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Úvodní slovo

Vážení přátelé, 

rok 2019 uběhl, alespoň mně, neuvěřitelně rychlým tempem. Jsem ráda, že máte chuť a našli jste si chvilku 
času na prolistování naší výroční zprávy. Shrnuli jsme v ní vše podstatné a necháváme Vám nahlédnout 
pod pokličku sociálních a školských služeb, zajímavých projektů a tradičních i nových akcí. Dozvíte se, 
kdo všechno tvořil náš tým, s jakými organizacemi jsme spolupracovali a kdo byli naši donátoři, 
podporovatelé a sponzoři. 

Z uplynulého roku bych ráda vyzdvihla spolupráci se společností SocioFactor s.r.o., která mapovala 
spokojenost spolupracujících organizací a klientů se službami STŘED, z. ú. v kraji Vysočina. 
Zejména u programu náhradní rodinné péče výstupy potvrdily dobrou praxi, lidskost, odbornost 
a vstřícnost našich sociálních pracovnic.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se nově zapojila do projektu Cochemské praxe a rozšířila 
ambulantní služby o konzultace zaměřené na funkční řešení sporů mezi rodiči, kteří se rozcházejí a obtížně 
se domlouvají na úpravě styku s dětmi. Druhá polovina roku byla v Třebíči ve znamení příprav na spuštění 
provozu Komunitního centra Moravia. V Moravských Budějovicích zaměstnanci nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež „eMBečko“ poskytovali nově terénní sociální práci i v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Lektorky programů primární prevence zrealizovaly 100 setkání pro více jak 3,5 tisíce žáků mateřských 
a základních škol a výrazněji zaměřily svoji pozornost na prevenci u dětí i dospělých v online prostoru.  

Na našich budoucích cestách Vám všem přeji, ať máme pevnou půdu pod nohama a ať se co nejvíce 
potkáváme s pochopením a podporou, skvělými kolegy a spolupracovníky. Protože pak je více než jisté, 
že se úsilí nás všech obtiskne do tolik potřebné pomoci dětem a jejich rodinám.

Za celý tým STŘED, z. ú. 

Martina Bártová, ředitelka
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Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel

Zakladatelé

Středisko sociálních služeb

Sociální asistence 
a poradenství

Náhradní rodinná péče

NZDM eMBečko

Šance ve STŘEDu

Linka důvěry STŘED

Dobrovolnické centrum

Program Pět P

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 

Informace o organizaci: 

STŘED, z. ú.
Sídlo: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Detašované pracoviště: Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice

E-mail: email@stred.info
Tel.: +420 568 843 732

www.stred.info

Organizace STŘED, z. ú. 

Třebíč Moravské Budějovice

Organizační struktura
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Vize:

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

Hodnoty:

• Lidskost 
•  Otevřenost
•  Profesionalita
•  Srozumitelnost
•  Důvěryhodnost
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Andělské odpoledne Den pěstounství DIDACTA

Klub venku Korejský dobrovolnický program MANN+HUMMEL DEN

Natáčení dokumentu Listopad 89 našima očima Návštěva Evy Decroix Pobyty pro pěstouny

Preventivní akce ve Žďáru nad Sázavou Předání daru od společnosti M+H pro rodinu našeho klienta Přednáška Dr. Pötheho

S dobrovolníky v Krasohledu S Vojtěchem Brukem ze Zvol si info z.s. Tábor Petrovice

Tábor Žirovnice Veletrh sociálních služeb v Moravských Budějovicích Veletrh sociálních služeb v Třebíči
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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 2019
Rok 2019 byl v programu Sociální asistence a poradenství skutečně plodný. 
Hlavní náplní služby bylo poskytování terénní sociální práce v rodinách a díky 
stabilnímu týmu se nám dařilo úspěšně pokrývat celé území regionů Třebíčska, 
Velkomeziříčska, Náměšťska a Moravskobudějovicka. Za trvající finanční 
podpory Evropského sociálního fondu jsme také pokračovali v realizaci projektu 
„Terénní sociální práce v ohrožených rodinách“ v obcích MAS Podhorácko. 
Díky finanční podpoře Nadace J&T jsme zase mohli dlouholetý projekt 
poskytování sociální asistence v rodinách v příhraničních oblastech rozšířit 
o aktivity terénního sociálního pracovníka pro děti a mládež. Ten začal na podzim 
zajíždět do rodin se sociální asistentkou. 
Pokračovali jsme ve spolupráci se sociálními pracovníky příslušných sociálních 
odborů, ať už formou běžných pracovních setkání nad klienty, tak v rámci dalších 
platforem jako je komunitní plánování, případové konference apod. 
Nově jsme se zapojili do Cochemské praxe v Třebíči. Díky tomu jsme rozšířili 
stávající ambulantní aktivity. K programu pro děti a rodiče Kids´Skills a asistovaným 
kontaktům tak přibyla odborná pomoc pro rozvádějící se rodiče v období rozpadu 
rodiny. V souvislosti s tím jsme začali společně pracovat v interdisciplinárním 
týmu se sociálními pracovníky OSPOD, zástupci justice a dalšími subjekty. 
Ani v tomto roce nechyběly tradiční jednorázové akce - Letní dílny v Rudíkově 
a Vánoce v krabici, které již podruhé proběhly ve spolupráci se ZŠ Otevřmysl. 
Celý prosinec měly asistentky plné ruce práce, aby rozvezly všechny dárkové 
krabice, které pro naše klienty děti s rodiči z této školy připravily.

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: 
Raná péče Třebíč a Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy, Občanská poradna 
Třebíč, RC Andílci Hrotovice, Třebíčské centrum, o.s., ZŠ Rudíkov, ZŠ Otevřmysl, 
MŠ Rudíkov, SOFI Rudíkov 

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, e-mail: oravcova@stred.info, tel.: 775 725 664 

Pracovníci programu:
Mgr. Petra Nováková, e-mail: novakova@stred.info, tel.: 775 725 644
Lucie Povolná, e-mail: povolna@stred.info, tel.: 775 725 645
Mgr. Marcela Prchalová, e-mail: prchalova@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 50

