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Za nejvýznamnější událost roku považuji transformaci organizace ze spolku na zapsaný ústav. S úpravou právní formy jsme zeštíhlili organizační strukturu a vznikla tři nová střediska, která sdružují sociální, školské a organizační služby. Neméně důležitou
událostí bylo rozšíření ambulance Střediska výchovné péče STŘED z Moravských Budějovic do Třebíče. Rodiče a zákonní zástupci dětí s poruchami chování mají snazší dopravní dostupnost ke službám tohoto nového školského poradenského zařízení.
Smluvní péče o téměř osmdesát pěstounských rodin v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji je stabilizovaná a v rukou šikovných
sociálních pracovníků. Propracovali jsme vzdělávání náhradních rodičů tak, aby bylo zajímavé pro naše pěstouny a pracovníky
spolupracujících subjektů, kteří mají dohodu s obcemi v Kraji Vysočina a jeho blízkém okolí. Díky lidem, se kterými každodenně
sdílím rozmanité osobní příběhy, se stále učím náhledu a pokoře k životu. Těším se z toho, že nastavený trend pomoci v naší
organizaci není mělký a bezbřehý.
Za jakým účelem a s jakým výsledkem jsme byli rodinám a jejím členům průvodci, společníky, partnery či poradci se dozvíte
na dalších stránkách dokumentu.
Pokud o nás čtete poprvé, a získali jsme Vaši důvěru, neváhejte se na nás obrátit.
Přeji Vám bohatý život ve spokojené rodině.
Martina Bártová
ředitelka

Ladies and Gentlemen.
I‘m pleased to share with you after tenth year the results of our work in the past period. Our mission is still to assist families and
their members, who got into a difficult life situation and need an advice with their problems. We offer preventive care in outpatients in our workplaces and as well in a natural environment of clients.
I consider the most important event of the year was the organizational transformation from the Civic Association into the Written Institute. With the modification of a legal form, we slimed down the organizational structure and established three new
centers, which includes Social, Educational and Organizational services. Equally important activity was an expansion of The
Educational Care Centre from Moravské Budějovice to Třebíč. Parents and guardians of children with behavioural disorders have
now there an easier access to the services of this new school counselling facility. Terms of care for nearly eighty foster families in
the Vysočina Region and the South Moravian region is stabilized and in the hands of our skilled social workers. We worked out a
training for foster parents to make it more interesting for foster parents and cooparating subjects, those who have agreements
with municipalities in the Vysočina Region and its surrounding areas. Thanks to the people with whom I share a variety of everyday personal stories, I‘m still learning insight and humility to life. I enjoy the fact that the trend of help in our organization is
not shallow and endless.
For what purpose and with what results we were a guides, associates, partners and advisors for families and its members, you
can find on other pages of the report.
If you read about us first, and we got your trust, do not hesitate to contact us.
I wish you an abundant life in a happy family.
Martina Bártová
directress
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Organizační
struktura

Organizational
structure

Sídlo:
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
www.stred.info
e-mail: email@stred.info
Tel.: +420 775 725 655

Třebíč

Moravské Budějovice

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

Vize:
STŘED, z. ú. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

Vision:
STŘED, z. ú. helps people in the development, in the preventing and solving problems.

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

Values:
• Professionalism
• The professional development
• Responsibility
• Open communication
• Loyalty

Valná hromada sdružení

General Meeting

Kontrolní komisař (auditor)

Auditor

Rada sdružení

Board

Ředitel sdružení

Director

Účetnictví
Administrace

Ambulance klinické psychologie

Accountancy
Administration

Ambulance of Clinical Psychology

Vzdělávání

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

Education

External supervision, methodics
and diagnosis, SEA, management of KH Třebíč

Zástupce ředitele
Sociální asistence a poradenství
Náhradní rodinná péče

Volunteer Centre

Social assistance and counselling
Substitute Family Care

NZDM eMBečko

Five P Program

Low-threshold service for Youth eMBečko

Linka důvěry STŘED

Šance ve STŘEDu

Helpline STŘED

Chance in STŘED

Programy primární prevence

Centrum prevence a pomoci
Středisko výchovné péče STŘED

Primary prevention Programs

Centre of prevention and assistance
Educational Care Centre STŘED

Dobrovolnické centrum

Program Pět P
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Deputy Director

Výchovně rekreační tábory
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Educational and recreational Camps
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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 Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům
snadný přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím organizacím zkvalitnit jejich služby prostřednictvím činnosti dobrovolníků,
a nabízí jim metodickou podporu. V rámci dobrovolnických programů
pomáhá lidem získat praktické zkušenosti, vyplnit volný čas a poznat
nové lidi.
Cíle:
Cílem je vytvořit dobré podmínky pro dobrovolníky. Zajistit jim
stabilní zázemí a podporu, jejich vstup do dobrovolnické činnosti
a organizací, které je přijímají.
Ukazatele:
Program pro
seniory
a osoby
se zdrav. post.

Ostatní
dobr.
programy

Jednorázoví
dobrovolníci

Celkem

27

6

6

46

1729 hod.

74 hod.

59 hod.

1862 hod.

Supervize

4

4

4

4**

Výcviky
dobrovolníků

1

1

1

Individuální
výcvik

/

/

Přijímající
organizace

8

7

Dobrovolníci
Hodiny

Cílová skupina:
• Dobrovolníci – lidé starší 15-ti let, kteří ve svém volném čase věnují
energii, své vědomosti, schopnosti a dovednosti druhým lidem, bez
nároku na finanční odměnu;
• Přijímající organizace - ty organizace, které potřebují pomoc
dobrovolníků
Co se událo v roce 2014:
Realizované 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
V roce 2014 se dobrovolníci nejvíce podíleli na aktivitách pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Nejčastější náplní jejich činností
bylo povídání si s klienty, procházky, aktivizace klientů, skupinové
aktivity, předčítání apod. Proběhly tradiční jednorázové akce, kde
se dobrovolníci podíleli velkou částí na přípravě a realizaci programu
pro děti - Dopravní dopoledne, S námi bez nudy a Vánoční besídka
pro pěstounské rodiny.
Koordinátorka Dobrovolnického centra informovala veřejnost o činnosti a aktivitách dobrovolníků prostřednictvím médií, pokračující
výstavy Dobrovolnictví na Vysočině a v rámci konference k dobrovolnictví, která se konala v září v Jihlavě.

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
some help from volunteers. Volunteer coordinator is responsible for
a 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:

Volunteers
Hours

Program for seniors
and people with
disabilities

Other
volunteer
programs

One-time
volunteers

Sum

27

6

6

46

1 729

74

59

1 862

Supervision

4

4

4

4**

1**

Volunteer
trainings

1

1

1

1**

/

3

Individual
trainings

/

/

/

3

/

15

Receiving
organisations

8

7

/

15

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 • Domov pro dětský
život, Na počátku, o.p.s. • Městská knihovna Třebíč
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
• Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

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 2014:
In 2014, the most volunteers participated in activities for elderly and
persons with disabilities. The most common content of their activities was chatting with clients, walking, client activation, group activities, reading etc. There were traditional one-time activities where
the volunteers participated on preparation and implementation of
programs for children – The Traffic day, With us without boredom and
Christmas Party for foster families.
The coordinator of the Volunteer Centre informed public about the
activities and volunteer activities through the media, ongoing exhibition “Volunteering in the Highlands” and within a frame of the Conference on Volunteering, which took place in Jihlava in September.
In 2014, 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

** Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.
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The Volunteer
Centre

Ostatní:
• Městský úřad Třebíč
• Defensart, z.s.
• Oblastní charita Třebíč - Dobrovolnické centrum
• KOUS, z.s.
• Úřad práce Třebíč
Zdroje financování:
• Ministerstvo vnitra ČR
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: 775 725 658

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
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
• High School of Crafts and Services, Moravské Budějovice
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Others:
Municipality of Třebíč; Defensart, z.s.; Oblastní charita Třebíč
– Vollunteer Centre; KOUS,o.s.; Job Office, Třebíč
Funding sources:
• Ministry of Interior
• Vysočina Region
• The City of Třebíč
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 č. 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 spolu podnikají různé aktivity a vzájemně si obohacují život (výlety, kino, procházky, sport, pomoc s přípravou do školy aj.).
Dvojice se setkávají 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

154,5 hodin

Supervize*

4

Výcviky*

1

* výcviky a supervize jsou pro všechny programy společné

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 2014:
Do programu Pět P se v roce 2014 zapojilo 7 dobrovolníků, kteří se starali o svých 7 mladších kamarádů. Hlavní náplní dvojice v programu
bylo zapojení dětí do volnočasových aktivit – kultura, příroda, sportovní aktivity apod. Prioritou bylo naučit děti novým dovednostem
a seznámit je se starším kamarádem, kterému se mohou svěřit se svými starostmi i radostmi. Dobrovolníci se pravidelně účastnili společných setkání a pracovali na sobě a svých cílech, které se jim postupně
dařilo plnit.

