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Úvodní slovo
Foreword
MOTTO:
„Učící se organizace je ta, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků, kde se lidé ustavičně
učí, jak se učit spolu s ostatními, kde lidé postupně objevují, jak se podílet na vytváření reality a jak ji mohou měnit.“
Peter Senge
Vážené dámy, vážení pánové,
milí čtenáři a podporovatelé,
každý rok je pro nás něčím novým. V jarních měsících jsme zažívali horké chvilky při přechodu financování většiny našich programů z fondů Evropské unie na zdroje státu a samosprávy. Díky významné dotaci Kraje Vysočina se podařilo udržet v chodu
jak Linku důvěry, tak služby Sociální asistence a poradenství, nízkoprahový klub eMBečko i realizaci preventivních programů pro
žáky škol. Důležitou roli ve zdrojích zaujala města Třebíč a Znojmo. Více jak tři roky jsme usilovali o zařazení Střediska výchovné
péče STŘED do rejstříku škol a to se nám se zahájením školního roku podařilo. Ambulantní forma péče je nově dostupná dětem
s problémy v chování, jejich rodičům a učitelům na obou pracovištích organizace v Třebíči i Moravských Budějovicích.
V průběhu roku jsme investovali hodně energie do oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Se změnou legislativy jsme se stali průvodci více jak padesáti pěstounským rodinám v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Potvrdili jsme tím, že oblast transformace
péče o ohrožené děti je naším dlouhodobým strategickým cílem. Umíme být platnými poradci, terapeuty či lektory náhradním
rodičů a učíme se pracovat s biologickými rodiči, kterým bylo dítě odebráno z důvodu zanedbávající péče.
Předkládáme Vám na stránkách informace o organizaci jako celku, jejím hospodaření, o lidech a trendech jednotlivých programů, statistických datech, spolupracujících organizací, o významných akcích a projektech.
Chceme se i nadále držet naší vize a tedy pomáhat lidem v rozvoji, předcházení a řešení problémů. Jsme tu i proto, že o naší
činnost milí čtenáři projevujete zájem a za to Vám děkujeme.
Martina Bártová
MOTTO:
„A learning organization is the one where people gradually improve their ability to achieve the desired results , where people
are continually learning how to learn together with others, where which people gradually come to participate in the creation of
reality and how it can change. “
Peter Senge
Ladies and Gentlemen,
dear readers and supporters,
each year is something new for us. In the spring months we have experienced hot moments in the transition of most of our funding programs of European Union funds for state and local government sources. With significant subsidies from Vysočina Region
we managed to keep going as Helpline, services of Social assistance and counselling, Low-threshold service Embečko and as
implementation of Preventive programs for pupils. Important role in resource were intrigued by the City of Třebíč and Znojmo.
More than three years we had striven for classification of Education care centre STŘED as a school facility and we were successful
at the beginning of the school year. Ambulance care is now available to children with behavioural problems, their parents and
teachers on both workplaces of organizations in Třebíč and Moravské Budějovice.
During the year we invested a lot of energy in social - legal protection of children. With the change in legislation we had become guides for more than fifty foster families from the South Moravian Region and the Vysočina Region. We confirmed that the
area of transformation of care for vulnerable children is our long-term strategic goal. We can be useful counsellors, therapists or
teachers for foster parents and we learn to work with biological parents to whom the child has been removed due to neglectful
care.
We present to you on the website the information about the organization as a complex, its economy, people and trends of individual programs, statistical data, cooperating organizations, major events and projects.
We want to continue and keep our vision and thereby help people in the development, prevention and solving problems.
We are here also because you, dear readers, have an interest and for that we thank you.
Martina Bártová
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Organizační
struktura

Třebíč

Sídlo:
STŘED,o.s.
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
www.stred.info
e-mail: email@stred.info
Tel.: +420 775 725 655
Vize:
STŘED,o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.
Hodnoty:
• Profesionalita
• Odborný růst
• Zodpovědnost
• Otevřená komunikace
• Loajalita

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

Ambulance klinické psychologie

Vzdělávání

Externí supervize, metodika a diagnostika,
vlastní činnost, správa budovy Třebíč
Zástupce ředitele

Dobrovolnické centrum

Program Pět P
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Sociální asistence a poradenství
Náhradní rodinná péče
NZDM eMBečko
Výchovně rekreační tábory

Linka důvěry STŘED

Šance ve STŘEDu

Programy primární prevence

Centrum prevence a pomoci
Středisko výchovné péče STŘED

Organizational
structure

Moravské Budějovice

The Location:
STŘED, o.s.
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
www.stred.info
e-mail: email@stred.info
Tel. : +420 775 725 655

Vision:
STŘED,o.s. helps people in the development, in the preventing and solving problems.
Values:
• Professionalism
• The professional development
• Responsibility
• Open communication
• Loyalty

General Meeting
Auditor
Board
Director
Accountancy
Administration

Ambulance of Clinical Psychology

Education

External supervision, methodics
and diagnosis, SEA, management of KH Třebíč
Deputy Director
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Volunteer Centre

Social assistance and counselling
Substitute Family Care

Five P Program

Low-threshold service for Youth eMBečko

Helpline STŘED

Chance in STŘED

Primary prevention Programs

Centre of prevention and assistance
Educational Care Centre STŘED

Educational and recreational Camps
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Ambulance
klinické
psychologie

Tato služba je zajišťována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování.

Anotace:
V ambulanci klinické psychologie je poskytována individuální a rodinná psychoterapie a poradenství, individuální supervize a kazuistické
semináře. Dále je prováděna komplexní psychologická diagnostika
a cílená psychologická vyšetření k činnosti dobrovolníků.
Poslání:
Posláním služby je poskytnutí 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
Ukazatele:
Celkem
Rodinná konzultace

72

Individuální konzultace - dospělý

92

Individuální konzultace - dítě

18

Psychologické vyšetření

12

Zásady:
• Ochrana osobních údajů a zachování povinnosti mlčenlivosti
(mimo případů vymezených 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
Co se událo v roce 2013:
Od 1.dubna 2013 jsme byli nuceni z důvodu nedostatku ﬁnančních
prostředků zpoplatnit psychologické služby, které byly poskytovány
v Ambulanci klinické psychologie STŘED, o.s. Toto zpoplatnění se netýkalo smluvních pojištěnců Průmyslové zdravotní pojišťovny (205),
kteří měli psychologické služby i nadále hrazeny z prostředků veřejného zdravotnictví.
Od října 2013 je ambulance dočasně uzavřena z důvodu odchodu
zastupující psycholožky a čerpání rodičovské dovolené Mgr. Nory
Brátkové.

Spolupráce:
• Zdravotnická zařízení – dětští a praktičtí lékaři, psychiatři
• Ostatní programy STŘEDu
• Městský úřad v Třebíči
• Školy
• Policie ČR
Zdroje financování:
• Smlouva se zdravotní pojišťovnou - Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
• Grantový systém zdravého města Třebíče - GP „Zdravé město
- rodina a zdraví“
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Vedoucí programu:
Mgr. Nora Brátková
e-mail : bratkova@stred.info
tel. 775 725 660

Ambulance
of Clinical
Psychology

This service is provided by Act No. 372/2011 Coll., on health services and terms.

Abstract:
The service oﬀer an individual and family psychotherapy and counselling, individual supervision and case study workshops. Furthermore
there is a comprehensive psychological diagnosis and the speciﬁc
psychological testing of professional volunteers.
Mission:
The mission of the service is to provide psychological support to people who ﬁnd themselves in personal, family, relationship, social or
environmental crisis and cannot handle their situation on their own.
Objectives:
• to prevent mental health problems and mental disorders
• to diagnose and treat mental disorders
• to stabilize already emerging mental disorders
• to work preventive upon progression or relapse of already incurred
disease
• to minimize socially pathological phenomena
Indicators:
Sum
Family counseling

72

Individual counseling - adult

92

Individual counseling – child

18

Psychological tests

12

Principles:
• Privacy and maintaining the obligation secrecy
(except in cases deﬁned by the law)
• Creating a secured space, the preservation of human dignity
• Individual approach to services based on the therapeutic
relationship
• Support
• Relevant staﬀ expertise to provide psychological services
• Respect the client‘s choice
• Leading to the independence on the service
• Involvement of client in the course of providing the services
• Leading to take personal responsibility for the consequences
of their behaviour
What happened in 2013:
From 1st of April 2013 we were forced to charge clients for psychological services that are provided in the Ambulance of clinical psychology STŘED,o.s. These charges did not relate to clients contracted with
Czech industrial health insurance company (205), who had all services
covered by the public health service.
Since October 2013, the Ambulance is temporarily closed due to
withdrawal of deputy psychologist and maternity of Representative
Mgr. Nora Bratková.

Cooperation:
• Medical institutions - paediatricians and general practitioners,
psychiatrists
• Other programs of mother organisation
• Municipality in Třebíč
• Schools
• Police
Sources of funding:
• Contract with health insurance - Czech industrial health insurance
• The grant system in Třebíč “Healthy City - family and health“
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Program coordinator:
Mgr. Nora Bratková
e-mail: bratkova@stred.info
phone: +420 775 725 660
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Dobrovolnické
centrum

Činnost Dobrovolnického centra vychází ze zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě.

Anotace:
Činnost Dobrovolnického centra je zaměřena na komplexní systém
péče o dobrovolníky a spolupráci s organizacemi, které pomoc dobrovolníků potřebují. Koordinátor dobrovolníků je pověřen šířením
osvěty dobrovolnické činnosti mezi širokou veřejnost, vyhledáváním
potencionálních dobrovolníků, péčí o aktivní dobrovolníky. Dobrovolnické centrum nabízí občanům prostor pro solidaritu, pro budování
dobrých mezilidských vztahů a podporuje u nich smysluplnou činnost ve formě pomoci druhým.
Poslání:
Posláním centra je zprostředkovat lidem snadný přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňit přijímajícím organizacím zkvalitnit jejich služby prostřednictvím dobrovolnické práce. V rámci dobrovolnických
programů pomáhat lidem získat praktické zkušenosti, vyplnit jejich
volný čas a poznat nové lidi.
Cíle:
Cílem je vytvořit dobré podmínky pro dobrovolníky. Zajistit jim
stabilní zázemí a podporu pro jejich vstup do dobrovolnické činnosti
do organizací, kde pomáhají.
Ukazatele:
Program pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

Ostatní
dobr.
programy

Jednorázové
akce

Celkem

32

10

/

42

Dobrovolníci
Zájemci

21

16

/

37

Hodiny

1 508

406,5

52,5

1 967

Supervize

4

4

/

4**

Výcviky
dobrovolníků

2

2

/

2**

Přijímající
organizace

8

7

/

15

Cílová skupina:
• Dobrovolníci – lidé starší 15ti 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 potřebují pomoc
dobrovolníků
Co se událo v roce 2013:
V roce 2013 byla činnost Dobrovolnického centra zaměřena na přípravu a podporu dobrovolníků, kteří aktivně pomáhali v oblasti sociálních služeb. Byla navázána spolupráce s Městskou knihovnou
Třebíč a zajistila tak imobilním klientům donáškovou službu knih.
Další službu, kterou se podařilo díky pomoci dobrovolníků nabídnout,
bylo hlídání dětí během vzdělávání pro pěstouny.
Stěžejní činností Dobrovolnického centra byla propagace dobrovolnictví mezi širokou veřejnost, kdy hlavní aktivitou byla účast
na jednorázových akcích a realizace putovní výstavy Dobrovolnictví
na Třebíčsku. Na konci roku proběhlo oceňování dobrovolníků, kdy si
hlavní cenu Dobroš roku zasloužila dobrovolnice Zdenička Fučíková
z Moravských Budějovic.
V roce 2013 jsme realizovali tyto programy:
• Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Program Dobrovolnictví v knihovně
• Program hlídání dětí pro pěstounské rodiny
• Program pro děti a mládež
• Jednorázové aktivity

** 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,Manž. 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.p.s.
Městská knihovna Třebíč; Mateřská škola Čtyřlístek
Školy:
Gymnázium Třebíč; Katolické Gymnázium Třebíč; Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vostrý, s.r.o.
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč; Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Ostatní:
Městský úřad Třebíč; Defensart, z.s.; Oblastní charita Třebíč - Dobrovolnické centrum; KOUS,o.s.; Úřad práce Třebíč
Zdroje financování:
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
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Vedoucí programu:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: 775 725 658

The Volunteer
Centre

Activities of The Volunteer Centre are based on Act No. 198/2002 Coll. Volunteer service.