Počet dětí 100

Počet konzultací 1 101

Počet jednorázových kontaktů 15

Počet hodin přímé práce 880

Počet hodin dojezdů 392

Počet pracovníků 4

Semináře, přednášky

Počet besed, přednášek konferencí 4

Počet účastníků 30

Asistované kontakty

Počet rodin 7

Počet dětí 12

Počet kontaktů 38

Počet hodin přímé práce 100

Letní dílny

Počet účastníků 18

PŘÍBĚH
Byli jsme normální rodina. Měla jsem super manžela, narodila se nám dvojčata. 
Bylo to náročné, ale zvládli jsme to, stále jsem na částečný úvazek pracovala. 
Pak se vše změnilo. Manžel mi sdělil, že od nás odchází, že má jinou ženu, 
se kterou čeká dítě a chce být s ní. Vůbec nic mi dál nevysvětloval a odešel. 
Nikdy by mě nenapadlo, že se to zrovna nám stane. Z dvou milujících osob se 
stali nepřátelé. Bojovali jsme o děti, o byt, o peníze. Neměla jsem tolik peněz 
jako manžel. Nemohla jsem si dovolit drahého advokáta. Nevěděla jsem, na co 
mám nárok. Nakonec jsme sotva měli i na základní věci. Byla jsem na dně. V této 
situaci se ke mně dostala informace o službě Sociální asistence a poradenství, 
kterou mi doporučila sociální pracovnice města. Asistentka, se kterou jsem 
se začala pravidelně scházet, mě vyslechla, uklidnila. Naplánovala se mnou 
jednotlivé kroky, jak postupovat. S její podporou jsem zvládla soudní jednání 
i vyřídit potřebné finance. Měla jsem pocit, že když budu potřebovat, můžu se 
na ni obrátit. Sílu mi dodávalo vědomí, že je tu ještě někdo, komu na mě záleží 
a kdo mi poradí. Domluvila mi také sezení s psycholožkou, kde jsem měla čas 
sama pro sebe a mohla jsem zpracovat celou situaci. Žít jako samoživitelka 
a starat se sama o dvě děti není jednoduché. V současnosti se s asistentkou 
scházíme jen jednou za měsíc, vlastně už nic nepotřebuji, ale její podpora mi 
dodává sílu věci zvládnout. 
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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 2019
V tomto roce se program věnoval intenzivnímu doprovázení náhradních 
rodičů a individuální odborné práci se všemi členy jednotlivých rodin. V oblasti 
vzdělávání pěstounů naše nabídka zahrnovala semináře, přednášky, individuální 
vzdělávání, rodičovské skupiny nebo přímo na zakázku vytvářené vzdělávací 
systémy. Zrealizovali jsme 7 vzdělávacích víkendových pobytů na třech různých 
místech. V penzionu Lihovar v Rouchovanech, na Q-Ranči Bezděkov a jeden 
v našich prostorách v Moravských Budějovicích. 
Uskutečnili jsme také dva respitní pobyty určené přímo dětem z náhradních 
rodin. Jeden pobyt byl zrealizován ve spolupráci se sociálním odborem 
Třebíč na Q-Ranči v Bezděkově. Druhý se uskutečnil v Budišově, v prostorách 
Dělnické tělocvičné jednoty Vysočina, o. s.
V říjnu se uskutečnila odborná přednáška „Trauma v dětství“ v podání 
MUDr. Petera Pötheho, psychiatra a psychoterapeuta. Byla to již druhá přednáška 
tohoto dětského psychiatra, kterou organizace STŘED, z. ú. zorganizovala. 
Program se také v letošním roce zapojil do Týdne pěstounství. Tentokrát 
ve spolupráci se sociálním odborem v Třebíči.
V prosinci se uskutečnilo tradiční adventní setkání náhradních rodičů a dětí 
„Andělské odpoledne“. Pěstouni se svými dětmi měli možnost vidět ukázku 
Canisterapie, divadelní představení divadelního rodinného spolku Tři věžičky 
a dále mohly debatovat s Eduardem Rovenským, členem skupiny Poetika.

SPOLUPRÁCE
Kraj Vysočina, Město Humpolec, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť 
nad Oslavou, Město Pelhřimov, Město Třebíč, Město Velké Meziříčí, Město Znojmo, 
Město Jindřichův Hradec, Nadační fond J&T, Trialog, Asociace Dítě a rodina, 
Nadace Sirius, Centrum Nevýchovy Praha 

V oblasti vzdělávání jsme spolupracovali:
Mgr. Eva Kneblová, Mgr. et Bc. Lenka Buchtová, PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová, 
Mgr. Jiří Halda, Jana Gorová, PhDr. Ivan Matějů, Mgr. Andrea Šeredová, 
PhDr. Jan Vyhnálek, PaeDr. Zdeněk Martínek,  MUDr. Peter Pöthe 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:  
Bc. Táňa Graňáková, e-mail: granakova@stred.info, tel.: 775 725 671 

Pracovníci programu: 
Lada Niederhafnerová, DiS. e-mail: niederhafnerova@stred.info, tel.: 775 725 441 
Zuzana Nováčková, DiS., e-mail: novackova@stred.info, tel.: 775 725 658
Bc. Zuzana Rovenská, e-mail: rovenska@stred.info, tel.: 775 725 662

UKAZATELE

Individuální práce s rodinou 

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

63

Počet svěřených dětí 83

Počet konzultací 1048

Počet hodin přímé práce 1151,58

Počet hodin dojezdů 535,7

Počet pracovníků 5

Vzdělávání pěstounů

Počet akcí (kluby, semináře, skupiny) 19

Počet účastníků vzdělávání 235

Počet pobytů/zúčastněných pěstounů 7/127

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

PŘÍBĚH
„S klíčovou pracovnicí mohu řešit vše, co naši rodinu zrovna trápí. Vždy mě 
vyslechne, poradí, doporučí nějaké řešení. Na konzultace s ní se těšíme.“   
(Iva 56 let)
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ANOTACE 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko je sociální služba, kterou 
mohou využívat děti a mládež čtyřikrát týdně z Moravskobudějovicka 
a Jemnicka. Tři dny v týdnu mají možnost navštěvovat ambulantní formu služby 
(klub) a dvakrát týdně chodí terénní pracovníci do lokalit přímo za nimi. Zároveň 
mají možnost využít kontakt a základní servis přes internet prostřednictvím 
sociálních sítí. 

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let z Moravských 
Budějovic, Jemnice 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 a okolí, 
zažívající 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 2019
Pracovníci v období celého roku kontaktovali ambulantně i terénně mladé 
lidi a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich aktuálních nepříznivých situacích 
(výběr střední školy, řešení partnerských, vrstevnických a rodinných vztahů, prožívání 
smutku spojených s náročnými životními situacemi, experimentování s návykovými 
látkami, řešení konfliktních situací, sexuálního jednání atp.). Pracovníci reagovali 
na aktuální kauzy, ověřené rizikové trendy i analogické statistické potřeby naší 
cílové skupiny v Moravských Budějovicích a nabízeli jim pravidelný a cílený 
sociálně preventivní program. Specifická prevence byla rozdělena do měsíčních 
a dvouměsíčních tematických bloků: ,,Restart, Holky vs. kluci, Cesta labyrintem 
města, Nezávislost v eMBečku, Labyrint města, Pod vlivem závislostí, eMBečko 
a JÁ.“ Celkově jsme realizovali 35 aktivit s preventivním obsahem s účastí více jak 
370 osob. 
Díky organizaci ZIKOS mohli terénní pracovníci působit zdarma i v areálu 
koupaliště. Od dubna do října probíhala Pilotní terénní práce v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. Cirkulovala spolupráce se školami.  Pracovníci byli součástí adaptačního 
kurzu SŠŘS. Důležitou aktivitou bylo tradiční Zážitkové dopoledne pro studenty 
SOŠ. V rámci místní spolupráce byl uskutečněn 5. ročník nohejbalového turnaje 
Ulice vs. zákon a dále jsme byli společně s TJ Sokol Moravské Budějovice součástí 
Olympijského běhu. Pořádali jsme World Café, kde se mohli potkat odborníci se 
studenty SOŠ. Mezi další jednorázové aktivity patřily: Výchovně rekreační tábor, 
Přespávačky, Ranní terény a vystoupení klientek na taneční soutěže Amen Khelas. 