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 a child and a 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 could listen to and 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 2014:
The program Five P involved 7 volunteers who cared about their 7
younger friends. The main content in the program was the involvement of children in leisure activities - culture, nature, sports activities
etc. The priority of the program was to teach children a new skills and
familiarize them with the older friend to whom they can confide their
worries and joys. Volunteers regularly participated in joint meetings
and work on themselves and their goals, which they gradually managed to fulfil.

Indicators:
Number of couples
Number of hours

7
154,5 hours

Supervisions*

4

Trainings*

1

* Training and supervision are joined for all programs.

Cooperation:
Schools:
• 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

Spolupráce:
Školy:
• 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

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Město Třebíč
• Kraj Vysočina

Other:
• Municipality of Třebíč

Ostatní:
• Městský úřad Třebíč

Sources of funding:
• Ministry of labour and social affairs
• Ministry of Interior
• Home Office
• City of Třebíč
• Vysočina Region

Vedoucí programu:
Mgr. Hana Dvořáčková
e-mail: dvorackova@stred.info
tel: 775 725 658

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:
Obsahem 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 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 2014:
Rok 2014 se opět nesl v duchu intenzivní spolupráce s pracovníky
sociálních odborů. Během roku jsme poskytovali individuální péči
v rodinách. Asistovali jsme často ve velmi komplikovaných případech,
účastnili jsme se pravidelně případových konferencí. S pracovníky náhradní rodinné péče jsme nově hledali formu poskytování asistence
u rodin, jejichž děti byly umístěny v náhradních rodinách.
Na podzim tohoto roku došlo k posílení vozového parku, proto jsme
mohli začít mnohem lépe pokrývat i okrajové časti kraje.
Zrealizovali jsme opět cyklus seminářů pro rodiče, tentokrát s využitím terapeutického programu Kids´Skills. V červenci 2014 proběhly
tradiční letní dílny v Rudíkově pro děti od 4 do 10 let.

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 provides 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 staff of 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 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.

Ukazatele:

Indicators:

Individuální práce s rodinou

Individual work with family

Počet rodin

53

Number of families

53

Počet dětí

140

Number of children

140

Počet konzultací

939

The number of consultations

939

Počet jednorázových kontaktů

78

Number of single contacts

78

991

Number of working hours

Počet hodin přímé práce
Průměrná délka spolupráce
Počet pracovníků

8 měsíců

The average length of cooperation

3

Number of employees

Semináře, přednášky

991
3

Seminars, lectures
12

Number of meetings, lectures, conferences

12

Počet účastníků

51

Number of participants

51

Letní dílny

Summer Workshops
19

Spolupráce:
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť nad Oslavou
• Město Znojmo
• Magistrát města Brna
• Obecní úřad Rudíkov
• Na počátku o.p.s.
• Domov pro matky Třebíč.
• 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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What happened in 2014:
The Year 2014 was again dedicated to intensive collaboration with
social office workers. During the year we provided individual care in
families. We often assisted in very complicated cases, we attended regularly a case conferences. In cooperation with a foster care team we
were looking for new forms of providing assistance to families whose
children were placed in foster families.
In the autumn 2014, we rised a number of cars, so we could start to
cover even a peripheral parts of the region.
We have realized series of seminars for parents, that time using the
therapy program called Kids‘Skills. In July 2014 we organised the traditional summer workshops in RUDÍKOV for children from 4 to 10 years.

8 months

Počet besed, přednášek konferencí

Počet účastníků

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

Number of participants
Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odbor rodinné politiky
• Fond NNO
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Město Moravské Budějovice
Vedoucí programu:
Mgr. Hana Oravcová
e-mail: oravcova@stred.info
tel: 775 725 664

19

Cooperation:
• City of Třebíč
• City of Moravské Budějovice
• City of Znojmo
• Municipality of Brno City
• City of Náměšť nad Oslavou
• Municipal Office Rudíkov
• Na počátku o.p.s.
• 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:
• Ministry of Labour and Social affairs
• Ministry of Labour and Social affairs – family politics office
• Fond NNO
• City of Třebíč
• City Moravské Budějovice
• 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 dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

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 budou nebo již 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

77

Počet svěřených dětí

93

Počet konzultací

552

Počet hodin přímé práce

802

Počet pracovníků

7

Vzdělávání pěéstounů
Počet akcí (kluby, semináře, skupiny)

29

Počet účastníků vzdělávání

355

Počet pobytů/zúčastněných rodin

4/56

Spolupráce:
• Kraj Vysočina
• Město Humpolec
• Město Moravské Budějovice
• Město Náměšť n.Oslavou
• Město Pelhřimov
• Město Pacov
• Město Třebíč
• Město Velké Meziříčí
• Město Znojmo
• Město Žďár n.Sázavou
• SOS Kormidlo Brno
• Hodina H
• Hotel Kotyza
• Miniklub Znojmo
• Mgr. Eva Kneblová - psycholog
Zdroje financování:
• Ministerstvo práce
a sociálních věcí
• 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:
Cílem je náhradní rodina, která:
• vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte
• je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku
rizik s nimi spojených
• se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí
• je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících
s výkonem náhradní rodinné péče
• která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených
dětí
Cílová skupina:
Klienty jsou náhradní rodiny s dětmi a žadatelé o náhradní rodinnou
péči. Jedná se o:
• osoby pečující (pěstouni nebo poručníci)
• osoby v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni na
přechodnou dobu)
• děti v rodině (svěřené i vlastní)
Co se událo v roce 2014:
Kromě průběžně vykonávané hlavní činnosti, kterou je individuální
doprovázení náhradních rodin, jsme v letošním roce spustili cyklus
vzdělávacích akcí pro pěstouny. Zahrnoval pravidelná klubová setkání, tematické celodenní semináře a čtyři víkendové vzdělávací pobyty. Na podzim jsme doplnili ještě rodičovskou skupinu zaměřenou
na rozvoj výchovných kompetencí. Ve spolupráci s nadačním fondem
J&T jsme zrealizovali tři semináře pro zájemce o pěstounství.
V září se uskutečnilo setkání s pracovníky sociálních odborů měst kraje Vysočina a dalších organizací náhradní rodinné péče.

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 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 biological
family of a child and we also run an educational program for the foster
parents. In case of interest we conclude an agreement on the provision of foster care with the foster parents.
Mission:
The mission of the program is to support, accompany and educate
families who have been entrusted or will be entrusted with a minor
children in foster care.
Objective:
The aim is the foster family that:
• create a stable base for healthy physical and psychosocial development
of a child
• is prepared to adequately solve educational situations and to prevent
risks associated with them
• is continuously and consistently educating in the care and education
of children
• is oriented in basic professional services related to the foster care
• is ready to cooperate with the biological family of the children

Target group:
Clients are foster families with children and applicants for foster care.
These are:
• Persons taking care (foster parents or guardians)
• Persons in evidence (applicants for foster care and temporary foster
parents)
• Children in the family (entrusted, own)
What happened in 2014:
We continuously performed the main activity which is individual accompaniment of foster families, as well as we launched series of the
educational activities for foster parents. The activities included regular
club meetings, thematic workshops and four-day weekend educational camps. In autumn we added one more parental group focused
on development of educational competencies. In collaboration with
the J & T Foundation we implemented three workshops for people
interested in fostering.
In September there was a meeting with the staff of social departments of the Vysočina region and other foster care organizations.