Abstract:
Volunteer Centre activity is focused on a comprehensive system of
care for volunteers and cooperation with organizations that need
help from volunteers. Volunteer coordinator is responsible for the
spread of awareness about volunteering among the general public,
searching for potential volunteers and care about the active volunteers. Volunteer Centre oﬀers an area of solidarity to create a good
interpersonal relationships and meaningful action in the form of helping others.
Mission:
The mission of the Volunteer Centre is to provide an easy access to
volunteering for volunteers. It allows to improve services of receiving
organizations through the work of volunteers and methodological
framework support. Through the volunteer programs we are helping
people to gain practical experience, use a free time and meet new
people.
Objectives:
The aim of the program is to create good conditions for volunteers
and to provide them a stable support for their entry into a volunteer
activities and organizations that receive them.
Numbers:
Program for seniors
and people with
disabilities

Other
volunteer
programs

One-time
actions

Sum

32

10

/

42

Volunteers
Applicants

21

16

/

37

1 508

406,5

52,5

1 967

Supervision

4

4

/

4**

Volunteer
trainings

2

2

/

2**

Receiving
organisations

8

7

/

15

Hours

Target group:
• Volunteers - people older than 15 years who are willing to devote
their free time, energy, knowledge, skills and abilities to the others,
without ﬁnancial reward
• Receiving organizations - those organizations that need volunteer
help
What happened in 2013:
Activities of the Volunteer Centre in 2013 were focused on trainings
and support for volunteers who actively helped in the ﬁeld of social
services. We set cooperation with the City library of Třebíč where we
ensured delivery service of books for immobile clients. The other service that we were managed with the help of volunteers was babysitting during the training for foster parents.
The main activity of the Volunteer Centre was to promote volunteer
work among the general public such the implementation of oneoﬀ events and travelling exhibitions about Volunteering around the
Třebíč region. At the end of the year one of our volunteers won a value award called „The Good Mate of the year“ (cz Dobroš). This prize
deserved volunteer Zdenička Fučíková from Moravské Budějovice.
In 2013, we realized the following programs:
• Program for seniors and people with disabilities
• Program Volunteering in the library
• Program Babysitting for foster families
• Program for Children and Youth
• One-time activities

** Trainings and supervisions are joined for all programs

Cooperation:
Receiving organisation:
Club Naděje, Třebíč; Barevný svět, o.p.s.; DIANA, o.p.s.; Senior Home Třebíč, Manž. Curieových; Senior Home Třebíč, Koutkova-Kubešova
Domov bez Zámku, o.p.s., Náměšť nad Oslavou; Children Home, Náměšť nad Oslavou; Senior Home, Náměšť nad Oslavou
House of st. Anthony, Moravské Budějovice; eMBečko, STŘED,o.s.; Diakonie ČCE, centre in Myslibořice; Maternity centre Andílci, Hrotovice
Home for children´s life, Na počátku,o.p.s.; City Library Třebíč; Nursery School Čtyřlístek
Schools:
Grammar School, Třebíč; Catholic Grammar School, Třebíč; Private High School and Secondary vocational School Vostrý, s.r.o.
Higher vocational School and High School of Veterinary, Agriculture and Health, Třebíč
Grammar School and Secondary vocational School, Moravské Budějovice; High School of Crafts and Services, Moravské Budějovice
Others:
Municipality of Třebíč; Defensart, z.s.; Oblastní charita Třebíč – Vollunteer Centre; KOUS,o.s.; Job Oﬃce, Třebíč
Funding sources:
• Vysočina Region
• The City of Třebíč
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Program coordinator:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: +420 775 725 658
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Program Pět P

Program je registrovanou sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách a je akreditovaný u MVČR dle zákona č. 198/2002,
o dobrovolnické službě.

Anotace:
Program funguje díky přátelskému vztahu dítěte a dobrovolníka. Společně podnikají různé aktivity a vzájemně si obohacují život (výlety,
kino, procházky, sport, pomoc s přípravou do školy aj.). Dvojice se
setkává každý týden na 2-3 hodiny po dobu deseti měsíců. Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, který mu naslouchá a kterému
může důvěřovat.
Poslání:
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
Cíl:
Cílem služby je umožnit dítěti získat za pomoci dobrovolníka pozitivní
zkušenost se zdravým sociálním prostředím.
Ukazatele:
Počet dvojic

7

Počet hodin

172 hodin

Supervize

4

Výcviky

2

Cílová skupina:
Rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura:
• Mladší děti (7-10let)
• Starší děti (11-15 let)
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
Co se událo v roce 2013:
Rok 2013 byl zaměřen na propagaci a nábory dobrovolníků pro
program Pět P. Do programu se nakonec podařilo zapojit 7 dvojic
(dítě-dobrovolník), které se aktivně scházely a společně si užívaly
volnočasových aktivit. Mezi dobrovolníky a dětmi postupně vznikalo
kamarádství, které mělo všech Pět P (péči, podporu, přátelství, prevenci a pomoc).

* výcviky a supervize jsou pro všechny programy společné

Spolupráce:
• Gymnázium Třebíč
• Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vostrý, s.r.o.
• Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská
a zdravotnická Třebíč
• Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice
• Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
• Městský úřad Třebíč
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Zdroje financování:
• MPSV
• Město Třebíč
• Kraj Vysočina
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: 775 725 658

Five P program

The program is registered social service for families with children under the Act
108/2006 about social services. The service is accredited by the Ministry of the Interior
Pursuant to Act No. 198/2002 about voluntary service.

Abstract:
The program works through a friendly relationship of the child and
the volunteer. They do a various activities together and mutually enriching their life (trips, cinema, walking, sports, help with homework,
etc.). The couple meets for 2-3 hours per week for 10 months. The
child has an older volunteer friend who can listen to who could be
trusted.
Mission:
The mission of the service is to help parents and children to solve problems that unfavourably aﬀect their lives.
Objective:
The aim is to allow the child to get positive experience with a healthy
social environment through the help of volunteer.
Target group:
Families with a child / children
Age proﬁle:
• Younger children (7 -10 years)
• Older children (11-15 years)

Principles:
• Individual approach based on a partnership relation
• Strengthening the independence and competence to solve
problems
• Support rather than control
• Leading to independence on the service
• Support of personal responsibility for their activities consequences
• Cooperation with other organizations and institutions to ensure
the comprehensiveness of services

What happened in 2013:
The year 2013 was focused on the promotion and volunteer recruitment for the Five P program. The program managed to involve seven
couples (child - volunteer) who were actively meeting together and
enjoyed leisure activities together. There raised a friendship between
volunteers and children which included all ﬁve P (care, support, friendship, prevention and assistance).

Indicators:
Number of couples
Number of hours

7
172 hodin

Supervisions

4

Trainings

2

* Training and supervision are joined for all programs.

Cooperation:
• Grammar School Třebíč
• Private High School and Secondary vocational School Vostrý, s.r.o.
• Higher vocational School and High School of Veterinary,
Agriculture and Health, Třebíč
• Grammar School and Secondary vocational School,
Moravské Budějovice
• High School of Crafts and Services, Moravské Budějovice
• Municipality of Třebíč
Sources of funding:
• Ministry of labour and social aﬀairs
• City of Třebíč
• Vysočina Region
Program coordinator:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: +420 775 725 658
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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.

Anotace:
Programem služby je poskytování pomoci rodinám v nejrůznějších životních situacích, s nimiž si samy nedokáží poradit. Sociální asistentky
pomáhají rodině zorientovat se v problému a najít její vlastní zdroje
pro jeho řešení. Cílem je posílit sociální dovednosti a kompetence
rodičů a dětí, zamezit a předejít rozvoji rizik ohrožujících vývoj dětí.
Pomoc probíhá většinou v intenzivní spolupráci s pracovníky sociálního odboru.
Poslání:
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které
nepříznivě ovlivňují jejich život.
Cíl:
• Nabídnutí nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace
rodiny.
Cílová skupina:
Uživatelé služby jsou rodiny s 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, rodiny s dětmi v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými
a podobně.

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
Co se událo v roce 2013:
V roce 2013 došlo k propojení služby Sociální asistence a poradenství
a programu Náhradní rodinné péče. To pomohlo k přesnějšímu zacílení služby na biologické rodiny.
Začala probíhat velmi intenzivní spolupráce s pracovníky sociálních
odborů. Během roku jsme průběžně poskytovali individuální péči
v rodinách, z nichž většina byla v evidenci oddělení sociálně - právní
ochrany. Účastnili jsme se případových konferencí.
Úspěšně proběhl také cyklus seminářů pro rodiče ve spolupráci s mateřskými centry a školami. V červenci 2013 jsme již tradičně realizovali
letní dílny v Rudíkově pro děti od 4 do 10 let.

Ukazatele:
Individuální práce s rodinou
Počet rodin

47

Počet dětí

129

Počet konzultací

507

Počet jednorázových kontaktů
Počet hodin přímé práce
Průměrná délka spolupráce
Počet pracovníků

5
664
8 měsíců
2

Semináře, přednášky
Počet besed, přednášek konferencí

4

Počet účastníků

22

Letní dílny
Počet účastníků

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť nad Oslavou
• Obecní úřad Rudíkov
• Občanská poradna Třebíč
• RC Andílci Hrotovice
• Třebíčské centrum, o.s.
• ZŠ Rudíkov, Budišov
• MŠ Čtyřlístek Třebíč, MŠ Rudíkov, Mohelno, Nárameč,
Náměšť n.Osl., Moravské Budějovice
• Ambulance klinické logopedie Mgr. Kabrhelová
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Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• MPSV
• Kraj Vysočina
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Oravcová
e-mail: oravcova@stred.info
tel: 775 725 664

Social
assistance
and counselling

This service is registered to Act No. 108/2006 Coll., on social services such as social
services for families with children.

Abstract:
The service program is to provide assistance to families in various life
situations which they cannot handle themselves. Social assistants help
families to orientate in such problems and to ﬁnd its own resources for
solution. The aim is to strengthen social skills and competencies of parents and children, to prevent and avoid risks which can threaten the
development of children. The service usually takes place in an intense
collaboration with the staﬀ of the social welfare department.
Mission:
The mission of the service is to help parents and children to solve problems that unfavourably aﬀect their lives.
Objective:
• to oﬀer a new possibilities leading to change for threatening situation of the family
Target group:
Service clients are families with children in age 0 to 15 years. These families include the incomplete families, families with disabled persons,
families in general crisis (divorce, loss of a family member, job loss,
debt, execution, change of residence, unplanned pregnancy, etc.), families with children with behavioural problems, families with children
in foster care or adopted children and so on.

