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Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2021

Informace o organizaci: 

STŘED, z. ú.
IČ: 708 70 896
Sídlo: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašovaná 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

        instagram.com/stredinfo

Organizace STŘED, z. ú. 

Třebíč Moravské Budějovice

Organizační struktura
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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:

Komunitní centrum Moravia

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel

Zakladatelé

Středisko sociálních služeb

Sociální asistence 
a poradenství

Náhradní rodinná péče

NZDM eMBečko

Šance ve STŘEDu

Linka důvěry STŘED

Středisko školských služeb

Středisko výchovné péče 
STŘED - ambulance

Středisko výchovné péče 
STŘED - programy primární 

prevence

Středisko organizační

Personalistika a péče 
o zaměstnance

Účetnictví a administrace

Propagace, sponzoring

Správa majetku a budov

Supervize 

Komunitní centrum

Provoz
a správa budovy

Dobrovolnické centrum

Program Pět P

Pomáháme lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů
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NZDM eMBečko Ukliďme si Česko Seminář Mediace a Facilitace

Teambuilding Teambuilding 2 Zážitkové dopoledne SŠŘS v eMBečku

Poděkování KHNP Knižky od CooBoo Natáčení promo videa PPP

Volný čas není nuda Den pěstounství DIDACTA

DejBer stromek Konference Dobrovolnictví spojuje Letní pobyt pro mladé

Výchovně rekreační tábor Preventivní aktivita ObjevTo Schůzka k projektu Společně a odborně
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Sociální asistence a poradenství

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 2021
Po celý rok jsme aktivně zdolávali překážky související s omezeními, která přinesla 
pandemie COVIDu. Podařilo se nám zachovat terénní formu i v období 
nouzového stavu a udržet kontinuitu pomoci v nejvíce ohrožených rodinách. 
Na ně už dopadly důsledky omezování výuky i opakované karantény. Mnohem 
častěji jsme s rodiči řešili problémy spojené s distanční výukou a izolací dětí 
od spolužáků. V rodinách se navíc prohloubily problémy s financemi, klienti se na 
nás často obraceli kvůli nedostatku peněz a nově vzniklým dluhům. Často jsme 
zajišťovali i potravinovou pomoc. Naším hlavním cílem bylo zachovat podporu 
rodičů i dětí v krizovém období a zabránit možnému sociálnímu propadu. 
Díky velkému nasazení se podařilo stabilitu v rodinách ve větší míře udržet.
Po delší odmlce se nám podařilo obnovit spolupráci s OSPOD Dačice. V tomto 
regionu jsme v rodinách úspěšně propojovali práci sociální asistentky a terénní 
pracovnice nízkoprahového zařízení, což ocenily zejména děti. Realizace projektu 
Terénní práce v příhraničních oblastech byla možná díky příspěvku z Nadace J&T. 
Prázdniny se nesly v duchu tradiční červencové aktivity, jíž jsou Letní dílny 
v Rudíkově. S patnácti dětmi jsme opět našli skvělé zázemí v Orlovně a v areálu 
firmy SOFI Rudíkov. Po dlouhých týdnech na distanční výuce byly společné 
aktivity pro děti vítanou změnou, kterou si beze zbytku užily. 
Rozjela se i ambulantní aktivita programu – asistované kontakty a Cochemská 
praxe. Díky projektu Inovace setrvání dětí v rodině spolufinancovaného 
Evropskou unií vznikla tolik potřebná metodika a proškolení pracovníků 
zapojených do realizace asistovaných kontaktů.

SPOLUPRÁCE
Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, 
Město Dačice, Město Velké Meziříčí, Obecní úřad Rudíkov, Nadační fond 
J&T, Nadace Sirius, TreMediaS, Oblastní charita Třebíč: Azylový dům pro 
rodiče s dětmi a ženy, Občanská poradna Třebíč, ZŠ Otevřmysl, MŠ Rudíkov, 
SOFI Rudíkov

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost – 
Inovace pro setrvání dětí v rodině, 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. Markéta Machová, email: machova@stred.info, tel.: 775 725 645
Jana Dardová, email: dardova@stred.info, tel.: 775 725 644
Bc. Marie Horáková, email: horakova@stred.info, tel.: 775 725 660

Tato služba je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 

UKAZATELE

Individuální práce s rodinou

Počet rodin 38

Počet dětí 82

Počet konzultací 1109

Počet jednorázových kontaktů 8

Počet hodin přímé práce 789

Počet hodin dojezdů 389

Počet pracovníků 4

Semináře, přednášky

Počet besed, přednášek konferencí 1

Počet účastníků 8

Letní dílny

Počet účastníků 15

Projekt Odborná pomoc pro rodiče a děti v evidenci SPOD

Počet rodin 5

Počet dětí 8

Počet asistovaných kontaktů 3

Počet hodin přímé práce 133

PŘÍBĚH
COVID pro mě neznamená jen nemoc. Vybaví se mi spíš dlouhé období, 
kdy moje děti seděly doma na distanční výuce, odpoledne se nudily a zlobily, 
protože jim chyběli vrstevníci. Já jsem se celý den klepala, kdy zavolají z práce 
a dají mi výpověď. Protože firma, kde jsem pracovala, zkrachovala. Příjem jsem 
měla najednou omezený, ale nájem a všechny poplatky jsem musela každý 
měsíc zaplatit. Doma panovala napjatá atmosféra, která k mému psychickému 
stavu vůbec nepřispívala.
Bylo to prostě těžké období a všechno mi začalo přerůstat přes hlavu. 
Začaly chodit upomínky za neuhrazené částky. Naštěstí mi docela brzy 
došlo, že sama situaci nezvládnu. Na internetu jsem našla službu Sociální 
asistence a poradenství a oslovila jsem sociální asistentku s žádostí o radu. 
Začala jsem s ní spolupracovat a řešit svou finanční situaci. Velkou výhodou 
bylo, že asistentka dojížděla za mnou domů. Šetřilo mi to čas, ale i peníze, 
kterých jsem moc neměla. Navíc jsem nemusela řešit hlídání pro své čtyři 
děti. Sociální asistentka mi domluvila pracovnici, která pracuje s mládeží. 
Začaly za námi jezdit obě. Pro moje děti to bylo super. Chyběl jim kontakt se 
spolužáky a najednou měly u sebe člověka, který si s nimi povídal o různých 
věcech. Já jsem mezitím řešila s asistentkou svoje finanční problémy, aby se 
nerozrůstaly moje dluhy a vyšla jsem s omezeným rozpočtem. Asistentka mi 
byla oporou, když jsem se cítila vyčerpaná, a celou dobu mě povzbuzovala, 
abych to nevzdávala. 
Dnes už je u nás v rodině zase klidněji. Překlenuli jsme náročné období 
a zabránili hrozícímu průšvihu. Jsem ráda, že jsem na to nebyla sama. 
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Náhradní rodinná péče