Indicators:
Individual work with family
The number of foster families, with an agreement
in the foster care

77

Number of the children

93

The number of consultations

552

Number of working hours

802

Number of employees

7

Training of foster parents
Number of club meetings

29

Number of seminars

355

Number of participants in training

4/56

Cooperation:
• Vysočina Region
• Třebíč
• Moravské Budějovice
• Znojmo
• Pacov
• Velké Meziříčí
• Náměšť n.Oslavou
• Humpolec
• Pelhřimov
• Žďár n.Sázavou
• Hodina H, o.s.
• Hospital Třebíč
• Miniklub Znojmo
• Hotel Kotyza
• Mgr. Eva Kneblova
- psychologist

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 poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let
z Moravských Budějovic a okolí informace, pomoc a podporu
při zvládání obtížných životních situací (jako jsou obtížné situace
doma, ve škole, v partnerských vztazích atp.) a zapojovat je do skupiny vrstevníků.
Cíl:
Cílem služby je vytvářet podmínky a nabízet mladým lidem prostor
pro využití pomoci a podpory při zvládání obtížných situací v jejich
životě, zapojení do skupiny vrstevníků, uskutečnění a rozvoj jejich nápadů a získání nových informací a dovedností.
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.
Ukazatele:

Zásady:
Nízkoprahovost:
• anonymní poskytování služby,
• bezplatnost služby,
• místní a časová dostupnost služby,
• klienti se nemusí registrovat,
Individuální přístup ke klientům.
Podporovat klienta, aby dokázal samostatně zvládat životní situace
a byl zodpovědný za svoje jednání.
Co se událo v roce 2014:
Po celý rok pracovníci pomáhali klientům v KLUBU i v TERÉNU s jejich
nepříznivými situacemi v oblastech problémů v rodině, experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování, sexuálního debutu,
výběru budoucího povolání a brigád, přestupů na jinou školu, konfliktního jednání apod.
Pracovníci programu klientům poskytovali sociální poradenství, informační servis i krizovou intervenci. Zároveň probíhala dlouhodobá
případová práce. Kromě individuální práce s klienty probíhaly také
preventivní aktivity, které měly formu skupinové práce.
Během roku byly pro klienty nachystána témata o pohybu ve vrstevnické skupině, o brigádách, lásce a sexu, závislostech, sebevědomí,
slušném chování i rizicích veřejného prostoru. Proběhla beseda se
sociální pracovnicí ze znojemské služby poskytované prostitutkám
o sexbyznysu, chorobách apod. V rámci terénní formy služby se uskutečnila akce na skateparku - Alcohol free party, kterou navštívilo cca
30 mladých lidí.

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:
The low-threshold service for children and youth eMBečko is a social
service which is opened four days a week for children and young people. Two days of a week they have opportunity to attend the drop-in
centre (an issue based youth club) and twice a week they can meet
an outreach workers directly on streets.
Mission:
The mission of the service is to provide to children and young people aged 7-20 years from Moravské Budějovice and surroundings, an
information, help and support in unfavorable life situations (such as
difficult situations at home, in school, in relationships, etc.) and join
them to a peer group.
Objective:
To create conditions and space for children and youth to use help
and support in managing difficult life situations, join them to a peer
group and realize their own ideas as well as events and get a new
knowledge and skills.
Target group:
Children and young people aged 7 to 20 years old from Moravské
Budějovice and surroundings who are experiencing or may in a future
will experience some unfavorable life situations and those who can
not or do not want to get involved in ordinary leisure activities and
spending time away from home.

Principles:
Low-thresholdness
• anonymity
• no fees
• ocation and time availability
Individual approach to clients
Support the client in self-reliant life situation management and taking
responsibility for their actions
What happened in 2014:
Throughout the year, our socialworkers helped clients with their unfavorable situations in topics of family problems, experimenting with
drugs, self-mutilation, sexual debut, choosing their future profession
and part-time jobs, transfers to another school, conflicts etc..
The workers provided a social counseling, information services and
crisis intervention as well as a long-term case work. In addition to individual work with clients, there were also some preventive activities
as a form of group work.
During the year, we set preventive topics such as moving in the peer
group, summer jobs, love and sex, addictions, self-confidence, manners and risks of public space. One of the group action was the Discussion which took place with a socialworker from Znojmo services
with prostitutes in sex industry. Within the outreach work we organized a skatepark action - Alcohol free party, attended by about 30
young people.

Indicators:

Rok 2014
Počet klientů

103

Year 2014

Počet všech kontaktů

8043

Number of clients

103

Počet kontaktů v rámci kontaktní práce

2935

Number of all contacts

8043

Počet provozních dní

186

Number of contact within the direct work

2935

Počet provozních hodin

764

Number of opening days

186

Počet klientů na jednorázových akcích

87

Number of opening hours

764

Počet kontaktů na jednorázových akcích

152

Number of clients on one-time events

87

Number of contact on one-time events

152

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

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

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Kraj Vysočina
• Město Moravské Budějovice
• Fond NNO
• Nadace pro rozvoj občanské společnosti

Sources of funding:
• Ministry od labour and social affairs
City of Moravské Budějovice
Vysočina Region
• Fond NNO
• NROS
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Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: 775 725 601
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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., o sociálně-právní ochraně dětí.

Anotace:
Výchovně rekreační tábory směřují k nabídce zajímavého trávení volného času. Výrazným specifikem našich táborů je individuální přístup
k jednotlivým účastníkům, který naplňujeme tak, že se pobytových
akcí účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Ti pak
mají možnost sledovat individuální potřeby a chování dětí.
Letní dílny jsou určeny dětem od 4 do 10 let. Jejich obsahem je především sociálně-výchovná činnost s důrazem na sociální kontakt
a nácvik žádoucího sociálního chování. Konají se jeden týden v době
letních prázdnin a jsou realizovány formou příměstského tábora.
Cíl:
Výchovně rekreační pobyty mají za cíl přispívat zážitkovou formou
ke snižování rizikového chování dětí a mládeže a učí je jak smysluplně
využívat volný čas. Dalším cílem je zapojit děti a mládež do skupiny
vrstevníku a přispět tak ke zlepšení jejich fungování v kolektivu; klademe důraz na spolupráci, fungování ve skupině, sebepoznání, učíme
mladé účastníky, jak mají spolu vycházet, komunikovat atd.
Ukazatele:
Výchovně rekreační
tábor
Panenská Rozsíčka

Letní dílny
Rudíkov

Celkem

Počet účastníků

21

19

40

Počet táborů

1

1

2

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 4 – 15 let, z Moravských Budějovic, Jemnice,
Třebíče a Rudíkova, kteří svůj čas o prázdninách tráví pasivně a neorganizovaně, chybí jim nabídka tradičních volnočasových aktivit,
nebo jsou ze sociálně slabších či pěstounských rodin.
Co se událo v roce 2014:
Během letního táborového pobytu v Panenské Rozsíčce mělo všech
21 účastníků příležitost zjistit při stavbě železnice do Western City, jak
funguje pracovní poměr, hospodaření se mzdou, týmová spolupráce
i společné plánování. Tábor zpestřilo několik zážitkových aktivit, např.
jízdy na koních, střelba z luku, lanové aktivity, výlet do Telče a koupání v nedalekém rybníce. Na závěr týdenní „stavby“ proběhlo slavností otevření nádraží a přestřihnutím pásky byl na železnici zahájen
provoz.
Letní dílny v Rudíkově se v tomto roce proměnily ve školu čar a kouzel. Celkem 19 dětí prožilo mnoho aktivit plných pokusů a čarování.
Jejich učení často vyžadovalo i notnou dávku odvahy. Podle ohlasů
si ale děti tábor opět užily, našly spoustu nových kamarádů a těší se
na další rok.

Educational
and recreational
camps

Abstract:
The 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. Our leaders could have the ability
to track individual needs and behavior of children.
Summer workshops are designed for children 4 to 10 years and it is
a alternative activity of the camps. Its content has a socio-educational
activities with an emphasis on social contact and a training of required social behavior. The workshops are once a year during summer
holidays and it is implemented in a form of suburban camp for one
week.
Objective:
Educational and recreational camps aim to contribute experiential
method to reduce a risk behavior among youth and teach them
how to use their free time meaningfully. Another goal is to engage
children and youth in a peer group and help them to improve their
teamwork. We pay attention on cooperation, functioning in a group,
self-knowledge, how to communicate together etc.
Indicators:
Educational and
recreational camp
Panenska Rozsicka

Summer workshops Rudíkov

Total

Number
of participants

21

19

40

Number of camps

1

1

2

Spolupráce:
• Město Moravské Budějovice
• Město Jemnice
• Město Třebíč
• Základní a mateřská škola Rudíkov
• MŠ Nárameč
• ZŠ Budišov
• Obecní úřad Rudíkov
• VIA ALTA, a.s.
• Budějovická lékárna

Cooperation:
• City of Moravské Budějovice
• City of Jemnice
• City of Třebíč
• Primary and Nursery School in Rudíkov
• MS Nárameč
• Elementary School Budišov
• Village Office Rudíkov
• VIA ALTA, a.s.
• Budejovicka Pharmacy

Zdroje financování:
• Příspěvky účastníků
• NROS
• VIA ALTA, a.s.

