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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
loňský rok byl zkouškou trpělivosti, udržení vitality a hledání nových cest, jak mohou být pomáhající
pracovníci druhé linie platní v době pandemie a opakovaně vyhlašovaném nouzovém stavu. Na jaře
jsme přijali opatření k omezení provozu sociálních, školských i komunitních služeb a postupně se učili
být v kontaktu s klienty prostřednictvím telefonu, chatu nebo video hovorů. Vše s cílem podpořit klienty
překlenout toto nelehké období.
Linka důvěry STŘED byla jedinou službou, která fungovala po celý rok v neomezeném rozsahu.
Zaznamenali jsme nárůst volajících s úzkostmi, projevy dlouhodobého stresu, poruchami spánku,
s pocity napětí nebo poruchami koncentrace. Kolegové v nově otevřeném Komunitním centru Moravia
nastavili v zimních měsících vysokou laťku v atraktivní programové nabídce pro veřejnost. S postupující
pandemií ale museli omezit jeho činnost na servis pro služby spolupracujících organizací, které našly
v rekonstruované budově svůj prostor. Velkému zájmu se těšily letní výchovně - rekreační pobyty, které
o prázdninách umožnily více jak padesáti dětem strávit čas společně s vrstevníky. Lektorky programů
primární prevence vytvořily několik zajímavých edukativních videí a spolu s dobrovolníky přesunuly svoji
práci na podporu dětem s distanční výukou. Pracovníci nízkoprahového zařízení eMBečko zintenzivnili
práci s klienty v terénu.
Díky finanční podpoře státu, Kraje Vysočina, měst, obcí a významných sponzorů se nám podařilo udržet
činnost organizace v plném rozsahu a můžeme tak být i v novém roce k dispozici lidem v náročných
životních situacích.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým kolegům a spolupracovníkům. Navzdory tomu, že se sami
častokrát ocitli v krizové situaci, zvládli zmobilizovat své síly a hledali nové způsoby, jak ji zvládnout.
Posunuli naši snahu v poskytování pomoci na vyšší level. Vám všem děkuji za důvěru a přízeň.

Za celý tým STŘED, z. ú.
Martina Bártová
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Organizace STŘED, z. ú.
Pomáháme lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů

Třebíč

Moravské Budějovice

Informace o organizaci:
STŘED, z. ú.
IČ: 708 70 896
Sídlo: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice
			
Smrtelná 389/6, Horka-Domky, Třebíč
E-mail: email@stred.info
Tel.: +420 568 843 732
www.stred.info
facebook.com/stred.info

Komunitní centrum Moravia

Organizace je zapsána v rejstříku ústavů vedeného Krajským
soudem v Brně oddíl U, vložka 35
Účel organizace:
• Pomoc v náročných životních situacích rodinám a jejím
členům, které žijí na Vysočině a v jejím blízkém okolí.
• Rodinám a jejím členům je pomoc poskytována v sídle
a na detašovaných pracovištích ústavu a v jejich přirozeném
prostředí.
• Výše uvedené činnosti jsou v souladu s veřejně prospěšnou
činností ústavu.
Naše hodnoty:

instagram.com/stredinfo

Organizační struktura
Zakladatelé
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel

Středisko sociálních služeb

Středisko školských služeb

Středisko organizační

Komunitní centrum

Sociální asistence
a poradenství

Středisko výchovné péče
STŘED - ambulance

Personalistika a péče
o zaměstnance

Provoz
a správa budovy

Náhradní rodinná péče

Středisko výchovné péče
STŘED - programy primární
prevence

Účetnictví a administrace

NZDM eMBečko

Propagace, sponzoring

Šance ve STŘEDu

Správa majetku a budov

Linka důvěry STŘED

Supervize

Dobrovolnické centrum

Program Pět P
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Klub venku Jemnice

Klub venku Moravské Budějovice

Letní dílny Rudíkov

Letní kino v KC Moravia

Letní pobyt pro mladé

Návštěva v KC Moravia

Odpoledne pro radost v KC Moravia

Pracovník roku

Primárka v ZŠ Okříšky

Příprava měsíčního programu v KC

Teambuiding

Teambuilding

Pomoc s distanční výukou dětem v době uzavření škol

Tým NZDM eMBečko

Víkend pro pěstouny

Výcvik dobrovolníků

Výchovně rekreační tábor

Výchovně rekreační tábor
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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
Nabídnout nové možnosti vedoucí ke změně ohrožující situace rodiny.
CÍLOVÁ SKUPINA
Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi (0-15 let). Jedná se např. o rodiny neúplné,
rodiny se zdravotně postiženými osobami, rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena
rodiny, ztráta zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, neplánované
těhotenství atd.), rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s dětmi
v pěstounské péči nebo dětmi osvojenými a podobně.
CO SE UDÁLO V ROCE 2020
Rok 2020 se v programu Sociální asistence nesl v duchu inovací. Přispěl k tomu
samozřejmě stav spojený s pandemií covidu-19, ale také personální situace
ve službě. Obojí nás přimělo tvořivě hledat nové, neobvyklé cesty a způsoby
poskytování služby. Zejména na jaře, kdy se nařízením vlády zcela zastavil provoz
služby, a desítky našich rodin měly zůstat odříznuty od pomoci. Naše asistentky se
velmi rychle vyrovnaly s novými podmínkami po omezení terénní práce. Naučily
sebe i své klienty pohybovat se ve specifickém prostředí telefonických a online
konzultací. Využívaly intenzivní spolupráci se sociálními odbory a školami,
s dobrovolnickým centrem i dalšími službami organizace. Vše s cílem podpořit
klienty zvládnout krizové období a zabránit sociálnímu propadu ohrožených
rodin. Díky velkému nasazení se podařilo udržet stabilitu v rodinách.
Služba v tomto roce měla finanční zajištění z Individuálního projektu
VI prostřednictvím Kraje Vysočina. Pokračovali jsme i v realizaci dvou dalších
projektů „Terénní sociální práce v ohrožených rodinách“ v obcích MAS
Podhorácko za finanční podpory Evropského sociálního fondu a „Terénní práce
v příhraničních oblastech“ za podpory Nadace J&T.
V červenci jsme navzdory nejistým podmínkám uskutečnili tradiční Letní
dílny. Díky vstřícnému přístupu firmy SOFI Rudíkov jsme měli k dispozici její
venkovní prostory i stravovací kapacity a mohli tak splnit zvýšené hygienické
nároky. Pro čtrnáct dětí to byla, po měsících strávených v karanténě, příjemná
změna. V srpnu jsme i přes omezení zrealizovali ve spolupráci s Městem Třebíč
jednu přednášku na téma „Rodič – autorita nebo kamarád“, kterou si poslechlo
85 účastníků.
Ambulantní aktivity programu, hlavně cochemská praxe a další odborná pomoc
pro rodiny, byly s ohledem na menší počet klientů realizovány během roku
v omezené míře. Zachovali jsme alespoň účast v interdisciplinárním týmu se
sociálními pracovníky OSPOD, zástupci justice a dalšími subjekty.
SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou,
Město Dačice, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo, Obecní úřad Rudíkov,
Obecní úřad Opatov, Nadační fond J&T, Lumos ČR, Nadace Sirius, TreMediaS,
Probační a mediační služba ČR, Na počátku o.p.s., Oblastní charita Třebíč:
Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy, Občanská poradna Třebíč, RC Andílci
Hrotovice, ZŠ Otevřmysl, MŠ Rudíkov, SOFI Rudíkov

PŘÍBĚH
Službu Sociální asistence a poradenství jsem začal využívat hlavně proto,
že jsem potřeboval psychickou podporu a pomoc v řešení finančních obtíží.
Jsem otec šesti dětí, na které jsem zůstal sám. Když začalo období nouzového
stavu, začalo mi všechno přerůstat přes hlavu. Zjistil jsem, že všechny věci sám
nezvládnu. Vyhledal jsem tedy pomoc a začal spolupracovat s asistentkou.
Musel jsem začít řešit distanční výuku svých dětí. Byla to pro mne zcela nová
zkušenost, se kterou jsme si s dětmi vůbec nevěděli rady. Měli jsme problém
s nedostatkem počítačů, moje děti výuku nestíhaly a látku dostatečně
nechápaly. V tomto směru mi asistentka velmi pomohla. Poradila mi požádat
o pomoc ve škole, kde nám půjčili školní tablet a děti mohly zvládat výuku
lépe. Také jsem využil nabídku dobrovolníka, který se s dětmi spojoval na
dálku a pomáhal jim s učením. Při spolupráci s asistentkou jsem měl najednou
pocit, že vše zvládám lépe a s větším nadhledem. Řešili jsme spolu také
finanční potíže, které se ještě více zhoršily s příchodem koronaviru. Domluvili
jsme se, že si budu schovávat účtenky z nákupů a společně vyhodnotíme,
kde by se dalo ušetřit. S tímto postupem jsem se naučil měsíčně ušetřit
nějaké peníze. Dokážu si už říct, co je důležité koupit a co je zbytečné. Sociální
asistentka za mnou dojížděla každý týden, pokud to šlo. I v době nouzového
stavu jsme byli v kontaktu, telefonicky nebo online. Osobní návštěvy jsme
obnovili hned, jak to bylo možné. Zjistil jsem, že na své starosti nejsem sám,
a že se na pracovnici mohu kdykoli obrátit. To pro mě bylo v tomto nelehkém
období hodně důležité.
UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet rodin