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 2021
Pracovnice programu NRP po celý rok intenzivně komunikovaly s pěstounskými 
rodinami a byly jim oporou při zvládání jejich aktuálních životních situací. Tyto 
situace vznikaly v důsledku slabých školních výsledků dětí během distanční 
výuky a následně při přechodu zpět na prezenční výuku. Pracovnice se setkávaly, 
převážně u osob pečujících – prarodičů, s nedostatkem kompetencí k tomu, 
aby dítěti pomohly při připojení k online výuce, k doučení učební látky nebo při 
hledání zadaných úkolů v různých aplikacích potřebných k výuce. Pracovnice je 
postupně naučily moderní technologie používat nebo vyjednaly se školami jiné 
možnosti, které osoby pečující zvládly. Využily možnosti doučování dětí učiteli, 
dobrovolníky či pracovníky naší organizace. 
Stejně jako v předchozím roce, pracovnice flexibilně reagovaly na Mimořádná 
opatření spojená se špatnou epidemiologickou situací a nabídly pěstounským 
rodinám možnost plnit si svou zákonnou povinnost vzdělávat se buď formou 
online vzdělávání, samostudia či účastí na víkendových pobytech. Uskutečnil 
se jeden vzdělávací klub v Pelhřimově a jeden seminář pro osoby pečující 
a širokou veřejnost v rámci Týdne pěstounství a dva vzdělávací víkendové pobyty. 
Jeden proběhl v penzionu Lihovar v Rouchovanech a druhý v prostorách naší 
organizace v Moravských Budějovicích. V květnu se konal online seminář pro 
pěstouny, který lektoroval Mgr. Jiří Halda. Dva víkendové vzdělávací pobyty 
pro OSPOD Třebíč se odehrály v Hotelu Antoň v Telči. 
Program NRP byl zapojený do pracovní skupiny MPSV - jednání zřizovatelů 
ZDVOP, zástupců pěstounských organizací a pracovníků MPSV.

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, Město Dačice, 
Město Havlíčkův Brod, Město Jihlava, Město Nové město na Moravě, Město Pacov, 
Nadační fond J&T, Asociace Dítě a rodina, Nadace Sirius, Centrum Nevýchovy Praha 

V oblasti vzdělávání jsme spolupracovali:
Mgr. Jiří Halda, PhDr. Ivan Matějů, Mgr. Roman Pavlovský, PhDr Soňa Cpinová, 
Mgr. Ladislav Ptáček, Mgr. Klára Moravcová, Nejsme sami, z.s., Mgr. Eva Kneblová, 
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

UKAZATELE

Individuální práce s rodinou 

Počet náhradních rodin, s nimiž byla uzavřena  
dohoda o výkonu pěstounské péče

65

Počet svěřených dětí 103

Počet konzultací 1360

Počet hodin přímé práce 1072

Počet hodin dojezdů 464

Počet pracovníků 4

Vzdělávání pěstounů

Počet akcí (kluby, semináře, skupiny) 3

Počet účastníků vzdělávání 38

Počet pobytů/zúčastněných pěstounů 4/75

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

PŘÍBĚH
„Letošní rok byl pro naši rodinu náročný. Neustálé opatření kvůli COVIDu, 
testování dětí ve škole a s tím spojené nařízené karantény, online výuka 
apod. Mám pocit, že byl vnuk více doma než ve škole. Často jsme se doma 
hádali kvůli učení, neplnění zadaných úkolů apod. Při návratu vnuka do školy, 
se situace u nás ještě zhoršila. Vnuk na mě často křičel, že nechce chodit do 
školy, že chce zpět na distanční výuku. Nedokázala jsem mu vysvětlit, že to 
nezměním. Díky klíčové pracovnici jsme situaci doma ustáli. Podporovala 
celou naši rodinu v tom, abychom nastalou situaci zvládli, pomohla nám 
v nastavení pravidel, vyhledat odborné služby a najít doučování.“ (Iva 62)

4 5



Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 20214

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. 

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.

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, 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.

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.

CO SE UDÁLO V ROCE 2021
Do dubna byl klub kvůli nepříznivé epidemiologické situaci uzavřen. Klienti mohli 
po předchozí domluvě ambulantní formu služby využívat individuálně. Pracovníci 
chodili čtyři krát týdně do terénu, kde kontaktovali cílovou skupinu v jejím 
přirozeném prostředí a soustředili se na on-line prostor. Vědomě bylo pracováno 
s nastavením ambulantní a terénní služby s ohledem na roční období. V zimním 
období byl klub třikrát týdně a terénní forma jednou, v létě klub i terén dvakrát 
týdně. Pracovníci navíc v létě navštěvovali obvyklá kontaktní místa v Moravských 
Budějovicích i v pozdějších hodinách. 
V rámci specifické prevence došlo k velké a důležité revizi poskytování informací 
klientům. Aby oslovovala větší množství osob z cílové skupiny, byla přizpůsobena 
pro terénní klienty a její velká část byla přenesena do on-line prostoru. Pracovníci 
na sociálních sítích zveřejňovali videa s preventivním obsahem. Nejsledovanějším 
byl rozhovor s psycholožkou, která odpovídala na předem položené otázky 
od klientů. V tomto období také pracovníci využívali novou sociální síť TikTok, 
která je u mladých lidí oblíbená. 
Aktivity určené klientům byly přizpůsobené aktuálním epidemiologickým 
podmínkám. První letošní velkou offline akcí byla Poslední prázdninová party, 
která proběhla na konci srpna. Na podzim se konal 6. ročník turnaje Ulice vs. Zákon 
v Moravských Budějovicích a 1. ročník v Jemnici. V prosinci tradiční Vánoční klub. 
Z akcí pro školy stojí za zmínku Zážitkové dopoledne, program na míru, pro žáky 
studující obor Sociální činnost na Gymnáziu a SOŠ MB a adaptační kurzy pro žáky 
prvních ročníků dvou středních škol v Moravských Budějovicích. Mezi realizované 
fakultativní služby letos patřil Výchovně rekreační tábor. 

Pracovníci eMBečka se aktivně podíleli na fungování oborové pracovní skupiny 
nízkoprahových zařízení v regionu NUTS II JV, konkrétně její terénní a vzdělávací 
podskupiny, na činnosti národní organizace České asociace streetwork i pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti MAP II a na spolu realizaci projektu Společně 
a odborně. Byli přizváni na setkání Týmu pro mládež SVI, kde byla prezentovaná 
jejich činnost a zkušenosti v lokalitě. Absolvovali povinné i rozvojové vzdělávání, 
týmové i individuální supervize.

* od ledna do dubna 2021 (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, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 
a Domov mládeže, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice.