Sources of funding:
• Contributions of participants
• NROS
• VIA ALTA a.s.

Vedoucí programu:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: 775 725 601

Program coordinator:
Bc. Karel Vondráček
e-mail: vondracek@stred.info
tel: +420 775 725 601

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

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.

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

Target group:
Children and young people aged 4-15 years, from Moravské Budějovice, Jemnice, Třebíč and Rudíkov, who spend their time during holidays in a passive and unorganized way, who lack a traditional offer
of leisure activities or who is from socially disadvantaged families or
foster families.
What happened in 2014:
On the summer camp in Panenska Rozsíčka, there were 21 participants who had an opportunity to find out how works a construction
of railroad in Western City, what is an employment, management of
wages, teamwork or strategy planning. Camp activities were enriched
by a range of special activities, eg. horseback riding, archery, rope
climbing, train trip to Telč and swimming in a nearby pond. At the end
of the week „construction“ there was a ceremonial of the new station
opening and cutting a ribbon was on the railway start-up.
The summer workshops in Rudikov 2014 turned into a school of Witchcraft and Wizardry. All of 19 children enjoyed a various activities
full of trials and witchcraft. Their learning required a fair amount of
courage most of the time. According to the responses, kids enjoyed
the camp and they found plenty of new friends and look forward to
next year.
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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:

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 2014:
V roce 2014 se většina klientů zapojila do programu na základě doporučení kurátorů pro mládež z Městského úřadu v Třebíči.
Nejčastěji jsme se v roce 2014 s klienty zabývali oblastí chování
(výchovné problémy doma i ve škole), dále slabým školním prospěchem, přípravou na reparáty a protiprávním jednáním (krádeže, užívání marihuany, rvačky). Uživateli programu byli v 8 případech dívky
a ve 13 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 a context of regular intensive
meetings with clients who come to us. We are offering help and support to clients and their legal representatives in cases of dealing with
a current difficult situation, contribute to 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 client is able to take responsibility for an actions
• The client recognizes and respects the rules of proper behaviour
(at home, at school, at work)
• The client appropriately and meaningfully spend a free time

Indicators:
Třebíč

Počet uživatelů

21

Number of clients

21

Počet individuálních konzultací

190

Number of individual consultations

190

Počet rodinných konzultací

50

Number of family consultations

50

Počet pracovníků

1

Number of employees

5 měsíců

The average length of cooperation

Spolupráce:
• Městský úřad v Třebíči
• Středisko probační a mediační služby v Třebíči
• Ostatní programy STŘED,o.s.

Cooperation:
• Municipality of Třebíč
• Probation and Mediation Service in Třebíč
• Other programmes by STŘED, z.ú.

Zdroje financování:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč

Sources of funding:
• Ministry of labour and social affairs
• Vysočina Region
• City of Třebíč

Vedoucí programu:
Michaela Jeřábková (Svobodová), DiS.
e-mail: jerabkova@stred.info
tel: 775 725 657

Program coordinator:
Michaela Jeřábková (Svobodová), DiS
e-mail: jerabkova@stred.info
tel: +420 775 725 657

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

What happened in 2014:
In 2014, most of clients joined the program because of a recommendations of curators for youth from the Municipality of Třebíč. Most
covered topics with clients in 2014 were the behaviour (behavioural
problems at home and at school), as well as a weak school performance, preparation for reparative and illegal activities (theft, marijuana use, fights). As clients there were 8 girls and 13 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: less serious offense,
behavioural problems at school and at home, quit education too early, job search, etc.

Třebíč

Průměrná délka spolupráce

Principles:
• Individual access to clients of services based on an equal relationship
• Strengthening independence and competence to solve problems
• Support rather than control
• Leading to independence on the service
• Leading to take a personal responsibility for consequences of their
actions
• Cooperation with other organizations and institutions in order to
ensure comprehensiveness of our service

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

1
5 months
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Programy
Primární
prevence

Programy primární prevence jsou do 31. 12. 2014 certifikovány
dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence
užívání návykových látek. / Certifikace dle Standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování byla
v závěru roku 2014 úspěšně prodloužena.

Anotace:
Programy Primární prevence nabízejí certifikované programy školské primární prevence všeobecné a selektivní, a to pro kolektivy
škol a školských zařízení. Lektorky usilují o efektivní preventivní
působení na děti a mládež, které rovněž vyžaduje systematickou
práci školy i rodičů. Proto jsou v nabídce Semináře pro rodiče a pro
pedagogy Metodická setkávání pro pedagogické pracovníky, kurz
Práce s třídním kolektivem a dětmi s poruchami chování.

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 2014:
Byla úspěšně obnovena certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.
MŠMT podpořilo schválením dotace realizaci selektivní školské prevence. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla
akreditována otevřená i uzavřená skupina metodických setkávání
č. akreditace 1788/2014-1-158 a kurz práce s třídním kolektivem
a dětmi s poruchami chování č. akreditace 11272/2014-1-371. Probíhal dlouhodobý projekt Krajského úřadu Kraje Vysočina – realizace
programů všeobecné prevence.
Realizovány byly i workshopy s poskytovateli programů primární prevence z Kraje Vysočina a metodická setkávání pro pedagogické pracovníky. Zapojili jsme se do vzdělávání – semináře, kazuistické semináře, konference primární prevence rizikového chování.

Poslání:
Posláním Programu primární prevence je poskytovat dlouhodobé
programy a jednorázové navazující aktivity pro žáky a odbornou i laickou veřejnost, které usilují o předcházení vzniku a zamezení rozvoji
rizikových jevů v okrese Třebíč a přilehlých oblastech.
Cíl:
Informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých
programů o:
• rizikových jevech,
• „síti“ pomoci ve škole,
• službách, které nabízí STŘED,o.s.,
• institucích a centrech, která nabízí specializovanou pomoc a řešení
konkrétních problémů.
• Nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích.
• Přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace.
• Evaluovat programy – otázky pro žáky

Ukazatele:

Programs of primary prevention were certified till 31st December 2014 according
to Standards of proficiency for providers of primary prevention programs on topic
of substance abuse. / Certification according to Standards of proficiency for providers
of primary prevention programs on topic risk behaviour has been prolonged.

Abstract:
Primary prevention programs (PPP) offer the certified programs of
general and selective school-based primary prevention for school
groups and school facilities. The lecturers seek efficient preventive impact on children and youth, which also requires a systematic co-work
of school and parents. Therefore, we also offer workshops for parents
and methodological meetings for teachers, as well as a training “The
work with classes and children with behavioural disorders”.
Mission:
The mission of PPP is to provide long-term programs and one-time
follow-up activities for students, professional and general public, who
seek prevention and avoidance of the development of dangerous
phenomena in Třebíč district and surroundings.
Objective:
The aim is to inform a target group via long-term school programs as
scheduled on:
• Risk phenomena
• „Network“ of help at school
• Services offered by STŘED, z.ú.
• 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 programs –questions for students

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
What happened in 2014:
We successfully restored the certification of proficiency for providers
of school-based primary prevention on topic of risky behaviour.
Ministry of Education supported an implementation of selective
school prevention via grant approval. We accredited The open and
The closed group of methodological meetings no. 1788 accreditation
/ 2014-1-158 and training Work with classes and children with behavioural disorders no. 11272 accreditation / 2014-1-371 in the system
of Other teacher training. A long-term project called “The implementation of universal prevention programs” ran by the Vysočina region´s
municipality.
There were also some workshops with providers of primary prevention programs from the Vysočina region and methodological meetings
for teachers. We joined the educational activities - seminars, case seminars, conferences, primary prevention of risk behaviour.