46

Počet dětí

81

Počet konzultací

604

Počet jednorázových kontaktů

15

Počet hodin přímé práce

449

Počet hodin dojezdů

167

Počet pracovníků

3

Semináře, přednášky
Počet besed, přednášek konferencí

1

Počet účastníků

85

Asistované kontakty
Počet rodin

3

Počet dětí

6

Počet kontaktů

10

Počet hodin přímé práce

39

Letní dílny
Počet účastníků

14

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální
projekt VI
Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost Terénní sociální práce v ohrožených rodinách v regionu Podhorácka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Město Třebíč, Město Velké
Meziříčí, Nadace J&T
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Hana Oravcová, email: oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664
Pracovníci programu:
Mgr. Petra Nováková, email: novakova@stred.info, tel.: 775 725 644
Lucie Povolná, email: povolna@stred.info, tel.: 775 725 645
Mgr. Marcela Prchalová, email: prchalova@stred.info, tel.: 775 725 660
Jana Dardová, email: dardova@stred.info, tel.: 775 725 644
Mgr. Markéta Machová, email: machova@stred.info, tel.: 775 725 645

Velké Meziříčí
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Náhradní rodinná péče
Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění.
ANOTACE
Náplní programu je komplexní podpora náhradním rodinám při výchově
a péči o svěřené děti. Pěstounům poskytujeme sociální, psychologické
a terapeutické služby. Zajišťujeme pomoc při zprostředkování kontaktu
s biologickou rodinou dítěte. Poskytujeme program vzdělávání náhradních
rodičů. V případě zájmu s náhradními rodiči uzavíráme dohody o výkonu
pěstounské péče.
POSLÁNÍ
Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou
nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče.
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,
• připraví svěřené dítě na návrat do biologické rodiny, pokud k tomu má biologická
rodina podmínky.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou programu je celá náhradní rodina a zájemci o náhradní
rodinnou péči.
Program je tedy určen:
• pro pěstouny a poručníky (osoby pečující),
• pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče,
• pro děti v rodině – svěřené i vlastní,
• pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc
z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §6 zákona o SPOD).
CO SE UDÁLO V ROCE 2020
V tomto roce pracovnice NRP podporovaly rodiny a intenzivně je doprovázely
s ohledem na jejich aktuální potřeby. Z důvodu špatné epidemiologické
situace v ČR se část konzultací přesunula do online prostoru. V rámci vzdělávání
pěstounů se uskutečnily kluby v Třebíči, Humpolci a Pelhřimově. Zrealizovali jsme
dva vzdělávací víkendové pobyty, jeden v penzionu Lihovar v Rouchovanech
a druhý v hotelu Antoň v Telči. V lednu se uskutečnil seminář Mgr. Jiřího Haldy pro
odbornou veřejnost i pěstouny. V únoru se konal seminář PaedDr. Zdeňka Martínka
pro pracovníky naší organizace a dvou OSPODů. V období nouzového stavu jsme
pro pěstouny vytvořili nabídku pro samostudium anebo se mohli účastnit online
seminářů jiné organizace. Tím splnili svou zákonnou povinnost se vzdělávat.
V rámci doprovázení pracovnice intenzivně komunikovaly se všemi rodinami
a byly jim oporou při zvládání jejich aktuální těžké životní situace – distanční
výuka, omezení kontaktu v rámci širší rodiny a ostatních lidí, zákaz vycházení,
omezené fungování odborných služeb apod. Program byl zapojen do pracovní
skupiny MPSV - jednání zřizovatelů ZDVOP, zástupců pěstounských organizací
a pracovníků MPSV.
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PŘÍBĚH
„Spolupráce s klíčovou pracovnicí byla pro nás v letošním roce velmi důležitá.
Klíčová pracovnice mi poskytovala podporu, ujištění a ukázala nové možnosti
při výchově a péči o děti, které mám v pěstounské péči. Distanční výuka 3 dětí
pro mě byla velmi náročná, proto jsem ráda, že jsem kdykoliv mohla zavolat
své klíčové pracovnici, která mi vždy poradila a podpořila mě.“ (Jaroslava
65 let)
UKAZATELE
Individuální práce s rodinou
Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena
dohoda o výkonu pěstounské péče
Počet svěřených dětí

71
84

Počet konzultací

1287

Počet hodin přímé práce

960

Počet hodin dojezdů

379

Počet pracovníků

5

Vzdělávání pěstounů
Počet akcí (kluby, semináře, skupiny)

12

Počet účastníků vzdělávání

203

Počet pobytů/zúčastněných pěstounů

2/46

SPOLUPRÁCE
Kraj Vysočina, Město Humpolec, Město Jindřichův Hradec, Město Moravské
Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, Město Nové Město na Moravě,
Město Pelhřimov, Město Třebíč, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo, Nadační fond
J&T, Asociace Dítě a rodina, Nadace Sirius, Centrum Nevýchovy Praha
V oblasti vzdělávání jsme spolupracovali:
Mgr. Jiří Halda, Jana Gorová, PhDr. Ivan Matějů, Mgr. Andrea Šeredová, PaeDr. Zdeněk
Martínek, Mgr. Ladislav Ptáček, Mgr. Klára Moravcová
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grantový systém města Třebíč – GP Rodina a Zdraví
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Táňa Graňáková, email: granakova@stred.info, tel.: 775 725 671
Pracovníci programu:
Lada Niederhafnerová, DiS., email: niederhafnerova@stred.info, tel.: 775 725 441
Zuzana Nováčková, Dis., email: novackova@stred.info, tel.: 775 725 658
Bc. Zuzana Voborná Rovenská, DiS., email: rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko
Tato služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
ANOTACE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko je sociální služba,
kterou mohou využívat děti a mladí lidé v okrese Třebíč. Mají možnost
navštěvovat ambulantní formu služby neboli klub. Terénní pracovníci také chodí
přímo do lokalit, kde se děti a mladí dospělí pohybují. Zároveň mohou využít
komunikaci a sociální poradenství přes internet prostřednictvím sociálních sítí.

V roce 2020 jsme se aktivně podíleli na fungování odborné pracovní skupiny
nízkoprahových zařízení v regionu NUTSII a její terénní a vzdělávací podskupiny.
Aktivně vystupujeme také v činnosti národní organizace České asociace streetwork.
V tomto roce začala realizace projektu Společně a odborně, jehož jsme jedním
z účastníků. Cílem projektu je rozvoj kvality nízkoprahových služeb. Absolvovali
jsme povinné i rozvojové vzdělávání, týmové i individuální supervize.

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let z Moravských
Budějovic, Jemnice, Třebíče a okolí informace, pomoc a podporu při zvládání
obtížných životních situací (doma, ve škole, v partnerských vztazích atp.)
a zapojovat je do skupiny vrstevníků.

PŘÍBĚH
„Doma už se to fakt nedá zvládat. Jsme zavřeni v našem bytě a všichni mi
lezou na nervy. Nikoho z rodiny už nemůžu ani vidět. Potřebuju poradit, co
dělat, abych se nezbláznila!"
Na konci kontaktu tato klientka napsala: „Děkuju, že jste si semnou o tom psali,
je mi teď moc líp. Jsem ráda, že tu jste :-)". (Anonymní klientka, 14 let)

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.

UKAZATELE
Počet klientů (platných smluv)

64

Počet všech kontaktů (všechny výkony)

3786

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mládež ve věku od 7 do 20 let z Moravských Budějovic, Jemnice,
Třebíče a okolí, které zažívají nepříznivé životní situace, nebo jsou jimi ohroženi
a nemohou nebo se nechtějí zapojit do běžných, volnočasových aktivit a tráví
volný čas mimo domov.

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP)

2599

Počet poradenství, informačního servisu, krizové intervence,
rozvoje dovedností, situačních intervencí.