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: 
Bc. Veronika Špačková, DiS., email: spackova@stred.info, tel.:  775 725 713 
Mgr. Michaela Nováčková, email: novackova.michaela@stred.info, tel.: 775 725 713 
Bc. Veronika Tesařová, DiS., email: tesarova@stred.info, tel.: 775 725 713

UKAZATELE

Počet klientů (platných smluv) 114

Počet všech kontaktů (všechny výkony) 4957

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP) 3971

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

231

Počet výkonů:  Klienti 2079

Zájemci o službu 2878

Počet provozních dní: klub 72

terén MB 114

terén Jemnice 48

Počet provozních hodin: klub 288

terén MB *456

terén Jemnice *192

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

36,58

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. 

PŘÍBĚH 
„Můj sociální život se mi v posledním roce vtěsnal jen do obrazovky telefonu. 
Nevím, jestli se dokážu ještě s někým bavit. Teď po mě najednou chtějí, abych 
začala chodit do školy. Nedokážu si představit, co tam budu dělat. Poradíte 
mi prosím?”
(zakázka anonymní klientky, 17 let)
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Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2021

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. 

SPOLUPRÁCE
Městský úřad Třebíč, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační 
služba, středisko Třebíč, Středisko výchovné péče STŘED

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Kraj Vysočina, Město Třebíč 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Mgr. Karel Vondráček, e-mail: vondracek@stred.info, tel.: 775 725 601

Pracovníci programu: 
Mgr. Lenka Dvořáková, e-mail: dvorakova.lenka@stred.info, tel.: 775 725 553
Michaela Jeřábková, DiS., e-mail: jerabkova@stred.info, tel.: 775 725 332

UKAZATELE

Počet klientů 32

Počet hodin přímé práce 287

Počet kontaktů 235

Počet pracovníků 3

Průměrná délka spolupráce 6 měsíců

Šance ve STŘEDu
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociální rehabilitace.

PŘÍBĚH 
"V rámci schůzek jsem si mohl s důvěrou povídat o čemkoli, co jsem 
potřeboval, ať to bylo jakékoli téma, třeba i to, o kterém se se mnou rodiče 
bavit nechtěli, nebo jim to připadalo jako nesmysl. Pracovnice si mě vždy 
vyslechla a pak mi v průběhu času pomohla najít cestu k řešení mého 
problému. A nakonec se zlepšila i komunikace s mými rodiči…" (15-letý klient 
po půlroční účasti v programu)

CO SE UDÁLO V ROCE 2021
Pracovníci služby poskytovali službu klientům podle nastavené registrace 
a metodických materiálů. I tento rok byl ovlivněn probíhající pandemií. K výrazným 
výkyvům v poskytování služby však na rozdíl od roku 2020 nedošlo. 
Nejdůležitějším partnerem v poskytování služby sociální rehabilitace byli pracovníci 
kurately Odboru sociálních věcí. Služby byly poskytovány na základě trojstranné 
dohody, což se dlouhodobě ukazuje jako dobrá praxe. Díky tomu lze dosahovat 
dobrých výsledků, především v jasném a transparentním předávání informací 
týkajících se klienta, jeho rodiny a postupů práce. Pracovníci služby byli zváni na 
případové konference, které jsou vhodným nástrojem pro řešení situace klientů.
Důležitou novinkou v tomto roce bylo rozšíření týmu služby na tři sociální 
pracovníky. Nyní je možné poskytovat službu více klientům a pokrýt tak lépe 
potřeby pracovníků Odboru sociálních věcí.

Nejčastěji řešenými tématy s klienty byly:
    • dopady distanční výuky na vztahy klientů ve školním prostředí,
    • dopady distanční výuky na psychický stav klientů,
    • vztahy v rodině, nerespektování rodičů a obecně autorit,
    • nevhodné chování ve škole, 
    • nespokojenost se školním prospěchem,
    • motivace k dalšímu studiu a k přípravě na povolání obecně.
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Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 20216

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. 

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). 

CÍL
Cílem služby je uživatel, který:
• 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.

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. 

CO SE UDÁLO V ROCE 2021
I přes komplikace spojené s pandemií byl provoz služby v plném rozsahu zachován. 
V závěru roku začala fungovat  nová chatovací platforma, kterou pro iPoradnu z. s. 
zajišťuje livechatoo.com. Chat je oproti předchozím platformám stabilnější, rychlejší 
a plně funkční. Nadále trvá spolupráce s Českou asociací pracovišť linek důvěry na 
úrovni společného setkání, odborného rozvoje a metodické činnosti.
Vzdělávání pracovního týmu probíhalo letos opět zejména interně prostřednictvím 
supervizí a intervizí, metodických seminářů zaměřených na krizové situace na krizové 
lince a legislativní ukotvení krizové pomoci. Pracovníci se vzdělávali i v oblasti krize 
u dětí a dospívajících a zúčastnili se konference Krize nás zasahuje, učí a proměňuje, 
kterou realizovalo Remedium Praha.
Na LDS ve sledovaném roce pracovalo celkem 8 pracovníků. Tým tvoří 3 kmenoví 
a 5 externích zaměstnanců, převážně sociálních pracovníků a psychologů.

Linka důvěry STŘED
Tento program je registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatelé služby nejčastěji kontaktují linku kvůli osamělosti, sebevražedným 
myšlenkám, stresu a obtížím v rodinných vztazích. Počet hovorů s problematikou 
syndromu týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte narostl v roce 2021 
o 17%.

SPOLUPRÁCE
iPoradna, z. s. a ČAPLD, z. s. (Česká asociace pracovišť linek důvěry)

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Městys Batelov, Městys Bobrová, 
Město Bohdalov, Město Brtnice, Město Horní Cerekev, Město Hrotovice, 
Město Chotěboř, Obec Jabloňov, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Město Jemnice, 
Statutární město Jihlava, Město Krucemburk, Městys Křižanov, Město Ledeč nad 
Sázavou, Obec Malá Losenice, Městys Měřín, Moravskobudějovický mikroregion, Obec 
Moravec, Obec Mysletín, Město Náměšť nad Oslavou, Městys Okříšky, Obec Ořechov, 
Město Pelhřimov, Obec Petráveč, Město Počátky, Město Polná, Obec Přeckov, Obec 
Předín, Obec Pucov, Obec Putimov, Obec Radkovice u Hrotovic, Obec Smrk, Obec 
Studnice, Město Světlá nad Sázavou, Město Svratka,  Městys Štěpánov nad Svratkou, 
Město Telč, Obec Trnava, Obec Třebelovice, Město Třebíč, Město Třešť, Městys 
Úsobí, Město Velké Meziříčí, Obec Vídeň, Obec Výčapy, Město Žďár nad Sázavou 
a Obec Ždírec. 
Děkujeme!

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Mgr. Tereza Nekulová, e-mail: nekulova@stred.info, tel. 775 725 656
 
Pracovníci programu: 
Na chodu služby se v roce 2021 podílelo dalších 7 pracovníků programu. V souladu 
s pravidly poskytování služby je zachována jejich anonymita. 

