cíl:
• Uživatel zvládá školní docházku či uplatnění na trhu práce.
• Uživatel zvládá navazovat a udržovat mezilidské a přátelské vztahy
a komunikovat s nejbližším sociálním okolím (rodinou, vrstevníky,
ve škole, v zaměstnání).
• Uživatel má informace o činnostech, díky kterým se může dostat
do střetu se společenskými normami a nepáchá trestnou činnost.
• Uživatel je schopen nést zodpovědnost za své jednání.
• Uživatel rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (doma,
ve škole, v zaměstnání).
• Uživatel vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.
Cílová skupina:
Uživatelé služby jsou 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.

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. Tyto organizace doporučují klienty, pro
které by bylo zapojení do programu vhodné.
Práce s uživateli probíhá formou dlouhodobé případové práce. Spolupráce 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 2012 program Šance ve STŘEDu úspěšně dokončilo 80 % uživatelů. Dařila se i spolupráce s partnerskými subjekty, jejich poptávka
po programu byla vysoká. Zapojovat se rovněž začali i uživatelé, kteří
přišli na vlastní žádost, bez doporučení třetí strany.
V loňském roce už však program fungoval pouze v režimu sociální služby. Akreditaci probačního programu jsme neobnovovali.
Nejčastěji chtěli klienti v roce 2012 zlepšit svůj slabý školní prospěch,
najít si zaměstnání nebo brigádu, naučit se samostatnosti, zlepšit své
chování vůči rodičům a učitelům a smysluplně trávit svůj volný čas.
Uživateli programu byli v 7 případech dívky a v 7 případech chlapci.

Zásady:
• individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském
vztahu
• 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:
Třebíč
Počet uživatelů
Počet konzultací
Počet kontaktů

14
175
55

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

Zdroje financování:
• 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.
„Program mě velmi překvapil svým obsahem. Zpočátku jsem byla přesvědčená o tom, že to bude jeden velký neúspěch, protože děti neprojevovaly
žádné nadšení z toho, že mají říct svůj názor. Chvíli trvalo, než první odvážlivci promluvili a už zde se ukázalo, že v dětech, kteří jsou ve vyučování
zakřiknutí, se objevila překvapivá odvaha - pro mě důležitý poznatek. Během programu se tedy naučily nebát se říct spolužákovi, co se mu na něm
nelíbí a co by chtěly změnit. Tento program se pro mě stal začátkem práce s dětmi na tom, aby každý sám měl možnost zhodnotit své chování, co se
mu podařilo zlepšit a co se mu nepovedlo.“
Poslání:
Poskytovat dlouhodobé programy a jednorázové navazující aktivity
pro žáky a učitele, které usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikových
jevů na Třebíčsku a Moravskobudějovicku.
Cíl:
1. Informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých
		 programů v plánovaném termínů o:
a) rizikových jevech,
b) „síti“ pomoci ve škole,
c) službách, které nabízí STŘED,o.s.,
d) institucích a centrech, která nabízí specializovanou pomoc a řešení
		 konkrétních problémů.
2. Nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích.
3. Přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace.
4. Evaluovat realizované programy.
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

Obsah:
I. Programy všeobecné primární prevence:
• Mateřské školy: Jak jednají nejmenší, aneb chraň si své bezpečí!
• Základní školy:
a) Jednorázové programy: Jak jednají nejmenší, aneb chraň si své
		 bezpečí!, (Ne)bezpečně na síti, Šikana a proč se člověk stává obětí?,
		 Mezilidská tolerance, aneb (ne)respekt k autoritám.
b) Dlouhodobé programy: TY A JÁ = MY, O lidech s kulturní odlišností,
		 Od první třídy bezpečně a bez rizika, Na tenkém ledě, Nebojím se
		 říct droze ne?, No jo… zase drogy, Poznej fakta o drogách.
• Střední školy: Subkultury, (Ne)bezpečně na síti.
II.		 Programy selektivní primární prevence:
Vztahy ve třídě, Diagnostika třídního kolektivu, Bez agrese, prosím!
III. Metodické setkávání pro pedagogy:
Cílem je podpořit pedagogy a posílit jejich praktické dovednosti v oblasti rizikových jevů – hledání způsobů, jak jim předcházet, nebo v případě vzniku se snažit o jejich včasné zachycení a bránit jejich rozvoji
a šíření. Zájemci mohou využít otevřených nebo uzavřených skupin.