443

Počet výkonů: Klienti

2128

ZÁSADY
1 Nízkoprahovost:
a) anonymní poskytování služby,
b) bezplatnost služby,
c) místní a časová dostupnost služby,
d) služba je dobrovolná.
2 Individuální přístup ke klientům.
3 Podpora klienta tak, aby dokázal samostatně zvládat životní situace
a byl zodpovědný za svoje jednání.

Zájemci o službu

1658

terén Jemnice

*152

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
Rok 2020 byl jiný, než všechny předchozí. Běžné poskytování služby se změnilo
na začátku jara. Od 16. března do konce dubna služba fungovala v omezeném
režimu. Pracovníci byli pro klienty dostupní telefonicky a on-line na sociálních
sítích. Od května pracovníci rozvolnili fungování zařízení tak, že chodili do terénu
a od poloviny tohoto měsíce se otevíral i klub. Během druhé vlny pandemie se
pracovníci opět soustřeďovali na sociální sítě, nově natáčeli pro cílovou skupinu
videa. Chodili každý den provozu (tj. 4x týdně) do terénu, kde zjišťovali a pracovali
na zakázkách klientů. Témata, ve kterých cílová skupina zažívala aktuální nepříznivé
situace, byla zejména spojená s epidemií koronaviru (zdraví, pravidla pohybu,
dodržování nových nařízení), partnerské vztahy, vrstevnické potíže, rodinné
problémy a účast na školní výuce. Klasický model specifické prevence se pod
vlivem okolností spojených s omezením služby upravoval. Specifická prevence
se zaměřovala na konkrétní témata, která mladí lidé prožívali a byla realizována
zejména pomocí kontaktní práce (rozhovorů), kdy pracovníci vnášeli daná témata.
V letních měsících, díky firmě Zikos, mohli terénní pracovníci v Moravských
Budějovicích pracovat zdarma i v areálu koupaliště. Stejně tak, po dohodě
s městem Jemnice, mohli pracovníci zdarma pracovat i v areálu koupaliště města.
Mnoho plánovaných aktivit se díky situaci spojené s koronavirem nerealizovalo.
Co se ale povedlo realizovat, tak byla akce Klub venku. Jednalo se o aktivitu,
jejímž cílem bylo představit a ukázat službu potencionální cílové skupině a také
informovat širokou veřejnost o činnosti NZDM eMBečko. Aktivita proběhla
v Moravských Budějovicích a Jemnici. Mezi další jednorázové fakultativní aktivity
patřily Výchovně rekreační tábor a Přespávačka.

Počet hodin strávených s CS komunikací distančně
(telefonicky, on-line)

37,5

Počet provozních dní: klub

56

terén MB

94

terén Jemnice

44

Počet provozních hodin: klub
terén MB

224
*311,5

* od října (od opatření 2. vlny pandemie Covid-19), pracovníci chodili do terénu
na omezenou dobu cca 2,5h.

SPOLUPRÁCE
Město Moravské Budějovice, OSPOD Moravské Budějovice, Městská policie
Moravské Budějovice, Město Jemnice, Pracovní skupina pro nízkoprahová
zařízení NUTS II JV, Česká asociace streetwork, z.s., Gymnázium a Střední odborná
škola Moravské Budějovice, Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice,
Zikos, p.o.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Moravskobudě
jovický
mikroregion, Město Jemnice
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, tel.: 775 725 663
Pracovníci programu:
Veronika Špačková, DiS., email: spackova@stred.info, tel.: 775 725 713
Bc. Michaela Nováčková, email: novackova.michaela@stred.info, tel.: 775 725 713
Bc. Veronika Tesařová, DiS., email: tesarova@stred.info, tel.: 775 725 713
Bc. Veronika Janoušková
Bc. Iva Horálková
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Šance ve STŘEDu
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální rehabilitace.
ANOTACE
Program formou individuálních konzultací nabízí dětem a mládeži šanci
přemýšlet o svém současném životě a budoucím směřování a možnosti aktivně
to ovlivňovat. Jde především o posílení schopnosti zodpovědně a samostatně
se rozhodovat a řešit problémové či konfliktní situace vhodným způsobem.
POSLÁNÍ
Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které je v souladu
se společenskými normami.
CÍL
• Klient zvládá školní docházku či uplatnění na trhu práce.
• Klient zvládá navazovat a udržovat mezilidské a přátelské vztahy
a komunikovat s nejbližším sociálním okolím (rodinou, vrstevníky, ve
škole, v zaměstnání).
• Klient má informace o činnostech, díky kterým se může dostat do
střetu se společenskými normami a nepáchá trestnou činnost.
• Klient je schopen nést zodpovědnost za své jednání.
• Klient rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (doma,
ve škole, v zaměstnání).
• Klient vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.
CÍLOVÁ SKUPINA
Klienty služby jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let ve složité životní
situaci. Touto situací může být spáchání méně závažného trestného činu,
výchovné problémy doma nebo ve škole, předčasně ukončené vzdělávání
a hledání práce.

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
V roce 2020 byl stabilní zájem o program ze strany iniciátorů i klientů. I přes
nepříznivé situace spojené s pandemií covidu-19 byl program hojně využíván.
Konzultace jsme přizpůsobili nastalé situaci a kontakt s klienty programu probíhal
částečně osobně, online formou nebo telefonicky. V průběhu celého roku bylo
do programu zapojeno průměrně 9 klientů. Klienti do programu přicházeli na
žádost rodičů, nebo doporučení kurátora Městského úřadu v Třebíči. V ojedinělých
případech sami od sebe. Nejčastěji klienti řešili problémy související se školou.
Tematicky šlo o organizaci času a technikách učení při zvládání distanční výuky.
S několika klienty jsme se zabývali především zlepšením komunikace s rodiči
a respektování jimi nastavených pravidel. Se všemi klienty jsme se také zabývali
tématem volného času. Jaké aktivity volit k relaxaci a zlepšení nálady, aby dokázali
zvládat zavedená opatření v souvislosti s pandemií.
PŘÍBĚH
Z anonymní zpětné vazby klientů:
„Díky tomuto programu jsem se naučila mluvit o svých problémech“
„Program mě bavil. Je to hodně zajímavé a pomohlo mně to. A má smysl sem
chodit, když je nějaký problém. Program je uzpůsoben danému problému.“

UKAZATELE
Počet klientů

18

Počet hodin přímé práce

229

Počet kontaktů

288

Počet pracovníků
Průměrná délka spolupráce

2
6 měsíců

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační
služba, středisko Třebíč, Středisko výchovné péče STŘED
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální
projekt VI
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, tel.: 775 725 601
Pracovník programu:
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info, tel.: 775 725 553
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Linka důvěry STŘED

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
I přes náročný pandemický rok bylo možné provoz naší služby zachovat v celém jejím
rozsahu. S významnou změnou přišla InternetPoradna.cz, z. s., se kterou více jak 10 let
aktivně spolupracujeme. Změny se týkají nového prostředí chatu, které klientům
zajišťuje převážně stabilní a rychlé fungování. Chat e-linky je od března 2020 na nové
webové adrese: http://elinka.internetporadna.cz. Zároveň jsme provoz intervence
a poradenství na chatu rozšířili o 4 hodiny v týdnu. Dále spolupracujeme s ostatními
linkami důvěry v celé České republice na úrovni společného setkání, odborného
rozvoje a metodické činnosti.
Vzdělávání pracovního týmu probíhalo letos zejména interně prostřednictvím
supervizí a intervizí, metodických seminářů zaměřených na potřeby klienta
a zpětnou vazbu a legislativní ukotvení krizové pomoci. Dále se pracovníci vzdělávali
v oblastech nespecifických poruch chování u dětí a práce s agresí.
Na LDS ve sledovaném roce pracovalo celkem 8 pracovníků. Tým tvoří 3 kmenoví
a 5 externích zaměstnanců, převážně sociálních pracovníků a psychologů.

Li
775 22 3 n
k

nte

o

d .i

nf

r y @ s tr e

p o r a d n a.c

z/l

in

d

o

stre

nf

ld -

d .i

z/
p o r a d n a.c

li n

k

UKAZATELE
Provoz - celkem dnů
Poskytovaná počet kontaktů*
péče
počet intervencí**

365

způsob poskytování péče

364

telefon

chat

e-mail

1 621

1 895

1 245

188

1 267

Počet uživatelů

1 658

Přímá péče v hod.

1 500

Provozní doba v hod.

