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Poslání
STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny je organizace, která uvádí od roku 1995 do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své
vlastní rodině tak, že pomáhá jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov.
Cílem STŘEPu je umožnit dětem ohroženým zanedbáváním bezpečně a spokojeně vyrůstat ve svých rodinách a snížit počet dětí odebíraných
z rodin prostřednictvím: 
• Zplnomocňování rodičů, aby byli schopni reagovat na potřeby svých dětí, starat se o ně a chránit je,
• vytváření, rozvíjení a poskytování inovativních služeb a programů pro ohrožené rodiny a děti,
• podporování myšlenky pomoci pro ohrožené rodiny s dětmi na úrovni legislativy, metodiky a praxe,
• vytváření a realizace akreditovaných vzdělávacích programů, seminářů, workshopů, kulatých stolů.,
• poskytování metodických konzultací dalším organizacím,
• publikační činnosti atp.

STŘEP chce být pro všechny zárukou podpory, porozumění,
bezpečí a inspirace…

…Prý se vždycky najdou Eskymáci, kteří vypracují 
pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder…
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY

Vážené přítelkyně, příznivkyně, kolegyně, vážení přátelé, příznivci, kolegové….

v době, kdy píšu tohle úvodní slovo, tak čekám. Čekám na jaro (a to je, prosím, květen…) Pořád na něco
čekáme. Jak to dopadne. Jestli letos dostaneme dotace. Jestli budeme moci dále pomáhat rodinám, které 
o to stojí. 
Některé rodiny také čekají. Jestli jim děti vrátí z dětského domova. Nebo jestli jim je tam neodvezou. Jestli
budou mít práci. Jestli budou mít kde bydlet. 
Možná je čas přestat čekat a vzít věci do vlastních rukou. STŘEP například dále pokračuje ve školení sociálních
pracovnic a dalších odborníků z pomáhajících profesí. V rámci projektu Home-Visiting navštěvuje rodiny přímo
doma. Nejen jako reakce na nový zákon o sociálně právní ochraně dětí vyšla kniha „Případové konference“. 
Některé rodiny už čekat přestaly. Kontaktovaly nás, požádaly o pomoc a staly se z nich „naše“ rodiny. Vzaly
věci do vlastních rukou.  
Už nebudu čekat… vezmu si šálu, čepici a nepromokavou bundu a půjdu se podívat, jestli přece jenom
někde nekvetou tulipány. 
A vy? Na co přestanete čekat vy? A co vezmete do vlastních rukou? Ať je to cokoliv, přeju Vám hodně
štěstí, protože odvahu je potřeba ocenit a bez odvážných lidí, jako jste Vy, bychom nemohli pomáhat těm,
kteří se teprve odhodlávají. 

Magdaléna Skřivánková
Předsedkyně správní rady STŘEP, o.s. 
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občanského sdružení STŘEP v roce 2012

ORGÁNY  SDRUŽEN Í

Správní rada
•  Mgr. Magdaléna Skřivánková – předsedkyně
•  Mgr.  Terezie Hartošová – místopřededkyně
•  PhDr. Helena Chvátalová  – členka
•  Ing. Jana Outratová, CSc. – členka
•  PhDr. Alena Sojková – členka

Revizní komisařka
•  Mgr. Martina Konvrzková

Supervizoři
• Mgr. Terezie Hartošová

Ředitelka
• Věra Bechyňová, DiS. 

OBSAH  Č INNOST I

•  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Střediska pomoci dětem a rodinám v Praze a v Kladně)
•  Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce (střediska Praha, Kladno)
•  Povídej, nasloucháme Ti (středisko Praha)
•  Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti (středisko Praha)
•  Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí (střediska Praha, Kladno)
•  Home-Visiting v ohrožených romských rodinách (středisko Praha)
•  Vzdělávací a metodický program (středisko Praha)
•  Legislativní změny (středisko Praha)
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi STŘEPu je posílit rodinu dítěte natolik, aby
• byla zmírněna/odstraněna rizika, která ohrožují jeho vývoj/zdraví a nebylo nutné jeho odebrání do ústavní výchovy,
• byla zmírněna/odstraněna rizika, která vedla k jeho umístění mimo rodinu (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětské centrum,

dětský domov, péče jiné osoby než rodičů) tak, aby se dítě mohlo s rodinou v době umístění bezpečně a smysluplně stýkat,
• byla odstraněna rizika a učiněna taková opatření pro udržitelnost změn, že se bude dítě moci vrátit domů