Ukazatele:
Programy všeobecné primární prevence:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Okolí
Třebíče

POČET ŠKOL:
10
2
2
8
POČET ŽÁKŮ:
1727
144
101
723
POČET PROGRAMŮ:
90
9
6
38
Mezi nejčastěji využívané jednorázové programy řadíme: (Ne) bezpečně na síti a Subkultury.
K nejčastějším dlouhodobým programům patří: Na tenkém ledě.

Okolí
Znojma

celkem

3
146
8

25
2841
151

Programy selektivní primární prevence:

POČET ŠKOL:
POČET ŽÁKŮ:
POČET PROGRAMŮ:

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Okolí
Třebíče

Okolí
Znojma

celkem

2
155
7

4
72
5

0
0
0

3
90
4

2
65
3

11
382
19

Spolupráce:
Třebíč a okolí:
Základní školy: ZŠ Třebíč, Horka Domky, Václavské náměstí 44/12, ZŠ Třebíč,
ul. Kpt. Jaroše 836, ZŠ Třebíč, Týnská 8, ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22,
ZŠ Benešova 585, Třebíč, ZŠ Třebíč, Bartuškova, ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích
342, ZŠ a MŠ Čáslavice, Čáslavice 110, ZŠ a MŠ Stařeč, Jakubské nám. 56,
ZŠ a MŠ Valeč, Valeč 222, ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou, ZŠ a MŠ T. G.
Masaryka Rouchovany, ZŠ Otakara Březiny, Komenského nám. 120,
Základní škola Bartuškova Třebíč, Bartuškova 700, ZŠ a MŠ Předín, Předín 139
Moravské Budějovice a Znojemsko:
Základní školy: ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ZŠ a MŠ Třebelovice 54,
ZŠ a MŠ Višňové, příspěvková organizace, Nová 228, ZŠ Prokopa Diviše
a MŠ Znojmo – Přímětice 569
Náměť nad Oslavou a okolí:
Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,
Dětská psychiatrická léčebna Velká Biteš, U Stadionu 285
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Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Mgr. Kateřina Melánová
E-mail: melanova@stred.info
Telefon: 775 725 662

Centrum prevence a pomoci
„Do programu Centra prevence a pomoci jsem se dostala při cestě ze synovy školy, kam si mě už asi po desáté pozvali kvůli jeho chování. Byla jsem
zoufalá, vyčerpaná a sama. Na konzultacích jsem dostala od pracovnice obrovskou podporu a porozumění. Naučila jsem se, jak být jinou matkou.“
Poslání:
Posláním Centra prevence a pomoci je poskytovat poradenství a terapeutickou činnost rodinám a mladým dospělým v obtížné životní
situaci.
Cíl:
Cílem je poskytnout podporu a pochopení a zlepšit obtížné životní
situace rodiny a mladého dospělého. Cílem je rodina, která rozumí svému chování ve vztazích a ve výchově dětí, umí vytvořit a dodržovat
pravidla důležitá pro fungování rodiny a osvojila si nové způsoby chování. Cílem je mladý dospělý, který rozumí svému chování ve vztazích
a který si osvojil nové způsoby chování, jež jsou v souladu s pravidly.
Cílová skupina:
Děti a rodiče (zákonní zástupci), kteří mají problémy ve vztazích
a ve výchově a mladí dospělí (18 – 26 let), kteří se potýkají s problémy
v oblasti vzdělávání, práce, vztahů a porušují pravidla.