Principles:
• Individual approach based on a partnership relation
• Strengthening the independence and competence to solve problems
• Support rather than control
• Leading to independence on the service
• Support of personal responsibility for their activities consequences
• Cooperation with other organizations and institutions to ensure the
comprehensiveness of services
What happened in 2013:
In 2013 there was a connection of two services, Social Assistance and
counselling program and Foster care program. This has helped to
more accurate targeting of services to the biological families.
Within the program we start to run very intensive cooperation with
social workers from Social welfare departments. During the year we
continuously provided an individual care in families and most of them
were in the records of department of social and legal child protection.
We participated in Case conferences as well.
We also organised a series of seminars for parents in collaboration
with parent centres and schools. In July 2013, we have traditionally
implemented Summer camp workshops for children in age of 4 to 10
years in Rudíkov.

Indicators:
Individual work with family
Number of families

47

Number of children

129

The number of consultations

507

Number of single contacts

5

Number of working hours

664

The average length of cooperation
Number of employees

8 months
2

Seminars, lectures
Number of meetings, lectures, conferences

4

Number of participants

22

Summer Workshops
Number of participants

20

Cooperation:
• City of Třebíč
• City of Moravské Budějovice
• City of Náměšť nad Oslavou
• Municipal Oﬃce Rudíkov
• Citizens Counselling Bureau Třebíč
• RC Andílci Hrotovice
• Třebíč centre, o.s.
• Elementary School Rudíkov, Budišov
• MS Čtyřlístek Třebíč, kindergarten Rudíkov, Mohelno, Nárameč ,
Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice
• Ambulance of clinical speech therapy, Mgr. Kabrhelová
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Sources of funding:
• ESF Operational Programme of Human Resources
and Employment
• City of Třebíč
• City Moravské Budějovice
• MPSV
• Vysočina Region
Program coordinator:
Mgr. Hana Oravcová
e-mail: oravcova@stred.info
tel: +420 775 725 664
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Náhradní
rodinná péče

Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí podle zákona č.359/1999 Sb., v platném znění.

Anotace:
Náplní programu je komplexní podpora náhradním rodinám při
výchově a péči o svěřené děti. Pěstounům poskytujeme sociální,
psychologické a terapeutické služby. Zajišťujeme pomoc při zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte. Poskytujeme
program vzdělávání náhradních rodičů. V případě zájmu s náhradními rodiči uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče.
Poslání:
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny,
kterým byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče.

Ukazatele:
Individuální práce s rodinou
Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena
dohoda o výkonu pěstounské péče

65

Počet svěřených dětí

81

Počet konzultací

520

Počet hodin přímé práce

504

Počet pracovníků

6

Vzdělávání pěstounů
Počet klubových setkání
Počet seminářů
Počet účastníků vzdělávání

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Znojmo
• Město Velké Meziříčí
• Město Náměšť n.Oslavou
• Město Humpolec
• Město Pelhřimov
• Město Světlá n.Sázavou
• Město Žďár n.Sázavou
• Hodina H
• Nemocnice Třebíč
• Miniklub Znojmo
Zdroje financování:
• MPSV
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Znojmo
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Oravcová
e-mail: oravcova@stred.info
tel: 775 725 664
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Cíl:
• Zvýšit úroveň dovedností a znalostí náhradních rodičů v oblasti
výchovy dětí a zlepšovat tak úspěšnost náhradní rodinné péče
Cílová skupina:
Osoby pečující (rodiny, kterým byly svěřeny děti do pěstounské či poručenské péče) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu
zajišťující krátkodobou náhradní péči o děti, které se ocitly přechodně
bez péče rodičů).
Co se událo v roce 2013:
V první polovině roku proběhl nábor pěstounských rodin ve spolupráci se sociálními odbory měst v kraji Vysočina. Postupně byl vytvořen
systém podpůrných služeb pro pěstouny (psychologické a sociální
poradenství, vzdělávací programy, služby respitní péče – tábory atd.).
V září se podařilo zrealizovat dva víkendové vzdělávací pobyty pro
rodiny v Želetavě.
V průběhu roku jsme navázali kontakt s Nadačním fondem J&T, jehož prostřednictvím jsou naše služby nabízeny případným zájemcům
o náhradní rodinnou péči. Účastnili jsme se kampaně „Hledáme rodiče“. Na podzim jsme zrealizovali kulatý stůl k problematice náhradní
rodinné péče s odborníky ze státního i neziskového sektoru.

Substitute
Family Care

This service is provided on the basis of a mandate for the social - legal protection
of children under the Act č.359/1999 Coll., as amended.

Abstract:
The aim of the program is to oﬀer a comprehensive support for foster
families in the upbringing and care of foster children. Within the service we provide a social, psychological and therapeutic care of foster
parents. We provide assistance in arranging contact with the biological family of the child and we also run an educational program for
foster parents. In case of interest we conclude an agreement on the
provision of foster care with foster parents.
Mission:
The mission of the program is to support, accompany and educate
those families who have been entrusted with the minor children in
foster care.

What happened in 2013:
In the ﬁrst half of the year began the main recruitment of foster families in cooperation with the social departments of Vysočina region in
foster care. Gradually, we set up a system of support services for foster
parents (psychological and social counselling, educational program,
respite care services - camps, etc.). In September, we managed to organise two educational camps for families in Želetava.
During the year we started a contact with the Foundation J & T, through which we can oﬀer our services to potential candidates for foster
care. We participated in the campaign „We are looking for parents.“ In
the autumn we organized a „Round table“ on the issue of foster care
and it was in cooperation with experts from the public and voluntary
sectors.

Objective:
To increase the level of knowledge and skills in the ﬁeld of education
of children and improve the success of foster care for foster parents.
Target group:
Persons who care (families who have been entrusted with children
in foster care or tutelage) a persons registered (foster parents who
temporarily provide a short-term foster care for children who ﬁnd
themselves temporarily without a parental care) .
Indicators:
Individual work with family
The number of foster families, with an agreement
in the foster care

65

Number of the children

81

The number of consultations

520

Number of working hours

504

Number of employees

6

Training of foster parents
Number of club meetings
Number of seminars
Number of participants in training

Cooperation:
• Třebíč
• Moravské Budějovice
• Znojmo
• Velké Meziříčí
• Náměšť n.Oslavou
• Humpolec
• Pelhřimov
• Světlá n.Sázavou
• Žďár n.Sázavou
• Hodina H, o.s.
• Hospital Třebíč
• Miniklub Znojmo
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Sources of funds:
• Ministry of Labour and Social Aﬀairs
• City of Třebíč
• City of Moravské Budějovice
• City of Znojmo
Program coordinator:
Mgr. Hana Oravcová
e-mail: oravcova@stred.info
tel: +420 775 725 664
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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.

Anotace:
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.
Poslání:
Posláním služby je usilovat o zapojení dětí a mládeže ve věku 7 – 20
let z Moravských Budějovic a okolí mezi skupinu vrstevníků, poskytovat jim informace, pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích (jako jsou obtížné situace doma, ve škole, v partnerských vztazích
atp.).
Cíl:
• Zapojení dětí a mládeže do skupiny vrstevníků i do dění v širším
okolí a vytvoření podmínek pro využití pomoci a podpory při
zvládání obtížných životních situací a prostoru 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:
• Nízkoprahovost (anonymní poskytování služby, bezplatnost služby,
místní a časová dostupnost, není třeba registrace klientů)
• Individuální přístup ke klientům
• Podpora klienta k samostatnému zvládání životní situace a přijetí
zodpovědnosti za své jednání
Co se událo v roce 2013:
V roce 2013 pracovníci pomáhali klientům s jejich nepříznivými situacemi, jako jsou problémy v rodině, experimentování s návykovými
látkami, šikana, sexuální debut, výběr budoucího povolání, přestupy
na jinou školu apod. Klientům bylo poskytováno poradenství, krizová
intervence a dlouhodobá případová práce. Kromě individuální práce
s klienty probíhaly také preventivní aktivity formou skupinové práce.
Během roku byla pro klienty nachystána témata o kouření, o lásce
a sexu, o škole, o volném čase a v neposlední řadě o agresivním chováním. Proběhla také beseda se strážnicí Městské policie v Moravských Budějovicích na téma vandalismus.
V rámci terénní formy služby se uskutečnila akce ve skateparku Alcohol free party, která zakončila letní prázdniny. Alcohol Free Party
navštívilo cca 70 mladých lidí.

Ukazatele:
Rok 2013
Počet klientů

90

Počet všech kontaktů

5300

Počet kontaktů v rámci kontaktní práce

2515

Počet provozních dní

186

Počet provozních hodin

940

Počet klientů na jednorázových akcích

191

Počet kontaktů na jednorázových akcích

262

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

Zdroje financování:
• Město Moravské Budějovice
• Fondy EU, OP LZZ
• Kraj Vysočina
• Projekt Prevence kriminality Kraje Vysočina prostřednictvím
Města Moravské Budějovice
• MPSV
• KOUS Vysočina
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Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: 775 725 601

Low-threshold
service for children
and youth eMBečko

This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll. on social services such
as low-threshold service for children and youth, and is mandated by the Act No.
359/1999 Coll., on mandate of social and legal protection of children.

Abstract:
Low-threshold service for children and youth eMBečko is a social service which is opened four days a week for children and young people
in Moravské Budějovice. Two days of the week they have the opportunity to attend the drop-in centre (an issue based youth club) and twice a week they can meet an outreach workers directly on the streets.

Principles:
• Low-thresholdness (anonymous providing of the service, no fees,
location and time availability, no need of registration)
• Individual approach to clients
• Support the client in self-reliant life situation management
and taking responsibility for their actions

Mission:
The mission of the service is to seek for the involvement of children
and young people aged 7-20 years from Moravské Budějovice and
surroundings, between the peer group, and to provide them an information, help and support in unfavorable life situations (such as diﬃcult situations at home, in school, in relationships, etc.).

What happened in 2013:
In 2013, social workers helped the clients with their diﬃcult life situations in topics of family problems, experimenting with drugs, bullying,
sexual debut, the choice of future profession, transfers to another
school, etc. Young clients were in touch with social counseling, crisis
intervention and long-term case work. In addition to individual work
with clients we were organized also preventive activities as a form of
group work. During the year, the clients discussed topics of smoking,
love and sex, school issues, free time and, last but not least, the aggressive behavior. There was also discussion on vandalism with police
oﬃcers in the Moravian Budejovice.
One of the outreach work summer event we organnized took place in local skatepark, called Alcohol free party (attended by about 70
young people).

Objective:
To involve children and youth in the peer group as well as events in
the wider area and to create conditions for the use of help and support in managing diﬃcult life situations and ﬁeld for their own ideas.
Target group:
Children and young people aged 7 to 20 years old from Moravské
Budějovice and surroundings that are experiencing or may in the future experience some unfavorable life situations and they can not or
do not want to get involved in ordinary leisure activities, spending
time away from home.
We can not provide the service in other than Czech language. Furthermore, in that health disability, which makes it impossible to provide service.