4 392

* kontakt = telefonický nebo chatový rozhovor s klientem v délce trvání do
15 minut
** intervence = telefonický nebo chatový rozhovor s klientem v délce trvání nad
15 minut a e-mailem zpracovaná odpověď na klientův dotaz
*** hovor - snaha o spojení klienta s LDS, ale nedochází k intervenci, jedná se
např. o mlčení, zavěšení, zneužití, omyl, příchozí e-mail
Uživatelé služby nejčastěji kontaktují linku kvůli obtížím, které řeší sami se sebou.
Nejběžnějšími tématy jsou osobní a existenciální problémy, potíže v rodině
a s partnery, sebevražedné úvahy a osamělost.
SPOLUPRÁCE
InternetPoradna.cz, z. s. a ČAPLD, z. s. (Česká asociace pracovníků linek důvěry)
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Městys Batelov, Městys Bobrová,
Město Brtnice, Obec Dlouhá Ves, Město Horní Cerekev, Město Hrotovice,
Město Chotěboř, Obec Jabloňov, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Město Jemnice,
Statutární město Jihlava, Obec Jiřice, Obec Krásná Hora, Městys Křižanov, Obec Křoví,
Obec Lavičky, Město Ledeč nad Sázavou, Obec Litovany, Obec Malá Losenice,
Městys Měřín, Moravskobudějovický mikroregion, Obec Moravec, Obec Mysletín,
Město Náměšť nad Oslavou, Obec Nárameč, Obec Ocmanice, Městys Okříšky, Městys
Ostrov nad Oslavou, Obec Petráveč, Město Počátky, Obec Přeckov, Obec Předín,
Obec Pucov, Obec Putimov, Obec Radkovice u Hrotovic, Obec Rudíkov, Obec Smrk,
Obec Studnice, Město Světlá nad Sázavou, Městys Štěpánov nad Svratkou, Obec
Trnava, Obec Třebelovice, Město Třebíč, Město Třešť, Město Velké Meziříčí, Obec
Vídeň, Obec Výčapy, Město Žďár nad Sázavou a Obec Ždírec.

k

chat: elinka.internetporadna.cz/linky/ld-stred
e-mail: linkaduvery@stred.info

Provozní doba: denně 9 – 21 hodin
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PŘÍBĚH
„Moc děkuji, že jste mě vyslechla, že jsem se mohl díky hovoru s Vámi zklidnit
a uvědomil jsem si, že chci žít a jsem zvědavý na to, co se sebou dokážu ještě
udělat a co překonat.“ (anonymní klient, chatový rozhovor)
„Minule mi hovor s vámi moc pomohl, proto jsem se na Vás dnes obrátila
znovu.“ (anonymní klient, telefonický hovor)
„Velice Vám děkuji za pochopení a podporu. Velmi si vážím práce, co
děláte.“ (anonymní klient, telefonický hovor)

počet hovorů***

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi bez omezení věku a problematiky. Jsou to
obecně děti, dospělí a senioři, kteří se nachází v subjektivně obtížné životní situaci.

Linka důvěry STŘED

a .i

k

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

in

POSLÁNÍ
Prostřednictvím telefonické, chatové či e-mailové intervence podpořit osoby
(především) z Kraje Vysočina ve zvládání životních situacích, které vnímají
jako zátěžové, neví si s nimi rady či je potřebují v danou chvíli s někým sdílet.
Při intervenci jsou dodržovány zásady služby, které čítají anonymitu uživatelů
i pracovníků, důvěrnost sdílených informací, kromě situací vymezených zákonem,
snadnou dostupnost služby, finanční nenáročnost (služba není od poskytovatele
zpoplatněna, uživatel služby hradí pouze volání a internetové spojení dle tarifu
svého operátora).

ad

k

: el

lin

C hat

ANOTACE
Linka důvěry STŘED (LDS) je terénní služba, která formou telefonické, chatové
či e-mailové krizové intervence poskytuje na přechodnou dobu pomoc osobám
nacházejícím se v obtížné životní situaci. Jedná se o situace, kdy je ohroženo
klientovo psychické či fyzické zdraví nebo život. Případně situace, které klient
v danou chvíli nemůže nebo nedokáže řešit vlastními silami.

y/

Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Tereza Nekulová, e-mail: nekulova@stred.info, tel. 775 725 656
Pracovníci programu:
Na chodu služby se v roce 2020 podílelo dalších 7 pracovníků programu. V souladu
s pravidly poskytování služby je zachována jejich anonymita.
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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.
Dobrovolnické centrum nabízí lidem prostor pro seberealizaci, pro budování
dobrých mezilidských vztahů, solidaritu a podporuje v občanech smysluplnou
činnost ve formě pomoci druhým.
POSLÁNÍ
Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat dobrovolníkům snadný
přístup k dobrovolnické činnosti. Umožňuje přijímajícím organizacím zkvalitnit
jejich služby za pomoci dobrovolníků a nabízí jim metodickou podporu.
V rámci dobrovolnických programů pomáhá lidem získat praktické zkušenosti,
vyplnit jejich volný čas a poznat nové osoby.
CÍL
• vytvoření dobrých podmínek pro dobrovolníky,
• stabilní zázemí,
• podpora,
• motivace,
• důvěra, pochopení,
• mlčenlivost.

Organizaci STŘED a Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích navštěvuji již 10 let.
Práce mě velice zaujala a chodím tam moc ráda. Vždy se těším na setkání s babičkami
a dědečky. Společně si čteme, zpíváme, povídáme nebo hrajeme divadlo. Zdomácněla
jsem tam a všichni se moc těší, až zase přijdu. Zdenička F. (65 let)
Dobrovolničit jsem začala před rokem po návštěvě domova důchodců se školou.
Tehdy jsme si nachystali pro klienty program, z kterého byli nadšení, což se mi líbilo
a rozhodla jsem se, že tuto činnost chci dělat častěji. Scházím se tedy s více klienty,
hrajeme různé hry, především kvízy na procvičení paměti. Moc mě baví, když vidím,
jak jim to dělá radost. Petra K. (20 let)
UKAZATELE
Počet dobrovolníků

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci, osoby starší 15-ti let, kteří věnují svůj volný
čas, energii, schopnosti a dovednosti druhým lidem a to bez nároku na finanční
odměnu. Cílovou skupinou jsou rovněž přijímající organizace, které chtějí
spolupracovat s dobrovolníky.
CO SE UDÁLO V ROCE 2020
Činnost dobrovolnického centra (DC) byla zaměřena na komplexní systém péče
o dobrovolníky. Pravidelný kontakt s nimi, společná setkávání, prohlubování
vztahů s koordinátorem DC a v neposlední řadě supervize a výcviky. V srpnu se
DC s dobrovolníky zapojilo do celorepublikové akce „Česko jde SPOLU na piknik“.
V zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou uspořádali piknik a pomohli tak
vytvořit nový Český rekord v počtu pikniků v jeden den na území České republiky.
Nedílnou součástí celého roku 2020 bylo šíření osvěty o dobrovolnické činnosti
mezi širší veřejnost, vyhledávání potenciálních dobrovolníků, péče o dobrovolníky
a přijímající organizace. Koordinátorce se podařilo získat nové přijímající organizace
– Domov Nové Syrovice a Dětský domov Náměšť nad Oslavou a také navázala
spolupráci s Vyšší odbornou školou a střední školou veterinární, zemědělskou
a zdravotnickou Třebíč. V rámci propagace a prezentace bylo publikováno
několik inzerátů a plakátů přímo na facebookových stránkách STŘED. Někteří
naši dobrovolníci se stali součástí krajské výstavy o dobrovolnictví a byli zapojeni
do propagační akce Národní asociace dobrovolnictví, z.s. Dobrovolnice Karolína
Krejčová získala ocenění Třebíčské srdíčko za svoji dobrovolnickou činnost v Klubu
Naděje.
Na období dalších 4 let se podařilo akreditovat Program pro seniory
a handicapované. Program Dobrovolníci pro STŘED byl doplněn o „on-line
doučování“. Pokračovala spolupráce s městem Moravské Budějovice (dobrovolníci
do domácností v MB v nouzovém stavu).
Díky znovuobnovené činnosti Pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu
se koordinátorka pravidelně setkávala s koordinátory jiných dobrovolnických
center nejen z Kraje Vysočina. Národní asociace dobrovolnictví, z.s., uspořádala
pro koordinátory mentoringových programů supervizi a kurz „Profesionalizace
dobrovolnictví.“ Koordinátorka DC Martina Bořecká získala profesní kvalifikaci
Koordinátor dobrovolníků (75-006-M).
V Programu Pět P se bohužel kvůli pandemii covidu-19 nepodařilo vytvořit žádnou
funkční dvojici.
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PŘÍBĚHY NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
V rámci dobrovolnictví se zabývám prací s rodinou. Doučuji 11letého chlapečka
s poruchou autistického spektra. Dle jeho slov ho výuka se mnou baví a vždy se těší
na další hodinu. On bude mít předem probranou danou látku, při návratu do školy
a já budu vědět, jak komunikovat a pracovat s jedinci s poruchou autistického spektra.
Lucie J. (25 let)