Obsah:
Centrum poskytlo v roce 2012 pomoc a péči rodičům (zákonným
zástupcům) a dětem zejména v oblastech výchovy, komunikace, narušených rodinných vztahů a školních problémů. Pracovníci poskytli
klientům základní činnosti jako je psychologická diagnostika, poradenství, terapie a výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce i rodiny. Dále spolupracovali s dalšími institucemi, jako je odbor sociálně
právní ochrany dětí, probační a mediační služba a školská zařízení.
Ambulantní, popřípadě terénní forma činnosti centra zahrnovala individuální a rodinné konzultace, dlouhodobé i jednorázové poradenství
a v rámci spolupráce s partnerskými organizacemi také trojstrannou
mediaci. Péče byla poskytována v pracovních dnech od PO do ČT od 9
– 18 hodin a v PÁ od 9 – 16 hodin na Třebíčsku, Moravskobudějovicku
a Znojemsku.

Ukazatele:
Počet klientů
jednorázoví
dlouhodobí
celkem

35
69
104

Počet konzultací
individuální
rodinné
celkem

Spolupráce:
• Pedagogové ZŠ a SŠ v Moravskobudějovickém regionu.
• Sociální odbor města Třebíč, Moravské Budějovice a Znojma.
• Probační a mediační služba Třebíč a Znojmo.

216
100
316

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.
Pracovník: „Linka důvěry STŘED, dobrý den“.
Volající: „Dobrý den.“ zašeptá na druhém konci ženský hlas a ozve se pláč
Pracovník: „Můžete plakat. Jsem tady s vámi a počkám až budete moci mluvit. Pak si popovídáme o tom, co vás trápí.“
Volající: „ Manžel umírá. Má rakovinu a už se nemůže uzdravit. Bojím se toho, co nás čeká...“
Pracovník rozvíjí rozhovor se ženou, která se nachází v bezvýchodné situaci. Manželův zdravotní stav je nezvratný. Na klientku dolehla tíha celé situace, obává se z průběhu manželovy nemoci, z umírání, nedokáže si představit život bez něj. Cítí se sama. Pracovník dává klientce prostor pro ventialci
emocí, sdílí s ní její smutek, pláč. Pozorně naslouchá a jemně ji provází v jejím příběhu.

Poradenství formou chatu je poskytováno na webové adrese www.
elinka.iporadna.cz, každý den v dopoledních nebo večerních hodinách. Přesný časový rozvrh je uvedený na webových stránkách organizace – www.stred.info a na www.elinka.iporadna.cz.

Ukazatele:
Počet kontaktů celkem:

1 448

726
90
228
375

Počet zneužití linky, testovacích hovorů, hovorů za účelem sex. uspokojení

29

Spolupráce:
• Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Jihlava
• Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
• Občanská poradna Třebíč
• o. s. InternetPoradna.cz
• Zájezdy.cz
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Po

telefon
824
chat
396
email
228
Počet krizových intervencí a poradenství v hovorech
Počet profesních kontaktů a podaných informací
Počert e-mailů (přijaté, odeslané)
Počet kontaktů, které se nerozvinou v hovor
Z toho:

m

lin

é
á m e s p r o bl
f
ka
in
.
d
duv
ery @ stre

áh

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Kraj Vysočina
• Grantový program Zdravého města Třebíč
• Zájezdy.cz
Vedoucí programu:
Tereza Nekulová, DiS.
E-mail: nekulova@stred.info
Telefon: 775 725 656

ED 33 11
44
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a
k 1 - 568
31
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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

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

m

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.

V hodnoceném roce se na Linku důvěry STŘED obracely většinou ženy.
K nejčastěji řešeným tématům patří osobní problémy, partnerské a rodinné vztahy, domácí násilí. Mírně narůstá počet hovorů se sociální
a právní tematikou, převážně s finančními problémy (oproti loňskému
roku).V porovnání s předchozím rokem jsme zaznamenali nárůst v chatových hovorech téměř o 20%.

o

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

Obsah:
V roce 2012 linka důvěry oslavila své páté narozeniny. I když její existence není dlouhá, získává v kraji Vysočina své místo. Každý rok narůstá
počet hovorů s krizovou či poradenskou tematikou.

Li n
5
7
7 22 3

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.

Vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků
Akreditace:
- Vzdělávací instituce, MŠMT, č. j. 17 403/2010-25.
- Zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, č. j. 11947/2011-25-288.