Indicators:
2013
Number of clients

90

Number of all contacts

5300

Number of contact within the direct work

2515

Number of opening days

186

Number of opening hours

940

Number of clients on one-time events

191

Number of contact on one-time events

262

Cooperation:
• City of Moravské Budějovice
• City of Jemnice
• Working group for low-threshold services NUTS II JV
• Czech Association streetwork
• High school of crafts and services Moravské Budějovice

Sources of funding:
• City of Moravské Budějovice
• EU funds, OP HRE
• Vysočina Region
• Project for Criminality Prevention by the Vysočina Region through
the city of Moravské Budějovice
• Ministry od labour and social aﬀairs
• KOUS Vysočina
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Program coordinator:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: +420 775 725 601
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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.

Anotace:
Výchovně rekreační tábory jsou určeny dětem, ze sociálně slabých
nebo pěstounských rodin. Nabízí zajímavé trávení volného času
a jejich speciﬁkem je individuální přístup k účastníkům.
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 – 16 let z kraje Vysočina.
Co se událo v roce 2013:
Na letním táboře 2013 v Šafově zkoumali účastníci 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 poznali, 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 hráli 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.

Ukazatele:
Výchovně rekreační
tábor Šafov

Výchovně rekreační
tábor Rudíkov

Celkem

Počet účastníků

24

21

45

Počet táborů

1

1

2

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Město Jemnice
• Město Třebíč
• Město Náměšt nad Oslavou
• Základní a mateřská škola Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• Obec úřad Rudíkov
• VIA ALTA
• Lékárna Vltavínská Třebíč
Zdroje financování:
• Příspěvky účastníků
• Projekt Prevence kriminality
Kraje Vysočina prostřednictvím
Města Moravské Budějovice
• VIA ALTA
Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: 775 725 601
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Educational
and recreational
camps

To implement educational and recreational camps, the organization has a mandate
under the Act No. 359/1999 Coll. to the social- legal protection of children.

Abstract:
Educational and recreational camps aim to oﬀer interesting leisure.
Signiﬁcant speciﬁc of our camps is an individual approach to individual participants which is fulﬁlled by a limited number of children and
enhanced number of leaders who have the ability to track individual
needs and behavior of children.
Objective:
Holiday camps has primarily educational and recreational meaning,
which means that we are trying to contribute via experiential form to
reduce the risk behavior of children and youth and teach them how
to use a leisure time meaningfuly. Camps oﬀers unorganized children
and youth the opportunity to spend time in nature with a group of
new friends . Another goal is to engage children and youth in the
peer group and thereby to improve their functioning in a team. In
educational and recreational camps we put emphasis on cooperation, working in a group, self-knowledge, how to communicate together, etc.

Target group:
Children and young people aged 4-15 years, from Moravské Budějovice, Jemnice, Třebic and Rudíkov, who spend the time during holidays
in passive and unorganized way, who lack the traditional oﬀer of leisure activities or who is from socially disadvantaged families.
What happened in 2013:
During the Summer camp 2013 in Šafov participants explored their
abilities and skills. They learned to work together and everyone could
ﬁnd what was good and what could be improved. Even the composition of participants ranging in age from 7-15, it was very often that the
older children helped younger and they managed to communicate
with each other and work together. Participants also recognized that
if the rules are not clear, there is chaos and systém can not work well .
In Rudíkov camp workshop we prepared activities and games in the
theme of Indians. Children gradually met with Native American art,
writing and music. Children created a great set of djembe drummers
together, then played on other ethnic rhythm and brass instruments.
Workshop ended with a big tracking game with searching for gold
treasure of ancient Aztecs, where children had to demonstrate the
ability of teamwork, mutual communication and motor skills.

Indicators:
Educational and recreational
camp Šafov

Educational and
recreational camp Rudíkov

Total

Number of participants

24

21

45

Number of camps

1

1

2

Cooperation:
• City of Moravské Budějovice
• City of Jemnice
• City of Třebíč
• City of Náměšť na Oslavou
• Primary and Nursery School in Rudíkov
• MS Nárameč
• Elementary School Budišov
• Village Oﬃce Rudíkov
• VIA ALTA
• Pharmacy Vltavínská St., Třebíč
Sources of funding:
• Contributions of participants
• Project for Criminality Prevention by the Vysočina Region through
the city of Moravské Budějovice
• VIA ALTA
Program coordinator:
Bc Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: +420 775 725 601
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Šance
ve STŘEDu

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

Anotace:
Program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým
vývojem. S klienty, kteří k nám přicházejí, spolupracujeme dlouhodobě v rámci pravidelného intenzivního setkávání. Klientům a jejich
zákonným zástupcům se snažíme poskytnout pomoc a podporu při
řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového
chování apod.
Poslání:
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které
nevede ke konﬂiktu se společenskými normami.
Cíle:
• 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.
Ukazatele:
Třebíč
Počet uživatelů

21

Počet individuálních konzultací

141

Počet rodinných konzultací

39

Počet pracovníků

1

Průměrná délka spolupráce

7 měsíců

Spolupráce:
• Městský úřad v Třebíči
• Středisko probační a mediační služby v Třebíči
• Ambulance klinické psychologie, STŘED, o. s.
Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
• MPSV ČR
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Michaela Svobodová, DiS.
e-mail: svobodova@stred.info
tel: 775 725 657
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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
Co se událo v roce 2013:
V roce 2013 program Šance ve STŘEDu úspěšně dokončilo 70 %
uživatelů. Většina z nich se do programu zapojila na základě doporučení kurátorů pro mládež z Městského úřadu v Třebíči.
Nejčastěji jsme v roce 2013 s uživateli řešili otázku školy (slabý školní
prospěch, volba povolání), chování (nerespektování autorit, porušování nastavených pravidel) a užívání alkoholu, cigaret a marihuany.
Uživateli programu byli v 9 případech dívky a ve 12 případech chlapci.

Chance
in STŘED

This service is registered pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on social services such
as a social rehabilitation.

Abstract:
The program provides assistance to individuals who are at risk of risk
development. We work long term in the context of regular intensive
meetings with the clients who come to us. We are oﬀering help and
support to clients and their legal representatives in cases of dealing
with the current diﬃcult situation, contribute to the elimination of
problem behaviour, etc.
Mission:
The mission of the service is to strengthen such behaviour of children
and young people that is not in conﬂict with social norms.
Objectives:
• The client manages school rules or labour market
• The client manages to establish and maintain interpersonal
relationships and communicate with a closest social environment
(family, peers, at school, at work)
• The client has information about actions which may be in conﬂict
with social norms and committing no crime
• The clients are able to take responsibility for their actions
• The client recognizes and respects the rules of proper behaviour
(at home, at school, at work)
• The clients appropriately and meaningfully spend their free time

Principles:
• Individual access to clients of services based on an equal
relationship
• Strengthening the independence and competence to solve
problems
• Support rather than control
• Leading to the independence on the service
• Leading to take a personal responsibility for the consequences
of their actions
• Cooperation with other organizations and institutions in order
to ensure the comprehensiveness of our service
What happened in 2013:
In 2013, the program Chance in STŘED successfully completed 70 %
of clients. Most of them participated in the program because of the
recommendation of curators for the youth of the Municipality of Třebíč.
The issues we were solving with client most often were the school
(poor school performance, career choice), behaviour (disrespect of
authority, breaking the rules set) and the use of alcohol, cigarettes
and marijuana. The clients of the service were girls in 9 cases and 12
boys.

Target group:
The service clients are children and young people aged 12 to 26 years
in a diﬃcult life situation. This situation can be: a less serious oﬀense,
behavioural problems at school and at home, quit education too early, job search, etc.

Indicators:
Třebíč
Number of clients

21

Number of individual consultations

141

Number of family consultations

39

Number of employees

1

The average length of cooperation

7 months

Cooperation:
• Municipality of Třebíč
• Probation and Mediation Service in Třebíč
• Ambulance of Clinical Psychology, STŘED,o.s.
Sources of funding:
• ESF Operational Programme Human Resources and Employment
• Ministry of labour and social aﬀairs
• Vysočina Region
• City of Třebíč
Program coordinator:
Michaela Svobodová, DiS.
e-mail: svobodova@stred.info
tel: +420 775 725 657
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Programy
Primární
prevence

Programy primární prevence dne 1. 11. 2010 prošly úspěšně procesem
certifikace způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence podle
Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence
užívání návykových látek.

Anotace:
Programy primární prevence nabízí všeobecnou primární a selektivní prevenci pro kolektivy škol a školských zařízení. Lektorky usilují
o efektivní preventivní působení na děti a mládež, která vyžaduje
systematickou práci rovněž i školy a rodičů. Proto jsou v nabídce
i metodická setkávání pro pedagogické pracovníky a semináře pro
rodiče.

Cílová skupina:
• Předškolní věk (4-6 let) – žáci MŠ
• Mladší školní věk (6-12 let) – žáci 1. stupně ZŠ
• Starší školní věk (12 – 15let) žáci 2. stupně ZŠ
• Mládež (15 – 19 let) – studenti SŠ, SOŠ, SOU
Co se událo v roce 2013:
V roce 2013 byl ukončen projekt ESF, operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, který umožňoval bezplatnou realizaci programů selektivní primární prevence.
Probíhaly PEER programy pro žáky 2. stupně, workshopy s poskytovateli programů primární prevence z Kraje Vysočina a metodická setkávání pro pedagogické pracovníky, Zapojili jsme se do dlouhodobého
projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina a Vzdělávání – semináře, kazuistické semináře, konference primární prevence rizikového chování,
adiktologická konference.

Poslání:
Posláním je 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:
Cílem je informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých programů v plánovaném termínu o:
• Rizikových jevech
• „Síti“ pomoci ve škole
• Službách, které nabízí STŘED,o.s.
• Institucích a centrech, která nabízejí specializovanou pomoc
a řešení konkrétních problémů
• Nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích
• Přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace
• Evaluovat realizované programy

Ukazatele:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Okolí Třebíče

Okolí Znojma

Celkem

Počet škol

10

7

2

13

1

33

Počet žáků

1654

460

230

2281

327

4952

83

31

11

117

15

257

Počet programů

Spolupráce:
Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 22; Mateřská škola „Čtyřlístek“ Třebíč, Kubišova ul.; Mateřská škola Římov; Mateřská škola Mohelno;
Základní škola a mateřská škola Třebelovice; Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12; Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836;
Základní škola Třebíč Týnská 8; Základní škola Třebíč, Benešova 585; Základní škola a Mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342; Základní škola T. G. Masaryka
Třebíč, Komenského 61/6; Základní škola Okříšky; Základní škola a Mateřská škola Myslibořice; Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany;
Základní škola a Mateřská škola Stařeč; Základní škola a mateřská škola Čáslavice; Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou;
Základní škola a Mateřská škola Předín; Mateřské centrum Andílci, Hrotovice; Základní škola Budišov; Základní škola Vladislav; Základní škola v Jemnici;
Základní škola a Mateřská škola Domamil; ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice; Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice; Základní škola
a Mateřská škola Litohoř; Základní škola Náměšť nad Oslavou; Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou;
Základní škola a Mateřská škola Višňové; Hotelová škola Třebíč; Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Školy a školská zařízení
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Vedoucí programu:
Mgr. Kateřina Slatinská
e-mail: email@stred.info
tel: 774 725 603

Primary
Prevention
Programs

Programs of primary prevention passed successfully the certification process about
competence of primary prevention programs providers, according to Standards
of proficiency for providers of substance abuse primary prevention.