V roce 2019 jsme se aktivně podíleli na fungování oborové pracovní skupiny 
nízkoprahových zařízení v regionu NUTS II a její terénní a vzdělávací podskupiny. 
Aktivně vystupujeme v činnosti národní organizace České asociace streetwork. 
Absolvovali jsme povinné i rozvojové vzdělávání, týmové i individuální supervize.

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, Fond Vysočiny - Program prevence 
kriminality 2019, Kraj Vysočina, Moravskobudějovický mikroregion, 
Město Moravské Budějovice, Město Jemnice 

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

Pracovníci programu: 
Jiří Dvořák, DiS., e-mail: dvorak@stred.info, tel.:  775 725 663
Bc. Veronika Janoušková, email: janouskova@stred.info, tel.:  775 725 713
Veronika Špačková, DiS., email: spackova@stred.info, tel.:  775 725 713

UKAZATELE

NZDM eMBečko – terénní a ambulantní Rok 2019

Počet klientů (platných smluv) 69 

Počet všech kontaktů (všechny výkony) 5825

Počet rozhovorů kontaktní práce (KP) 3055

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

1003

Počet výkonů:  Klienti 3107

Zájemci o službu 2718

Počet provozních dní: klub 135

terén MB 61

terén Jemnice 41

Počet provozních hodin: klub 540

terén MB 244

terén Jemnice 164

Počet účastníků preventivních aktivit 378 

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 
Proběhlo jednání se zájemcem. Zajímala jsem se o to, jakým přínosem je pro 
ni naše služba. Uváděla, že vždy, když nás vidí, zlepší jí to náladu. Vidí jako 
pozitivum to, že se může svěřit. Má zájem stát se klientkou. Uváděla, že má 
docela dost témat, o kterých by se ráda bavila. Příště by se chtěla potkat. 
Doporučovala jsem ji, že pokud se nepotkáme, může napsat na Messenger. 
(anonymní klientka, 15 let)
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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
Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - 
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální 
projekt VI 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. 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

UKAZATELE

Třebíč

Počet klientů 26

Počet hodin přímé práce 326

Počet kontaktů 396

Počet pracovníků 2

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 
„Program pomůže získat sebevědomí a ujasnit si různé nejistoty v životě. 
Můžu se zde svěřit se vším bez obav a vím, že se vynalezne největší síla 
k vyřešení problémů.“

„Myslím si, že kdyby někdo z mých vrstevníků sem měl chodit, tak se vůbec 
nemusí ničeho bát. Vždycky se dá všechno řešit. A s lidmi tady na STŘEDu 
se všechno vyřeší. Teda pokud ten člověk bude chtít a bude mít snahu 
to svoje chování zlepšit. Za mě dobrý. Jsou tady dobří lidi. Paní Dvořáková mi 
velmi pomohla s mým problémem. A zvládli jsme to.“
(z anonymní zpětné vazby klientů)

CO SE UDÁLO V ROCE 2019
V roce 2019 byl stabilní zájem o program ze strany iniciátorů i klientů. V průběhu 
celého roku bylo do programu zapojeno průměrně 10 klientů. Klienti do programu 
přicházeli na žádost rodičů, nebo doporučení kurátora Městského úřadu v Třebíči. 
Nejčastěji klienti řešili problémy související se školou. Tematicky šlo o problematické 
vztahy v třídním kolektivu, špatný školní prospěch. S několika klienty jsme se také 
zabývali problémy v komunikaci s rodiči a respektování jimi nastavených pravidel. 
Někteří měli zájem o hledání práce či brigády, věnovali jsme se tedy všemu, co s tím 
souvisí. Klienti také měli zájem o posílení sebevědomí v komunikaci s vrstevníky.
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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:
• 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.

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 2019
V tomto roce LDS provozovala činnost dle plánovaného rozsahu: poskytování 
telefonické pomoci prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. Linka důvěry 
STŘED disponuje dvěma telefonními čísly 775 22 33 11 a 568 44 33 11. Uživatelé 
služby tak mají možnost vybrat si mezi mobilním operátorem a pevnou 
linkou. Aktivně spolupracujeme s InternetPoradnou.cz, kde se podílíme jako 
redaktoři v internetovém psychologickém poradenství na internetových 
stránkách http://www.iporadna.cz a zároveň poskytujeme krizovou pomoc 
prostřednictvím chatu na http://elinka.iporadna.cz. Na dotazy zaslané na e-mail:
linkaduvery@stred.info odpovídáme do 48 hodin od přijetí dotazu. 
Na LDS ve sledovaném roce pracovalo celkem 12 pracovníků, z toho 2 na pracovní 
smlouvu (0,7 + 0,5 PÚ), ostatní pracovníci na DPP či DPČ. V průběhu roku opustili 
tým 4 kolegové a 3 na linku nastoupili. Aktuálně tým tvoří 2 kmenoví a 6 externích 
zaměstnanců. Pracovníci linky se v průběhu roku zúčastnili pravidelných interních 
vzdělávání, jako jsou supervize, intervize a tematické interní vzdělávání, dále několika 
vzdělávacích akcí zaměřených na krizovou intervenci a poradenství.

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

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
z. s. InternetPoradna.cz

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Městys Bobrová, 
Obec Dlouhá Ves, Město Hrotovice, Obec Jabloňov, Město Jaroměřice nad Rokytnou, 
Město Jemnice, Statutární město Jihlava, Obec Jiřice, Obec Kožichovice, Obec Lavičky, 
Obec Lovčovice, Město Ledeč nad Sázavou, Obec Malá Losenice, Městys Měřín, 
Moravskobudějovický mikroregion, Obec Moravec, Obec Mysletín, Město Náměšť 
nad Oslavou, Město Nové Město na Moravě, Obec Nárameč, Obec Ocmanice, 
Městys Okříšky, Obec Olší, Obec Ořechov, Městys Ostrov nad Oslavou, 
Město Pelhřimov, Obec Petráveč, Město Počátky, Obec Pucov, Obec Putimov, 
Obec Radkovice u Hrotovic, Obec Smrk, Městys Stařeč, Obec Studnice, Město Světlá 
nad Sázavou, Městys Štěpánov nad Svratkou, Obec Trnava, Obec Třebelovice, 
Město Třebíč, Město Třešť, Obec Úsobí, Město Velké Meziříčí, Obec Vídeň, 
Obec Výčapy, Obec Ždírec a Město Ždírec nad Doubravou

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Mgr. Tereza Nekulová, e-mail: nekulova@stred.info, tel.: 775 725 656
 
Pracovníci programu: 
Na chodu služby se v roce 2019 podílelo 12 pracovníků. V souladu s pravidly 
poskytování služby je zachována jejich anonymita. 