Akreditace:
- Vzdělávací instituce, MPSV, č. j. 2012/0001-I.
- Všechny moduly jsou akreditovány u MPSV, č. j. 2012/0163-0169-SP

„Byla to pro mě skvělá možnost jak si osvojit jiný způsob práce s dětmi a mládeží. Každé téma bylo propojeno s praxí. Díky modelovým
situacím jsem si mnohé mohla vyzkoušet a naučit se v bezpečném
prostředí. Přivést tak skvělé lektory na Vysočinu byl dobrý nápad!
Děkuji.“

„Vzdělávání mi otevřelo oči. Bylo velmi vyjímečné, kvalitní, s předáním mnoha informací pro konkrétní praxi. Výborný přístup lektorek
a příjemná atmosféra. Oceňuji možnost vyzkoušet si supervize - bylo
to super. Vzdělávání velmi doporučuji!“

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, kteří chtějí získat širší škálu profesních dovedností a znalostí.

Obsah:
Nové možnosti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
• Vzdělávání je akreditováno u MŠMT, č. j. 16 656/2010-25-472.
• Rozsah vzdělávání je 80 hodin.
• Lektorský tým: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jolana Polzová,
Mgr. Jan Žufníček, JUDr. Svatava Rosenkrancová, PaedDr. Jaroslava
Auerová
Zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami
• Vzdělávání je akreditováno u MŠMT, č. j. 11947/2011-25-288.
• Rozsah vzdělávání je 50 hodin
• Lektorský tým: PhDr. Magdaléna Frouzová, Mgr. Jolana Polzová,
Mgr. Iva Burešová, Mgr. Roman Pavlovský.
Ukazatele:

Počet účastníků
Počet modulů

Obsah:
Vzdělávání se skládá ze sedmi modulů, které lze absolvovat jednotlivě
nebo v celém rozsahu. Vzdělávání je realizováno v prezenční formě.
Lektorský tým se zkládá z Mgr. Jolana Polzová, Mgr. Nora Brátková.
Lektorský tým:
Mgr. Jolana Polzová
Mgr. Nora Brátková

Ukazatele:
Nové možnosti práce
s dětmi se SVP

Zvyšování kompetencí pedagogů pro
práci s dětmi se SVP

10
8

17
6

Název modulu

POČET ÚČASTNÍKŮ

Časová dotace

Komunikace

8

1 den/ 8 hod

Řešení konfliktů

24

1 den/ 7 hod

Sebepoznání

14

1 den/ 7 hod

Prevence vyhoření

14

1 den/ 7 hod

Krizová intervence

13

2 dny/ 16 hod

Supervize

13

1 den/ 7 hod

Etika a etické kodexy

31

1 den/ 8 hod

CELKEM

117

60 hodin

Zdroje financování:
Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zdroje financování:
OPLZZ projekt Vzdělávání ve STŘEDu, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/66.00133

Koordinátorka programu:
Bc. Barbora Švaříčková
E-mail: svarickova@stred.info
Telefon: 775 725 659

Koordinátorka programu:
Lenka Homolková
E-mail: homolkova@stred.info
Telefon: 776 725 669
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Významné akce
Nová pračka pomůže zlepšit životní úroveň
V pondělí 5. srpna předalo občanské sdružení STŘED za finanční
podpory senátora Vítězslava Jonáše novou pračku rodině Horníčkových z Třebíče. Horníčkovi bydlí v malém městském bytě a patří
k sociálně slabým rodinám.
„Horníčkovi jsou našimi dlouhodobými klienty. Vzhledem k jejich
situaci jsme se rozhodli pořídit jim pračku, kterou nutně potřebují.
Pračka byla pořízena z peněz senátora Jonáše a připojení pračky
včetně stavebních úprav v bytě jsou hrazeny z peněz našeho sdružení,“ vysvětluje Martina Bártová, ředitelka občanského sdružení
Střed. Nová pračka Horníčkovým výrazně pomůže. „Jsme moc rádi.
Pračka se nám moc hodí. Sami bychom na ni neměli,“ svěřila se
Drahomíra Horníčková.