Abstract:
Programs of primary prevention (PPP) oﬀer general primary prevention and selective primary prevention for groups of schools and school facilities. Lecturers pursue an eﬃcient preventive eﬀect on children
and youth, which requires systematic actions by schools and parents,
too. That is why we also oﬀer Methodological meetings for teachers
and workshops for parents .

Target group:
• Pre-school age (4-6 years) - Nursery pupils
• Younger school age (6-12 years) – ﬁrst grade pupils at primary
school
• Older school age (12 - 15 years) – second grade pupils
at primary school
• Young people (15-19 years old) - high school students,
secondary schools students

Mission:
The mission is to provide long-term programs and one-oﬀ follow-up
activities for students and teachers which seek to prevent the creation and development of risk phenomena in region of Třebíč and Moravské Budějovice.

What happened in 2013:
In 2013, the project completed ESF operational program Education
for Competitiveness, which oﬀered the realization of selective primary prevention for free of charge.
We realized PEER programs for pupils on the 2nd grade, workshops
with providers of primary prevention services in Vysočina Region and
methodological meetings for teachers, We are involved in a longterm project of the Regional Municipality and Education - seminars,
case study seminars , conferences primary prevention of risk behaviour , addictological conference.

Objective:
The aim is to inform the target group via long-term school programs
as scheduled on:
• Risk phenomena
• „Network“ of help at school
• Services oﬀered by STŘED, o.s.
• Institutions and centres that oﬀer specialized advice and solutions
for speciﬁc problems
• Practicing the ways of action in risky situations
• Contribute in the detection of risk phenomena to deal with
the situation
• Evaluating the past programs
Indicators:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Around
Třebíč

Around

Celkem

Number of
schools

Znojmo

Total

2

13

1

33

Number
of students

1654

460

230

2281

327

4952

83

31

11

117

15

257

Number of
program blocks

Cooperation:
Kindergarten Třebíč, Cyrilometodějská 22; Kindergarten „ Čtyřlístek „ Třebíč, Kubišova; Římov Kindergarten, Kindergarten Mohelno,
Primary School and Kindergarten Třebelovice; Elementary School Třebíč, Horky - Domka , Václavské Náměstí 44/12; Elementary School Třebíč,
Kpt. Jaroše 836; Elementary School Třebíč Tyn 8; Elementary School Třebíč , Benešova 585; Elementary School and Kindergarten Třebíč Na Hájku 342;
Elementary School TG Masaryka Třebíč, Komenského 61/6; Okříšky Elementary School, Elementary School and Kindergarten Myslibořice;
Elementary School and Kindergarten TG Masaryka Rouchovany; Elementary School and Kindergarten Stařeč; Elementary School and Kindergarten
Čáslavice; Elementary School of Otokar Brezina Jaroměřice Rokytnou; Elementary School and Kindergarten Předín; Parent center Andílci, Hrotovice;
Budišov Elementary School, Elementary School Vladislav; Elementary School Jemnice; Elementary School and Kindergarten Domamil;
Elementary School TG Masaryka Moravské Budějovice; Elementary School and Practical School Moravské Budějovice, Primary School and Kindergarten
Litohoř; Elementary School Náměšť na Oslavou; Elementary School and Kindergarten Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, Primary School
and Kindergarten Višňové; Hotel School Třebíč, The school of crafts and services Moravské Budějovice.
Sources of funding:
• ESF Operational Programme Education for Competitiveness
• Vysočina Region
• City of Třebíč
• Schools and educational facilities
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Program coordinator:
Mgr. Kateřina Slatinská
e-mail: email@stred.info
tel: +420 774 725 603
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Centrum
prevence
a pomoci

Centrum prevence a pomoci se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

Anotace:
Centrum poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči a pomoc
dětem a rodinám s rizikovými projevy v chování a v sociálním vývoji.
Centrum pro své klienty zajišťuje základní činnosti: diagnostiku, poradenství, terapii a výchovně vzdělávací aktivity pro jednotlivce i skupiny. Forma činnosti centra zahrnuje individuální a rodinné konzultace
a v rámci spolupráce s partnerskými organizacemi také trojstrannou
mediaci.
Poslání:
Posláním Centra prevence a pomoci je poskytovat poradenství
a terapeutickou činnost rodinám a mladým dospělým v obtížné
životní situaci.
Cíle:
• Poskytnutí podpory a pochopení a zlepšení obtížné životní situace
rodiny a mladého dospělého se zvládnutím školní docházky
či uplatnění na trhu práce
• 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
• Mladý dospělý, který rozumí svému chování ve vztazích a který
si osvojil nové způsoby chování, jež jsou v souladu s pravidly

Ukazatele:
Počet klientů
jednorázoví

Počet konzultací
22

individuální

358

dlouhodobí

101

rodinné

161

celkem

123

celkem

519

Spolupráce:
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
• Sociální odbory měst Moravské Budějovice, Třebíč a Znojmo
• Probační a mediační služba Třebíč a Znojmo
Zdroje financování:
• Fondy ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Jihomoravský kraj
• Fond Vysočiny
Vedoucí programu:
Mgr. Dagmar Medňanská
e-mail: mednanska@stred.info
tel: 775 725 667
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Cílová skupina:
Cílovou skupinou Centra jsou 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.
Co se událo v roce 2013:
Centrum poskytlo v roce 2013 pomoc a péči rodičům (zákonným
zástupcům) a dětem zejména v oblastech výchovy, komunikace,
narušených rodinných vztahů a školních problémů. Pracovníci
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
dlouhodobé i jednorázové poradenství a pomoc. Péče byla poskytována na Třebíčsku, Moravskobudějovicku a Znojemsku.

Centrum
of prevention
and assistance

Centre for the Prevention and assistance (CPP) is governed by Act No. 359/1999 Coll.,
on social and legal protection of children within the mandate of the socio-legal
protection of children.

Abstract:
CPP provides comprehensive preventive care and assistance to children and families with risk displays of behaviour and social development. CPP provides the basic activities: diagnosis, counselling, therapy and educational activities for individuals and groups. Typical forms
of CPP’s activities are individual and family consultation and as well
tripartite mediation in cooperation with partner organizations.
Mission:
The mission of CPP is to provide counselling and therapeutic activities
for families and young adults in a diﬃcult life situation.
Objectives:
• Providing support, understanding and improvement of the diﬃcult
life situations of families and young adults in managing school
issues or labour market
• Families which understand their behaviour in relationships and in
upbringing of children and families which can create and absorb
the important rules for the family functions and assume new ways
of behaviour
• Young adults who understand their behaviour in relationships
and who assume new ways of behaviour that are consistent
with the rules

Target group:
The target group of CPP are children and parents (guardians) who
have problems in relationships and in education and young adults
(18-26 years old) who are struggling with problems in education,
work, relationships and breaking the rules.
What happened in 2013:
The Centre of prevention and assistance has provided help and care
for the parents (legal guardians) and children especially in the ﬁeld of
education, communication, disturbed family relationships and school problems. The staﬀ cooperates with other institutions such as the
department of child protection, probation and mediation service and
educational facilities. Ambulatory or possibly outreached form of the
CPP‘s activities included long-term and one-time consulting and assistance. Care was provided around Třebíč, Moravské Budějovice and
Znojmo.

Indicators:
Number of clients

Number of consultations

One-time

22

Individual

358

Long term

101

Family

161

Total

123

Total

519

Cooperation:
• The teaching staﬀ of schools and school facilities
• Social department from Moravské Budějovice, Třebíč and Znojmo
• Probation and Mediation Service Třebíč and Znojmo
Sources of funding:
• ESF Operational Programme Education for Competitiveness
• South Moravian Region
• Fund of Vysočina
Program coordinator:
Mgr. Dagmar Medňanská
e-mail: mednanska@stred.info
tel: +420 775 725 667
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Středisko
výchovné
péče STŘED

Působení střediska je vymezen zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Anotace:
Středisko výchovné péče STŘED je ambulantní školské zařízení poskytující poradenskou podporu klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci
a problémy v oblasti výchovy a vzdělávání nedokážou řešit sami.
Poslání:
Posláním je zajištění diagnostických služeb klientům, poskytnutí sociální terapiie a poradenství, mapování klientovy situace a dle potřeby
doporučení následné péči v pobytovém oddělení jiného střediska
nebo jinou odbornou pomoc. Rozsah činnosti zahrnuje individuální
a rodinné konzultace a v rámci spolupráce se školami metodické vedení pedagogů.
Cíle:
• Vytvoření podmínek pro předcházení vzniku nebo prohlubování
rizikových jevů dětí, poskytnout podporu a pochopení a zlepšit
obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich rodin
• Působení na děti a mládež ve spolupráci se všemi subjekty
pomáhajícího systému (školy, školská zařízení, OSPOD, PPP,
psychiatři).

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou děti a mládež a zletilé osoby ve věku do 26 let,
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu) a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Pro cílovou skupinu dětí a mládeže
jsou typické rizikové projevy chování (záškoláctví, nerespektování
autorit, agresivita, šikana, experimentování s návykovými látkami,
lhaní, trestná činnost), problémy ve vrstevnických vztazích, problémy v rodinném systému, v komunikaci, nerespektování pravidel,
vztahové problémy, ukončení ústavní či ochranné výchovy, umístění
v pěstounských rodinách, obtíže ve vzdělávání.
Co se událo v roce 2013:
Středisko výchovné péče STŘED zahájilo svoji činnost v září 2013.
Od října poskytovalo služby prvním klientům a v listopadu prošlo
Českou školní inspekcí.

Ukazatele:
Říjen – prosinec 2013
Počet klientů

14

Počet konzultací

60

Spolupráce:
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
(pobytová SVP, MŠ, ZŠ, SŠ)
• Sociální odbory měst Moravské Budějovice, Třebíč
Zdroje financování:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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Ředitelka:
Mgr. Dagmar Medňanská
e-mail: mednanska@stred.info
tel: 775 725 667

Educational
Care Centre
STŘED

The Centre activity is defined by Act No. 109/2002 Coll., on institutional and protective
education at schools and on preventive educational care at school facilities and Act No.
561/2004 Coll., on preschool, primary, secondary, vocational and other education.

Abstract:
Educational Care Centre is an ambulant educational facility which offers counselling support to clients who ﬁnd themselves in diﬃcult life
situation and have problems in the ﬁeld of upbringing and education
and cannot solve it by themself.
Mission:
The mission is to provide diagnostic services to our clients, to provide
a social therapies and counselling, to map the client‘s situation and if
necessary to follow recommendations in residential care centres or
other specialized facilities. The range of activities is including the individual and family consultation and as well methodological guidance
of teachers in cooperation with schools.
Objectives:
• Creating conditions for prevention of rise or deepening the risk
behaviour of children, to provide support and understanding
and to improve the diﬃcult life situation of children, youth
and their families
• Impact on children and youth to cooperate with all subjects of
support system (schools, school facilities, Department of social
and legal protection of children, Educational and psychological
consulting, psychiatrists).