PŘÍBĚH 
„Vážím si toho, že jsem si s Vámi mohla o tom všem popovídat. Moc mi 
to pomohlo a upřímně si vážím toho, že jste mě neodsoudila a děkuji 
za pochopení.“ (Anonymní klient, úryvek z chatu)

„Je mi lépe. Pomohlo mi, že jste mě vyslechla a probrala to se mnou. A také mi 
pomohlo, že jste řekla, že vhodný termín se najde i v budoucnu a že to je vlastně 
to nejmenší. To mě osvobodilo, že jste toto řekla…. Do žádného konkrétního 
rozhodnutí jste mě netlačila a necháváte mi svobodu rozhodnout se.“  
(Anonymní klient, úryvek z chatu)

„Pomohlo mi utřídit si myšlenky… díky, že jste mě v tom nenechala... můžu 
požádat o pomoc a necítit se za to špatně… nesoudil jste mě… ulevilo se mi, 
že o tom mohu otevřeně mluvit… to nutkání je pořád silné, ale jak jste teď se 
mnou, tak se cítím bezpečněji… odnáším si řešení, co dělat dál a taky naději… 
pomohli jste mi to odžít… (Anonymní klienti, úryvky z různých telefonických 
rozhovorů)

Provozní doba: denně 9 – 21 hodin

775 22 33 11
568 44 33 11
chat: iporadna.cz/ld-stred
e-mail: linkaduvery@stred.info

Linka důvěry STŘED
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5 
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 33

 11 - 568 44 33 11 

Chat: iporadna.cz/ld-str
ed

UKAZATELE

Provoz - celkem dnů 365 způsob poskytování péče

Poskytovaná 
péče

počet kontaktů* 257 telefon chat e-mail

počet intervencí** 1 495 1 654 750 174

počet hovorů*** 826

Počet uživatelů 902

Přímá péče v hod. 1 298

Provozní doba v hod. 4 380

* 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
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Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 2021

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.  

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci, osoby starší 15 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 2021
Dobrovolnické centrum (DC) se z Moravských Budějovic přestěhovalo do 
Třebíče, do nově zrekonstruované budovy Komunitního centra Moravia. Během 
roku se dvakrát změnila i koordinátorka dobrovolníků. Ve spojitosti s nouzovým 
stavem a celkovou epidemiologickou situací to přineslo nejen náročné okamžiky, 
ale i úbytek dobrovolníků, kteří neměli možnost docházet do přijímajících 
organizací. Hned po částečném uvolnění opatření byla obnovována spolupráce 
s dobrovolníky i přijímajícími organizacemi.
Činnost DC byla zaměřena na komplexní systém péče o dobrovolníky, který 
spočívá v pravidelném kontaktu s nimi osobně, telefonicky nebo elektronickou 
poštou. V srpnu se DC zapojilo do celorepublikové akce „Česko jde SPOLU na 
piknik“. Piknik se tentokrát konal na zahradě Komunitního centra Moravia v Třebíči 
(KC). Na konci roku byly realizovány výcviky nových dobrovolníků, a také výroba 
přáníček pro osamělé lidi.
Nedílnou součástí bylo šíření osvěty o dobrovolnické činnosti mezi studenty 
na Gymnáziu a SOŠ v Moravských Budějovicích, vyhledávání potenciálních 
dobrovolníků, péče o dobrovolníky a přijímající organizace. V rámci propagace 
a prezentace bylo publikováno několik inzerátů a plakátů přímo na facebookových 
stránkách organizace a ve skupině KC. V Galerii KC byla v září zrealizována výstava 
“Dobrovolnictví na Vysočině”.  
Pracovníci DC se účastnili konference “Dobrovolnictví spojuje”, konané pod záštitou 
radního pro oblast sociálních věcí Kraje Vysočina Mgr. Jana Tourka. Tato konference 
byla prostorem pro setkání a sdílení dobré praxe všech zainteresovaných subjektů 
na poli dobrovolnictví.

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, 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, Vrátka, z. s., ZUŠ Moravské Budějovice, 
Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, 
ZŠ Benešova, Třebíč, ZŠ Na Kopcích, Třebíč, ZŠ Okříšky, ZUŠ Třebíč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina, Město Třebíč 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Bc. Jana Karasová, email: karasova@stred.info, tel.: 775 725 690
Martina Bořecká (do 2/2021)
Alena Řídká (do 7/2021)

Dobrovolnické centrum 
Činnost dobrovolnického centra vychází ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 

PŘÍBĚHY NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
“Ještě před covidovou dobou jsem slyšela o čtení v domovech seniorů a přišlo mi to 
moc fajn. Představa, že jsem stará, nemůžu číst a přijde někdo, kdo mi přečte je hezká. 
Mám již připravené knížky pro paní, se kterou jsem se poznala v rámci seznamovací 
schůzky. Navštěvovat ji budu, hned jak to situace dovolí.” A. (46 let)

“Zaujal mě program Pět P. Přihlásila jsem se do něj, abych mohla pomáhat, což je již 
dávno mým snem. V budoucnu bych v takových centrech ráda pracovala a věřím, 
že tímto získám nějaké nové zkušenosti.” V. (20 let)

UKAZATELE

Počet dobrovolníků 77

Počet dobrovolnických hodin 3630

Počet dobrovolnických programů 4 (8)

Počet jednorázových akcí 4

Počet přijímajících organizací 14

Počet výcviků 3*

Počet supervizí 0*

Počet pracovníků 1/0,5 PÚ

Počet hodin přímé práce 58,91

Počet přednášek o DC 1

*   Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.
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ANOTACE
Komunitní centrum Moravia (KC) funguje od roku 2020 a naše organizace je od začátku 
jeho provozovatelem. Prostory Komunitního centra Moravia slouží především pro činnost 
třebíčských sociálních a návazných služeb, spolků a dalších uživatelů, které u nás dlouhodobě 
působí, jejich klientům a spolupracovníkům. Jsou zde vítány aktivity rodičů s dětmi a všech, 
kteří se chtějí aktivně zapojovat do komunitního a veřejného života. Místo mohou využívat 
studenti i odborníci pro svá jednání, pracovní schůzky, workshopy nebo přednášky. Vstup do 
budovy a na komunitní zahradu je možný denně. 

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
    Moravia,
• 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 působících v Komunitním centru Moravia,
• návštěvníci aktivit, konaných v komunitním centru.