Příklady toho, na čem STŘEP s rodinami spolupracuje:
• Vývoj dítěte a podpora v péči o něj (porozumění potřebám dětí, nácvik činností podporujících vývoj dětí, zajištění bezpečného prostředí).
• Řešení výchovných obtíží dětí doma i ve škole.
• Plánování každodenního chodu rodiny (zabezpečení chodu domácnosti, péče o dítě odpovídající jeho věku a potřebám, příprava do školy).
• Podpora při sestavování a vedení rodinného rozpočtu a hospodaření s penězi.
• Podpora při řešení dluhové problematiky (komunikace s věřiteli, domlouvání splátkových kalendářů).
• Podpora kontaktu s dětmi umístěnými mimo rodinu (domlouvání a plánování návštěv v zařízení, příprava propustek dětí do rodiny).
• Doprovod na jednání s různými institucemi (škola, sociální odbor, úřad práce, dávkové oddělení, logoped, specializovaný lékař, azylový

dům apod.).
• Zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a spolupráce s nimi.
Nedílnou součástí poskytování služeb je vyhodnocování situace dítěte a rodiny a multidisciplinární spolupráce (případové konference, setkání
nad případem, atp.). STŘEP své služby dále rozvíjí prostřednictvím inovativních a metodických projektů v kontextu vývoje potřeb ohrožených
rodin a dětí, legislativy, metodik a trendů v sociální a sociálně-pedagogické práci. Jedná se například o pilotáž programu Home-Visiting,
který je  rozšířen o interkulturní perspektivu atp. 

SOC I Á LNĚ  AK T I V I Z AČN Í  S LUŽBY  V  ROCE  2012  
Středisko pomoci dětem a rodinám Praha 

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
276 131 145

Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno 

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
130 45 85

Od 10. 3. 2011 je poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi kladenským střediskem podporováno z IP „Základní síť so-
ciálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Zdroj: Statistika o.s. STŘEP, 2012
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P STŘEP je schopen na základě své patnáctileté praxe reagovat na individuální potřeby uživatelů, měřitelně zmírnit u více než 100 dětí ročně
rizika v jejich rodinné a sociální situaci a desítkám dětí umožnit návrat z ústavního zařízení do kvalitativně lepších podmínek vlastní rodiny.
Jedním z ukazatelů kvality služeb je i udržitelnost dosažených změn v péči rodičů, na které je s celou rodinou před ukončením služby pra-
cováno.

Sociálně aktivizační služby byly realizovány za podpory
MPSV ČR, Magistrát hl.m. Prahy, Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10,
Městská část Praha 14, Magistrát města Kladna, IP „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“

Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce
Projekt byl zaměřen na rozvoj rodičovských kompetencí s akcentem na vývojové potřeby dítěte podle věku, prevenci/eliminaci rizikového
rodičovského chování a na posílení multidisciplinární spolupráce odborníků v oblasti práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. 
Při práci s rodiči se jednalo o činnosti, které si rodiče ve STŘEPu tzv. neobjednali, proto nemohli být příjemci sociálních služeb dle zákona.
Nutnost spolupráce rodičů se STŘEPem pojmenovávala zpravidla sociální pracovnice OSPOD, která posoudila vyšší míru ohrožení přiměřeného
vývoje dítěte v důsledku nedostatečných rodičovských kompetencí a rodinných podmínek. 
Rodiče se stávali klienty projektu nejčastěji na základě doporučení OSPOD nebo soudu.
Dále v rámci projektu probíhaly případové konference (aktivní účast, moderování, spolupráce na svolání), společné porady s klíčovými so-
ciálními pracovníky OSPOD. 
Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno.  