Target group:
The target groups are children and youth and adult persons aged under 26, the legal representatives (persons responsible for upbringing)
and teachers from schools and school facilities. For the target group
of children and young people are typical the risk behaviour (truancy, disrespect of authority, aggression, bullying, experimenting with
drugs, lying, crime), problems in peer relationships, problems in the
family system, communication issues, disregard for rules, relationship
problems, closed institutional or protective care, placement in foster
families, diﬃculties in education.
What happened in 2013:
Educational Care Centre STŘED established its activities in September
2013. Since October we run services for ﬁrst clients. In November we
passed the Czech School Inspection.

Indicators:
October – December 2013
Number of clients

14

Number of consultations

60

Cooperation:
• The teaching staﬀ of schools and school facilities
(residential Educational Care Centre, kindergartens,
elementary schools, secondary schools)
• Social department from municipalities
of Moravské Budějovice and Třebíč.
Sources of funding:
• Ministry of Education, Youth and Sports
Director:
Mgr. Dagmar Medňanská
e-mail: mednanska@stred.info
tel: +420 775 725 667
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Linka důvěry
STŘED

Linka důvěry je provozovaná v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů

Z toho:

1851
- telefon

1 184

- chat

477

-email

190

Počet krizových intervencí a poradenství v hovorech

1 011

Počet profesních kontaktů

38

Počet podaných informací

90

Počet e-mail (příchozí, odeslané)

190(104+86)
285

Počet zazvonění

106

Zneužití celkem

15

Mlčení celkem

84

Počet testovacích hovorů

4

Omyl celkem

23

Počet hovorů za účelem sexuálního uspokojení

5

Spolupráce:
• InternetPoradna, o. s.
• Česká asociace pracovníků linek důvěry české republiky
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Po

Zdroje financování:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Kraj Vysočina
Obce kraje Vysočina: Hormí Heřmanice, Otín, Číměř, Prosíčka,
Vícenice, Oslavička, Čikov, Doupě, Stará Říše, Menhartice, Pohleď,
Bačkovice, Boňov, Skryje, Radostín, Budišov, Jiřice, Druhanov, Opatov,
Kostníky, Radňoves, Petráveč, Unčín, Knyk, Proseč u Humpolce,
Skorotice, Ždánice, Šebkovice, Štoky, Chlumětín, Olší, Rácovice, Chlum,
Vystrkov, Útěchovice, Boršov, Zachotín, Chlum Korouhvička, Kochánov,
Stropešín, Hrotovice, Radošov, Libkova Voda, Čechtín, Vilémovice,
Lovčovice, Eš, Kámen u Pacova, Ždírec nad Doubrovaou,
Horní Libochová, Náměšť nad Oslavou, Sedletín, Kouty, Bělá, Sněžné,
Čáslavice, Bítovčice, Horní Krupá, Storkov, Mladoňovice, Kadolec,
Sedlice, Polnička, Nížkov, Počítky, Křoví, Koberovice, Rohy, Vlčatín, Suchá,
Jabloňov, Naloučany, Stříbrné Hory, Moravské Budějovice,
Horní Cerekev, Kamenice nad Lipou, Jemnice, Zadní Vydří, Jihlava,
Veselá, Lísek, Jakubov, Ostrov nad Oslavou, Jersín, Žďár nad Sázavou.
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Ukazatele:

Co se událo v roce 2013:
Z ekonomických důvodů jsme v měsíci březnu dočasně ukončili provoz. Od 1. dubna linka důvěry poskytuje své služby opět každý den,
včetně víkendů a svátků, a to od 9 do 21 hodin. I přes ekonomickou
situaci a změnu provozních hodin jsme zajistili chod všech našich
služeb, tj. poskytování telefonické pomoci prostřednictvím telefonu,
chatu a e-mailu.
Linka důvěry STŘED aktivně spolupracuje s InternetPoradnou, o. s.
V rámci spolupráce se podílíme jako redaktoři v internetovém psychologickém poradenství na internetových stránkách http://www.
iporadna.cz a zároveň poskytujeme krizovou pomoc prostřednictvím
http://elinka.iporadna.cz.
Mezi úspěchy letošního roku řadíme udržení stability naší linky důvěry
a meziroční nárůst kontaktů o 27%.

m

Cíle:
• Uživatel 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

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 – volající hradí pouze telefonické spojení
dle platných tarifů operátora
• Stabilita služby
• Vedení k nezávislosti na službě

Li n
775 22 3

Poslání:
Posláním Linky důvěry STŘED je prostřednictvím telefonického hovoru poskytovat pomoc lidem v obtížné životní situaci, kterou nemohou
či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství a pomoc v krizi je
poskytovaná také formou e-mailu a chatu.

Vedoucí programu:
Tereza Nekulová, DiS.
e-mail: nekulova@stred.info
tel: 775 725 656

Helpline
STŘED

Helpline is operated in accordance with Act No. 108/2006 Coll., on social services,
as amended.

Mission:
The mission of Helpline STŘED is to provide help through the telephone to people (mainly) from the Vysočina Region in a diﬃcult situation
they cannot handle on their own. Counselling and assistance in crisis
is also provided in the form of e-mail and chat.
Objectives:
The client
• is calmed
• got support in managing diﬃcult situation
• understands the situation
• has an idea and a necessary information about how to solve
the situation
• knows what the helpline is for and what kind of cases it covers
Indicators:
Number of contacts, total
Included:

1851
- phone

1 184

- chat

477

-email

190

Number of crisis interventions and counselling in calls

1 011

Number of profession contacts

38

Number of submitted contacts

90

Number of e-mails (incoming, outcoming)

Principles:
• two-sided anonymity - contacting persons, helpline staﬀ and the
address of resident oﬃce
• trustworthiness of the information - except in cases deﬁned by law
• easy availability and option for repeated contact
• no charge for the service - the caller pays only phone operator fees
in accordance with tariﬀs
• stability of the service
• leading to the independence on the service
What happened in 2013:
For economic reasons, we temporarily closed the service in the month of March. Since 1st of April we provide services again for every day,
including weekends and holidays, from 9 to 21 hours. Despite the
economic situation and change in operating hours, we ensure the
functionality of all our services, ie. providing telephone help via phone, chat and e - mail.
Helpline STŘED actively cooperates with InternetPoradna, os. Within
the cooperation we participate as editors for the online psychological
counselling on the website http://www.iporadna.cz and we also providing crisis interventions through http://elinka.iporadna.cz.
Among the achievements of this year we deem to maintain stability
of our helpline and increase the contacts on 27%.

190(104+86)

Number of hang outs

285

Number or rings

106

Abuse in total

15

Number of silence

84

Number of testing calls

4

Number of mistake calls

23

Number of calls with sexual satisfaction reasons

5

Cooperation:
• InternetPoradna, o. s.
• Association of Czech helplines workers, Czech Republic
Sources of funding:
Ministry of Labour and Social Aﬀairs
Vysočina Region
Vysočina Region municipalities: Hormí Heřmanice, Otín, Číměř, Prosíčka,
Vícenice, Oslavička, Čikov, Doupě, Stará Říše, Menhartice, Pohleď,
Bačkovice, Boňov, Skryje, Radostín, Budišov, Jiřice, Druhanov, Opatov,
Kostníky, Radňoves, Petráveč, Unčín, Knyk, Proseč u Humpolce,
Skorotice, Ždánice, Šebkovice, Štoky, Chlumětín, Olší, Rácovice, Chlum,
Vystrkov, Útěchovice, Boršov, Zachotín, Chlum Korouhvička, Kochánov,
Stropešín, Hrotovice, Radošov, Libkova Voda, Čechtín, Vilémovice,
Lovčovice, Eš, Kámen u Pacova, Ždírec nad Doubrovaou,
Horní Libochová, Náměšť nad Oslavou, Sedletín, Kouty, Bělá, Sněžné,
Čáslavice, Bítovčice, Horní Krupá, Storkov, Mladoňovice, Kadolec,
Sedlice, Polnička, Nížkov, Počítky, Křoví, Koberovice, Rohy, Vlčatín, Suchá,
Jabloňov, Naloučany, Stříbrné Hory, Moravské Budějovice,
Horní Cerekev, Kamenice nad Lipou, Jemnice, Zadní Vydří, Jihlava,
Veselá, Lísek, Jakubov, Ostrov nad Oslavou, Jersín, Žďár nad Sázavou.
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Program coordinator:
Tereza Nekulová, DiS.
e-mail: nekulova@stred.info
tel: +420 775 725 656
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Finanční zpráva
Financial Report
Státní / National

VYSOČINA / VYSOČINA
REGION

JIHOMORAVSKÝ KRAJ /
South-Moravian Region
Města / Cities

Fondy ESF, OPLZZ / Funds ESF,
OP HRE

Fondy ESF, OPVK / Funds ESF,
OPEC

Dotace EU, ROP, SROP / Grants
EU, ROP, SROP
Nadace / Foundations

Přehled příjmů v r. 2013 / Income Overview in 2013
Linka důvěry STŘED / Helpline STŘED
Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež / Low-treshold service for youth
Sociální rehabilitace / Social rehabilitation
ORP – Prevence, podpora / ORP - prevention and support
CELKEM DOTACE MPSV / MLSA Grant Total
Úřad práce / Job Office
Náhradní rodinná péče / Foster Care
CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE / Job Office Grant Total
CELKEM STÁTNÍ DOTACE / National Grants Total
Linka důvěry / Helpline
Dobrovolnictví / Volunteering
Preventivní programy / Preventive programs
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež / Low-treshold Service
Sociální asistence a poradenství / Sociall assistance and coun.
Sociální rehabilitace / Social rehabilitation
Fond Vysočiny - Šance na nový směr / Vysočina Fund - Chance for new direction
Fond Vysočiny - Nebezpečně na síti / Vysočina Fund - Dangerously on the net
Fond Vysočiny - Stop násilí / Vysočina Fund - Stop violence
Fond Vysočina -auto pro SAP / Vysočina Fund - car for SAC
KOUS - Alcohol free party
CELKEM KRAJ VYSOČINA / Vysočina Region Total
Centrum prevence a pomoci / Centre for prevention and assistance
CELKEM JIHOMORAVSKÝ KRAJ / S-M REGION TOTAL
Město Třebíč - sociální asistence a poradenství / City of Třebíč - social assistance and couseling
Město Třebíč - dobrovolnické centrum / City of Třebíč - Volunteer Centre
Město Třebíč - Šance ve STŘEDu / City of Třebíč - Chance in STŘED
Město Třebíč - preventivní programy / City of Třebíč - Preventive program
Město Třebíč - grantový program Zdravého města Pěstouni / City of Třebíč - grant program of Healthy City - Foster Parents
Město Třebíč - grantový program Zdravého města Rodina / City of Třebíč - grant program of Healthy City - Family
Město Třebíč - prevence kriminality / City of Třebíč - Criminality Prevention
Město Moravské Budějovice / City of Moravské Budějovice
Město Náměšť nad Oslavou / City of Náměšť nad Oslavou
Město Jemnice - prevence kriminality / City of Jemnice - Criminality Prevention
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry / Communities of Vysočina Region
CELKEM MĚSTA / CITIES TOTAL
IP KÚKV
NZDM eMBečko / Low-threshold service eMBečko
IP KÚKV
Sociální asistence a poradenství / Social assistance and counseling
IP KÚKV
Šance ve STŘEDu / Chance in STŘED
Vzdělávání ve STŘEDu / Education in STŘED
CELKEM FONDY ESF,OPLZZ / FUNDS TOTAL
Centrum prevence a pomoci / Centre for prevention and assistance
OPVK – STŘEDem k rovným příležitostem / OPEC - STŘED for equal opportunities
Výchova k toleranci / Education for Tolerance
CELKEM FONDY ESF, OPVK / FUND TOTAL
ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy / ROP SE Centre of Prevention and assistance - write-offs
MPSV/ MLSA