CO SE UDÁLO V ROCE 2021
Komunitní centrum Moravia fungovalo po celou dobu, a to díky stálé přítomnosti sociálních 
služeb. Veřejné aktivity byly k dispozici v jisté míře od května až do konce roku. Pravidelný 
měsíční program byl realizován od září do prosince. Veřejnosti a spolupracujícím organizacím 
byly k dispozici především prostory, čili zázemí budovy, místností a zahrady.
Fungování KC bylo v první půlce roku postaveno především na aktivitách zaměřených 
směrem dovnitř, tedy ke klientům sociálních služeb a spolků. Setkávání pracovních kolektivů 
probíhalo v prostorách umožňujících dostatečné rozestupy a bezpečnost. Druhá polovina 
roku už probíhala s větší účastí veřejnosti. Nicméně byla stále zřejmá opatrnost a zdrženlivost 
návštěvníků napříč všemi druhy aktivit.
Díky finanční podpoře Grantového programu Města Třebíč se mohl uskutečnit projekt Hravě, 
zdravě – mezigeneračně spolu, kde se v tvořivých aktivitách setkaly děti předškolního věku 
se seniorkami. 
Novinkou tohoto roku byl kompletní přesun agendy dobrovolnického centra pod KC 
a od podzimu je v prostorách přestěhovaná také služba Šance ve STŘEDu. Stala se tak 
dostupnější pro klienty i spolupracující OSPOD. V návaznosti na tento přesun vznikla ve 
spolupráci s NZDM otevřená vrstevnická skupina pro mládež 12 – 16 let. 
Mezi významné akce, které se v KC uskutečnily, patří Veletrh sociálních služeb, který 
organizoval sociální odbor MěÚ Třebíč. Spolek Ekohaus Třebíč v rámci svého tvořivého 
podzimu přichystal řadu ekologicky a prakticky zaměřených workshopů pro veřejnost. 
Dobrovolníci, studenti a klienti služeb v rámci výzvy iniciativy Výroba přáníček pro osamělé 
připravili více jak 300 ks ručně dělaných přání pro obyvatele DPS Manž. Curieových, DPS 
Koutkova-Kubešova, DPS Velké Meziříčí a Diakonie Myslibořice. Díky Batůžkovému projektu 
se podařilo shromáždit 49 kompletních školních batohů pro africké děti. 
Prostor pro setkání a pracovní jednání v KC využily společnosti ALTREVA spol. s r.o., 
FRAENKISCHE CZ s.r.o., ITICA s.r.o., Tým pro mládež i interdisciplinární tým pro Cochemskou 
praxi a Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.. Za podpory Města Třebíč zde Krajská hygienická 
stanice zřídila testovací místnost na COVID-19.
Po celý rok fungoval na bázi dobrovolnictví komunitně sociální projekt DejBer. Díky němu 
více než 980 návštěvníků 5 000 věcí zdarma přineslo a 4 000 si odneslo. Díky spolupráci 
s národní platformou Hate Free se KC stalo Hate Free zónou – deklarovaným místem bez 
násilí a nenávisti.

UKAZATELE

Počet akcí pro veřejnost 28

Počet aktivit ve spolupráci s jinými subjekty 47

Odhadovaný počet návštěvníků 2229

Druhy cílových skupin 9

Počet uživatelů celkem 30

Počet aktivních subjektů 9

Počet dlouhodobých uživatelů 13

Počet jednorázových uživatelů 12

Komunitní centrum Moravia
Činnost Komunitního centra Moravia se řídí hodnotami a strategií organizace STŘED.

SPOLUPRÁCE
Spolupracující organizace: Město Třebíč, HateFree Culture, Fraenkische CZ, Svaz postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s. pobočný spolek Třebíč, Vrátka z. s.

Dlouhodobí uživatelé komunitních prostor: Taneční studio Natálie Burianové, Šachový 
klub Caissa Třebíč, Vanda Havelková s jógovou terapií, Hana Okřinová a její posilovací cvičení, 
Taneční kurzy Tomáše Horkého, kondiční cvičení Svazu diabetiků a SPCCH a hudební skupina 
Vlasty Zahrádky.

Organizace poskytující v KC služby: STŘED, z. ú., Vrátka z. s., Al Paso Vysočina – Diecézní 
Charita Brno, 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.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Město Třebíč

TÝM PRACOVNÍKŮ
Vedoucí střediska: 
Ondřej Ferdan, DiS., e-mail: ferdan@stred.info, tel.: 775 725 600

Správce budovy:
Bohumil Plot, e-mail: plot@stred.info, tel.: 775 720 400

Koordinátorka aktivit:
Bc. Jana Karasová, e-mail: karasova@stred.info, tel.: 775 725 690
Alena Řídká (do 7/2021)

PŘÍBĚHY (zpětné vazby)
Nejvíce mně i rodičům dětí vyhovuje existence kavárny v prostorách KC. Je hojně 
využívána před, po i během mých tanečních hodin. (dlouhodobá pronajímatelka prostor)

Nápaditý přístup k propagaci KC, moderní přehledný měsíční program, excelentní video, 
pružný a poutavý obsah na Instagramu. Otevřený přístup k akcím a službám, které jsou 
v KC realizovány, svěží, zajímavé události. Neutuchající energie, byť pandemie hází klacky 
pod nohy a hostů není vždy mnoho. (spolupracovník)

Líbí se mi, jak jste nastaveni pro domluvu a snažíte se lidem vyjít vstříc a hledat cesty. 
Vždy jsme byli spokojeni. (občasný uživatel prostor)

Je to skvělý a unikátní nápad. Fandím vám moc. Je neuvěřitelné, že i po roce se u vás stojí 
fronty a lidé mají neustálý zájem nosit věci, které nepotřebují. Vážím si toho, že tu jste, 
že jste byli první tady na Vysočině a inspirovali další. (návštěvnice DejBer)
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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. 

POSLÁNÍ
Posláním střediska je pružně reagovat na potřeby občanů 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 napomáhat zvýšení kvality života klientů. 

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

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. 

CO SE UDÁLO V ROCE 2021 
Pracovnice ambulance poskytly služby sedmdesáti třem novým dětským 
klientům a šedesáti devíti zákonným zástupcům. K tomu pracovaly s více jak 
šedesáti klienty z minulého období. Individuální poradenství, terapii, reedukaci 
či diagnostiku poskytly v rozsahu pět set jedna hodin a skupinové aktivity 
a služby zákonným zástupcům dítěte a pedagogickým pracovníkům v rozsahu 
dvě stě dvacet osm hodin. V uplynulém školním roce klienti nejčastěji přicházeli 
s problémy spojenými s úzkostmi, sebepoškozováním, nerespektováním autorit, 
adaptací na změny související s fungováním škol a školských zařízení v době 
pandemie. Další významnou oblastí byla zejména u rodičů problematika 
výchovných kompetencí, partnerských a rodinných vztahů, porozvodových 
konfliktů a s nimi spojenými obavami dětí o své bezpečí. 

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.  