Středisko Počet rodin Počet klientů

Praha 84 269

Kladno 39 146

Celkem 123 415

Projekt byl realizován za podpory:
MPSV ČR (oblast Podpory rodiny), Magistrát hl. m. Prahy (oblast Podpory rodiny),
Magistrát města Kladna, Městská část Praha 3

8
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Povídej, nasloucháme Ti
Projekt byl navazujícím/rozšiřujícím projektem na projekt se  stejným názvem, který byl realizován za podpory Slunečnice, Nadačního
fondu Heleny Houdové v letech 2009–2010. 

C Í LE  PROJEKTU:  
• Zplnomocňovat děti k aktivní účasti na vytváření plánu pomoci, který povede ke konkrétnímu zlepšení v jejich chování.
• Zabránit umístění dětí do dětského domova.
• Motivovat rodiče dětí k aktivní spolupráci.
• Upevnit metodické postupy vedoucí ke zplnomocňování dětí v rámci STŘEPu.
• Podnítit změnu v přístupu odborníků k dětem směrem k jejich zplnomocňování.
Do projektu bylo zahrnuto 48 dětí.
Místem realizace projektu bylo hlavní město Praha.

Projekt byl realizován za podpory: Nadačního fondu FRAGILIS

Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti
Koncem října 2012 STŘEP začal s realizací pilotního metodicko-rozvojového projektu Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené
děti. Jedná se o následný projekt na projekt Sanace je spolupráce, který reaguje na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a jeho
hlavní princip je služba za dítětem, ne dítě za službou. 
V roce 2012 probíhala přípravná fáze, pilotáž inovativního modelu práce bude realizována v letech 2013 a 2014 na území dvou pražských
městských částí – ÚMČ Pha 8, ÚMČ Pha14.

Projekt byl realizován za podpory: Nadace Sirius

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí
Projekt se zaměřoval na snižování dopadů ekonomické krize na ohrožené rodiny s dětmi, přičemž reagoval na:
• Potřeby sociálně ohrožených rodin s dětmi, které se již před krizí potýkaly s psycho-sociálně ekonomickými těžkostmi, jejichž důsledky

vedly k zanedbávání dětí v rodinách. Situace těchto rodin se v důsledcích dopadů ekonomické krize nadále zhoršuje a rodinám hrozí
rozpad spojený se ztrátou bydlení, odebrání dětí do dětských domovů a vystěhování do sociálně vyloučených lokalit.

• Potřeby rodin tzv. „nižší střední třídy“, které se v důsledcích ekonomické krize (zvyšování nákladů, ztráta zaměstnání, snižování příjmů)
stávají ohroženými, upadáním do dluhů, ztrátou bydlení, příp. následným rozpadem. Tato situace je pro ně nová, dosud nečerpaly dávky
hmotné nouze, nevyhledávaly pomoc sociálních pracovníků.

V prvním čtvrtletí roku 2012 byl projekt ukončen. Metodika projektu byla začleněna do metodik STŘEPu.

Projekt finančně podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Emergency Fund.
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V roce 2012 byl realizován první rok pilotního metodicko-rozvojového projektu Home-
Visiting v ohrožených romských rodinách.  V následujících dvou letech je plánováno jeho
pokračování. 
Projekt se zaměřuje na posilování dovedností romských rodičů ohrožených různou mírou
sociálním vyloučením v období před narozením dítěte, v raném a/nebo předškolním věku
jejich dětí. 

C Í LE  PROJEKTU :  
•  Posílit a zplnomocnit ohrožené romské rodiče, 

aby pochopili a byli schopni zajistit podmínky pro
zdravý vývoj dítěte a stimulaci jeho vývoje ve
všech oblastech. 

• Posílit inkluzi těchto dětí do předškolního a školního „mainstreamingového“ vzdělávacího systému.
• Ovlivnit praxi prostřednictvím vypracování a šíření metodických doporučení a vzdělávacích modulů pro

odborníky.
Při práci s dětmi a jejich rodiči jsou využívány metody sociální, sociálně a speciálně pedagogické práce
rozšířené o interkulturní dimenzi (pilotáž spolupráce s romskou asistentkou/mediátorkou, reflexe di-
menzí národních kultur dle Hofstedeho). 

V  RÁMCI  PROJEKTU  BYLY  POŘÁDÁNY DVĚ  AKCE  PRO ODBORNOU VEŘEJNOST:
• Workshop na téma „Interkulturní odlišnosti a jak je reflektovat při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“, Praha 7. 6. 2012. 