PŘÍBĚH 
„Dobrý den, ráda se vám svěřím, co, nebo kdo mě trápí, já se ráda vypíšu, 
protože mě takové psaní pomáhá, aspoň se mi uleví a je mi trochu lépe. 
Vždy jsem moc ráda, že mi odepíšete. Vždycky se mi trochu uleví, protože vím, 
že mi někdo chce pomoct a ne jako ty všichni jak mi stále nadávají, jak na tom 
jsem a jaká jsem.“ (úryvek z mailového dotazu, anonymní klient, 21 let)

Provozní doba: denně 9 – 21 hodin

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

Linka důvěry STŘED
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UKAZATELE

Provoz - celkem dnů 365 způsob poskytování péče

Poskytovaná 
péče

počet kontaktů* 672 telefon chat e-mail

počet intervencí** 1 739 2 453 1 080 148

počet hovorů*** 1 270

Počet uživatelů 1 706 

Přímá péče v hod. 1 433

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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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-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 2019
V roce 2019 došlo ke změně na pozici koordinátor dobrovolníků. Magdalenu 
Bulovou, která odešla na mateřskou dovolenou, vystřídala Martina Bořecká. 
Činnost dobrovolnického centra byla nadále zaměřena na komplexní systém 
péče o dobrovolníky. Zejména na pravidelný kontakt s nimi, na společná 
setkávání, na prohlubování vztahů mezi koordinátorem dobrovolnického centra 
a dobrovolníky a v neposlední řadě na supervize a výcviky. 
Koordinátorka dobrovolnického centra pokračovala v pořádání oceňujících akcí 
pro dobrovolníky. Tyto akce jsou projevením zájmu o dobrovolníky a ocenění 
jejich obětavé práce pro druhé. Jedna taková se konala v Kavárně Splněný sen 
a v Chráněné dílně Krasohled naší přijímající organizace Barevný svět. Před Vánoci 
dobrovolníci společně vyrobili ozdoby na vánoční stromeček, který byl prezentován 
na každoroční akci s názvem „Zdobení vánočních stromečků.“
Nedílnou součástí celého roku 2019 bylo šíření osvěty o dobrovolnické činnosti 
mezi širší veřejnost, vyhledávání potenciálních dobrovolníků, péče o dobrovolníky 
a přijímající organizace. Koordinátorce se letos podařilo – v rámci oslav 30 let výročí 
od Sametové revoluce – natočit ve spolupráci s dobrovolníkem a přijímajícími 
organizacemi (DPS Velké Meziříčí, Dům sv. Antonína, Diakonie ČCE – středisko 
v Myslibořicích a Domov bez zámku) vzpomínkové video seniorů – klientů, jak oni 
vnímali celou atmosféru 17. listopadu 1989. Video je přístupné na webu organizace 
STŘED, z.ú.. Bylo součástí vernisáže Cesta svobody aneb Listopad 89 našima 
očima, která se konala pod záštitou města Moravské Budějovice v MKS Beseda 
v Moravských Budějovicích. 
V rámci propagace bylo publikováno několik inzerátů a plakátů přímo 
na facebookových stránkách STŘED. Jeden z nich byl součástí výstavy v budově 
Kraje Vysočina. Bylo vytvořeno také video o Dobrovolnickém centru STŘED, z.ú., 
které bylo prezentováno Národní asociací dobrovolnictví, z.s..
Koordinátorka se pravidelně setkávala s koordinátory jiných dobrovolnických center 
nejen z Kraje Vysočina. A to díky Pracovní skupině „Dobrovolnictví pro Vysočinu“ 
a Národní asociaci dobrovolnictví, z.s., a která uspořádala pro koordinátory 
mentoringových programů supervizi a kurz „Profesionalizace 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, Nemocnice Třebíč, p. o., 
ZŠ Benešova, Třebíč, ZŠ Na Kopcích, Třebíč, ZŠ Okříšky, 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

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

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina, Město Třebíč 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Bc. Magda Bulová (leden - březen 2019)
Martina Bořecká, email: borecka@stred.info, tel.: 775 725 659

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

PŘÍBĚHY NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
„Když jsem odešel do důchodu, zjistil jsem, kolik mám volného času, který mohu nějak 
smysluplně využít. Rozhodl jsem se podělit o dary, které mám, s druhými lidmi. Mám 
hlas a dobrý zrak, chtěl jsem lidem číst a naslouchat. Mám možnost jim dělat radost 
a to mě těší.“ (Luděk, 65 let)

„Chtěla jsem něco dělat pro starší lidi, sama jsem již v pokročilém věku a vím, jak je 
stáří někdy vrtošivé a samo. Myslím, že věnovat jedno odpoledne v týdnu seniorům 
v domově, není žádná velká časová zátěž a nikoho „nezabije.“ (Anežka, 62 let)

„Dobrovolničení mne nadchlo. Navštěvuji klientky, se kterými dělám různé aktivity. 
Jedné čtu, s druhou lepím obrázky a třetí češu a u toho si povídáme. Je to úžasná 
činnost, klienti jsou vděční za jakoukoli komunikaci.“ (Alena, 45 let)

„Baví mě pomáhat lidem, ráda získávám nové zkušenosti. Je to něco jiného než sedět 
doma „na zadku.“ To, že můžu dobrovolničit, mi dodává pocit naplnění a tak trochu 
povinnosti, což by prospělo každému z nás. Poděkování a úsměv klientky, za kterou 
docházím, je pro mě největší odměnou.“ (Tereza, 17 let)

UKAZATELE

Počet dobrovolníků 125

Počet dobrovolnických hodin 3593,52

Počet dobrovolnických programů 8

Počet jednorázových akcí 2

Počet přijímajících organizací 17

Počet výcviků 1*/4**

Počet supervizí 1*

Počet pracovníků 1/0,5 PÚ

Počet hodin přímé práce 158,05

Počet přednášek o DC 4

*   Výcviky a supervize dobrovolníků jsou pro všechny programy společné.

** 2 výcviky se uskutečnily speciálně pro studenty SOŠ v Moravských Budějovicích,
 která realizuje pomoc chlapci na invalidním vozíku, 2 pro studenty 
    Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice, obor Ošetřovatel
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ANOTACE
Program je založený na přátelském vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem starším 
18-ti let. Společně se setkávají 1x týdně na 2 – 3 hodiny po dobu 10-ti měsíců.  
Jejich náplň se skládá ze společného trávení volného času, kdy mohou chodit 
na procházky, plavat, bruslit, povídat si nebo podnikat různé aktivity (výlety, kino, 
procházky, sportovní aktivity, pomoc s přípravou do školy aj.) a vzájemně 
si obohacovat život. Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, který mu 
naslouchá a kterému může důvěřovat. 

