
...dáváme šanci šanci

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 3

Výroční zpráva 2013_Sestava 1  17.06.14  10:55  Stránka 1



Zpráva o činnosti za rok 2013

STŘEP, o. s. 
Ceské centrum pro sanaci rodiny

STŘEP, c. a.
The Czech Centre for the Improvement of the Family Life

Buková 2540/24, 130 00 Praha 3
Česká republika

Telefon/Fax: +420 224 232 261
Telefon/Fax: +420 224 224 361

strep@centrum.cz
www.strep.cz

Bankovní spojení: 1930656369/0800

ICO: 63111918

...dáváme šanci šanci

ZP
RÁ

VA
 O

 Č
IN

NO
ST

I Z
A 

RO
K 

20
13

Výroční zpráva 2013_Sestava 1  17.06.14  10:55  Stránka 2



Poslání o. s. STŘEP ............................................................................................................. 4

Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................................... 5

Orgány sdružení.................................................................................................................. 6

Obsah činnosti ................................................................................................................... 6

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...........................................................................7

Středisko Praha................................................................................................................... 7

Středisko Kladno ................................................................................................................. 7

Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce..................................................... 8

Prevence dopadu traumatických situací ................................................................................... 9

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách ........................................................................9

Porozumění + limit x napomínání + tresty ............................................................................ 10

Studijní cesta .................................................................................................................... 11 

Legislativní změny ............................................................................................................ 11

Vzdělávací a metodický program ......................................................................................... 12

Výrok auditora ...................................................................................................................13

Vybrané údaje z účetní závěrky ............................................................................................14

Loga a poděkování sponzorům .............................................................................................15

Adresy Středisek pomoci dětem a rodinám ............................................................................15

OB
SA

H
3

Výroční zpráva 2013_Sestava 1  17.06.14  10:56  Stránka 3



“
„

ST
ŘE

P

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 tak reaguje na problém/skutečnost, že rodiny, které se často po generace potýkají s psychosociálně-ekonomickými riziky, nedokáží
samy bez pomoci přerušit bludný kruh sociálního selhávání, zanedbávání dětí a dalšího negativního chování.

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

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá
nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.

Lev Nikolajevič Tolstoj
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY

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

Původně mělo úvodní slovo naší výroční zprávy znít pouze
pozitivně. Než jsem se byla minulý týden podívat v azylovém
domě pro matky s dětmi v jednom městě asi sto kilometrů
od Prahy. I když si myslím, že lokalita není důležitá…Když
jsem mluvila s ženami, které zde byly několik let, některé
děti se zde narodily a pravděpodobně odsud půjdou i do
školy, uvědomila jsem si, jakou sílu a odvahu v sobě musí
najít, aby tuto situaci změnily. A co my jsme všechno mohli
udělat předtím, než se tam dostaly. A co můžeme dělat teď.
A co všechno dělá pro tyto rodiny STŘEP. Smekám před jejich
prací a jsem ráda, že alespoň takto mohu být její součástí.
Držím palce do dalších roků i v této těžké době. 

Magdaléna Skřivánková
Předsedkyně správní rady STŘEP, o.s. 
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občanského sdružení STŘEP v roce 2013

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
• PhDr. Olga Havránková

Ředitelka
• Věra Bechyňová, DiS. 

Obsah činnosti
• 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)
• Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti (středisko Praha)
• Home-Visiting v ohrožených romských rodinách (středisko Praha)
• Porozumění + limit x napomínání + tresty (středisko Kladno)
• Vzdělávací a metodický program (středisko Praha)
• Legislativní změny (středisko Praha)

STŘEP svou činnost 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 mobilních týmů pro
děti, které se nacházejí v traumatizujících situacích, vzdělávání v interkulturním kontextu atp. 
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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.

Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podpora v péči o dítě a ve výchovném stylu (komunikace, nastavování

přiměřených hranic a jejich dodržování, zajištění bezpečného prostředí atp.).
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora v komunikaci s úřady, se zaměstnavateli, s širší 

rodinou, se sousedy a obecně se širší komunitou, ve které rodina žije, zprostředkování kontaktu na další odborníky, doprovody 
na relevantní instituce atp.

• Sociálně terapeutické činnosti nácvik rodičovského chování v návaznosti na pracovně výchovnou činnost s dospělými atp.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – komunikace s OSPOD, 

s opatrovnickými soudy, řešení dluhové problematiky atp.
Nedílnou součástí poskytování služeb je vyhodnocování situace dítěte a rodiny a multidisciplinární spolupráce (případové konference,
setkání nad případem atp.).