Indicators:
Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť
nad Oslavou

Okolí Třebíče

Okolí Znojma

Celkem

Počet škol

4

5

1

13

2

25

Počet žáků

1889

232

160

1400

40

88

13

9

72

2

Počet programů

Primary
Prevention
Programs
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Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Around Třebíč

South Moravia
region

Total

Number of schools

4

5

1

13

2

25

3721

Number of students

1889

232

160

1400

40

3721

184

Number of program blocks

88

13

9

72

2

184

Cooperation:
Elementary school Třebíč, Horka-Domky, Václavské náměstí 44/12
• Elementary school Trebíč, Kpt. Jaroše 836 • Elementary school Třebíč
Týnská 8 • Elementary school Třebíč, Benešova 585 • Elementary
School and Kindergarten Třebíč Na Kopcích 342 • Elementary school
Okříšky • Elementary School and Kindergarten Myslibořice
• Elementary School and Kindergarten TG Masaryka Rouchovany
• Elementary School and Kindergarten Stařeč • Elementary school
Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou • Elementary School
and Kindergarten Předín • Nursery Center Andílci Hrotovice
• Elementary school Vladislav; Elementary School in Jemnice
• Elementary School and Practical School Moravské Budějovice
• Elementary school Náměšť n. O., Komenského nám. 53 • Elementary
School and Kindergarten Višňové • Academy of Business and Hotel
School Třebíč • Secondary School of Crafts and services Moravské
Budějovice

Spolupráce:
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 Okříšky
• Základní škola a Mateřská škola Myslibořice • Základní škola
a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany • Základní škola
a Mateřská škola Stařeč • Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice
nad Rokytnou • Základní škola a Mateřská škola Předín • Mateřské
centrum Andílci, Hrotovice • Základní škola Vladislav • Základní škola
v Jemnici • Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice
• Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského nám. 53
• Základní škola a Mateřská škola Višňové • Obchodní akademie
a Hotelová škola Třebíč • Střední škola řemesel a služeb Moravské
Budějovice
Zdroje financování:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Kraj Vysočina
• Město Třebíč
• Školy a školská zařízení

Třebíč

Vedoucí programu:
Bc. Lenka Fuksová, DiS.
e-mail: fuksova@stred.info
tel: 774 725 603

Sources of funding:
• Vysočina Region
• City of Třebíč
• Ministry of labour and social affairs
• Schools and educational facilities

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

Program coordinator:
Bc. Lenka Fuksova, DiS.
e-mail: fuksova@stred.info
tel: +420 774 725 603
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Středisko
výchovné
péče STŘED

Zařízení je vedeno v Rejstříku školských právnických osob pod IČ: 01 543 687.
Působení střediska je vymezeno 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:
Ambulantní forma školského poradenského pracoviště poskytuje podporu klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a problémy v oblasti
výchovy a vzdělávání nedokážou řešit sami.

Cílová skupina:
• Děti, mládež a zletilé osoby ve věku do 26 let
• Zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu)
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Poslání:
Posláním je zajištění diagnostických služeb klientům, poskytnutí sociální terapiie a poradenství, mapování klientovy situace a dle potřeby
doporučení následné péče v pobytovém oddělení jiného střediska
nebo jiné odborné pomoci. Rozsah činnosti zahrnuje individuální
a rodinné konzultace a v rámci spolupráce se školami metodické
vedení pedagogů.

Co se událo v roce 2014:
V průběhu roku jsme rozšířili poskytování ambulantní formy péče na
pracoviště jak v Moravských Budějovicích na ulici Husova, tak v Třebíči na ulici Mládežnická. Nejčastěji jsme s klienty pracovali na problémech spojených s rozvodem rodičů, na nerespektování autorit,
agresivním chování, na obtížích spojených s poruchami chování
a nevhodném trávení volného času dětí.

Cíle:
• Vytvoření podmínek pro předcházení vzniku nebo prohlubování
rizikových jevů dětí, poskytnutí podpory a pochopení a zlepšení
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).
Ukazatele:
Počet klientů celkem

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 a difficult
life situation and have problems in a field of upbringing and education and cannot solve it by themself.

Target group:
• children, youth and adult persons aged under 26,
• the legal representatives (persons responsible for upbringing)
• teachers from schools and school facilities

Mission:
The mission is to provide diagnostic services to our clients, to provide
social therapies and counselling, to map the client‘s situation and if
necessary to follow recommendations in residential care centres or
other specialized facilities. A range of activities is including an individual and family consultation and as well methodological guidance of
teachers in cooperation with schools.

What happened in 2014:
During the year we expanded a scope of outpatient care. Currently we provide the service in the workplace in Moravské Budějovice,
so in Třebíč. Most often we worked with clients on issues related to
a divorce of parents - relationship problems, disrespect of authority,
aggressive behaviour and difficulties related to the education and inappropriate leisure activities of children.

Objectives:
• Creating conditions for prevention of rise or deepening risk behaviour
of children, to provide support and understanding and to improve
a difficult life situation of children, youth and their families
• Impact on children and youth to cooperate with all subjects of
a support system (schools, school facilities, Department of social and
legal protection of children, Educational and psychological consulting,
psychiatrists).

260

z toho dětí z MŠ

9

z toho dětí ze ZŠ – 1. stupeň

31

Indicators:

z toho dětí ze ZŠ – 2 stupeň

54

Total number of clients

z toho dětí ze SŠ a starších

20

Thereof children from Nurseries

9

z toho osob odpovědných za výchovu
a pedagogičtí pracovníci

146

Thereof children from Elementary School – 1st
grade

31

1 927

Thereof children from Elementary School – 2nd
grade

54

Thereof children from High School and older

20

Thereof legal representatives and educators

146

počet konzultací

Number of consultation

Spolupráce:
• Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v kraji Vysočina
a Jihomoravském kraji
• Pracovníci sociálních odborů měst Třebíč, Moravské Budějovice,
Znojmo
Zdroje financování:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Fond Vysočiny, Grantový program „Prevence kriminality“
• Město Znojmo
Ředitelka:
Mgr. Martina Bártová
e-mail: bartova@stred.info
tel: 775 725 655
Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2014

260

1 927

Cooperation:
• The teaching staff of schools and school facilities in Vysočina
and South Moravian region
• Social department from municipalities of Moravské Budějovice,
Třebíč and Znojmo
Sources of funding:
• Ministry of Education, Youth and Sports
• Vysočina fund, Grant programme “Criminality prevention”
• City of Znojmo
Director:
Mgr. Martina Bártová
e-mail: bartova@stred.info
tel: +420 775 725 655
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Tato služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako telefonická krizová pomoc.
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Helpline
STŘED
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Linka důvěry
STŘED
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Helpline is operated in accordance with Act No. 108/2006 Coll., on social services,
as amended. Reg. No. KUJI 27288/2013

Anotace:
Linka důvěry SŤRED je sociální služba, která nabízí anonymní kontakt za
účelem rozhovoru o aktuálních problémech nedokladného charakteru.
Kromě pomoci při zvládání různých krizových situacích také poskytujeme informace a kontakty o vhodných návazných službách v kraji Vysočina. Linka je dostupná každý den včetně víkendů a svátků od 9 do
21 hodin.

Cíle:
Cílem služby je uživatel, který:
• je zklidněný
• získal podporu ve zvládání své obtížné situace
• rozumí situaci, ve které se nachází
• má představu a potřebné informace o tom, jak svou situaci bude řešit
• ví, co je to linka důvěry a v jakých případech se na ni může obrátit

Anotation:
Helpline STŘED is a social service that offers anonymous contact in
order to interview about urgent current problems. In addition of helping to manage a variety of crisis situations we also provide information and contacts for appropriate follow-up services in the Region.
The Helpline is available every day, including weekends and holidays
from 9-21 hours.

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

Zásady:
• Oboustranná anonymita – kontaktující osoby, pracovníků linky důvěry
i adresy jejího sídla
• Důvěrnost sdělených informací – mimo případy vymezené zákonem
• Snadná dostupnost a možnost opakovaného kontaktu
• Bezplatnost služby – služba je poskytována zdarma, volající hradí
pouze telefonické spojení dle platných tarifů operátora
• Stabilita služby
• Vedení k nezávislosti na službě

Mission:
The mission of the Helpline STŘED is to provide help through a telephone to people (mainly) from the Vysočina Region in a difficult
situation which they cannot handle on their own. Counselling and
assistance in crisis is also provided in a form of e-mail and chat.