POSLÁNÍ
Posláním služby je pomáhat rodičům a dětem řešit problémy, které nepříznivě 
ovlivňují jejich život. 

CÍL
• nabídka nových možností, které povedou ke změně ohrožující situaci  
 rodiny, 
• podpora, 
• motivace,
• důvěra, pochopení,
• mlčenlivost.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od 7 do 15 let věku. Jde zejména o rodiny, 
které jsou neúplné, o rodiny s dětmi, které mají výchovné problémy, o rodiny se 
zdravotně postiženými osobami nebo o rodiny v krizi např. z důvodu rozvodu, 
ztráty člena rodiny, ztráty zaměstnání, existence dluhů, exekuce, atd. 

ZÁSADY
• individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu, 
• posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů,
• podpora, nikoliv kontrola,
• vedení k nezávislosti na službě, 
• vedení k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání,
• spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění  
 komplexnosti služby.

CO SE UDÁLO V ROCE 2019
V programu Pět P v roce 2019 fungovala jedna dvojice, která byla vytvořena 
již v roce 2018.  Cíle, které si dvojice kladla na začátku spolupráce, byly naplněny 
nadmíru. Maminka dívky byla velmi spokojená s dobrovolnicí, díky které si dívka 
posílila sebevědomí. Nyní si dokáže stát za svým, ač je stydlivější povahy. 
Program Pět P je náročnější na vyhledávání a metodickou podporu dobrovolníků, 
kteří by se do něj rádi zapojili. Oblastí, kde je hledat, je málo, ale poptávka po něm 
neustává, proto bych rozhodně program neukončovala. Naopak budeme 
hledat cesty, jak dobrovolníky získat. Metodicky nám pomáhá Národní asociace 
dobrovolnictví, z.s.

UKAZATELE

Počet dvojic 1

Počet hodin 34.95

Počet dobrovolníků 1

Supervize 0

Výcviky dobrovolníků 0

Program Pět P 
Tato služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je akreditovaná u Ministerstva 
vnitra ČR dle zákona č. 198/2002, o dobrovolnické službě. 

SPOLUPRÁCE
Národní asociace dobrovolnictví, z.s., Gymnázium a Střední odborná škola 
Moravské Budějovice, Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. s., STŘED, z. ú. 
– Náhradní rodinná péče, Středisko výchovné péče STŘED

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra ČR, Kraj Vysočina a Město Třebíč

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu:
Bc. Magda Bulová (leden - březen 2019)
Martina Bořecká, email: borecka@stred.info, tel.: 775 725 659

PŘÍBĚH 
„V programu Pět P jsem hledala a našla samu sebe, poznala vlastní povahu 
a mohla se realizovat v oblasti, která je mi blízká. Jsem jedináček, proto jsem 
uvítala, že se můžu scházet s někým, kdo mi přirostl k srdci a, který mi tak 
trochu nahradil mladšího sourozence. Mám radost, že se mi podařilo posílit 
Míšino sebevědomí a prolomit její uzavřenou povahu. Jsem velmi ráda, 
že aktivity, které jsem nám vymýšlela, bavily jak mě, tak Míšu. Obě si odnášíme 
spoustu vzpomínek na společné chvíle – odpoledne na horolezecké stěně, 
výlet vlakem na Rokštejn, bruslení či povídání u společně vybraného filmu.“ 
(Iveta, 20 let)
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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 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. 

CÍL
• vytváření podmínek pro předcházení vzniku či prohlubování rizikových  
 jevů 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 2019
V roce 2019 jsme nejčastěji řešili zhoršené chování, nepozornost 
a záškoláctví klientů ve školním prostředí. Dále nerespektování autorit 
a rodičů, změnu výchovného prostředí dítěte a nejasnou výchovu ze strany 
rodičů. Velmi častá byla práce s depresivním či úzkostným klientem, 
s klientem s rozvíjejícím se duševním onemocněním nebo s klientem 
z ústavní výchovy. V rámci práce se zákonnými zástupci jsme nejčastěji 
posilovali výchovné kompetence rodičů, rozvodové a porozvodové
vztahové problémy a nejednotnou výchovu s absencí pravidel a řádu. 

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
Městský úřad Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, školy a školská 
zařízení v Kraji Vysočina, ambulance dětských psychiatrů a klinických psychologů 
v kraji Vysočina, Okresní soud, Probační a mediační služba Třebíč, Pedagogicko-
-psychologická poradna v Třebíči a Moravských Budějovicích, Tým pro mládež 
Třebíč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím kraje Vysočina 

TÝM PRACOVNÍKŮ
Ředitelka: 
Mgr. Martina Bártová, bartova@stred.info, tel.: 775 725 655
Sociální pracovník, zástupce ředitelky, metodik: 
Mgr. Kateřina Slatinská, slatinska@stred.info, 775 725 667
Psycholog: 
Mgr. Alena Sladká
Mgr. Petra Nekulová
Speciální pedagog: 
Mgr. Markéta Jirka
Mgr. Veronika Valová
Bc. Pavla Matějková

Hlavní důvod příchodu klienta: Počet klientů

Rodinné problémy 24

z toho týrání a sexuální zneužívání 3

Školní problémy 42

z toho mentální postižení 0

závažné poruchy učení/chování 12

Zneužívání návykových látek 1

Osobnostní problémy 70

Prekriminální a kriminální problémy 0

Jiný důvod 5

CELKEM 142

Iniciátor příchodu klienta: Počet klientů

Klient sám 2

Rodina 57

Školské poradenské zařízení 6

OSPOD 15

Škola 16

Zdravotnické zařízení 10

Soudy, PMS ČR 0

Jiný iniciátor 36

CELKEM 142

PŘÍBĚH 
„Jsem velice ráda, že pracovnice SVP STŘED, se kterou spolupracujeme 
ohledně jednoho našeho žáka školy, aktivně spolupracuje s naší ZŠ a se 
zájmem se zajímá i o působení žáka přímo ve školním prostředí ve třídě.“ 
(školní metodička prevence a učitelka ZŠ)

UKAZATELE 
ambulantní formy péče SVP STŘED za školní rok 2018/2019

Počet klientů

Celkem evidovaní klienti: 296

v tom z mateřských škol 16

ze základních škol - 1. stupeň 56

ze základních škol - 2. stupeň 59

ze středních škol 11

z konzervatoří 0

z VOŠ, VŠ 0

z rodin, školsky nezařazení 0

Osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci 154

11 12



Výroční zpráva STŘED, z. ú. / 201911

ANOTACE
Program primární prevence je terénní formou Střediska výchovné péče 
STŘED. Realizuje 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 akreditované vzdělávání a rodičům 
semináře v problematice rizikového chování.

POSLÁNÍ
Posláním Programu primární prevence je poskytovat dlouhodobé programy 
a jednorázové navazující aktivity pro žáky a odbornou i laickou veřejnost, 
které usilují o předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů v okrese 
Třebíč a přilehlých oblastech. 