Počet dobrovolnických hodin

82
2284,89

Počet dobrovolnických programů

6

Počet jednorázových akcí

5

Počet přijímajících organizací

13

Počet výcviků

1*

Počet supervizí

0*

Počet pracovníků
Počet hodin přímé práce
Počet přednášek o DC

1/0,5 PÚ
101,61
1

* Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.
SPOLUPRÁCE
Přijímající organizace: Denní centrum Barevný svět, o. p. s., Domov pro seniory
Třebíč - Koutkova-Kubešova, p. o. , Domov pro seniory Manželů Curieových, Třebíč,
Klub Naděje – Městský úřad Třebíč, STŘED – Náhradní rodinná péče, STŘED, z.ú. Dobrovolníci pro STŘED, Domov bez zámku, p. o., Dům Sv. Antonína, STŘED - NZDM
eMBečko, Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Diakonie ČCE
- středisko v Myslibořicích, Domov pro seniory Hostim, p. o., Domov pro seniory Velké
Meziříčí, p. o., Domov svaté Anežky, Gymnázium a Střední odborná škola Moravské
Budějovice, Domov Nové Syrovice a Dětský domov Náměšť nad Oslavou
Spolupracující organizace: Městský úřad Třebíč, KOUS Vysočina, z. s. , Národní asociace
dobrovolnictví, z. s. , HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Energetické Třebíčsko,
Seniorhotel Stern, Sokol MB, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice,
MKS Beseda v Moravských Budějovicích, ZUŠ Moravské Budějovice, Vyšší odborná
škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, ZŠ Benešova, Třebíč,
ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč, ZŠ Okříšky
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina, Město Třebíč
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Martina Bořecká, email: borecka@stred.info, tel.: 775 725 659
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Komunitní centrum Moravia
Činnost Komunitního centra Moravia se řídí hodnotami a strategií organizace STŘED.

ANOTACE
Komunitní centrum Moravia (KCM) funguje od roku 2020 v Třebíči a STŘED, z. ú.
je jeho provozovatelem. Aktivně nabízí zázemí pro spolkovou, uměleckou,
volnočasovou i odbornou činnost. Nabízí také prostor pro aktivity rodičů s dětmi,
prarodičů s vnoučaty, mládeže, lidí, kteří jsou sami, rádi by se setkávali a aktivně
zapojovali do komunitního života. Místo mohou využívat i odborníci pro svá
jednání, pracovní schůzky, workshopy nebo přednášky.
POSLÁNÍ
Posláním Komunitního centra Moravia je kombinovat dostupnost služeb
organizace STŘED, sociálních a navazujících služeb pro znevýhodněné občany
s nabídkou komunitních, vzdělávacích nebo zájmových aktivit pro veřejnost..
CÍL
• aktivní působení sociálních a navazujících služeb přímo v budově komunitního
centra,
• zvýšení dostupnosti a kvality těchto poskytovaných služeb vedoucí k další
sociální inkluzi,
• propojování zdravé a ohrožené skupiny obyvatel města Třebíče prostřednictvím
vlastní nebo zprostředkované činnosti,
• podpora komunitních a veřejně prospěšných iniciativ a aktivit organizací,
skupin i jednotlivců v prostorách komunitního centra,
• udržení komunitního centra primárně pro nekomerční užívání prostor pro
občany a organizace v regionu.
CÍLOVÁ SKUPINA
• sociální služby, místní spolky, organizace a další subjekty, mající nebo hledající
v komunitním centru zázemí pro své jednorázové či dlouhodobé aktivity nebo
činnost,
• lidé, žijící ve městě Třebíči,
• klienti sociálních a návazných služeb, které působí v komunitním centru,
• návštěvníci aktivit, konaných v komunitním centru.
CO SE UDÁLO V ROCE 2020
KCM bylo slavnostně otevřeno v lednu roku 2020, který pak byl ve znamení
hledání možností využití prostor, zjišťování potřeb občanů a komunity, realizace
nových nápadů, testovacích aktivit, dnů otevřených dveří a mnoho dalšího.
Život v komunitním centru začal již po pár měsících získávat první zřetelné
kontury v podobě pravidelných aktivit pro různé cílové skupiny, mezi něž patřiIo
například kondiční cvičení seniorů nebo různá cvičení pro širokou veřejnost.
Pravidelně tu probíhaly lekce tance pro děti různých věkových kategorií,
variace jógových hodin, přednášky, workshopy. Mnoho zajímavých aktivit bylo
naplánováno a čekalo na realizaci.
Tento rozjezd bohužel ze dne na den zastavila situace v souvislosti s pandemií
viru covid-19 a na základě celorepublikových opatření se komunitko na téměř
tři měsíce uzavřelo. S tím byly přerušeny i veškeré probíhající a plánované
aktivity. Některé z těchto aktivit se přesunuly do online prostoru (Instagram).
Pracovníci tento čas využili k hledání inspirace a plánování potenciálních
budoucích činností. S nástupem léta došlo k rozvolnění opatření a komunitní
centrum se opět mohlo, již podruhé, začít probouzet k životu.
V letních měsících měli občané možnost za dodržování hygienických opatření
účastnit se několika koncertů a přednášek Zdravého města Třebíč. Pro rodiče
s dětmi byly připraveny aktivity ve spolupráci s DDM Třebíč. Probíhaly akce
v kooperaci s Kavárnou Vrátka, ale také s aktivními občany místní komunity.

V KCM se uskutečnilo několik výstav. Například “Tři perly Unesco” pod záštitou
Města Třebíč, nebo výstava prací studentů Akademie pro seniory při Základní
umělecké škole v Třebíči. Milovníci nezávislých filmů si mohli vychutnat venkovní
promítání na terase ve večerních hodinách. Po tomto letním “warm-upu” byl
prostor komunitka a jeho pracovníci připraveni na aktivitami nabitý podzim.
Avšak skvěle rozjeté babí léto bylo znovu přerušeno druhou vlnu pandemie a s ní
spojených restriktivních opatření. Do konce roku se již neuskutečnily žádné akce
pro veřejnost, přesto komunitní centrum fungovalo. Prostor nadále využívali
dlouhodobí vypůjčitelé, sociální služby a spolky ke kontaktu s klienty a výkonu
své práce. Al Paso Vysočina, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
pobočný spolek Třebíč, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s.
a Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
PŘÍBĚHY (zpětné vazby)
„Kolegové jsou velice nadšení z Vašich nabízených prostor včetně servisu,
proto se k Vám také rádi vracíme. Moc Vám děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.“
(FRAENKISCHE CZ s.r.o.)
„Všichni jsme si akci užili a určitě to nebylo naposledy. Krásné prostory
Komunitního centra Moravia určitě rádi využijeme i v budoucnu. (Pracovníci
Barevného světa, o. p. s. po své klientské akci)
„Měla jsem možnost vést v KC Moravia Zpívánky pro nejmenší děti a jejich
rodiče v dětském koutku. S maminkami i dětmi jsme prožívaly příjemné
společné chvíle plné muziky a také se nám líbilo, že v teplých dnech můžeme
zpívat na blízké terase pod širým nebem. Moc děkujeme za přátelský tým,
který nám všemožně vždy vyšel vstříc.“ (J. A. Obršlíková)
UKAZATELE
Počet návštěvníků

2500

Počet akcí pro veřejnost

27

Počet spolupracujících subjektů

20

Druhy cílových skupin

Dospělí, senioři, rodiče s dětmi,
mládež, lidé s handicapem

Počet aktivních subjektů

7

Počet dlouhodobých uživatelů

13

Počet jednorázových uživatelů

20

SPOLUPRÁCE
Spolupracující organizace: Město Třebíč, Základní umělecká škola Třebíč,
Dům dětí a mládeže Třebíč, Vrátka, z. s.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč
TÝM PRACOVNÍKŮ
Vedoucí střediska:
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600

Koordinátorka aktivit:
Alena Řídká, e-mail: ridka@stred.info, tel. 775 725 690

Komunitní centrum Moravia získalo ocenění Stavba roku Kraje Vysočina 2019
za záchranu historicky významné budovy zrekonstruované pro nový účel.
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Středisko výchovné péče STŘED
Ambulantní forma péče

Zařízení je vedeno od 1. 9. 2013 v rejstříku školských právnických osob pod IČ: 015 436 87 a jeho účel a působení 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 v souvislosti s dalšími předpisy.
ANOTACE
Výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro ně samotné,
tak pro jejich rodiče a blízké okolí. Je velmi důležité rozpoznat „prvotní signály“
a obrátit se včas na pomoc odborníka. Za tímto účelem poskytuje Středisko
výchovné péče STŘED preventivně výchovnou péči a to formou ambulantních
služeb.