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, Pedagogicko-psychologická poradna 
a speciálně pedagogické centrum Vysočiny, 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

Psycholog, terapeut, speciální pedagog: 
Mgr. Barbora Pipášová  
Bc. Pavla Matějková 
Bc. Kamila Mašková

Iniciátor příchodu klienta: Třebíč  Moravské Budějovice

Klient sám 9 5

Rodina 23 9

Školské poradenské zařízení 2 2

OSPOD 10 6

Škola 4 2

Zdravotnické zařízení 0 1

Soudy, PMS ČR 0 0

Jiný iniciátor 0 0

CELKEM 48 25

Hlavní důvod příchodu klienta: Třebíč  Moravské Budějovice

Rodinné problémy 19 8

z toho týrání a sexuální zneužívání 0 0

Školní problémy 10 2

z toho mentální postižení 2 0

závažné poruchy učení/chování 8 2

Zneužívání návykových látek 1 0

Osobnostní problémy 16 14

Prekriminální a kriminální problémy 2 1

Jiný důvod 0 0

CELKEM 48 25

PŘÍBĚH 
„Nevím si rady co s dítětem, nechce chodit do školy. Ráno vstane a stěžuje 
si na bolest břicha a já nemám sílu ho přinutit odejít do školy. Musím chodit 
do práce a nemám čas řešit pořád dokola jeho nechuť ke škole. Nemůže to 
být problém v paní učitelce, že je na něj moc přísná? “ (Matka chlapce 5. třída 
s problémy neplnění povinné školní docházky)

UKAZATELE 
ambulantní formy péče SVP STŘED za školní rok 2020/2021

Počet nově příchozích klientů: Třebíč  Moravské Budějovice

Celkem: 91 51

v tom z mateřských škol 4 4

ze základních škol - 1. stupeň 11 6

ze základních škol - 2. stupeň 24 9

ze středních škol 6 2

z konzervatoří 0 0

z VOŠ, VŠ 0 2

z rodin, školsky nezařazení 3 2

Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí 
pracovníci

43 26
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ANOTACE
Program primární prevence je terénní formou Střediska výchovné péče STŘED. 
Realizuje skupinové programy školské prevence všeobecné (obecné zaměření 
na předcházení rizikovému chování) a selektivní (pro kolektivy s projevy vyšší 
míry rizika). Dále nabízí pedagogům metodická setkávání a rodičům semináře 
v problematice zdravého vývoje dětí.

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.

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

CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou žáci mateřských a základních škol, studenti 
středních škol a děti umístěné v zařízeních ústavní výchovy. Sekundární 
cílovou skupinou je odborná veřejnost (třídní učitelé, školní metodici prevence, 
výchovní  poradci, vedení škol, ostatní pedagogičtí pracovníci) a laická veřejnost 
(zákonní zástupci žáků a studentů). 

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. 

SPOLUPRÁCE
Mateřské, základní, střední školy a dětské domovy v okrese Třebíč, Komise prevence 
kriminality a drogové problematiky Třebíč, Tým pro mládež, Pedagogicko-
psychologická poradna Třebíč, Městská policie Třebíč, OSPOD Třebíč, Městský úřad 
Třebíč, Krajský úřad Kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), A.N.O. – Asociace nestátních organizací, OSPRCH – Odborná společnost 
pro prevenci rizikového chování, z. s. a ostatní poskytovatelé primární prevence 
Kraje Vysočina.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny, 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
Mgr. Nela Melkesová, e-mail: melkesova@stred.info, tel.: 775 725 603
Bc. Martin Krpec, e-mail: krpec@stred.info, tel.: 775 725 668

UKAZATELE

Práce s dětmi Jednorázové programy (VPP + adaptační) Dlouhodobá VPP Selektivní primární prevence CELKEM

Počet tříd 10 29 10 49

Počet programů 10 46 28 84

Počet žáků 208 746 372 1326

Počet pedagogů 13 57 48 118

PŘÍBĚH
„Děkuji lektorům za připravený program, který byl dle mých představ 
a splňoval naše požadavky. Mohla jsem sledovat vzájemnou kooperaci třídy 
jako kolektivu – podpořili V., který je velice uzavřený, N. byla velmi empatická, 
A. a S. si uměly pojmenovat, že mají problém v hádkách. Děti si oblíbily 
jednotlivé techniky, chválím lektory za okamžité reagování na moji žádost 
ohledně her ještě týž den. Těším se na další spolupráci, třídní učitelka ZŠ.“ 
(po programu selektivní prevence) 

Oblast město Třebíč okres Třebíč okres Znojmo CELKEM

Počet škol 5 9 0 14

Práce s dospělými Semináře pro rodiče
Metodická setkávání pro 

pedagogy

Počet seminářů 5 0

Počet účastníků 27 0

CO SE UDÁLO V ROCE 2021
V roce 2021 služba realizovala dlouhodobé programy všeobecné i selektivní 
primární prevence. A to do takové míry, do jaké to bylo (s ohledem na omezení, 
uzavírky škol a jednotlivých tříd) možné. Cílem programů byla práce na pozitivních 
vztazích, sžívání se kolektivu, nastavování funkčních mechanismů ve skupině. 
V neposlední řadě si programy kladly za cíl navýšení úrovně kritického myšlení, 
pomoc při uvědomění si vlastní odpovědnosti, asistovaly při hledání a osvojení 
žádoucích copingových strategií, které napomáhají při řešení náročných životních 
situací. Programy tak reagovaly na situaci ve společnosti – na nejistoty a opatření 
spojené s pandemií COVID-19, nárůst času, který děti tráví v online světě, sociální 
izolaci. Dobu, ve které nebylo možno vstupovat do škol, služba využila pro 
individuální podporu žákům. Spolupráce probíhala s dětmi, pro které bylo složité 
zvládat distanční výuku, ztrátu kontaktů, které zažívaly nepohodu, jejich potíže se 
dobou kumulovaly. Individuální podpora jim pomáhala při zvládání stresu, prohry 
a v rozvoji samostatnosti. Sezení tak předcházela možné kyberšikaně od spolužáků, 
záškoláctví, drobné kriminalitě, závislostnímu a dalšímu patologickému jednání, 
ke kterému se lidé uchylují v náročných životních etapách. Takto byli podpořeni 
konkrétní jedinci a sekundárně také kolektivy, do kterých se žáci po znovuotevření 
škol vraceli. 
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Individuální podpora CELKEM

Počet škol 19

Počet žáků 34
Počet hodin konzultací 266,5
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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

Inovace pro setrvání dětí 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 byly podpořeny služby Náhradní rodinná péče a Sociální asistence a poradenství. Byla vytvořena metodika asistovaných 
kontaktů a metodika pro náhradní rodinnou péči. Obě metodiky jsou využívány v praxi, pravidelně vyhodnocovány a v budoucnu budou inovovány 
tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám klientů. Deset pracovníků se během let 2020 a 2021 vzdělávalo na kurzech zaměřených na problematiku 
asistovaných kontaktů a práce s klienty. Prošli intenzivní supervizí, intervizí a kazuistickými semináři. Byly zrealizovány čtyři kulaté stoly, kde byl 
prostor ke sdílení dobré praxe mezi pracovníky napříč jednotlivými službami organizace, ale i s dalšími subjekty, které pracují s ohroženými rodinami. 
Projekt podpořil i komunikaci organizace s veřejností v online prostoru.