CÍL
• informovat cílovou skupinu pomocí skupinových dlouhodobých  
 programů o rizikových jevech, „síti“ pomoci ve škole, službách, které  
 nabízí STŘED, z. ú., a dalších institucích a centrech nabízejících  
 specializovanou pomoc a řešení problémů,
• nacvičovat způsoby jednání v rizikových situacích,
• přispět při zjištění rizikových jevů k řešení situace,
• evaluovat a zkvalitňovat programy.

CÍLOVÁ SKUPINA
Primární cílovou skupinou jsou: žáci mateřských a základních škol, studenti střed-
ních škol a děti umístěné v zařízeních ústavní výchovy. Sekundární cílovou sku-
pinou 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). 

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 a střední školy v Třebíči a přilehlém okolí, Městský úřad Třebíč, 
Komise prevence kriminality a drogové problematiky Třebíč, Tým pro mládež, 
Tým pro oběti trestných činů, Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, 
Speciálně pedagogické centrum Třebíč, Městská policie Třebíč, Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Rada vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky, ostatní poskytovatelé primární prevence 
Kraje Vysočina

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Kraj Vysočina, Město Třebíč, Úřad vlády České republiky, MŠMT, školy a školská 
zařízení.

TÝM PRACOVNÍKŮ
Koordinátor programu: 
Mgr. Markéta Jirka, e-mail: jirka@stred.info, tel.: 775 725 661

Pracovníci programu: 
Bc. Pavla Matějková, e-mail: matejkova@stred.info, tel.: 775 725 844
Mgr. Jana Součková, e-mail: souckova@stred.info, tel: 775 725 668
Kateřina Sýkorová, DiS., e-mail: sykorova@stred.info, tel.: 775 725 603

UKAZATELE

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

Počet tříd 15 74 8 97

Počet programů 15 77 8 100

Počet žáků 289 2927 339 3555

Počet pedagogů 25 263 25 313

PŘÍBĚH
„S programem jsem byla velmi spokojená, celkově mě zaujal svým obsahem. 
Velmi se mi líbila práce lektorek, jejich informovanost a znalost dané 
problematiky, a především otevřená atmosféra, která ve třídě zavládla. 
Díky tomu se děti nestyděly podělit o vlastní názor. Otevřená diskuze byla 
doplněna o hry, které obohatily téma o prožitky a upevnily pozitivní klima 
třídy. Děkujeme!“ (třídní učitelka ZŠ) 

Oblast město Třebíč okres Třebíč okres Znojmo CELKEM

Počet škol 8 16 4 28

Práce s dospělými Semináře pro rodiče

Počet seminářů 21

Počet účastníků 205

CO SE UDÁLO V ROCE 2019
Byly podpořeny tyto projekty: programy všeobecné primární prevence 
(Krajský úřad Kraje Vysočina, město Třebíč, MŠMT), programy selektivní 
primární prevence „Závislosti ne!“ (Úřad vlády České republiky), programy 
na Prevenci kyberkriminality (Grantový systém města Třebíče, Fond Vysočiny).
Lektorky se účastnily Komisí prevence kriminality a drogové problematiky 
Třebíč, Týmu pro oběti trestných činů, odborných workshopů certifikovaných 
poskytovatelů školské primární prevence i členských schůzí A.N.O. a OSPRCH. 
V rámci vzdělávání a získávání zkušeností z dobré praxe lektorky v roce 2019 
navštívily Jihočeskou konferenci rizikového chování, Festival bezpečného 
internetu, seminář mediální gramotnosti s názvem Zvolsi.info a Digitální svět. 
Dále absolvovaly kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, 
Psychiatrické minimum pod vedením Mgr. Jiřího Šupy, Ph.D., seminář Trauma 
v dětství od MUDr. Petera Pötheho a kurz Použití HIP (Heroic Imagination Project) 
v práci s dětmi. 
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Terénní sociální práce v ohrožených rodinách v regionu
Podhorácka 

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020, r. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009100

Pomoc ohroženým rodinám v okrajových lokalitách regionu

Doba realizace: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020, Nadace J&T

Projekt je zaměřen na pomoc ohroženým rodinám v příhraničních lokalitách kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje. Cílem je 
zajistit dostupnost služeb rodinám v těchto regionech terénní formou, posílit kompetence rodičů v oblasti výchovy a péče o děti a poskytnout 
dětem poradenství v oblasti vztahů, školních záležitostí i sociálně-patologických jevů.

Významné projekty
Projekt

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
V OHROŽENÝCH RODINÁCH
V REGIONU PODHORÁCKA
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem tohoto projektu je poskytnout rodině včasnou preventivní pomoc a posílit
kompetence rodičů a dětí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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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 rodičů. 

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, který naplňujeme tak, že se jich účastní limitovaný počet dětí a posílený počet vedoucích. Ti pak mají možnost sledovat individuální 
potřeby a chování dětí a mladistvých. Tradice letních pobytů STŘED se datuje již od roku 2005 a i v roce 2019 byly realizovány díky podpoře 
z Fondu Vysočiny.

Pilotní sociálně preventivní činnost v lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou
Termín a místo realizace: květen - říjen 2019, Jaroměřice nad Rokytnou a okolí
Hlavní cílem aktivity bylo prostřednictvím sociálně preventivní práce v terénu reagovat na rizikové a ohrožující jednání cílové skupiny v lokalitě 
Jaroměřice nad Rokytnou. To znamená, že se jednou týdně mohli mladí lidé od 7 do 20 let potkat s terénním pracovníkem (streetworkrem) 
a bavit se s ním anonymně o věcech, které jsou v jejich životě složité, nebo je štvou. Dalším cílem bylo také reagovat na rizikové a ohrožující 
jednání v lokalitě. Celkem proběhlo 187 setkání s 52 jednotlivci.

Děti online
Termín a místo realizace: 1. 12. 2018 – 30. 10. 2019, Třebíč

Cílem projektu bylo prostřednictvím preventivních programů pro žáky ZŠ a seminářů pro rodiče, informovat účastníky o rizicích internetu a sociálních 
sítí (od kyberšikany až po řetězové e-maily), o bezpečném pohybu na síti a ochraně osobních údajů. Zaměřoval se také na mediální gramotnost 
a práci se zprostředkovatelnými informacemi. Formou hry lektorky s žáky a jejich rodiči rozebírali pojmy jako hoax, fake news, konspirace a bavili 
se společně o tom, jak se jim bránit. 
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Významné projekty 

Výchovně rekreační tábor (VRT)
Termín a místo realizace: 13. 7. 2019 – 20. 7. 2019, fara Žirovnice