Iniciátor příchodu klienta:

Počet klientů

Klient sám

6

Rodina

20

Školské poradenské zařízení

8

POSLÁNÍ
Posláním střediska je pružně reagovat na potřeby občanů regionu Kraje
Vysočina, zejména dětí s rizikovými projevy v chování. Středisko poskytuje
klientům poradenství, diagnostické a terapeutické služby. Mapuje klientovu
situaci a dle potřeby doporučuje následnou péči. Rozsah činnosti zahrnuje
individuální a rodinné konzultace, jejichž cílem je napomáhání zvýšení kvality
života klientů.

OSPOD

12

Škola

13

Zdravotnické zařízení

3

Soudy, PMS ČR

0

Jiný iniciátor

0

CÍL
• vytváření podmínek pro předcházení vzniku či prohlubování rizikových
jevů dětí,
• poskytování podpory a pochopení,
• zlepšení obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich rodin.

CELKEM

62

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 3 do 26 let;
zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu); pedagogičtí pracovníci škol
a školských zařízení.

z toho týrání a sexuální zneužívání

0

Školní problémy

11

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
V roce 2020 jsme nejčastěji řešili problémy spojené s pandemickou situací
a uzavřením škol, školských zařízení a zájmových kroužků. Obraceli se na nás
rodiče s úzkostmi, psychickými problémy dítěte, s obavami ze zvládání absence
sociálního kontaktu s vrstevníky, s nastavením a soustředěním se na online výuku,
se změnami výchovného prostředí v souvislosti s rozpadem rodiny. Velmi častá
byla zakázka dospívajících v depresivních stavech, u dívek se sebepoškozováním
a rozvíjejícím se duševním onemocněním. V rámci práce se zákonnými zástupci
dítěte jsme nejčastěji posilovali výchovné kompetence rodičů, řešili rozvodové
a porozvodové vztahové problémy dospělých a nastavení příznivého prostředí
pro život dítěte v rodině.
PŘÍBĚH
„Online výuka mi vyhovuje, škola je pro mě za trest, ve třídě jsem od první třídy
za hlupáka. Teď se ráno připojím, a když si nevím s úkolem rady, asistentka
mi pomůže. Taky jsem rád, že můžu chodit za vámi do střediska, protože si
potřebuju popovídat, dozvědět se proč jsem tak na všechny hodný a taky
vypadnout z domu, je nás tam moc. “ (chlapec, 9. třída, s problémy ve zvládání
učiva a hledající své budoucí profesní uplatnění)

Celkem evidovaní klienti:
v tom

158
z mateřských škol

4

ze základních škol - 1. stupeň

19

ze základních škol - 2. stupeň

30

ze středních škol

6

z konzervatoří

0

z VOŠ, VŠ

0

z rodin, školsky nezařazení

3

Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci

11

Počet klientů

Rodinné problémy

z toho

14

mentální postižení

0

závažné poruchy učení/chování

2

Zneužívání návykových látek

2

Osobnostní problémy

28

Prekriminální a kriminální problémy

7

Jiný důvod

0

CELKEM

62

SPOLUPRÁCE
Služby STŘED, z. ú., Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad
Oslavou, školy a školská zařízení v kraji Vysočina, ambulance dětských lékařů,
psychiatrů, klinických psychologů, Středisko Probační a mediační služby Třebíč,
Pedagogicko-psychologická poradna v Třebíči a v Moravských Budějovicích,
Tým pro mládež Třebíč.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje Vysočina
TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka:
Mgr. Martina Bártová, e-mail: bartova@stred.info, tel.: 775 725 655

UKAZATELE
ambulantní formy péče SVP STŘED za školní rok 2019/2020
Počet klientů

Hlavní důvod příchodu klienta:

Psycholog, terapeut, speciální pedagog:
Mgr. Petra Nekulová
Mgr. Barbora Pipášová
Bc. Pavla Matějková
Mgr. Markéta Jirka

96

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020

Středisko výchovné péče STŘED
Programy primární prevence

Tento program je certifikován Ministerstvem školství dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování:
01/15/1/CE - programy školské všeobecné primární prevence, 01/15/2/CE - programy školské selektivní primární prevence.
ANOTACE
Program primární prevence je terénní formou Střediska výchovné péče STŘED.
Realizuje skupinové programy školské prevence všeobecné (obecné zaměření
na předcházení rizikovému chování a podpora žádoucího chování) a selektivní
(pro kolektivy s projevy vyšší míry rizika nebo s předpokladem vyššího
ohrožení). Dále nabízí pedagogům metodická setkávání a rodičům semináře
v problematice rizikového chování. V roce 2020 poprvé realizoval své služby
i online – skrze interaktivní videa a online semináře.
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 rozvoje rizikových jevů v okrese Třebíč
a přilehlých oblastech.

PŘÍBĚH
„S obsahem programu a nastavenou atmosférou v něm jsem byla
spokojena. Líbilo se mi, že lektorky dokázaly do programu zapojit i chlapce
s Aspergerovým syndromem, a že s nimi komunikoval. Spolupráce mezi
lektorkami a dětmi byla celkově dobrá. Námi vybrané téma mi přineslo i nové
informace – překvapilo mě, kolik dětí má účet na sociálních sítích a jaké
zkušenosti – i negativní – někteří z nich mají a co na internetu sledují.“
(třídní učitelka ZŠ)

CÍL
• záživnou formou zprostředkovat žákům informace o rizikových jevech, jejich
předcházení
• nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích
• přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace
• informovat cílovou skupinu o „síti“ pomoci ve škole, službách, které nabízí
STŘED,z.ú., a dalších institucích a centrech nabízejících specializovanou pomoc
při řešení problémů
• evaluovat a zkvalitňovat programy
CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou: žáci mateřských a základních škol, studenti
středních škol a děti umístěné v zařízeních ústavní výchovy. Sekundární cílovou
skupinou jsou: odborná veřejnost (třídní učitelé, školní metodici prevence,
výchovní poradci, vedení školy, ostatní pedagogičtí pracovníci, asistenti
pedagogů) a laická veřejnost (zákonní zástupci žáků a studentů).
UKAZATELE
Práce s dětmi
Počet tříd
Počet programů
Počet žáků
Počet pedagogů
Oblast
Počet škol

Jednorázové programy (VPP + adaptační)
6
6
94
10
město Třebíč
8

okres Třebíč
9

okres Znojmo
1

Dlouhodobá VPP
50
94
1473
166
CELKEM
18

Počet seminářů

3

Metodická setkávání pro
pedagogy
3

Počet účastníků

23

44

Práce s dospělými

Semináře pro rodiče

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
Byly podpořeny a zrealizovány projekty: programy všeobecné a selektivní
primární prevence (Fond Vysočiny, Město Třebíč, MŠMT). Na jaře a na podzim
došlo k uzavření škol (pandemie Covid 19). V tomto období lektorky tvořily videa
s preventivní tématikou (vycházející z nabídky programů PP), oslovovaly žáky
a pedagogy v online prostoru. Dále skrz webové stránky a sociální sítě průběžně
informovaly zejména děti a rodiče o prevenci zvládání nouzového stavu s vazbou
na rizikové jevy, vztahy a distanční výuku. Pedagogům i žákům byla nabízena
podpora skrze telefon a online nástroje. Probíhaly tak bezkontaktní konzultace
a semináře.
Vzdělávání a setkávání s odborníky se též přesunulo do online prostoru. Tým
se potkával online s certifikovanými poskytovateli školské primární prevence,
A.N.O., OSPRCH, lektorky absolvovaly online kurz Úvod do prevence založené
na důkazech (40 hod.) na Karlově univerzitě, konferenci PPRCH a další tematické
webináře.