SOC I Á LNĚ  AK T I V I Z AČN Í  S LUŽBY  V  ROCE  2013  
Středisko pomoci dětem a rodinám Praha, počet pracovníků: 6

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
248 143 105

Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno, počet pracovníků: 2, 3

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
123 38 85

Od 10. 3. 2011 do 30. 11. 2013 bylo poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi kladenským střediskem podporováno
z IP „Základní síť sociálních 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, 2013
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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 města Kladna
Magistrát hl. m. Prahy Městská část Praha 2
Městská část Praha 8 Městská část Praha 14
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, společné porady s klíčovými sociálními pracovníky OSPOD, případně s personálem
ústavních zařízení.
Ředitelka STŘEPu spolupracovala s OSPOD jednotlivých MČ na přípravě a moderování případových konferencí, na podpoře motivace rodičů
ke spolupráci na vyhodnocování a sestavování individuálního plánu pro dítě a rodinu během PK. Celkem v Praze  moderovala 44 případových
konferencí, na žádost 10ti MČ.

Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno. 

Středisko Počet rodin Počet klientů

Praha 91 261

Kladno 31 115

Celkem 122 376

Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR, 
grantového programu Rodinné politiky MHMP a dotace Magistrátu Statutárního města Kladna

8
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Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti
Jedná se o pilotní metodicko-rozvojový projekt, jehož realizace probíhá na MČ Praha 8 
a 14 v úzké spolupráci s místně příslušnými OSPOD a dalšími institucemi, se kterými je dítě
a jeho rodina v každodenním přirozeném kontaktu. Pomoc mobilního týmu je určena dětem
nacházejícím se dlouhodobě v traumatizujících situacích, které již nelze účinně řešit doposud
používanými nástroji v rámci sanace rodiny.  
Hlavním principem projektu je „Pomoc za dítětem do rodiny, ne dítě z rodiny za pomocí“. 
V praxi jsou pro ohrožené děti, které jsou vytipovávány OSPOD na základě stanovených
kritérií, sestavovány mobilní týmy odborníků (psycholog/terapeut, speciální pedagog, sociální
pracovnice). Mobilní týmy poté pracují s dítětem přímo v rodině/v jeho přirozeném prostředí.
V rámci projektu STŘEP vytváří metodická doporučení, která budou obsahovat zkušenosti/
/postupy, které byly členy mobilních týmů, sociálními pracovnicemi OSPOD, dětmi a jejich
rodiči vyhodnoceny jako přínosné a pomáhající. Tento materiál bude zveřejněn na webových
stránkách STŘEPu a Nadace Sirius.
Realizace projektu probíhá i v roce 2014. Více informací bude uvedeno po jeho vyhodnocení.

Projekt je realizován za podpory Nadace Sirius „Co je to? No přeci princ, 
který má rád slané brambůrky.“ 

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách
V roce 2013 probíhala realizace druhého roku pilotního metodicko-rozvojového projektu Home-Visiting v ohrožených romských rodinách.  
Projekt se zaměřuje na posilování rodičovských 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.

Hlavní aktivitou je práce s rodiči a dětmi v jejich přirozeném domácím prostředí. 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 dimenzí národních kultur dle Hofstedeho).
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Kapacita projektu je 25 rodin za rok. Na základě průběžného vyhodnocování 
s rodiči a dětmi jsou zřejmé pokroky v rodičovských dovednostech, jak rozvíjet 
své děti v každodenním životě. Daří se též zařazování dětí do předškolní přípravy,
do přípravných tříd „mainstreamingových“ škol a následně do prvních tříd.

Dále jsou v rámci projektu realizovány aktivity zaměřené na šíření tématu raného
vývoje dítěte v interkulturním kontextu do romské komunity a mezi budoucí
odborníky, kteří s romskou komunitou pracují/budou pracovat. Ve spolupráci 
s romskou mediátorkou byly uspořádány na MČ Praha 14 dvě ženské skupiny 
zaměřené na téma mateřství, vývoje dítěte a výchovného stylu. Dále STŘEP 
zrealizoval metodický vstup pro studenty Evangelické akademie v Praze. 

V rámci projektu STŘEP vytváří metodická doporučení, která budou po ukončení
třetího roku projektu zveřejněna na webových stránkách.

Projekt je podpořen Nadací Open Society Fund Praha 
a Open Society Foundations

Porozumění + limit x napomínání + tresty
STŘEP začal s realizací přípravných prací tohoto projektu v prosinci 2013. Projekt se zaměřuje na pilotní ověření proaktivních přístupů 
v sociálně terapeutické práci s dětmi, které mají potíže v chování/v komunikaci s kolektivem ve třídě, s pedagogy, záškoláctvím.
Chování těchto dětí může být opakovaně řešeno na výchovných komisích.

Vlastní realizace probíhá v roce 2014.