Ukazatele:
Počet kontaktů celkem:
Z toho:

2 698
- telefon

1 801

- chat

734

-email
Počet krizových intervencí a poradenství v hovorech
Počet profesních kontaktů
Počet podaných informací
Počet e-mail (příchozí, odeslané)
Počet zavěšení

163
1 640
32
116
163(85+78)
297

Co se událo v roce 2014:
V tomto roce linka důvěry provozovala svou činnost dle plánovaného
rozsahu: poskytování telefonické pomoci prostřednictvím telefonu,
chatu a e-mailu. Linka důvěry STŘED disponuje dvěma telefonními
čísly - 775 22 33 11 a 568 44 33 11. Klienti tak mají možnost vybrat si
mezi mobilním operátorem a pevnou linkou. Internetové poradenství
prostřednictvím chatu realizuje ve spolupráci s InternetPoradnou na webových stránkách http://elinka.iporadna.cz/. Na dotazy zaslané na email
linkaduvery@stred.info odpovídá do 48 hodin od přijetí dotazu.
Linka důvěry STŘED aktivně spolupracuje s InternetPoradnou, o. s., kde
se podílí jako redaktor v internetovém psychologickém poradenství
na internetových stránkách http://www.iporadna.cz a zároveň poskytuje chatovou krizovou pomoc prostřednictvím http://elinka.iporadna.
cz. Dále spolupracuje s Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD)
a ostatními linkami důvěry v celé České republice na úrovni společného
setkání, odborného rozvoje a metodické činnosti.

Ukazatele:
Number of contacts, total

2 698
- phone

1 801

- chat

734

-email

163

Included:

Number of crisis interventions and counselling in calls

1 640

Number of profession contacts

32

Number of submitted information
Number of e-mails (incoming, outcoming)

116
163(85+78)

Number of hang outs

297

Number or rings

92

Abuse in total

153

Number of silence

52

Number of testing calls

115

Number of mistake calls

15

21

Number of calls with sexual satisfaction reasons

21

2

Počet hovorů za účelem sexuálního uspokojení

2

Počet zazvonění

92

Nepřijatý hovor

153

Zneužití celkem

52

Mlčení celkem

115

Počet testovacích hovorů

15

Omyl celkem
Počet hovorů za účelem sexuálního uspokojení

Celkem*

Spolupráce:
o. s. InternetPoradna.cz
Česká asociace pracovníků linek důvěry České republiky

Osobní a existenciální problematika, převažují:
potíže se sebou samým, sebevražedné úvahy
Vztahová problematika, převažuje rodinná a partnerská

901

Zdroje financování:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Kraje Vysočina
Obce kraje Vysočina: Bělá, Boršov, Bory, Čechtín, Dlouhá Ves, Domamil,
Dukovany, Eš, Horní Cerekev, Horní Heřmanice, Horní Krupá, Hošek,
Hradec, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jihlava,
Koberovice, Korouhvice, Kožichovice, Lavičky, Láz, Lísek, Litovany,
Moravské Budějovice, Mrákotín, Náměšť nad Oslavou, Oslavička,
Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Počítky, Police, Radnovice, Radošov, Roky,
Rokytnice nad Rokytnou, Sedlice, Skryje, Smrk, Sněžné, Stará Říše,
Storkov, Studnice, Suchá, Štěpánov nad Svratkou, Třebelovice,
Velké Meziříčí, Veselá, Vystrkov, Ždírec.

Psychopatologie, převažují psychózy a poruchy osobnosti

420

Problematika závislostí a sociální patologie,
převažuje znásilnění a domácí násilí

348

Zdravotní problematika, převažuje tělesná nemoc
a smyslové postižení

266

Sociální a právní problematika, převažují
vztahy s rodiči a finanční tíseň

210

Nečekaná traumatizující událost, převažuje znásilnění

123

Sexuální problematika, převažuje prostá sexuální dysfunkce

85

Syndrom CAN, převažuje sexuální zneužívání a tělesné týrání

76

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

Problematika menšin, převažuje odlišná sexuální orientace

13
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Principles:
• two-sided anonymity - contacting persons, Helpline staff and
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 an independence on the service
What happened in 2014:
This year Helpline operated its activities according to a planned scope: providing the telephone assistance via phone, chat and e-mail.
The Helpline STŘED has two telephone numbers - 775 22 33 11 and
568 44 33 11. Our clients have an opportunity to choose between
mobile operators and fixed line. We implemented internet counselling via chat in cooperation with InternetPoradna website http://elinka.iporadna.cz. On queries sent to the email linkaduvery@stred.info
we are responding till 48 hours from receiving the query.
The Helpline STŘED actively cooperates with InternetPoradna, os,
where we participate as an editor of the online psychological counselling on website http://www.iporadna.cz. We also provide the
emergency assistance through chat http://elinka.iporadna.cz. We
cooperate with the Czech Association of Crisis Line Workers (ČAPLD)
and other helplines in the Czech Republic at the joint meetings, professional development and methodology.
Issues in which is Helpline contacted*:
Topics of crises interventions and counselling

Problematika, se kterou klienti Linku důvěry STŘED kontaktují*:
Témata krizových intervencí a poradenských hovorů

Objectives:
The client who
• 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

1 750

* celkový součet je vyšší než počet krizových intervencí a poradenských
hovorů, a to z toho důvodu, že v některých kontaktech se řešená
témata prolínají

Cooperation:
• InternetPoradna , os
• Association of Czech helplines workers, Czech Republic
Sources of funding:
Ministry of Labour and Social Affairs
Regional Office Vysočina
Vysočina Region municipalities: Bělá, Boršov, Bory, Čechtín, Dlouhá
Ves, Domamil, Dukovany, Eš, Horní Cerekev, Horní Heřmanice, Horní
Krupá, Hošek, Hradec, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice,
Jihlava, Koberovice, Korouhvice, Kožichovice, Lavičky, Láz, Lísek,
Litovany, Moravské Budějovice, Mrákotín, Náměšť nad Oslavou,
Oslavička, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Počítky, Police, Radnovice,
Radošov, Roky, Rokytnice nad Rokytnou, Sedlice, Skryje, Smrk,
Sněžné, Stará Říše, Storkov, Studnice, Suchá, Štěpánov nad
Svratkou, Třebelovice, Velké Meziříčí, Veselá, Vystrkov, Ždírec.
Program coordinator:
Tereza Nekulová, DiS.
e-mail: nekulova@stred.info
tel: +420 775 725 656
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Personal and existential issues, prevail: trouble with self,
suicidal tendencies

Celkem*
1 750

Relation issues, prevail family and partnership

901

Psychopathology, prevail psychosis
and personality disorders

420

Addiction issues and social pathology, prevail
rape and domestic

348

Health issues, prevail physical disease
and sensual disability

266

Social and law issues, prevail relationship with
parents and financial crises

210

Unexpected traumatic incident, prevail rape

123

Sexual issues, prevail simple sexual dysfunction

85

Syndrome CAN, prevail sexual abuse
and physical abuse

76

Minority issues, prevail different sexual orientation

13

* the total number is higher than the number of crisis intervention
and counselling calls for this reason: in some contacts solutions
the topics are interwoven
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Významné
projekty

Significant
Projects

Šance pro děti v ohrožení na Vysočině / A chance for children at risk in Vysočina Region

Bezpečně a bez alkoholu / Safely and without alcohol

Doba realizace: 1. září 2014 – 30. duben 2016, R.č.: 3640001 / Implementation period: September 1st, 2014 - April 30th, 2016, R.C .: 3640001

Doba realizace: květen – říjen 2014 / Implementation period: May to October 2014

Na období dvou let získala organizace prostředky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, kam přispívá Island,
Lichnštejnsko a Norsko. Projekt je postaven na potřebách stávajících klientů organizace, dlouhodobě spolupracujících organizací, ale i na potřebách potenciálních žadatelů o pěstounskou péči. Cílovou skupinou jsou jak biologické rodiny, kterým hrozí rozpad, tak i rodiny pěstounské,
kde žijí děti vyžadující odbornou pomoc, psychologické, sociální, výchovné poradenství, terapii či sdílení běžných životních radostí a starostí
v jejich přirozeném prostředí. V období realizace proběhne více jak 600 konzultací v budovách organizace v Třebíči na Mládežnické ulici,
v Moravských Budějovicích na ulici Husově nebo v přirozeném prostředí klientů. Terénní pracovníci provedou minimálně 60 návštěv v rodinách
a klientům poskytnou 300 hodin terapeutické péče. Program dvou říjnových konferencí bude korespondovat s trendy v péči o děti v ohrožení
a potvrdí nezbytnou spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany městských úřadů v kraji Vysočina.
For a period of two years we received a means from the Financial Mechanisms of the European Economic Area, where contributes Iceland, Liechtenstein and Norway. The project is based on needs of existing clients of organization, long-term partner organizations, but also on a potential
fosters. The target groups are biological families facing disintegration, as well as foster families with children who require a professional assistance,
psychological, social and educational counselling, therapy, or need to share everyday joys and sorrows in their natural environment. During an
implementation period there will be more than 600 consultations in buildings of organization in Třebíč and Moravské Budějovice or in a natural
environment of clients. Outreach workers will realize at least 60 visits to the families and will provide 300 hours of therapeutic care. A programme
of two conferences will correspond with trends in a care of children at risk and confirms a necessary cooperation with the staff of social and legal
protection of municipal authorities in the Vysočina Region.