Online prevence
Počet programů
Počet zhlédnutí

Selektivní primární prevence
3
9
128
14

CELKEM
59
109
1695
190
CELKEM
14
3105

SPOLUPRÁCE
Mateřské, základní a střední školy v Třebíči a přilehlém okolí, Městský úřad Třebíč,
Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Tým pro mládež,
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, Městská policie Třebíč, Krajský úřad
Kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ostatní poskytovatelé
primární prevence Kraje Vysočina.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Fond Vysočiny, Kraj Vysočina, Město Třebíč, MŠMT, školy a školská zařízení.
TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Markéta Jirka, e-mail: koordinatorppp@stred.info, tel.: 775 725 661
Pracovníci programu:
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, tel.: 775 725 844
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, tel.: 775 725 603
Bc. Romana Ronovská, e-mail: ronovska@stred.info, tel.: 775 725 668
Mgr. Nela Melkesová, e-mail: melkesova@stred.info, tel.: 775 725 603

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020
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Významné projekty
Terénní sociální práce v ohrožených rodinách v regionu
Podhorácka

Projekt

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
V OHROŽENÝCH RODINÁCH
V REGIONU PODHORÁCKA
je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020, r. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009100
V rámci realizace projektu je poskytována preventivní pomoc rodinám ohrožených chudobou,
nezaměstnaností, zadlužením a jinými riziky, které se nachází v evidenci sociálně – právní
ochrany, formou poskytování aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách na území MAS Podhorácko, s cílem předejít odebrání dětí do ústavní
výchovy a zachovat úplnou rodinu posílením rodičovských kompetencí.

Cílem tohoto projektu je poskytnout rodině včasnou preventivní pomoc a posílit
kompetence rodičů a dětí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality
nízkoprahových sociálních služeb
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188
Do projektu, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., je naše organizace zapojena prostřednictvím
služby NZDM eMBečko. Je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách
(NSS) pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Zahrnuje
podpůrné metodické konzultace, rozvojový audit, odborné vzdělávání, stáže a výměnu zkušeností.
Dále projekt vytváří platformy pro spolupráci služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou.
Projekt počítá se zapojením 50 partnerů v 5 krajích. NZDM eMBečko se účastní těchto konkrétních
aktivit projektu: podpůrné metodické konzultace, odborných stáží a také pilotního zkoušení metodiky
evaluace služby.

Inovace pro setrvání dítěte v rodině
Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021, reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0./17_076/0011431
V rámci tohoto projektu jsou podpořeny naše služby Náhradní rodinná péče a Sociální
asistence a poradenství. Cílem je inovovat tyto programy zaváděním nových a inovovaných
metod práce s našimi klienty - rodinami ohroženými sociálním vyloučením.

Všechny tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu v České republice (OPZ).

Výchovně – rekreační pobyty pro rizikovou mládež
je specifický projekt z oblasti sociální prevence, který se zaměřuje na děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněných rodin, pěstounských rodin, a na
potenciální pachatele trestné činnosti. V rámci projektu, byly uskutečněny celkem tři pobyty, z nichž každý byl určen jiné věkové skupině a sledoval
specifický cíl vzhledem k vývojovému období účastníků. Výrazným specifikem těchto pobytů je individuální přístup k jednotlivým účastníkům.
Účastní se jich limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Tradice letních pobytů STŘED se datuje již od roku 2005 a i v roce 2020 byly
realizovány díky podpoře z Fondu Vysočina. Společnostem MANN+HUMMEL Česká republika, Altreva spol. s r.o. a FRAENKISCHE CZ s.r.o. děkujeme
za poskytnutí propagačních předmětů, které budou dětem tábory připomínat a také PENAM a ZON Třebíč za zpestření svačinek.
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Významné projekty
Letní dílny Rudíkov
Termín a místo realizace: 13. 7. 2020 – 17. 7. 2020, Orlovna Rudíkov
Celkem čtrnáct dětí se účastnilo dalšího ročníku příměstského táboru v Rudíkově, který byl tento rok na téma Cesta kolem světa za 80 dní. Každý
den jsme navštívili jeden kontinent a z něho jeden konkrétní stát. Formou her jsme se procestovali z Japonska, přes Austrálii, Egypt, Kanadu až
do České Republiky. Uprostřed týdne vyrazili objevitelé na skutečnou cestu vlakem do Budišova. Navštívili renesanční zámek, ve kterém jsou pro
veřejnost přístupné zoologické depozitáře. Ve čtvrtek procestovali část trasy v koňském sedle v rámci návštěvy Ranče na Pokloňku. Děkujeme
Areálu obchodu a služeb Rudíkov za poskytnuté zázemí a obědy. Tábor byl spolufinancován z Fondu Vysočiny.

Výchovně rekreační tábor
Termín a místo realizace: 18. 7. 2020 – 25. 7. 2020, Penzion Dyje Panenská Rozsíčka
Letošního tábora se za zpřísněných hygienických podmínek zúčastnilo 12 dětí ve věku 7 – 15 let. Jejich vedení mělo na starosti 8 vedoucích (včetně
hlavního vedoucího, 3 externistů a 1 dobrovolnice). Účastníci absolvovali program na téma Vesmírné dobrodružství. Pomáhali budoucí vládkyni
vesmíru Haddar řešit problémy jednotlivých planet, po kterých společně cestovali. Na konci se zúčastnili její královské korunovace na vládkyni
vesmíru. Na tento tábor šly děti na doporučení kurátorů OSPOD v Moravských Budějovicích a v Třebíči nebo naši klienti. Jeho cílem je, aby zažily
dobrodružství, smysluplně využily volný čas a zapojily se do skupiny vrstevníků. K realizaci výchovně-rekreačních táborů máme pověření dle zákona
č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tábor byl spolufinancován z Fondu Vysočiny.

Letní aktivizační pobyt pro mladé
Termín a místo realizace: 8. 8. – 15. 8. 2020, Penzion Dyje Panenská Rozsíčka
V srpnu jsme strávili týden s dětmi a mladistvými na komunitně – skupinovém pobytu v Panenské Rozsíčce. Společně jsme se věnovali tématům
vážným i lehkovážným, hráli jsme si, diskutovali a rozvíjeli vzájemné vztahy. Tento pobyt byl spolufinancován z Fondu Vysočiny a z Grantového
systému města Třebíč.

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020
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Významné akce
Otevření Komunitního centra Moravia (13. ledna 2020)
Za účasti zástupců investora, Města Třebíče, kraje Vysočina, zhotovitele stavby firmy TOMIreko, s.r.o. a provozovatele organizace STŘED, z. ú.
proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy Komunitního centra Moravia na ulici Smrtelné v Třebíči. První návštěvníci
ocenili zachování původní architektury a pamětníci si připomněli spojení budovy s více názvy před rekonstrukcí - Kino Moravia, Bio Moravia,
Kino Stadion, Kino Svět nebo Kino Sputnik.

Víkend pro všechny v KC Moravia (25. a 26. ledna 2020)
Pro všechny věkové kategorie. Pro všechny, co mají dobré nápady. Pro všechny, co touží zkusit něco nového. Zkrátka tento VÍKEND byl
v KC Moravia otevřen PRO VŠECHNY s bohatou nabídkou aktivit!
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Významné akce
Služby STŘED v době nouzového stavu (březen – duben 2020, říjen – listopad 2020)
Pandemie koronaviru ovlivnila téměř všechny služby, kde je potřebný osobní kontakt s klientem nebo s celou jeho rodinou. Jedině Linka důvěry
mohla fungovat bez omezení. Na jaře 2020 byl spuštěn program on-line dobrovolnictví, který pomáhal rodinám s doučováním dětí na dálku.
Pracovníci nízkoprahového zařízení eMBečko zintenzivnili práci s klienty v terénu. Do pomoci v nové situaci jsme se zapojili i my. Vytáhli jsme
šicí stroje a šili roušky zdarma. Pro děti 1. - 3. tříd ZŠ byla určena aktivita Primárka online - videa věnované prevenci rizikových jevů v reakci
na aktuální situaci. V podzimní vlně pandemie už všechny služby STŘED fungovaly, i když v omezeném režimu. Komunikace s klienty probíhala
pomocí online nástrojů, ale v mnohých případech byla nutná osobní konzultace. Ta se odehrávala většinou venku za dodržení maximálních
hygienických opatření. Kvůli pandemií covidu-19 nebylo možné zrealizovat řadu plánovaných akcí mimo jiné Korejský dobrovolnický program,
oslavy 20. letého výročí a tradiční Zdobení vánočních stromků.

Dobrovolnické centrum STŘED uspořádalo pro své dobrovolníky nedělní piknik (2. srpen 2020)
Deset dobrovolníků z Dobrovolnického centra STŘED se v neděli 2. srpna 2020 zapojilo do aktivity „Česko jde spolu na piknik“, která se konala
na popud teplické organizace SPOLU proti samotě. Tato akce byla příležitostí nejenom k poděkovaní všem dobrovolníkům za to, že pomáhají,
ale i k setkání, popovídání a seznámení se. A nový český rekord „Nejvíc pikniků v jeden den na území ČR“ skutečně padl. Celkem bylo po celé
ČR uspořádáno 49 pikniků, kterých se zúčastnilo 995 piknikujících.