Významné projekty
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Do tohoto projektu, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., je zapojena služba NZDM 
eMBečko. Je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách 
pracujících formou kontaktní práce. Zahrnuje podpůrné metodické konzultace, rozvojový 
audit, odborné vzdělávání, stáže a výměnu zkušeností. Vytváří platformy pro spolupráci služeb 
mezi sebou, s veřejnou správou a samosprávou. Celkem je do projektu zapojených padesát 
partnerů v pěti krajích. NZDM eMBečko využívá podpůrné metodické konzultace, účastní se 
odborných stáží a také pilotního zkoušení metodiky evaluace služby. 

Hravě, zdravě - aneb mezigeneračně spolu

Doba realizace: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021

Cílem projektu bylo propojení nejmladší a nejstarší generace a probíhal v prostorech Komunitního centra Moravia. Seniorky - dobrovolnice se 
s dětmi předškolního věku společně věnovaly aktivitám zaměřeným na podporu a posilování zdraví prospěšných návyků, zdravého životního 
stylu a péče o přírodu. Většina tvořivých a pohybových aktivit se pojila s pobytem venku na zahradě. Děti se naučily jednoduché recepty, různé 
druhy cviků, nové rukodělné techniky, rozpoznat a zasázet bylinky. Nejdůležitější však byla možnost setkání dvou rozdílných generací a vzájemná 
aktivizace. Osmi schůzek a pětidenní příměstské aktivity - Putování skřítka Liputta se účastnilo celkem 111 dětí a 8 seniorů. Do projektu se zapojili 
především členky Svazu postižených civilizačními chorobami, z.s. pobočný spolek Třebíč, Mateřská škola Bartuškova a Lidická v Třebíči, Vrátka, z.s., 
Dobrovolnické centrum STŘED, Chaloupky, o.p.s.. Projekt byl spolufinancován z Grantového programu Města Třebíče.

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

13



Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 202112

Významné projekty 

Výchovně rekreační tábor (VRT)
Termín a místo realizace: 17. 7. – 24. 7. 2021, Penzion Dyje, Panenská Rozsíčka

Dobrodružství Billyho Wonky a jeho přátel bylo hlavním motivem Výchovně rekreačního tábora v Panenské Rozsíčce. Děti se společně s kapitánem 
Billym snažily najít jeho kamaráda Joea, kterého v dětství unesl zlý čaroděj Baxaras. Zlého čaroděje nakonec přemohly a Joea vysvobodily. Učily se 
zorientovat ve světě vztahů, bezpečně řešit konflikty a naplno prožívat táborové dobrodružství i přes nedostatek teplých dní. Na tento tábor šly děti 
na doporučení kurátorů OSPOD v Moravských Budějovicích a v Třebíči a klienti STŘED. Výchovně-rekreační tábor se realizuje na základě pověření 
dle zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a byl spolufinancován z Fondu Vysočiny. 
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Letní aktivizační pobyt pro mladé
Termín a místo realizace:  7. 8. – 14. 8. 2021, Penzion Dyje, Panenská Rozsíčka

Tento týdenní pobyt byl určen pro ty, kteří zažívají v životě překážky, se kterými je těžké si poradit. Účastníci zde našli prostředí, ve kterém se učili, jak 
bezpečně zvládat své emoce, jak oboustranně prožívat respekt, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, a jak vyjádřit svůj názor bezpečným způsobem. 
Kapacita čítala 16 mladistvých či mladých dospělých v rozpětí 14 - 20 let a 7 vedoucích. Menším počtem byla zajištěna pozornost jednotlivcům, 
vedoucí mohli reagovat na potřeby účastníků a setkávat se s nimi i během hlubších individuálních rozhovorů.
Tento pobyt byl spolufinancován z Fondu Vysočiny a z Grantového systému města Třebíč. 

Letní dílny Rudíkov 
Termín a místo realizace: 12. 7. - 16. 7. 2021, Orlovna Rudíkov

Letos se příměstského tábora v Rudíkově účastnilo patnáct dětí. Poznávaly zvířata na souši, ve vodě i ve vzduchu. Osobně potkaly koně, ovce, 
koťátko, vylovily lína a pohladily si jednodenní jehňátko. Všem dětem patří veliká pochvala za statečnost a kreativitu, kterou projevily při plnění 
týmových i individuálních aktivit. Děkujeme Areálu obchodu a služeb Rudíkov za zpřístupnění areálu a skvělé obědy. Tábor byl spolufinancován 
z Fondu Vysočiny.

Tradice letních pobytů STŘED se datuje již od roku 2005. Společnostem Altreva spol. s r.o. a FRAENKISCHE CZ s.r.o.  děkujeme za poskytnutí 
propagačních předmětů, které budou dětem tábory připomínat a PENAM a ZON Třebíč za zpestření svačinek.
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Významné akce 
Strategické plánování (29. dubna 2021)

Jednou ročně se sejdou všechny pracovní týmy a spolupodílí se na strategickém plánování organizace. Tento rok to bylo zejména o vnitřním 
nastavení jednotlivých týmů a hlavně o spolupráci napříč službami.
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Ulice vs. Zákon v Moravských Budějovicích a v Jemnici (22. září 2021 a 5. říjen 2021)

V předposlední zářijovou středu pracovníci NZDM eMBečko uspořádali 1. ročník turnaje Ulice vs. Zákon v Jemnici a v prvním říjnovém úterý 
6. ročník v Moravských Budějovicích. Cílem turnaje je netradiční setkání zástupců veřejného prostoru (pracovníci OSPODu, hasiči, policisté) 
se zástupci ulice, mladými lidmi, kteří se v rámci svého životního stylu mohou pohybovat na hranici zákona. Mezi zástupci Ulice a Zákona 
dochází v mezihrách k interakcím, kde se stírá rozdílnost vzájemného postavení ve společnosti.
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Významné akce 
Veletrh sociálních služeb v Třebíči a v Moravských Budějovicích (22. září 2021 a 12. říjen 2021)

Koncem září se v Komunitním centru Moravia konal VIII. Veletrh Sociálních služeb Třebíčska a v půlce září proběhlo tradiční Setkání sociálních 
služeb s veřejností v Moravských Budějovicích. STŘED měl na obou akcích prezentační stánek, u kterého se každý kolemjdoucí dozvěděl 
podrobnější informace o službách.
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Týden pěstounství (18. říjen 2021)

Program Náhradní rodinná péče se i v letošním roce zapojil do Týdne pěstounství, který už tradičně vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. 
Odpolední aktivita pro širokou veřejnost s názvem „Den pěstounství“ byla zaměřená na podporu a rozvoj náhradního rodičovství. 
Konala se v Komunitním centru Moravia v Třebíči a byla spoluorganizována s oddělením sociálně-právní ochrany Městského úřadu Třebíč. 
Součástí programu byla přednáška Vývojové úkoly dítěte v různých životních etapách v podání Mgr. Ladislava Ptáčka pro rodiče a maňáskové 
divadlo i kreativní tvoření pro děti.
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Přehled příjmů v roce 2021