Na workshopu měli účastníci příležitost například seznámit se s interkulturním ledovcem a zamyslet se nad odlišnostmi v komunikaci
lidí z odlišného sociokulturního prostředí na základě krátké filmové ukázky.

• Diskusní seminář, Praha 20.11. 2012. Na diskusním semináři byly prezentovány zkušenosti s terénní prací s dětmi v raném 
a předškolním věku a jejich rodiči, osobní zkušenosti romské asistentky, síťování při vyhledávání ohrožených dětí a jejich matek. 
Následovala diskuse na téma motivace a důvěra romských matek, zařazování dětí do předškolních a školních aktivit atp.

Do home-visitingu bylo zahrnuto 26 rodin, z toho 39 dospělých, 24 dětí v raném věku a 10 dětí v předškolním věku. 
Místem realizace projektu bylo hlavní město Praha, úzká spolupráce probíhala s MČ Praha 14.

Projekt byl podpořen Early Childhood Programem OSF a Nadací Open Society Fund Praha.

10
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Vzdělávací a metodický program
V RÁMCI  VZDĚLÁVAC ÍCH  A  METOD ICKÝCH AKT IV I T  STŘEP  REAL I ZUJE :  
•  Vzdělávací akreditované programy 
•  Vzdělávací programy na klíč 
•  Metodické konzultace 
•  Odborné semináře, konference (aktivní účast, realizace STŘEPem viz. vybrané kapitoly výroční zprávy)

VZDĚLÁVAC Í  AKRED I TOVANÉ  PROGRAMY:
•  Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. č. akreditace 2008/533-SP, rozsah 50 hodin

– místo realizace Zábřeh na Moravě – na zakázku FOD (červen–červenec 012) 
• Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele č. akreditace 2012/0665-PC/SP, rozsah 6,5 hodin

– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (září 2012)
 – místo realizace Jilemnice, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (říjen 2012)
– místo realizace Praha, na zakázku města Brandýs nad Labem (prosinec 2012)              

• Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi č. akreditace
2009/357 – SP, rozsah 30 hodin
– místo realizace Aš, na zakázku města Aš (duben–červen 2012)
– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (duben–červen 2012)
– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (říjen–prosinec 2012)

METOD ICKÉ  KONZULTACE :
• DOMUS – Centrum pro rodinu v Plzni (kontinuálně)
• Salinger, o.s. v Hradci Králové (kontinuálně)
• Kancelář veřejného ochránce práv, dvoudenní den zaměřený na případové konference, 11. –12. 9. 2012, Brno

POŘÁDÁNÍ  WORKSHOPŮ,  SEMINÁŘŮ (REAL I ZÁTOR  STŘEP) :
•  Home-Visiting v ohrožených romských rodinách „Interkulturní odlišnosti a jak je reflektovat při práci s ohroženými dětmi 

a jejich rodinami“, dne 7. 6. 2012, Praha
• Home-Visiting v ohrožených romských rodinách Diskusní seminář, dne 20. 11. 2012, Praha
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P Ú ČAST  NA  KONFERENC ÍCH :
• Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe VI., dne 17. 5. 2012, Pardubice, Věra Bechyňová – příspěvek, realizátor Univerzita

Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní.
• Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů XII., ve dnech 10.– 11. 10. 2012, Brno, Věra Bechyňová – workshop, realizátor

Triáda, o.s.
• Aktuální otázky rodinné politiky a praxe III., ve dnech 29.–30. 11. 2012, Plzeň, Věra Bechyňová – moderování, realizátor DOMUS,

o.s. – Centrum pro rodinu.

Kniha Případová konference
Na podzim 2012 vyšla kniha Věry Bechyňové, ředitelky a metodičky STŘEPu, Případové konference.