Projekt je financován ze Sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti
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Studijní cesta se zaměřením 
na interkulturní sociální práci a vzdělávání
STŘEP ve spolupráci s Dr. Christinou Rodell Olgac (Södertörns University, 
Stockholm) pořádal v březnu 2013 týdenní studijní cestu do Stockholmu. 
Jednalo se o profesně-rozvojovou aktivitu určenou pro neziskové organizace,
které realizují projekty včasné péče (podpořeny Nadací Open Society Fund
Praha a Open Society Foundations) a odborníky zaangažované v sociální/
/pedagogické a komunitní práci s romskou komunitou (celkem 10 účastníků). 
Program zahrnoval následující oblasti z perspektivy včasné péče: inkluzivní, 
interkulturní přístupy v sociální a pedagogické práci, strategie a praxe pro
posílení participace Romů ve vzdělávání a sociální práci, podporu rodičů, 
přístupy k práci s tzv. „hard to reach“ komunitami a marginalizovanými
skupinami, kvalifikační programy. 

Účastníci měli příležitost navštívit organizaci Save the Children, muzeum 
v Uppsale realizující vzdělávací program zaměřený na romskou kulturu, 
komunitní školu Roma Culture Class. Dále byl pro ně zorganizován dvoudenní
workshop na  Södertörns University zaměřený na výše uvedená témata.

Účastníci hodnotili studijní cestu jako příležitost pro získání inspirace/podnětů
pro svou práci, které mohou dále rozvíjet. 

Projekt byl financován z Open Society Foundations

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
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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 2012/1158-PC/SP, rozsah 50 hodin

– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (leden–květen 2013)
– místo realizace Písek, na zakázku o.s. Arkáda (srpen– říjen 2013) 

• 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 (únor 2013)
– místo realizace Beroun, na zakázku města Beroun (duben 2013)
– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (červen 2013)

• Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi č. akreditace
2009/357 – SP, rozsah 30 hodin
– místo realizace Plzeň, na zakázku o.s. Domus – Centrum pro rodinu (březen–květen 2013)
– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (březen–květen 2013)

• Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi č. akreditace
2013/0571-PC/SP, rozsah 30 hodin
– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (říjen 2013 – leden 2014)              

METOD ICKÉ  KONZULTACE :
• DOMUS – Centrum pro rodinu v Plzni (kontinuálně)
• Salinger, o.s. v Hradci Králové (kontinuálně)

AKT IVN Í  ÚČAST  NA  KONFERENC ÍCH :
• Sanace rodiny a její další podpora, dne 11.9.2013, Ústí nad Labem, Věra Bechyňová – příspěvek, realizátor KÚ Ústeckého

kraje
• Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů XIII., ve dnech 25.– 26. 9. 2013, Brno, Věra Bechyňová – workshop,

realizátor Triáda, o.s.
• Aktuální otázky rodinné politiky a praxe IV., ve dnech 28.-29.11. 2013, Plzeň, Věra Bechyňová – moderování konference,

kulatého stolu a vlastní příspěvek, realizátor DOMUS – Centrum pro rodinu
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (UVEDENO V TISÍCÍCH)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Náklady:  
•  Spotřeba materiálu 42

v tom kancelářské potřeby 16
drobné potřeby 26

•  Spotřeba energie 33
•  Cestovné 81 
•  Ostatní služby 1.464

v tom nájem kanceláří                     307
telefony                                 107
účetní, daň. a audit. sl.         423
správa sítě, ins.práce PC,..      55
supervize, psycholog                              98
tisk                                         13
poštovné                                   6
pracovní cesty 272
poplatky bank. účet, kurz. rozd.              27
ostatní služby 155

•  Mzdové náklady                 3.707
•  Zákonné soc. náklady         1.171
•  Zákonné pojištění                     14
Náklady celkem 6.511

Výnosy: 
•  Vzdělávání STŘEP 378
•  IP SČK_služby                    1.339
•  Ostatní výnosy 4
• Přijaté dary a dotace 4.916

v tom MPSV                               2.063
MHMP                                  592 
MČ – Praha 14                        26
Město Kladno                          80
MČ – Praha 8                          50
MČ – Praha 2                          20
Drobní dárci                           50
NROS Pomozte dětem             18
Nadace Sirius                    1.006 
Nadace OSF                       1.010

Výnosy celkem 6.636
Výsledek hospodaření (zisk) 125

ROZVAHA
Aktiva:  
•  Krátkodobý majetek 3.610

v tom pohledávky 157
finanční majetek 2.926
jiná aktiva 527    

Aktiva celkem 3.610

Pasiva:  
•  Vlastní zdroje                         2.525

v tom jmění  celkem 2.400
výsledek hospodaření 125

• Cizí zdroje 1.085
v tom krátkodobé závazky 147

jiná pasiva 938
Pasiva celkem                             3.610

Výroční zpráva 2013_Sestava 1  17.06.14  10:57  Stránka 14



15

Činnosti STŘEPu v roce 2013 podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl.m. Prahy
Magistrát města Kladna

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

Nadace Open Society Fund Praha
Open Society Foudations

Sbírka Pomozte dětem organizovaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti
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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