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

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí - dotační program Rodina 60 438,00

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR ORPS 60 438,00

MPSV odbor sociálních služeb a sociální 
práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce 373 671,00

CELKEM DOTACE MPSV ORSSSS 373 671,00

Úřad práce Náhradní rodinná péče 3 136 000,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE 3 136 000,00

MVČR Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením 26 000,00

Program Pět P 2 000,00

CELKEM DOTACE MVČR 28 000,00

MŠMT Dlouhodobé programy primární prevence STŘED 350 000,00

CELKEM DOTACE MŠMT 350 000,00

CELKEM STÁTNÍ DOTACE 3 948 109,00

Státní dotace 
prostřednictvím 
Kraje Vysočina 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Registrované sociální služby 

Linka důvěry STŘED 1 633 000,00

NZDM eMBečko 1 827 000,00

Sociální asistence a poradenství 2 329 000,00

Šance ve STŘEDu 975 000,00

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 6 764 000,00

Kraj Vysočina Linka důvěry STŘED 112 000,00

NZDM eMBečko 100 000,00

Dobrovolnické centrum 245 000,00

Programy primární prevence 254 000,00

Fond Vysočiny - Auto pro terénní práci (odpisy) 42 458,00

Fond Vysočiny - Výchovně rekreační pobyty pro rizikovou mládež 150 000,00

Fond Vysočiny - Auto pro terénní služby (odpisy) 40 477,00

CELKEM KRAJ VYSOČINA 943 935,00

Města a obce Kraje 
Vysočina

Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství 316 000,00

Město Třebíč - Šance ve STŘEDu 29 000,00

Město Třebíč - Dobrovolnické centrum 106 000,00

Město Třebíč - Programy primární prevence 138 000,00

Město Třebíč - Linka důvěry STŘED 11 000,00

Město Třebíč - Komunitní centrum Moravia 2 100 000,00

Město Třebíč - GPMT projekt Aktivizační pobyt pro mládež 30 000,00

Město Třebíč - GPMT projekt Hravě, zdavě - aneb generačně spolu 24 800,00

Moravskobudějovický mikroregion 115 000,00

Město Jemnice 95 000,00

Město Velké Meziříčí - Sociální asistence a poradenství 26 600,00

Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED 123 932,00

CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA 3 115 332,00

Fondy EU, EHP Fond EU, ESF, OPZ Setrvání dětí v rodině 815 316,00

Fondy EU, ROP JV Centrum prevence a pomoci - odpisy 394 018,00

MAS Podhorácko -19 442,00

CELKEM FONDY EU, EHP 1 189 892,00

Nadace Nadace J & T 174 998,00

CELKEM NADACE 174 998,00

Tržby za školení a besedy 269 621,00

Tržby za služby organizacím 259 848,00

Tržby z akcí 226 710,00

Tržby za tábory a ubytování 130 400,00

Tržby za reklamu 23 370,00

CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 909 949,00

CELKEM DARY 119 071,00

CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY 427 566,00

CELKEM VÝNOSY 17 592 852,00

Finanční zpráva 
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Finanční zpráva 

Přehled výdajů v roce 2021

OSOBNÍ NÁKLADY

Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce 9 958 323,00

Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, DPP 3 086 016,00

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY 13 044 339,00

ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 

Stravenky 205 480,00

Pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění 56 016,00

CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 261 496,00

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Potraviny 41 077,00

Kancelářské potřeby 53 473,00

Režijní materiál 198 400,00

PHM 122 530,00

Drobný majetek 192 891,00

CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 608 371,00

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Provoz budovy Třebíč 265 406,00

Provoz budovy Moravské Budějovice 54 061,00

Provoz budovy Komunitní centrum Moravia 400 670,00

Opravy vozidel 85 509,00

Telefony, internet, poštovné 201 843,00

Cestovné zaměstnanců 22 411,00

Cestovné dobrovolníků 212,00

Doprava, ubytování a stravné, pobyty 176 604,00

Právní a ekonomické služby 46 205,00

Školení a kurzy 885 189,00

Propagace 93 353,00

Ostatní daně, poplatky, úroky, penále 15 434,00

Pojistné vozidel, cestovní pojištění 62 253,00

Odpisy technické zhodnocení budovy 434 230,00

Odpisy vozidel 118 660,00

Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT)  672 021,00

Nájemné vozidel, budov 107 046,00

CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 3 641 107,00

CELKEM NÁKLADY 17 555 313,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 37 539,00

17
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Finanční zpráva 

ROZVAHA

Aktiva Stav k 31.12. 2021 v tisících Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek 0

Dlouhodobý hmotný majetek 16 047

Oprávky k dlouhodobému majetku -7 991

Pohledávky celkem 215

Krátkodobý finanční majetek 3 088

Poskytnuté zálohy 81

Jiná aktiva celkem 641

Aktiva celkem 12 081

Pasiva Stav k 31.12. 2021 v tisících Kč

Jmění celkem 8 521

Výsledek hospodaření celkem 38

Krátkodobé závazky celkem 1 896

Jiná pasiva celkem 1 626

Pasiva celkem 12 081

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Náklady Stav k 31.12. 2021 v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem 1 477

Služby celkem 2 204

Osobní náklady celkem 13 306

Daně a poplatky celkem 15

Ostatní náklady celkem 0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 553

Daň z příjmu celkem 0

Náklady celkem 175 55

Výnosy Stav k 31.12. 2021 v tisících Kč

Tržba za vlastní výkony a zboží celkem 906

Ostatní výnosy celkem 27

Tržba z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0

Přijaté příspěvky celkem 155

Provozní dotace celkem 16 505

Výnosy celkem 17 593

Výsledek hospodaření před zdaněním 38

Výsledek hospodaření po zdanění 38

Sestaveno ke dni 22.3.2022
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Výrok auditora 
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Pracovníci STŘED, z. ú. 

Eliška Lisá

Zuzana Voborná Rovenská

Markéta Machová

Jana Dardová Ivo Dvořák Lenka Dvořáková

Markéta Jirka

Bohumil Plot

Michaela Jeřábková

Zuzana Nováčková

Pavla Matějková

Veronika Špačková

Hana Oravcová

Veronika Tesařová

Jana Karasová

Lenka Aipldauerová Jiří Dvořák

Lada Niederhafnerová

Táňa Graňáková Marie Horáková

Barbora PipášováMichaela Nováčková

Martin Krpec

Martina Bártová Lenka Homolková Ondřej Ferdan

Nela Melkesová
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Karel Vondráček
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město JemniceMoravské Budějovice Velké Meziříčí

Děkujeme podporovatelům
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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

        IČ: 70 870 896

Bankovní spojení:
Česká spořitelna

č. ú.: 6099035349/0800

www.stred.info
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facebook.com/stred.info
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