Projekt, realizovaný v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina - 2014 na základě mandátní smlouvy s Městem Třebíč, byl zaměřen
na pomoc a podporu třídních kolektivů a následně pak vybraných jedinců, kteří jsou ve svém jednání rizikoví, experimentují s alkoholem a neuvědomují si nebezpečí při pohybu na internetu. Preventivní, poradenská a výchovná péče byla poskytována v rámci dvou dílčích aktivit projektu
a to formou práce s třídními kolektivy přímo na základních školách a formou ambulantní individuální práce s jednotlivými klienty v prostorách
organizace. Do projektu se zapojilo 6 třídních kolektivů se 120 žáky. Individuální poradenství využilo 5 klientů na 51 konzultacích.
The project was implemented under the program of Crime Prevention of the Vysočina Region 2014 and under a mandate agreement with the
City of Třebíč. It was focused on a help and support class groups and then on selected individuals who are acting risky, experimenting with alcohol
and who are not realizing a danger on the Internet. Preventive, advisory and educational care was provided in two sub-project activities through
a work with classes in elementary schools and through an outpatient individual work with clients in our organization. The project involved 6 class
groups, with 120 pupils. Individual counselling was used by 5 clients on 51 consultations.

Aktivizace mladých na prahu dospělosti / Activation of young adults
Termín realizace: 1. listopad 2014 – 30. říjen 2015, R. č.: CZ. 1.04 / 3.1.02 / D7.00056 / Implementation date: 1th November 2014 - 30th October 2015
R. No .: CZ. 1.04 / 3.1.02 / D7.00056
Cílem projektu je aktivizovat a zapojit do sociálního výcviku mladé ve věku 15 – 26 let. Jedná se zejména o děti z pěstounských rodin, ohroženou
mládež, nezaměstnané, neúspěšné ve studiu. Výstupem projektu bude zvýšení kompetencí a schopnosti cílové skupiny v oblasti bydlení, přípravy
na studium, trhu práce, vztahu k lidem, rodinného a trestního práva a náhledu na sebe samé. Projekt má za cíl vytvořit na podzim letošního roku
základy komunity pro cílovou skupinu a podobně jako Klub Naděje dlouhodobě nabízet mladým lidem sociální azyl a možnost sdílení běžných
problémů v životě.

Za partnery do Norska / For partners to Norway
Doba realizace: 7. – 10. září 2014, R.č. 76-FN- 003 / Implementation period: 7th to 10th September 2014, R. C. 76-IFN- 003
Záměrem návštěvy dvou pracovníků organice v Oslu bylo vyhledání vhodných partnerů pro navázání bilaterální spolupráce, předání zkušeností
v oblasti transformace péče o ohrožené děti v České republice a vzájemné sdílení příkladů dobré praxe s ohroženými a pěstounskými rodinami
v obou zemích. Ochotu spolupracovat projevila Lansforeningen for barnevensban, tj. národní organizace dětí, která je zároveň zastřešující organizací pro nestátní subjekty zabývající problematikou náhradní rodinné péče. Druhým zájemcem o spolupráci je vladní orgán - Bufdir - ředitelství
pro děti, mládež a rodinné záležitosti. Podmínkou další návštěvy je získání finančních prostředků z Doplňkového grantu.
The intention of the visit of two STRED workers in Oslo organisations was to find some suitable partners to establish a bilateral cooperation. The
goal was to share an experience with a transformation of care for vulnerable children in the Czech Republic and share examples of a good practice with vulnerable and foster families in both countries. The willingness to cooperate showed Lansforeningen for barnevensban, the national
organization for children, which is also the umbrella organization for non-governmental organizations concerned with the issue of foster care.
The second candidate for the cooperation is the governmental body - Bufdir - Directorate for Children, Youth and Family Affairs. The condition for
a next cooperative visit is to raise funds from a Supplemental grant.

The aim of the project is to activate and engage young people aged 15-26 years, and especially children from foster families, youth at risk,
unemployed and school failed. The project will increase skills and abilities of the target group in terms of housing, training for a study, labour market, relationships, family and criminal law and self-view. The project aims to create as well foundations of community for the target group which is
similar to The Naděje club and it will offer a long-term social asylum for young people and a possibility of sharing common problems in their life.

Bez agrese prosím / Without aggression please
Termín realizace: 2014 Finanční zdroje: Ministerstvo vnitra, Město Moravské Budějovice / Completion date: May to October 2014
Projekt byl realizovaný ve spolupráci s městem Moravské Budějovice a byl zaměřený na snižování kriminálně rizikového chování a omezování
příležitostí k páchání trestné činnosti. Aktivity umožnily klientům získat dovednosti nezbytné pro vhodné řešení běžných životních situací. Cílovou
skupinou projektu byly rodiny ze sociálně vyloučené lokality, jejíž členové se dopouštějí protiprávního jednání nebo jsou v riziku rozvoje tohoto
způsobu chování. Projekt byl také zaměřen na děti a mladé dospělé s kriminálně rizikovými projevy chování, experimentující s návykovými látkami,
dopouštějící se vandalismu, s výchovnými problémy, jejichž chování často vygraduje až k páchání trestné činnosti.
The project was implemented within the Crime Prevention Programme of Home Office 2014 under a contract with the town of Moravské Budějovice, and it was aimed at reducing crime-risk behaviour and opportunities for a crime. Activities allowed clients to acquire skills which are
necessary for appropriate solutions of everyday situations. The target group of the project were families from socially excluded localities, whose
members are committing offenses or they are at risk of developing this type of behaviour. The project was also aimed at children and young
adults with criminal risk behaviour, experimenting with drugs, committing vandalism, with behavioural problems. Some behaviour often leads to
commit a crime. Within the project there were three lectures actions aimed at increasing financial literacy and awareness of a consequences of
criminal behaviour. The project also involved five families to whom we were providing counselling. During the project we had 58 consultations in
these families. Furthermore, we contacted 4 schools for closer cooperation in dealing with crime-risk behaviour at schools?
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Významné
akce
Návštěva poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Jany Fischerové
Visiting The Member of Parliament of the Czech Republic Ing. Jana Fischerova
14. března 2014 / March 14, 2014

Na pozvání ředitelky navštívila sídlo organizace v Třebíči paní poslankyně Jana Fischerová. Seznámila se se záměry Střed,o.s. v oblasti pěstounské péče, práce s rizikovou mládeží a přijala informace o možných problémech spojených s přechodem financování sociálních služeb na kraje.
Michaela Jeřábková přiblížila aktivity určené ohroženým rodinám a problémové mládeži a diskutovala s paní poslankyní o aktuálním negativním
trendu a to vysoké toleranci dospělých ke kouření a konzumaci alkoholu dětmi a mladistvými. Činnost organizace na Moravskobudějovicku představil vedoucí nízkoprahového klubu eMBečko Karel Vondráček, který referoval o problému v nárůstu sebepoškozování dětí.
Mrs. MEP Jana Fischerova visited the building of the organization in Trebic at the invitation of STŘED´s director. She got familiar with the company‘s
intentions in foster care, work with youth at risk and she received information as well about some possible problems associated with the transition
of funding social services on to the Regions. Michaela Jeřábková clarified the activities for vulnerable families and youth at risk and she discussed
with Mrs. Fisherova a current negative trend of high tolerance of adult smoking and alcohol consumption by children and adolescents. The organization‘s activities in Moravské Budějovice and surroundings were introduced by Karel Vondráček, low-treshold service coordinator. He reported
the issue in the growth of children´s self-harm.