Nadace Pomozte dětem / Help children Foundation
NADACE CELKEM / FOUNDATIONS TOTAL

Příjmy z vlastní činnosti
Tržby za školení a besedy / Income for trainings and discussions
Tržby za služby organizacím / Income for services to other organisations
Tržby z akcí / Income for events
Tržby za supervize a psychologické poradenství / Income for supervisions and psychological conseling
Tržby za tábory a ubytování / Income for camps and accomodation
Tržby za maloobchod, kopírování / Income for retail and copying
Tržby za reklamu / Income for advertisement
Dary / Gifts
Členské příspěvky / Membership fees
Úroky / Interests
Příjem za stravenky od zaměstnanců / Income for food vouchers from employees
CELKEM PŘÍJMY / INCOME TOTAL
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300 000,00
700 000,00
349 000,00
250 000,00
68 623,00
1 667 623,00
1 162 342,00
1 162 342,00
2 829 965,00
629 000,00
300 000,00
468 000,00
392 200,00
447 600,00
133 600,00
150 000,00
130 140,00
40 000,00
44 483,00
5 000,00
2 740 023,00
150 000,00
150 000,00
250 000,00
92 000,00
84 000,00
206 000,00
30 000,00
30 000,00
274 860,00
80 000,00
2 000,00
45 700,00
81 926,00
1 176 486,00
505 539,79
773 284,92
12 691,00
140 063,27
1 431 578,98
1 125 999,41
-5 261,00
-157 229,12
963 509,29
422 892,00
35 982,00
35 982,00
961 972,52
281 720,00
109 812,00
291 437,20
112 295,32
95 170,00
11 538,00
60 000,00
91 681,00
1 500,00
673,48
118 285,00
10 924 548,27

Finanční zpráva
Financial Report
Výdaje / Costs
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM / PERSONAL COSTS TOTAL
Mzdy zaměstnanců / Employees wages
Mzdy z dohod o PP / Wages Work agreements (WWA)
Mzdy z dohod o PČ / Wages Employment agreements (WEA)
Sociální pojistné zaměstnanců z mezd / Social insurance for employees wages
Sociální pojistné z DPČ / Social insurance WEA
Sociální pojistné z DPP / Social insurance WWA
Zdravotní pojistné zaměstnanců / Health insurance for employees
Zdravotní pojistné z DPČ / Health insurance WEA
Zdravotní pojistné z DPP / Healthh insurance WWA
Zákonné sociální náklady / Legal social costs
Pojistné zaměstnavatele / Employer insurance
Stravenky / Food vouchers
Pojištění dobrovolníků / Volunteers insurance
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM / MATERIAL COSTS TOTAL
Potraviny / Foodstuffs
Kancelářské potřeby / Office supplies
Režijní materiál / Overhead material
PHM / Fuels
Drobný majetek / Small assets
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM / NON-MATERIAL COSTS TOTAL
Provoz budovy Třebíč / Building costs Třebíč
Provoz budovy Moravské Budějovice / building costs Moravské Budějovice
Provoz budovy Rudíkov / Building costs Rudíkov
Opravy auta / Car repairs
Telefony, internet, poštovné / Phones, internet, postage
Cestovné zaměstnanců / Travel of employees
Cestovné dobrovolníků / Travel of volunteers
Doprava, ubytování a stravné tábory / Transport, accomodation and food for camps
Právní a ekonomické služby / Juristic and economical services
Školení a kurzy / Trainings and courses
Propagace / Publicity
Ostatní daně, poplatky, úroky , penále / Other taxes, fees, interests, penalties
Pojistné aut, cestovní / Car insurance, travel insurance
Odpisy STŘED - drobný majetek / Write-offs STŘED - small supplies
Odpisy STŘED - investice / Write-offs SŘED - investments
Odpisy KÚKV - auto Fabia / Write-offs KÚKV - Fabia car
Ostatní služby / Other services
Neuznané náklady / Non-accepted costs
Dary / Gifts
CELKEM NÁKLADY / COSTS TOTAL
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / ECONOMY RESULT

7 608 808,00
5 096 119,00
485 399,00
237 577,00
1 241 226,00
56 142,00
17 571,00
448 239,00
20 210,00
6 325,00
268 463,00
22 147,00
236 670,00
9 646,00
443 543,39
35 724,50
26 082,86
165 280,34
147 552,69
68 903,00
2 365 305,43
315 773,05
154 780,44
7 124,00
32 264,00
160 788,54
79 402,00
8 589,00
132 346,00
16 000,00
134 977,00
252 382,00
73 721,68
37 072,82
22 408,00
457 181,00
44 483,00
243 000,90
109 152,00
83 860,00
10 686 119,82
238 428,45

Rozvaha / Balance-sheet
Aktiva / Assets
Dlouhodobý nehmotný majetek / Tangible assets
Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets
Oprávky k dlouhodobému majetku / Tangible assets maintenance
Pohledávky celkem / Receivables Total
Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial property
Jiná aktiva celkem / Other assets Total
Aktiva celkem / Assets Total

Stav k 31.12.2013 v Kč / status to 31.12.2013, in CZK

Pasiva / Liabilities
Jmění celkem / Assets Total
Výsledek hospodaření celkem / Economy result Total
Dlouhodobé závazky celkem / Long-term liabilities Total
Krátkodobé závazky celkem / Short-term liabilities Total
Jiná pasiva celkem / Other liabilities Total
Pasiva celkem / Liabilities Total

Stav k 31.12.2013 v Kč / status to 31.12.2014, in CZK
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84 000
14 702 000
-3 546 000
148 000
1 407 000
407 000
13 202 000

10 738 000
239 000
198 000
602 000
1 425 000
13 202 000
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Významné
projekty
Výchova k toleranci
R.č.: CZ.1.07/1.2.02/04.0017
Termín realizace: 1. 9.2011 – 31. 1. 2013
Na prevenci rasismu a xenofobie u žáků základních škol se zaměřil projekt Výchova k toleranci. Na třebíčských základních školách nejdříve probíhal
program O lidech s kulturní odlišností. Do tohoto programu se zapojilo téměř šedesát žáků třebíčských základních škol Kpt. Jaroše a Cyrilometodějská. Prostřednictvím tří modulů se děti pomocí interaktivní formy a moderních metod multikulturní výchovy dozvěděli důležité informace
o kultuře, toleranci, rasismu, diskriminaci apod.
Druhá část projektu byla věnovaná zkvalitnění práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci ve věku od 12 do 15 let navštěvovali psychoterapeutickou skupinu v ambulanci klinické psychologie. Skupinová sezení probíhala vždy jednou týdně po dobu dvou hodin. Čtyřiačtyřiceti
setkání se zúčastnilo 16 klientů. Předposlední setkání psychoterapeutické skupiny se uskutečnilo formou víkendového pobytu. Účastníci skupiny
měli možnost v závěru skupinové práce prohloubit vzájemné vztahy, poznat se z jiné stránky, vyzkoušet si hypoterapii a odpočinout si od svých
životních starostí.

Centrum prevence a pomoci
R.č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0035
Partner: Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Termín realizace: 1. 5.2010 – 30. 4. 2013
Dlouhodobý projekt podporoval na Třebíčsku, Moravskobudějovicku a Znojemsku rovné příležitosti dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, práci s třídními kolektivy, vzdělávání a supervize pedagogických pracovníků a poradenství rodinám s výchovnými problémy. Díky projektu
bylo podpořeno tisíc osob z řad pedagogů, žáků, dětí a rodičů.
V rámci projektu se podařilo navázat a propojit odbornou pomoc mezi školskými zařízeními, odbory sociálně-právní ochrany dětí, probační
a mediační službou a pracovníky neziskového sektoru.
Jedním z hlavních přínosů projektu byl rozvoj dlouhodobých školních programů selektivní primární prevence (Vztahy ve třídě, Diagnostika třídního kolektivu a program Šitý na míru), další významnou oblastí projektu byla realizace dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro pedagogy, zaměřené
na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci vzdělávání měli možnost si vyzkoušet rozvoj profesních dovedností také formou
supervize, procesu, kdy pedagog získává zpětnou vazbu na svou práci. V rámci třetí a poslední oblasti projektu vznikla ambulance centra prevence
a pomoci poskytující poradenské a psychologické služby zejména dětem a mladým lidem ve věku 6 – 20 let a jejich zákonným zástupcům.

Stop násilí a alkoholu
Termín realizace: rok 2013
Finanční zdroje: Kraj Vysočina, Město Třebíč
Projekt byl realizovaný na základě smlouvy s Městem Třebíč v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013. Byl rozdělen na
2 dílčí aktivity: Odborné psychologické poradenství a práce s třídními kolektivy. V rámci jeho realizace proběhlo 10 psychologických konzultací
s deseti klienty. V jedenácti třídních kolektivech, kde se objevuje problém s agresivitou a experimentováním s alkoholem proběhla tematická
setkání, kterých se zúčastnilo 262 žáků. Preventivní, poradenská a výchovná péče byla poskytována v ambulanci (v prostorách STŘED, o.s.) nebo
přímo ve školách v rámci výuky.
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Significant
Projects
Education for tolerance
R.n. : CZ.1.07/1.2.02/04.0017
Completion date: 1st September 2011 - 31st January 2013
The project „Education for tolerance“ focused on prevention of racism and xenophobia among primary school pupils. At ﬁrst we ran the program
„About people with cultural diﬀerences“ at Třebíč primary schools. In this program there were involved nearly sixty pupils from primary schools
Kpt. Jaroš´s and Cyrilometodějská in Třebíč. Through the three modules kids learned important information about the culture, tolerance, racism,
discrimination, etc. We used interactive forms and modern methods of multicultural education.
The second part of the project was devoted to the improvement of work with children with special educational needs. Pupils aged 12 to 15 years
were attending psychotherapy group in the Ambulance of clinical psychology to have group sessions once a week for two hours. There were 44
meeting attended by 16 clients. The pre-last meeting of psychotherapy group took the form of a weekend stay. The group participants had the
opportunity at the end of the group work to deepen relationships, learn from others, try hypo therapy a have a rest from their life worries.

Centre of prevention and assistance
R.n. : CZ.1.07/1.2.00/14.0035
Partner: Pedagogical- Psychological Counselling Centre, Brno
Completion date: 1st May 2010 - 30th April 2013
Long-term project supported equal opportunities for children and pupils with special educational needs, work with classes, trainings and supervision of teachers and counselling to families with upbringing problems. The project supported thousand people from the rank of teachers, students, children and parents.
The project managed to link the professional help between educational institutions, departments of social - legal protection of children, probation and mediation service workers and non-proﬁt sector workers.
One of the main beneﬁts of the project was the development of long-term school programs for selective primary prevention (Relationships in the
classroom, Diagnosis of class group and „tailor-made“ program). Another important area of the project was the implementation of long-term training courses for teachers, focused on working with children with special educational needs. Participants had the opportunity to try out the development of professional skills by the form of supervision process, where teachers received feedback on their work. In the third and last project
part was established the ambulance of the Centre, providing guidance and psychological services especially to children and young people aged
6-20 years and their legal representatives.