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020
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Významné akce
Přednáška Zdeňka Martínka (27. srpna 2020)
Ve spolupráci s Městem Třebíč jsme v Klubu Hájek uspořádali přednášku PaedDr. Zdeňka Martínka na téma „Rodič – autorita nebo kamarád“.
O přednášku byl zájem nejenom z řad rodičů a pěstounů, ale i pedagogů a sociálních pracovníků.

Slavnostní předání věcných darů od Korejské organizace KHNP (3. září 2020)
Začátkem září proběhlo v Klubu Hájek slavnostní předání věcných darů od Korejské organizace KHNP pro neziskové a školské zařízení na
Třebíčsku a Moravskokrumlovsku. Z rukou generálního ředitele KHNP pana Jae-hoon Chunga převzala paní ředitelka Martina Bártová darovací
šek. V následujících dnech jsme dárky osobně předali spolupracujícím subjektům Dobrovolnického centra STŘED, u kterých se kvůli pandemii
nemoci covid-19 nemohl uskutečnit čtvrtý ročník Korejského dobrovolnického programu.
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Významné akce
Klub venku v Jemnici a v Moravských Budějovicích (23. a 24. září 2020)
Tuto akci zorganizovali pracovníci NZDM eMBečko v rámci Týdne nízkoprahových klubů. Mobilní prvky ambulantní služby vytáhli pracovníci
eMBečka ven do prostředí improvizovaného klubu, aby se co nejvíc přiblížili dětem a mládeži a dali vědět o své činnosti. Účastníci akce se
mohli zapojit do turnaje ve fotbale nebo ve stolním fotbálku. Vyzkoušeli si i alkobrýle, které simulují vizuální vnímání opilého člověka nebo jen
tak pokecali s pracovníkem v improvizované konzultovně. Za oba dny navštívilo tento klub venku více jak 60 osob z cílové skupiny a 18 osob
z široké veřejnosti.

Otevření freeshopu DejBer (prosinec 2020)
Komunitní centrum Moravia otevřelo v prosinci ve svých prostorách nový freeshop DejBer. Je to obchod zdarma, jehož smyslem je podpora
opakovaného použití běžného (především drobného) vybavení domácnosti, dílny, kanceláře apod. V menší míře je možné tady najít nábytek,
spotřebiče nebo oblečení.

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020
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Finanční zpráva
Státní dotace

Přehled příjmů v roce 2020

v Kč

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí - dotační program Rodina

66 589,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR ORPS

Úřad práce

Náhradní rodinná péče

3 017 233,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE

3 017 233,00

MVČR

Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením

50 000,00

Program Pět P

20 000,00

CELKEM DOTACE MVČR
MŠMT

Dlouhodobé programy primární prevence STŘED
CELKEM DOTACE MŠMT

CELKEM STÁTNÍ DOTACE
Státní dotace
prostřednictvím
Kraje Vysočina
Kraj Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Registrované sociální služby

Linka důvěry STŘED
NZDM eMBečko

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Linka důvěry STŘED

1 495 000,00
1 701 000,00
3 196 000,00
26 000,00

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú.

234 500,00

Programy primární prevence

427 000,00
40 477,00

Fond Vysočiny - Výchovně rekreační pobyty pro rizikovou mládež
Fond Vysočiny - Auto pro terénní služby (odpisy)
CELKEM KRAJ VYSOČINA

150 000,00
42 458,00
1 000 435,00

Města a obce Kraje Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství
Vysočina
Město Třebíč - Dobrovolnické centrum
Město Třebíč - Programy primární prevence

94 000,00
148 000,00
148 000,00

Město Třebíč - Linka důvěry STŘED

15 000,00

Město Třebíč - Komunitní centrum

2 119 400,00

Město Třebíč - GPMT projekt Aktivizační pobyt pro mládež
Město Třebíč - GPMT projekt Dost dobrý rodič
Moravskobudějovický mikroregion

30 000,00
30 000,00
145 000,00

Město Jemnice

95 000,00

Město Velké Meziříčí - Sociální asistence a poradenství
Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED

13 300,00
115 201,00

CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA

2 952 901,00

Fondy EU, ESF, OPZ Šance ve STŘEDu

826 602,00

Fondy EU, ESF, OPZ Sociální asistence a poradenství

1 978 834,00

MAS Podhorácko

148 180,00

Fond EU, ESF, OPZ Setrvání dětí v rodině

580 852,00

Fondy EU, ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy
CELKEM FONDY EU, EHP

394 018,00
3 928 486,00

Nadace J & T

127 410,00

CELKEM NADACE

127 410,00

Tržby za školení a besedy

431 832,00

Tržby za služby organizacím

37 765,00

Tržby z akcí

224 942,00

Tržby za tábory a ubytování

93 000,00

Tržby za reklamu

30 000,00

CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

817 539,00

CELKEM DARY

80 294,00

CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY

45 017,00

CELKEM VÝNOSY
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273 242,00

80 000,00

Fond Vysočiny - auto pro terénní práci

Nadace

70 000,00
273 242,00
3 427 064,00

NZDM eMBečko

Fondy EU, EHP

66 589,00

15 575 146,00
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Finanční zpráva
Přehled výdajů v roce 2020
OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY
ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
Stravenky
Pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění
CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Potraviny
Kancelářské potřeby
Režijní materiál - tonery, čistící prostředky
PHM
Drobný majetek
CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Provoz budovy Třebíč
Provoz budovy Moravské Budějovice
Provoz budovy Komunitní centrum Moravia
Opravy vozidel
Telefony, internet, poštovné
Cestovné zaměstnanců
Cestovné dobrovolníků
Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy
Propagace
Ostatní daně, poplatky, úroky, penále
Pojistné vozidel, cestovní pojištění
Odpisy technického zhodnocení budov
Odpisy vozidel
Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT)
Nájemné vozidel, budov
CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020

v Kč

8 935 628,00
2 815 963,00
11 751 591,00
197 440,00
60 886,00
258 326,00
24 071,00
20 322,00
96 455,00
83 448,00
65 675,00
289 971,00
262 215,00
103 102,00
346 627,00
24 859,00
134 108,00
11 731,00
86,00
165 328,00
10 000,00
623 262,00
131 542,00
46 309,00
47 736,00
434 230,00
118 660,00
688 086,00
121 869,00
3 269 750,00
15 569 638,00
5 508,00
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Finanční zpráva
ROZVAHA
Aktiva

Stav k 31.12. 2020 v tisících Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

Dlouhodobý hmotný majetek

16048

Oprávky k dlouhodobému majetku

-7438

Pohledávky celkem

175

Krátkodobý finanční majetek

3069

Poskytnuté zálohy

82

Jiná aktiva celkem

943

Aktiva celkem

12879

Pasiva

Stav k 31.12. 2020 v tisících Kč

Jmění celkem

8992

Výsledek hospodaření celkem

6

Krátkodobé závazky celkem

2027

Jiná pasiva celkem

1854

Pasiva celkem

12879
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Náklady

Stav k 31.12. 2020 v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem

1069

Služby celkem

1891

Osobní náklady celkem

12010

Daně a poplatky celkem

46

Ostatní náklady celkem

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Daň z příjmu celkem

553
0

Náklady celkem

15569

Výnosy

Stav k 31.12. 2020 v tisících Kč

Tržba za vlasní výkony a zboží celkem

817

Ostatní výnosy celkem

18

Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

0
115

Provozní dotace celkem

14625

Výnosy celkem

15575

Výsledek hospodaření před zdaněním

6

Výsledek hospodaření po zdanění

6

Sestaveno ke dni 26. 3. 2021
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Výrok auditora

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020
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Pracovníci STŘED, z. ú.

Martina Bártová

23

Karel Vondráček

Lenka Homolková

Ondřej Ferdan

Lenka Aipldauerová

Martina Bořecká

Jana Dardová

Ivo Dvořák

Jiří Dvořák

Lenka Dvořáková

Táňa Graňáková

Markéta Jirka

Eliška Lisá

Markéta Machová

Pavla Matějková

Nela Melkesová

Lada Niederhafnerová

Michaela Nováčková

Zuzana Nováčková

Petra Nekulová

Hana Oravcová

Barbora Pipášová

Bohumil Plot

Romana Ronovská

Alena Řídká

Kateřina Sýkorová

Veronika Špačková

Veronika Tesařová

Zuzana Voborná Rovenská

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020

Děkujeme podporovatelům !

Moravské Budějovice

město Jemnice

Velké Meziříčí

Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2020

Kontaktní informace
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice
Smrtelná 389/6, Horka-Domky, Třebíč
e-mail: email@stred.info
tel.: +420 568 843 732
+420 775 725 655
IČ: 70 870 896
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č. ú.: 9500006266/7940
www.stred.info
facebook.com/stred.info
instagram.com/stredinfo
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