Significant
Action
Vánoční stromky / Christmas Trees
14. prosince 2014 / December 14, 2014

Třetí adventní neděle opět patřila vánočním stromkům, melodiím a potvrzení dobré spolupráce pomáhajících organizací. Nazdobené stromky
dětí z Klubu Naděje Města Třebíče, klientů Denního centra Barevný svět, o.p.s., Občanské poradny Třebíč, Senior Pointu Města Třebíče, dobrovolníků STŘEDu a taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy v Třebíči si užili návštěvníci a sami účastníci.
Skvělým hudebním dárkem bylo vystoupení uměleckého souboru Kris Kros Kvintet, který okouzlil diváky svým osobitým projevem. Na repertoáru
má tento vokální soubor jak hudbu klasickou a chrámovou, tak i soudobé skladby včetně hudby populární a v neposlední řadě i úpravy lidových
písní. Návštěvníci tradičně ochutnali voňavý šálek punče a cukroví.
Third Sunday of Advent Christmas belonged again to the Trees, melodies and confirmation of a good cooperation with helping organizations.
Visitors and participants themselves enjoyed a dance performances of the Třebíč art school and decorated Trees by children from The Naděje Club
Třebíč, clients of Barevný svět, o.p.s., employees of Občanská poradna Třebíč, Senior point Třebíč and volunteers of STŘED.
A great musical gift was a performance of The art ensemble Kris Kros Quintet, which charmed an audience in its own style. Its repertoire included
as classical and church music, as well as contemporary songs, including popular music and last but not least, folk songs. Visitors also tasted a fragrant cup of punch and cookies.

Nominace na cenu “Ď“ / Nomination on the award „Ď“
28. února 2014 / February 28, 2014

VIA ALTA, a.s. je již čtvrtým rokem naším partnerem a významným sponzorem, a proto si oprávněně zasloužila nominaci na cenu Ď. Se společností
vzájemně sdílíme svoje vize a poslání, každoročně plánujeme a realizujeme společenské akce a drobnou humanitární pomoc. V roce 2014 jsme
obdrželi od pana Ing. Jakuba Johna částku 30 000,- Kč na víkendové akce pro děti v náhradní rodinné péči a na vzdělávání pěstounů.
VIA ALTA Inc. is our partner and a major sponsor for four years, and therefore it rightly deserved the nomination on the award „Ď“. With VIA ALTA Inc.
we are mutually sharing our visions and missions, we are yearly plannig
and implementing events and a small-scale humanitarian aid. In 2014 we
received the amount of 30 000 CZK from Ing. Jakub John for co-funding
weekend events for children in foster care and a training of foster parents.
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Státní / National

VYSOČINA / VYSOČINA
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. 2014 / Income Overview in 2014
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
MVČR/Home office
Pět P / FiveP
Senioři / Seniors
CELKEM DOTACE MVČR / HO Grant Total
MŠMT/MSYS
preventivní programy / preventive programs
CELKEM DOTACE MŠMT / MSYS 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 - Druhá šance / Vysočina Fund - Second chance
Fond Vysočina - Terén / Vysočina Fund - Outreach
Fond Vysočina -auto pro SAP / Vysočina Fund - Car for SAC - Dacia
Fond Vysočina -Fabia bílá / Vysočina Fund - White Fabia
Fond Vysočina -auto pro SAP / Vysočina Fund - Car for SAC
CELKEM KRAJ VYSOČINA / Vysočina Region Total
CELKEM KRAJE / REGIONS TOTAL

MPSV/ MLSA

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 program / 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 Rodiče / City of Třebíč - grant program of Healthy City - Parents
MěstoTřebíč - prevence kriminality / City of Třebíč - Criminality Prevention
Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry / Communities of Vysočina Region
CELKEM MĚSTA / CITIES TOTAL
FOND NNO - Šance pro děti v ohrožení na Vysočině / Fund NGO - A chance for children at risk in Vysočina Region
OPLZZ Aktivizace mladých na prahu dospělosti / OPHRE Aktivation of young adults
Nadace Partnerství - Za partnery do Norska / Partnership Foundation - For partners to Norway
OPLZZ Vzdělávání ve STŘEDu / OPHRE 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
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
Mimořádné výnosy / Extra returns
Příjem za stravenky od zaměstnanců / Income for food vouchers from employees
CELKEM PŘÍJMY / INCOME TOTAL
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600 000
884 000
999 000
550 000
49 919
3 082 919
1 754 495
1 754 495
26 000
40 000
66 000
199 200
199 200
5 102 614
492 000
300 000
392 000
319 300
452 400
150 900
150 000
1 977
21 062
22 000
44 483,00
2 346 122
2 346 122
339 000
91 000
104 000
308 000
30 000
30 000
183 000
100 000
225 000
55 028
1 465 028,00
417 880
79 500
51 954
13 762
563 096
1 125 999
-5 261
-157 229
963 509
422 892

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
Drobný nehmotný majetek / Small inmaterial assets
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM / NON-MATERIAL COSTS TOTAL
Budova Třebíč / Building costs Třebíč
Budova Moravské Budějovice / building costs MB
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
Doprava a ubytování v zahraničí / transport and accomodation abroad
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 - investice / write-offs STŘED - investments
Odpisy KÚKV - auta / write-offs KÚKV - vehicles
Ostatní služby (servis VT, úč. Program, pronájmy,parkovné, poplatky) / Other services (VT, acc. Program, renting, parking, fees
Neuznané náklady / non-accepted costs
Dary / Gifts
CELKEM NÁKLADY / COSTS TOTAL
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK / ECONOMY RESULT

7 608 808
5 075 178
238 115
547 358
1 264 768
47 333
12 314
456 726
17 558
4 434
258 576
22 269
225 295
11 012
742 063
39 318
45 228
258 362
174 592
175 798
48 763
2 526 794
292 548
99 458
30 623
143 648
144 212
8 662
218 874
41 582
57 252
299 526
55 595
62 359
35 608
457 181
129 426
398 097
3 639
48 500
11 191 217
480 374

296 280
296 280
961 972
204 040
34 774
394 950
278 377
92 970
7 319
30 000
101 314
1 900
15 564
198 009
116 340
11 671 592
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Výrok auditora
Auditor’s Report
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. 2014 / Status to 31. 12. 2014

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. 2014 / Status to 31. 12. 2014

Výkaz zisků a ztrát / Profit and Loss
Náklady / Costs
Spotřebované nákupy celkem / Total purchases
Služby celkem / Total services
Osobní náklady celkem / Personal Costs Total
Daně a poplatky celkem / Taxes and fees Total
Ostatní náklady celkem / Other costs Total
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem / Write-offs, sold
assets, reserve and repair items production Total
Daň z příjmu celkem / Income tax Total
Náklady celkem / Costs Total
Výnosy / Returns
Tržba za vlasní výkony a zboží celkem / Income for own actions and commodity Total
Ostatní výnosy celkem / Other income Total
Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem / Income for
sold assets, reserves and repair items settling Total
Přijaté příspěvky celkem / Recieved contributuions Total
Provozní dotace celkem / Operation donations Total
Výnosy celkem / Income Total
Výsledek hospodaření před zdaněním / Economical result before taxation
Výsledek hospodaření po zdanění / Economical result after taxation

84 000
15 271 000
-4 133 000
202 000
3425 000
653 000
15 502 000

10 859 000
481 000
695 000
3 467 000
15 502 000

Stav k 31. 12. 2014 / Status to 31. 12. 2014
1 058 000
1 510 000
7 922 000
11 000
79 000
587 000
24 000
11 191 000
Stav k 31. 12. 2014 / Status to 31. 12. 2014
1 028 000
132 000
9 000
362 000
10 141 000
11 672 000
505 000
481 000

The auditor´s report about an accordance of the Annual Report 2014 (Výrok auditora o souladu výroční zprávy 2014)

„The information presented in the Annual Report of the written institut STŘED is in all significant views in accordance with given audited
financial statements.“

Ing. Zdeněk Jaroš
Auditor with authorisation 1477
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Poděkování
Thanks

Děkujeme Vám za podporu naší činnosti!
Thank You for supporting our activities!
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