Stop violence and alcohol
Completion date: 2013
Financial resources: Vysočina Region, City of Třebíč
The project was realized under the contract with City of Třebíč as a part of Crime Prevention Programme of Vysočina Region 2013. Project was
divided into the two sub-activities: professional psychological counselling and work with classes. Within the implementation there was 10 psychological consultations with 10 clients. In eleven classes where there are problems with aggression and experimentation with alcohol, we organized thematic meetings for 262 pupils. Preventive counselling, educational care was provided in ambulance (in STŘED, o.s. building) or directly
in schools within teaching.
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Významné
akce
Návštěva kulturního atašé velvyslanectví USA
Dne 28. února 2013
STŘED,o.s. navštívil zástupce kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze Greg Gaede, kterého doprovázel Miroslav Konvalina, ředitel Amerického
centra. Zajímali se především o programy primární prevence pro žáky základních škol na téma xenofobie, rasismus a diskriminace. Velice ocenili
dlouhodobý program primární prevence O lidech s kulturní odlišností.

Presentace zkušeností s náhradní rodinnou péčí
a služeb sociální prevence STŘED,o.s. v Estonsku
Ve dnech 22. - 27. duben 2013
Deset vybraných zástupců neziskových organizací z České republiky navštívilo s Pražskou asociací AMA Estonsko, s cíle vyměnit „dobrou praxi“ pro
zvyšování zaměstnanosti ohrožených mladých lidí na trhu práce. V průběhu týdne navštívili účastníci akce státní úřady i neziskové organizace
v Tartu, Sillamae a okolí. Společná témata STŘED,o.s. jako záškoláctví, skupinová práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami byla diskutována na sociálním odboru města, na základní škole a ve vzdělávacím centru v Tartu. Za ocenění stojí zejména elektronický systém propojení sběru
dat o dětech, které se dopoustějí záškoláctví a jednoduchý a srozumitelný přístup k práci s dětmi s rizikovými projevy v chování.

Návštěva náměstka ministra práce a sociálních věcí Pavla Čáslavy
Dne 14. června 2013
Náměstek ministra práce a sociálních věcí pan Pavel Čáslava a Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb v Jihlavě a Třebíči diskutovali se zástupci
poskytovatelů o současnosti a budoucnosti sociálních služeb, jejich ﬁnancování a udržitelnosti. V Třebíči delegace zavítala do prostor občanského
sdružení STŘED. Presentace činnosti organizace a následné dotazy byly nasměrované na připravovanou novelu zákona o sociálních službách,
udržitelnost služeb sociální prevence, které se na počátku roku ocitly v existenčním ohrožení z důvodu nulové dotace státu. Místostarostka města
Třebíče paní Marie Černá představila dobře fungující systém komunitního plánování a ﬁnancování sociálních služeb.

Kulaté stůly „Náhradní rodinná péče – zkušenosti z praxe s novelou zákona
o sociálně - právní ochraně dětí“ a „Riziková mládež aneb proč děti zlobí?“
Ve dnech 3. – 4. října 2013
Na téma „Náhradní rodinná péče – zkušenosti z praxe s novelou zákona o sociálně - právní ochraně dětí“ diskutovali účastníci kulatého stolu pořádaného STŘED,o.s. v Třebíči na Klubu Hájek. O trendech rizikového a kriminálního chování dětí a mladistvých na Moravskobudějovecku a Jemnicku
diskutovali odborníci, politici a rodiče na kulatém stole ve STŘED,o.s. v Moravských Budějovicích. V diskuzi zaznělo, že v obou městech přetrvává
problém ničení cizího majetku, mladí lidé jsou ve svém konání agresivnější. K autoritám, kritice a represi jsou arogantní, povrchní a odpovědnost
za své skutky neradi přijímají. Začínají kouřit v daleko nižším věku a již v dětství se stávají na cigaretách závislí. Při hledání příčin si zúčastnění připomínali, že odpovědnost za výchovu dítěte má v prvé řadě rodina. Naše děti nepotřebují bezmeznou a bez-hraniční ochranu a péči. Potřebují
hlavně silné rodiče, kteří vědí, za čím jdou, co je pro ně důležité a čeho si oni sami váží.

Vánoční stromky aneb různé tváře pomáhání
Dne 18. prosince 2013
Tradiční prosincové setkání proběhlo v posledním předvánočním týdnu: „Vánoční stromky aneb různé tváře pomáhání“ s rodinami pěstounů,
dobrovolníky, podporovateli a sponzory, připravili pracovníci občanského sdružení STŘED. Publikum, které zaplnilo společenský sál na Klubu
Hájek si hned v úvodu získala autorka knihy „Ve stínech za zrcadlem“, Milena Bednářová. Podělila se s návštěvníky akce s úskalím, které zažívá se
zvládáním zdravotní indispozice a jak bylo pro ni významné a zároveň obtížné v knize příběh popsat. Krásné vystoupení předvedli mladí hudebníci ze Základní školy v Rudíkově. V programu akce nechybělo ocenění nejaktivnějšího dobrovolníka tzv. „Dobroše roku pro rok 2013“. Získala je
Zděnička Fučíková a správně se stylizovala svým oblekem do role anděla. Pro seniory v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicíh je Zdenička
tím andělem, který umí naslouchat stárnoucím lidem, dodávat jim energii a vitalitu.
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Significant
Action
Visit the cultural attaché of the Embassy of USA
28th February 2013
STŘED, o.s. visited Greg Gaede, the representative of cultural attaché from the U.S. Embassy in Prague, who was accompanied by Miroslav Konvalina, the director of the American Centre. They were interested mainly in primary prevention programs for elementary school students on the topic
of xenophobia, racism and discrimination. Very appreciated was long-term primary prevention program about people with cultural diﬀerences.

Presentation of experience with foster care and prevention
social services by STŘED,o.s. in Estonia
On 22nd – 27th April 2013
Ten selected representatives of NGOs from the Czech Republic visited the Prague Association AMA Estonia, to exchange „good practice“ to increase the employment of endangered young people on the labour market. During the week the participants of the actions visited state authorities
and non-proﬁt organizations in Tartu, Sillamae and surroundings. Common topics by STŘED, o.s. as a truancy and group work with children with
special educational needs were discussed on the social department of the city, in elementary school and educational centre in Tartu. For the
award is particularly the electronic interconnection system for collecting data of children who commit truancy and simple and understandable
approach to work with children with risk behaviour.

Visit of Pavel Čáslava , the deputy Minister of Labour and Social Affairs
14th June 2013
Deputy Minister of Labour and Social Aﬀairs, Pavel Čáslava and Petr Hanus, the director of social department in Jihlava and Třebíč discussed with
the representatives of social care providers about the present and future of social services, their funding and sustainability. The delegation visited
the building of the civic association STŘED. The presentation of the organization and subsequent questions were directed to the planned amendment of the Act on Social Services, the sustainability of social prevention services, which were in an existential threat at the beginning of the year
because of the zero state subsidies. Deputy Mayor of Třebíč Mrs Marie Černá presented a well-functioning system of community planning and
funding of social services.

Roundtable on topic „Foster care - practical experience with the amendment
to the Act about social - legal protection of children“
and „Youth at risk or why are children angry?“
On 3rd - 4th October 2013
The topic of „ Foster Care - practical experience with the amendment to the Act about social - legal protection of children“ was discussed by participants of the Roundtable in the building of STŘED,o.s., Club Hájek Třebíč. About a trends in risk and criminal behaviour of children and adolescents
in the Moravské Budějovice and Jemnice regions discussed experts, politicians and parents at the Round table in STŘED, os in Moravian Budejovice
. In the discussion there was said that in both cities persists the problem of vandalism and that young people are getting more aggressive in their
actions. They are arrogant and superﬁcial to authorities, criticism and repression and they cannot accept responsibility for their actions. Children
and youth start smoking since earlier age and in childhood are becoming addicted to cigarettes. Participants of the meeting reminded when
looking for reasons ﬁnd that the responsibility for upbringing the child is ﬁrst and foremost in a family. Our children do not need boundless and no
limit protection and care. They need strong parents who know what they go for, what is important to them and what they value.

Christmas trees or different faces of helping
18th December 2013
Traditional December meeting was held in the last week before Christmas: „Christmas trees or diﬀerent faces of helping“ with foster families,
volunteers, supporters and sponsors. Event was organized by staﬀ of a civic association STŘED. The audience, which ﬁlled the ballroom at the
Club Hájek, were caught at the very beginning by the author of the book „In the shadows behind the mirror“ Milena Bednářová. She shared the
obstacles she is experiencing with the management of her handicap and how important and diﬃcult it was for her to describe the story in the
book. A beautiful performance produced young musicians from the elementary school in Rudíkov. In the event there did not missed the most
active volunteer awards called „Good Mate of year 2013“. Zdenička Fučíková won the award and she appropriately styled into the role of angel.
She is that angel for seniors at the House of St . Anthony in Moravské Budějovice. There Zdenička can listen to aging people and supplying them
with energy and vitality.
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Významné
akce

Návštěva kulturního atašé Grega Gaede / Visit the cultural attaché Greg Gaede

Setkání s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Pavla Čáslavy a senátorem RNDr. Milošem Vystrčilem / Meeting with the Deputy
Minister of Labour and Social Aﬀairs Paul Caslav and Dr. senator. Milos Vystrčil
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Significant
Action

Převzetí příspěvku Nadace Pomozte dětem
v České televizi Ostrava / Help children Foundation

Návštěva pracovníků Města Sokolov a místostarosty Města Třebíč
Mgr. Milana Zeiberta / Visit by Town Sokolov and deputy mayor
Třebíč Mgr. Milan Zeibert

Vánoční stromky aneb různé tváře pomáhání / Christmas trees or diﬀerent faces of helping
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Poděkování
Thanks

Děkujeme Vám za podporu naší činnosti!
Thank You for supporting our activities!
Výroční zpráva STŘED,o.s. / 2013
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EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
KontaktníNO
informace
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
information
EAR TO HELP! NEBOJÍMEContact
SE POMÁHAT!
NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT!STŘED,o.s.
NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
Mládežnická
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
NO 229
FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
674
01 Třebíč
E POMÁHAT! NO FEAR TO
HELP!
NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍMEe-mail:
SE POMÁHAT!
NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
email@stred.info
EBOJÍME SE POMÁHAT!tel.:
NO FEAR
TO
HELP!
NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
+420 568 843 732
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
+420 775
725 655
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
NO FEAR
TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO
HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
www.stred.info
EAR TO HELP! NEBOJÍMEIČSE/ Registration
POMÁHAT! NO
FEAR TO
HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
number:
70870896
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP!
NEBOJÍME SE
POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
Detašované
pracoviště
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
NO
FEAR
TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
STŘED,o.s.
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
189
EAR TO HELP! NEBOJÍMEHusova
SE POMÁHAT!
NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT!675
NO FEAR
TO HELP!Budějovice
NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
02 Moravské
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
Bankovní spojení
/ Bank
account:
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
NO FEAR
TO HELP!
NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
Waldviertler
Sparkasse
von
1842 NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
EAR TO HELP! NEBOJÍMEč.ú.:
SE 9500006266/7940
POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
www.stred.info
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT!
NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍMETisk:
SEwww.apage.cz
POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N
ÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP!
O HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POM
E POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO
EAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME S
EBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! NO FEAR TO HELP! NEBOJÍME SE POMÁHAT! N