Nebojíme se pomáhat!
18. - 19 . září 2012
Už popáté připravilo občanské sdružení STŘED v Třebíčské a Moravskobudějovické pobočce setkání u kulatého stolu s odborníky a politiky.
Diskutovalo se o dobrovolnictví a prevenci kriminality.
V sídle organizace v Třebíči se sešli zástupci Domovů pro seniory v Třebíči a Náměšti nad Oslavou, Ústavu sociálních péče Jinošov, stacionáře
pro mentálně postižené Barevný svět,o.p.s. a Zařízení sociálně-právní
ochrany dětí Města Třebíče. S diskuze bylo zřejmé, že poptávka organizací po dobrovolnících není relevantní s nabídkou. Lidí ochotných
věnovat svůj volný čas pomoci seniorům, mentálně postiženým či
ohroženým dětem ubývá, proto jsme téma společného setkání zaměřili
na možné a doposud nevyzkoušené cesty k potenciálním dobrovolníkům. Jednou z cest, kde dobrovolníky hledat, může být výpomoc
vitálních seniorů potřebným nebo nezaměstnaných žen na rodičovské
dovolené s nejasnou vyhlídkou budoucí práce. Z více jak desetileté
praxe s dobrovolníky víme, že zapojení do dobrovolnické práce pomáhá lidem k získání kvalifikace, dobré praxe a tím i k vyššímu uplatnění
na trhu práce.
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Na detašovaném pracovišti v Moravských Budějovicích se mluvilo
o prevenci kriminality. Pan Jan Kocáb, místostarosta Města Moravské
Budějovice, hovořil o městském kamerovém dohledového systému
a propojení monitoringu rizikových míst ve městě s Obvodním oddělením Policie ČR Moravské Budějovice. Aktivity sociální prevence představil Karel Vondráček, vedoucí NZDM eMBečko STŘED,o.s.
Pátým rokem prostřednictvím sociálních odborů měst nabízíme výchovně – rekreační tábory dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí z Moravskobudějovicka. Umíme sehnat další zdroje a kvalitní
vedoucí, kteří to s dětmi umí, mají trpělivost a pochopení pro jejich
handicapy. Zajímavý preventivní projekt realizovaný v Jemnici představil Ondřej Ferdan ze sdruženi Alternaiva ,o.s., Strážnice Městské policie
Moravské Budějovice paní Hana Nixová představila projekt dopravní bezpečnosti pro žáky Základní školy T.G . Masaryka. Potvrdila tak,
že za dobu zapojení Moravských Budějovic do Programu prevence
kriminality na místní úrovni udělalo město a spolupracující organizace
spousty kvalitní práce v zájmu zajištění bezpečí občanů města.

Významné akce
„Tradiční zdobení stromků na Klubu Hájek
s paní Miroslavou Němcovou“
Třetí adventní neděli v prostorách Klubu Hájek v Třebíči proběhl již tradiční Vánoční koncert spojený s beneficí a výstavou vánočních stromků. Společně s paní Miroslavou Němcovou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zdobili dobrovolnice, klienti
a pracovníci pomáhajících organizací: Domova pro seniory manželů Curieových -Třebíč, Studentského parlamentu města Třebíče, Denního
centra Barevný svět, o.p.s., Domova pro seniory Koutkova-Kubešova - Třebíč, Domova bez Zámku a STŘED,o.s.

„Každý z nás se může dostat do obtížné životní situace, kterou není schopen sám bez pomoci druhých zvládnout. Někdy je na blízku rodina,
přátele, blízcí, někdy je problém tak obtížný a složitý, že bez odborné pomoci se člověk neobejde. Ne každý totiž startujeme život ze stejného místa“, těmito slovy zahájila benefiční akci Martina Bártová ředitelka sdružení STŘED,o.s.
I letos přivezla paní Miroslava Němcová hudební dárek v podobě dívčího pěveckého sboru Cancioneta Praga, pod vedení sbormistra Lukáše
Jindřicha. Program akce zahájili malí hudebníci Dětského sboru Hlásek a flétnového souboru Fistulka pod vedením paní Lady Dolákové
ze Základní školy Benešova v Třebíči.
Benefici podpořila společnost VIA ALTA, a.s. Pan Ing. Jakub John, předseda představenstva, předal občanskému sdružení STŘED,o.s. dar
ve výši 30 000,-Kč na realizaci výchovně-rekreačních táborů a pobytů pro sociálně handicapované děti v příštím roce.
Sami návštěvníci koncertu přispěli dobrovolným vstupným rodině Novákových na zakoupení uhlí částkou pře 4 tisíce korun.
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Finanční zpráva - přehled příjmů v r. 2012
Státní
dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Linka důvěry STŘED