Na letním táboře v Žirovnici se celkem 15 dětí za doprovodu 9 vedoucích (včetně hlavního vedoucího, 2 externistů a stážistky) podívalo do různých 
koutů světa. „Cesta kolem světa“ to bylo totiž hlavní téma pobytu, určeného pro děti a mládež věku 7 - 15 let s rizikovými projevy v chování. 
Účastníci tohoto tábora byli na doporučení kurátorů OSPOD v Moravských Budějovicích a v Třebíči, nebo Střediska výchovné péče STŘED, případně 
to byly děti z pěstounských rodin. Cílem motivace tábora bylo cestovat, zažít dobrodružství, sbírat mocné kameny a využít tyto kameny k uchování 
vzpomínek. Tedy zážitkovou formou ukázat dětem, jak smysluplně využívat volný čas a zapojit je vzájemně do skupiny vrstevníků. 
K realizaci výchovně-rekreačních táborů má organizace pověření dle zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

14

Letní pobyt pro mladé
Termín a místo realizace: 17. 8. 2019 – 24. 8. 2019, Petrovice

V srpnu proběhl v Petrovicích u Nového Města na Moravě letní pobyt pro děti a mladé dospělé ve věku 13 – 21 let, kteří zažívají trable ve svém 
osobním životě. Ať už ve škole, v domácím prostředí či v mezilidských vztazích. Účastníci zde měli možnost načerpat nevšední zážitky a zkušenosti, 
lépe poznat sami sebe, rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti a pohybovat se bezpečně ve skupině vrstevníků. Vedoucí jim nabídli intenzivní 
program, který zahrnoval mimo jiné aktivity, ve kterých si mohli vyzkoušet, jak řešit konflikty pozitivním způsobem. Sebezkušenost a zpětná vazba 
od ostatních účastníků jim pomohla získat nový náhled na svou životní situaci a posílit schopnost přijímat zodpovědnost za své chování.

Letní dílny Rudíkov 
Termín a místo realizace: 8. 7. 2019 – 12. 7. 2019, Orlovna Rudíkov

Další ročník příměstského táboru v Rudíkově se nesl v námořnickém stylu. Přístavem byla opět Orlovna v Rudíkově. Na plavbu se s námi vydalo 
18 dětí, které nabyly spoustu námořnických dovedností. Plavily se na moři, naučily se uzlovat, navštívily daleké kraje, ale hlavně si našly nové 
kamarády a užily spolu spoustu legrace. Díky zázemí v Areálu obchodu a služeb Rudíkov nakonec celá posádka ve zdraví přežila i velkou páteční 
vodu a zaslouženě se odměnila pravým námořnickým kotlíkovým gulášem. Speciální poděkování patří dětem a jejich paní vychovatelkám ze školy 
Otevřmysl z.s., které pro naše námořníky ušily šátky. Ty si děti barevně vyzdobily a doplnily tak svůj námořnický outfit.
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Významné akce 
Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení (29. dubna 2019) 

V dubnu jsme dostali pořádnou dávku CHEMTRAILS, učili se poznat FAKE NEWS a nastartovali jsme své KRITICKÉ MYŠLENÍ. Přednáška Vojtěcha 
Bruka z organizace Zvol si info zaujala i posluchače z řad široké veřejnosti zejména rodiče a pěstouny. Byla skvělou příležitostí pro získání 
aktuálních informací z online světa. Největší ohlas měla existence tzv. Deep fake videí.
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MANN + HUMMEL Den (26. května 2019)

Společnost MANN+HUMMEL, náš významný partner, v květnu otevřela brány svého podniku v Nové Vsi pro širokou veřejnost. A my jsme rádi, 
že jsme mohli být spolu s našimi dobrovolníky opět u toho. Tvořili jsme, sportovali a taky jsme spolu s dětmi a jejich rodiči vytvořili pro M+H 
společné dílo.
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Významné akce 
Korejský dobrovolnický program 2019 (24. – 28. červen 2019)

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú. už třetím rokem participovalo na realizaci Korejského dobrovolnického programu Hydro & Nuclear Power 
Corp. (KHNP). Třicet devět korejských dobrovolníků připravilo pro žáky 8. a 9. tříd na ZŠ Okříšky, ZŠ Benešova Třebíč a ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč 
bohatý program. Seznámili je s vědeckými a inženýrskými principy ekologicky šetrné energetiky, společně sestavili mini solární auto a vyrobili 
si tzv. Jegi, což je asijská obdoba hakisaku. Korejský den vyvrcholil kulturním představením, kde studenti před celou školou představili typické 
korejské tradiční i moderní tance, písně a bojové umění. Další dva dny strávili korejští dobrovolníci v Nemocnici Třebíč. 
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Klub venku (24. září 2019)

V rámci celorepublikové akce „Týden nízkoprahových klubů 2019“ mohli obyvatelé Moravských Budějovic potkat naše pracovníky NZDM 
eMBečko na náměstí Míru, kde byl pro tento den Klub venku. Mladí lidé a občané si mohli vyzkoušet vidění světa v alko brýlích, dát si něco 
#nealko na pití, posedět v improvizovaném klubu a hlavně dostat informace od pracovníků, kteří představovali, jak nízkoprahová služba 
pro mládež funguje. Akce proběhla v rámci projektu prevence kriminality „Bav se s námi“, podpořené Krajem Vysočina.
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Významné akce 
Den pěstounství (14. říjen 2019)

Program Náhradní rodinná péče se i v letošním roce zapojil do Týdne pěstounství. Celodenní aktivita pro širokou veřejnost s názvem 
„Den pěstounství“ byla zaměřená na podporu a rozvoj náhradního rodičovství v Kraji Vysočina. Konala se v sídle naší organizace v Klubu Hájek 
v Třebíči a spoluorganizovali jsme jí společně s pracovnicemi Městského úřadu Třebíč, oddělení sociálně-právní ochrany. Součástí programu 
byla přednáška „První pomoc, prevence úrazů u dětí“ záchranáře Karla Březky, v rámci které si zájemci mohli prakticky vyzkoušet podání první 
pomoci. Děkujeme společnostem TIPAFROST, a.s., "ZON" spol. s r.o., EKOBIOENERGO z. s. a Městu Třebíč za podporu této akce.
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Zdobení vánočních stromků (8. prosince 2019)

Kulturní událost Zdobení vánočních stromků, kterou jsme letos pořádali již po jedenácté, se konala 8. prosince 2019 od 17 hodin ve velkém 
sále Klubu Hájek. Za účasti naší paní ředitelky Martiny Bártové, starosty města Třebíče Pavla Pacala, 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina 
Pavla Fraňka a dalších významných hostů proběhla komentovaná ukázka tří vánočních stromků, které předem tematicky nazdobily vybrané 
subjekty.
Letos jsme o nazdobení stromků požádali Dobrovolnické centrum, protože význam dobrovolnictví je potřeba neustále připomínat, 
Základní školu Třebíč Týnskou a Tým pro mládež, který zajišťuje metodickou spolupráci mezi institucemi péče o ohrožené děti. O krásnou 
vánoční atmosféru se postaral pěvecký sbor ZŠ Týnská pod vedením Anny Hessové. Děkujeme moc všem, kteří si našli čas a strávili tyto 
příjemné chvíle s námi. Akce byla podpořena Krajem Vysočina a KOUS Vysočina, z.s. 
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Přehled příjmů v roce 2019