Cílem knihy je seznámit odborníky pracující s ohroženými rodinami s praktickými zkušenostmi z rea -
lizace případových konferencí (PK), které mohou používat ve své práci. Definice PK poslouží jako odra-
zový můstek pro to, jak definovat a ověřit cíl PK, aby ho bylo reálné v jejím průběhu naplnit 
a naplánovat takový plán, který rodina s podporou odborníků může mezi jednotlivými PK naplňovat
bez zbytečných pocitů frustrace. Popsány jsou praktické situace, ve kterých svolání PK rodinám pomáhá.
Popis rolí odborníků, rodičů a dětí v průběhu PK napomůže zpřehlednění procesu i obsahu PK. Čtenáři
se dozvědí, na co nezapomenout při přípravě PK, jak motivovat rodiče a ostatní odborníky, aby na PK
přišli a angažovali se v jejím průběhu. Struktura a fáze PK budou obsahovat jednotlivé podněty, které
pomáhají dodržet její formální i obsahovou stránku. Příklady z praxe ukazují, jak mohou odborníci
hovořit reálně o obtížné situaci rodiny bez zbytečného obviňování a kritiky, důraz je kladen na doved-
nosti, jak hledat a pojmenovávat zdroje rodiny a jak rizika rodiny využívat coby příležitostí ke změně.
V neposlední řadě se čtenáři budou moci inspirovat ze zkušeností, jak pracovat s rodiči, příp. dětmi,
které se rozhodnou být přítomni u PK, aby se necítili frustrováni a byli schopni být aktivními partnery
odborníkům v celém průběhu, popř. v části PK. Text bude prokládán příklady z praxe a doplněn vzory
dokumentů, které jsou pro přípravu a průběh PK potřeba.

Legislativní změny
STŘEP se kontinuálně snaží samostatně i ve spolupráci s dalšími státními i nestátními subjekty ovlivňovat změny systému péče o sociálně
ohrožené děti a jejich rodiny. 
Ředitelka STŘEPu Věra Bechyňová pracovala jako:
• členka Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva,
• členka Komise Rady HMP pro rodinnou politiku.

12
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (UVEDENO V TISÍCÍCH)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Náklady:  
•  Spotřeba materiálu 44

z toho kancelářské potřeby 23
drobné potřeby 21

•  Spotřeba energie 54
•  Cestovné 60 
•  Ostatní služby 875

z toho nájem kanceláří                     274
telefony                                 105
účetní, daň. a audit. sl.         316
správa sítě, ins.práce PC,..      129
supervize                              24
tisk                                         15
poštovné                                   4
poplatky bank. účet                   7

•  Mzdové náklady                 3.069
•  Zákonné soc.náklady         1.004
•  Ostatní náklady                      12
Náklady celkem 5.118

Výnosy: 
•  Vzdělávání STŘEP 358
•  Středočeský kraj 1.203
•  Úroky z bank. účtů 8
• Přijaté dary a dotace 3.729

v tom Fragilis 50
MPSV                               2.071
MHMP                                  611 
MČ – Praha 3                          30
MČ – Praha 8                          20
MČ – Praha 10                        20
MČ – Praha 14                        25
Město Kladno                      100
Nadace Sirius                     124 
Nadace OSF               678

Výnosy celkem                         5.298
Rozdíl                                                             180

ROZVAHA
Aktiva:  
•  Krátkodobý majetek 3.197

z toho pohledávky 64
finanční majetek 3.054
jiná aktiva 79     

Aktiva celkem 3.197

Pasiva:  
•  Vlastní zdroje                         2.400

z toho jmění 2.220
výsledek hospodaření 180

• Cizí zdroje – jiná pasiva 797
Pasiva celkem                             3.197
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Činnosti STŘEPu v roce 2012 podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát města Kladna

MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 10, Praha 14
Nadace Sirius

Nadace Open Society Fund Praha
Early Childhood Program OSF 

Nadační fond Fragilis
IP „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR

ZA VEŠKEROU PODPORU VŠEM MOC HEZKY DĚKUJEME

Adresy a kontaktní osoby 
Středisek pomoci dětem a rodinám

MGR. JANA EVANOVÁ VĚRA BECHYŇOVÁ, DIS.
Rooseveltova 1365 Řehořova 10

272 01 Kladno 130 00 Praha 3
Tel/fax: 313 516 450 Tel/fax: 224 224 361
GSM: 724 262 401 GSM: 724 262 403

e-mail: strep.kl@centrum.cz e-mail: strep@centrum.cz 
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