870000,00

ORP – Prevence, podpora a pomoc dětem a rodinám

215314,00

CELKEM DOTACE MPSV
Ministerstvo vnitra ČR

Pět P
CELKEM DOTACE MV ČR

CELKEM STÁTNÍ DOTACE
Kraj
Vysočina

294 000,00

dobrovolnictví

300 000,00

Preventivní programy

400 000,00
44 483,00
1 038 483,00

Město Třebíč - sociální asistence a poradenství

332 000,00

Město Třebíč - dobrovolnické centrum

92 000,00

Město Třebíč - Šance ve STŘEDu

105 000,00

Město Třebíč - preventivní program

54 500,00

Město Třebíč - grantový program zdravého města Linka důvěry

25 200,00

Město Třebíč - grantový program zdravého města Právo

30 000,00

Město Třebíč - grantový program zdravého města Bez Agrese

30 000,00

Město Třebíč - grantový program zdravého města Pěstouni

30 000,00

Město Třebíč - grantový program zdravého města Rodina
Moravské Budějovice-prevence kriminality
Moravské Budějovice

50 000,00

Náměšť nad Oslavou

3 000,00
1 014 200,00

IP KÚKV

NZDM eMBečko

1 603 456,87

IP KÚKV

Sociální asistence a poradenství

1 793 232,59

IP KÚKV

Šance ve STŘEDu

Vzdělávání ve STŘEDu

499 046,33
413 731,60

CELKEM FONDY ESF,OPLZZ

4 309 467,39

Centrum prevence a pomoci

2 736 659,13

OPVK - STŘEDem k rovným příležitostem

1 011 295,20

Výchova k toleranci
CELKEM FONDY ESF, OPVK
Dotace EU, ROP, SROP

30 000,00
232 500,00

CELKEM MĚSTA

Fondy ESF, OPVK

30 000,00

Linka důvěry

CELKEM KRAJ VYSOČINA

Fondy ESF, OPLZZ

30 000,00
1 115 314,00

Fond Vysočiny - auto pro SAP
Města

1 085 314,00

ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy

574 568,90
4 322 523,23
454 037,07

Příjmy z vlastní činnosti

760 043,84

Tržby za školení a besedy

160 993,00

Tržby za služby organizacím

101 917,00

Tržby z akcí

250 706,50

Tržby za supervize a psychologické poradenství

86 617,34

Tržby za tábory a ubytování

76 090,00

Tržby za maloobchod

3 720,00

Tržby za reklamu

5 000,00

Klíče pro život

75 000,00

Dary

31 200,00

Členské příspěvky
Úroky
Příjem za stravenky od zaměstnanců
CELKEM PŘÍJMY
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1 900,00
84,96
148 330,00
13 195 583,49

Finanční zpráva - přehled výdajů v r. 2012
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