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

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí - dotační program Rodina 65 428,00

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR ORPS 65 428,00

Úřad práce Náhradní rodinná péče 3 778 656,00

CELKEM DOTACE ÚŘAD PRÁCE 3 778 656,00

MVČR Program pro seniory a osoby se zdravotním postižením 39 000,00

Program Pět P 9 000,00

CELKEM DOTACE MVČR 48 000,00

Úřad vlády Program selektivní primární prevence: Závislosti ne! 116 000,00

CELKEM ÚŘAD VLÁDY 116 000,00

MŠMT Dlouhodobé programy primární prevence STŘED 154 191,00

CELKEM DOTACE MŠMT 154 191,00

CELKEM STÁTNÍ DOTACE 4 162 275,00

Státní dotace 
prostřednictvím 
Kraje Vysočina 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Registrované sociální služby 

Linka důvěry STŘED 1 653 000,00

Sociální asistence a poradenství 1 249 000,00

NZDM eMBečko 1 921 000,00

CELKEM DOTACE MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 4 823 000,00

Kraj Vysočina Linka důvěry STŘED 209 000,00

NZDM eMBečko 114 000,00

Sociální asistence a poradenství 154 000,00

Dobrovolnické centrum STŘED, z. ú. 238 000,00

Programy primární prevence 278 600,00

Fond Vysočiny - auto pro terénní práci 40 477,00

Fond Vysočiny - terénní práce a prevence kyberkriminality 75 000,00

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

Fond Vysočiny - Auto pro terénní služby (odpisy) 20 990,00

KOUS - Zdobení vánočních stromků 5 000,00

CELKEM KRAJ VYSOČINA 1 285 067,00

Města a obce Kraje 
Vysočina

Město Třebíč - Sociální asistence a poradenství 411 000,00

Město Třebíč - Dobrovolnické centrum 147 000,00

Město Třebíč - Programy primární prevence 65 000,00

Město Třebíč- Linka důvěry STŘED 13 000,00

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

Město Třebíč - GPMT projekt Prevence kyberkriminality 30 000,00

Moravskobudějovický mikroregion 195 000,00

Moravské Budějovice - prevence kriminality "Bav se s námi" 177 377,00

Město Jemnice 95 000,00

Město Velké Meziříčí - Sociální asistence a poradenství 9 500,00

Obce Kraje Vysočina - Linka důvěry STŘED 114 051,00

CELKEM MĚSTA A OBCE KRAJE VYSOČINA 1 286 928,00

Fondy EU, EHP Fondy EU, ESF, OPZ Šance ve STŘEDu 750 954,00

Fondy EU, ESF, OPZ Sociální asistence a poradenství 570 974,00

MAS Podhorácko 221 243,00

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

CELKEM FONDY EU, EHP 1 937 189,00

Nadace Nadace J & T 148 152,00

CELKEM NADACE 148 152,00

Tržby za školení a besedy 51 822,00

Tržby za služby organizacím 436 202,00

Tržby z akcí 206 825,00

Tržby za tábory a ubytování 112 260,00

Tržby za reklamu 15 000,00

CELKEM PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 822 109,00

CELKEM DARY 117 225,00

CELKEM ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY 45 269,00

CELKEM VÝNOSY 14 627 214,00

Finanční zpráva 
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Finanční zpráva 

Přehled výdajů v roce 2019

OSOBNÍ NÁKLADY

Mzdy zaměstnanců, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce 8 526 370,00

Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd, sociální pojistné z DPČ, sociální pojistné z DPP 2 617 426,00

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY 11 143 796,00

ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 

Stravenky 192 960,00

Pojištění dobrovolníků, úrazové pojištění 51 341,00

CELKEM ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 244 301,00

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Potraviny 27 985,00

Kancelářské potřeby 134 883,00

Režijní materiál - tonery, čistící prostředky 56 758,00

PHM 160 565,00

Drobný majetek 163 289,00

CELKEM MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 543 480,00

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

Provoz budovy Třebíč 254 814,00

Provoz budovy Moravské Budějovice 105 116,00

Opravy vozidel 14 870,00

Telefony, internet, poštovné 108 501,00

Cestovné zaměstnanců 38 156,00

Cestovné dobrovolníků 193,00

Doprava, ubytování a stravné tábory, pobyty 359 691,00

Právní a ekonomické služby 13 000,00

Školení a kurzy 418 297,00

Propagace 183 290,00

Ostatní daně, poplatky, úroky , penále 14 410,00

Pojistné vozidel, cestovní pojištění 40 639,00

Odpisy technického zhodnocení budov 434 230,00

Odpisy vozidel 87 992,00

Ostatní služby (parkovné, audit, členské poplatky, servis IT)  397 903,00

Nájemné vozidel, budov 89 095,00

Dary 28 214,00

CELKEM NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 2 588 411,00

CELKEM NÁKLADY 14 519 988,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 107 226,00
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Finanční zpráva 

ROZVAHA

Aktiva Stav k 31.12. 2019 v tisících

Dlouhodobý nehmotný majetek 84

Dlouhodobý hmotný majetek 16048

Oprávky k dlouhodobému majetku -6970

Pohledávky celkem 64

Krátkodobý finanční majetek 4328

Poskytnuté zálohy 82

Jiná aktiva celkem 1451

Aktiva celkem 15087

Pasiva Stav k 31.12. 2019 v tisících

Jmění celkem 9363

Výsledek hospodaření celkem 107

Krátkodobé závazky celkem 3256

Jiná pasiva celkem 2361

Pasiva celkem 15087

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Náklady Stav k 31.12. 2019 v tisících

Spotřebované nákupy celkem 1254

Služby celkem 1314

Osobní náklady celkem 11388

Daně a poplatky celkem 14

Ostatní náklady celkem 28

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 522

Daň z příjmu celkem 0

Náklady celkem 14520

Výnosy Stav k 31.12. 2019 v tisících

Tržba za vlasní výkony a zboží celkem 821

Ostatní výnosy celkem 45

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

Přijaté příspěvky celkem 155

Provozní dotace celkem 13606

Výnosy celkem 14627

Výsledek hospodaření před zdaněním 107

Výsledek hospodaření po zdanění 107

Sestaveno ke dni 20. 3. 2020
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Výrok auditora 
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Pracovníci STŘED, z. ú. 
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město JemniceMoravské Budějovice

TIPAFROST, a.s., "ZON" spol. s r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., ESKO-T s.r.o., 

Atlantic Studio s.r.o., B TECHNIK, s. r. o. 

Velké Meziříčí

Děkujeme podporovatelům !
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STŘED, z. ú.
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e-mail: email@stred.info
tel.: +420 568 843 732

        +420 775 725 655
IČ: 70 870 896
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