9 449 285,00

mzdy zaměstnanců

6 131 047,00

mzdy z dohod o PP

877 542,00

mzdy z dohod o PČ

209 838,00

sociální pojistné zaměstnanců z mezd

1 527 250,00

sociální pojistné z DPČ

49 303,00

sociální pojistné z DPP

63 813,00

zdravotní pojistné zaměstnanců

549 777,00

zdravotní pojistné z DPČ

17 747,00

zdravotní pojistné z DPP

22 968,00

Zákonné sociální náklady

332 234,00

pojistné zaměstnavatele

27 558,00

stravenky

296 660,00

pojištění dobrovolníků

8 016,00

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM		

624 387,66

potraviny

49 594,07

kancelářské potřeby

42 245,74

režijní materiál - tonery, čistící prostředky

162 048,81

PHM

127 355,80

drobný majetek

243 143,24

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM		

2 724 032,87

Budova Třebíč

463 424,07

Budova Moravské Budějovice

179 393,72

Budova Rudíkov

18 909,00

opravy auta

52 866,10

telefony, internet,poštovné

172 721,58

cestovné zaměstnanců

114 473,00

cestovné dobrovolníků

5 493,00

doprava, ubytování a stravné tábory

158 828,00

právní a ekonomické služby

73 800,00

školení a kurzy

173 848,00

propagace

332 772,00

ostatní daně, poplatky, úroky

69 719,30

pojistné aut, cestovní

36 076,70

odpisy STŘED - drobný majetek

46 190,00

odpisy STŘED - investice

490 876,40

odpisy KÚKV - auto Fabia

66 891,00

ostatní služby (servis VT, úč. Program, audit, partner, poplatky)
CELKEM NÁKLADY

267 751,00
13 129 939,53

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

65 643,96

Děkujeme Vám za podporu naší činnosti!
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Významné projekty
Výchova k toleranci
Od ledna 2012 se na třebíčských základních školách rozběhl nový
program prevence rasismu a xenofobie u žáků základních škol. Cílem
programu bylo vést žáky k lepšímu pochopení kulturních odlišností
příslušníků jiných etnických, náboženských a rasových skupin a podporovat je v toleranci k jiným lidem. Pilotního programu se účastnila
Základní škola ul. Kpt. Jaroše 836 a Základní škola Cyrilometodějská 22.
Prostřednictvím tři navazujících modulů se žáci interaktivní formou
a pomoci moderních metod multikulturní výchovy dozvěděli důležité
informace o kultuře, multikultuře, toleranci, rasismu, diskriminaci apod.
V rámci tohoto programu připravily lektorky naučné materiály - metodiky pro žáky a učitele škol a školských zařízení, které byly distribuovány do škol na Třebíčsku a Moravskobudějovicku. Obrázky, které jsou
součástí těchto metodik, byly vytvořeny žáky ze ZŠ Otokara Březiny
v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Druhá aktivita projektu pod názvem „Rozšíření nabídky a zkvalitnění
práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ nabízela vybraným klientům, dětem a žákům ohroženým předčasným odchodem
ze vzdělávacího systému, skupinová setkávání na jejich specifické
problémy.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pod registrační číslo:
CZ.1.07/1.2.02/04.0017

Právo pro každý den
Program je akreditovaný jako probační program dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže společností Partners Czech, o.p.s.
Obsah programu:
Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech, demokracii
a lidských právech. Účastníci tak rozvíjí své znalosti v oblasti trestního, rodinného, pracovního a občanského práva. Program je zaměřen
na praktické dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesním
životě.
Cíl programu:
Cílem programu je snížit rizika páchání trestné činnosti u mladistvých.
Pomoci jim získat potřebné sociální dovednosti, kompetence a právní
znalosti. Program pomáhá účastníkům pochopit souvislosti a dopady
jejich jednání na další uplatnění ve společnosti, na osobní a profesní
rozvoj. Dalším cílem je zvýšit odpovědnost mladistvých za své chování
a ovlivnit jejich pozitivní postoje a zvýšit respekt k právům ostatních
lidí.
Cílová skupina:
Děti a mladiství ve věku 14 - 18 let s rizikovými projevy v chování.
Ukazatele:
Celkový počet klientů
Počet skupinových sezení
Počet klientů, kteří program úspěšně absolvovali
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12
11
8

Spolupráce: 		
• Středisko probační a mediační služby, Třebíč
• Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Zdroje financování:
• Grantový program Zdravého města Třebíč
Lektoři:
Mgr. Martina Bártová, ředitelka STŘED,o.s.
Ing. Mgr. Ivo Vítek, vedoucí K-centra Noe
Koordinátorka programu:
Mgr. Hana Dvořáčková
775 725 658
dvorackova@stred.info

Nebojíme se pomáhat!

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
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č.ú.: 9500006266/7940

www.stred.info

Tisk: www.apage.cz

