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Poslání
Občanské sdružení STŘEP je nestátní nezisková organizace,
jejíž veškeré aktivity směřují na pomoc a podporu dětem, kte-
ré jsou ohroženy zanedbáváním péče a následně odebrá-
ním z rodin do ústavů. Jedná se o děti ohrožené sociálním
vyloučením a sociální služby poskytované o. s. STŘEP jsou
aktivním nástrojem k získání nebo znovunabytí důstojného
místa ve společnosti pro ně i celou jejich rodinu. Svou činnost
sdružení realizuje a rozvíjí od roku 1995.
Hlavní činností o. s. STŘEP je poskytovat sociální služby výše
uvedené cílové skupině, usilovat o jejich rozvoj, zabezpečo-
vat jejich kvalitu a podílet se na jejich replikaci.
Dále STŘEP rozšiřuje moderní metody sociální práce s rodi-
nami ohroženými sociálním vyloučením prostřednictvím
vzdělávacích programů pro pracovníky pomáhajících profe-
sí ve státních, obecních i nestátních neziskových organiza-
cích.
V neposlední řadě STŘEP prosazuje myšlenky rozvoje kvalit-
ních sociálních služeb jako aktivního nástroje sociálního za-
čleňování rizikových rodin s dětmi do legislativních úprav.
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Motto:
„… a když zkusíte lidi chválit místo kritiky nebo odsudku, za-
čnou se s nimi dít změny …“

Slovo ředitelky
Ohlížíme se za rokem 2005, kdy uplynuto deset let od zalo-
žení občanského sdružení STŘEP. Zdá se, že celý tento čas
uběhl jako sen, ale byl zaplněn intenzivní prací celého týmu,
který se sice v čase měnil, ale zásadní poselství sdružení
bylo vždy jasné – uvést sanaci ohrožených rodin s dětmi do
praxe a do české legislativy.
První profesionální krůčky STŘEP udělal v dubnu 1997, po
získání minimální důvěry nadací a státních institucí, kdy byly
poprvé ochotny podpořit “naivně-idealistický” projekt, který
nabízel pomoc dětem v rodinách, které mají těžkosti s jejich
výchovou a hrozí jim proto odebrání do dětských domovů.
Každoročně STŘEP svou práci statisticky vyhodnocoval
a snažil se upravovat metodiku podle potřeb klientů i státních
institucí. Pomalu ale jistě se začal stávat součástí sociální sítě
služeb nejdříve v Praze a po roce 2000 postupně i ve měs-
tech Beroun a Kladno, kde provozuje svá regionální středi-
ska.
Díky porozumění a spolupráci s MPSV se podařilo do před-
lohy zákona o sociálních službách zapracovat aktivační
služby pro rodiny, se kterými bude počítat i novela zákona
o sociálně-právní ochraně, která je na sklonku roku 2005
u konce svého legislativního procesu.
Zdá se, že se sociálně ohroženým dětem a jejich rodinám
stále více blýská na časy a že se sociální práce v rodině sta-
ne nástrojem, který do nich přinese klid, podporu a důvěru
v sebe sama.
Dovoluji si na tomto místě upřímně poděkovat Vám všem, kte-
ří jste STŘEP po celý čas jeho dosavadní cesty podporovaly
finančně, morálně, radami, důvěrou i spoluprací. Tvoříte se
STŘEPem společný celek, který přináší pomoc ohroženým ro-
dinám s dětmi.
Také děkuji kolegyním, které ve STŘEPu pracují nebo s námi
pracovaly určitý čas. Vážím si jejich pracovitosti, zdravé
otevřenosti k novým věcem a k práci na sobě. Tyto jejich
vlastnosti otevírají STŘEPu cestu k porozumění potřebám oh-
rožených rodin a jsou základními „tvůrci“ metodiky nového
fenoménu v sociální práci – sanace rodiny.

S upřímným díkem
Věra Bechyňová

ředitelka občanského sdružení
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Orgány sdružení a obsah činnosti
občanského sdružení STŘEP

v roce 2005

Orgány sdružení

Správní rada
PhDr. Helena Chvátalová (novinářka) – předsedkyně
Mgr. Magdaléna Skřivánková (sociální pracovnice) –

místopředsedkyně
Mgr. Terezie Cupáková (sociální pedagožka) – členka

PhDr. Alena Sojková (novinářka) – členka
PhDr. Jarmila Hubičková (antropoložka) – členka

Revizní komisařka
Mgr. Marta Konvičková – sociální pedagožka

Supervizor
PhDr. Zdeněk Rieger –

rodinný terapeut, akreditovaný supervizor

Ředitelka
Věra Bechyňová, DiS. – sociální pracovnice

Obsah činnosti

• Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou oh-
rožené sociálním vyloučením (Střediska pomoci dětem a rodinám v Pra-
ze, Kladně a Berouně)

• Provinění – probační program (Praha, Kladno, Beroun)
• Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno (Kladno, Praha, Středočeský

kraj)
• Vzdělávací a metodický program (Praha)
• Zahraniční spolupráce (Praha, Kladno, Beroun)
• Legislativní změny (Praha)
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Víceúrovňový program sociálních
služeb pro rodiny s dětmi, které jsou

ohrožené sociálním vyloučením

Jedná se o program složený z projektů, které mohou být
samostatně či v kombinaci prevencí nebo alternativou k ode-
bírání dětí z rodin do ústavů. Jejich realizace zvyšuje kvalitu
života dětí i celé rodiny, posiluje efektivitu sociálně-právní
ochrany dětí a snižuje počty dětí v ústavních zařízeních,
příp. v nich dětem zkracuje jejich pobyt na dobu bezpodmí-
nečně nutnou.

Cíle Víceúrovňového programu:

• aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat ve vlastní rodině a ne-
dostaly se do systému soudních řízení, výkonů rozhodnutí
a ústavní výchovy,

• aby se děti, které žijí mimo vlastní rodinu (a� na základě
dobrovolného pobytu, předběžného opatření nebo pra-
vomocně nařízené ústavní výchovy) mohly vrátit zpět do
bezpečného prostředí svého domova,

• aby doba oddělení dětí od vlastní rodiny byla co nejkratší
(s podmínkou predikce udržitelnosti kvality rodinného pro-
středí),

• aby děti vyrůstající v jakýchkoli zařízení pobytového typu
byly oddělením od rodiny deprivovány v co nejmenší
míře,

• aby rodiče dětí žijících mimo vlastní rodinu neztráceli
svou rodičovskou roli a dostali šanci ji posilovat, i když
jsou momentálně od dětí odděleni,

• aby byla stále více posilována multidisciplinární spoluprá-
ce mezi odborníky zabývajícími se sociálně-právní ochra-
nou a dalšími psychosociálními či jinými službami, jako
nejúčinnější nástroj k naplnění výše uvedených cílů.

Skladba Víceúrovňového programu:

• Doprovázení rodin – alternativa k umís�ování dětí mimo
domov

• Dejme šanci šanci – projekt rané intervence
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Celý program vznikl jako reakce na vysokou institucionali-
zaci péče o sociálně ohrožené děti v rizikových rodinách
a na absenci sociálních služeb, které by dopady rizik prame-
nící z dlouhodobě obtížné sociální situace rodiny zmírnily
a nebo odvrátily.

Obě úrovně programu jsou realizovány v Střediscích po-
moci dětem a rodinám v Praze, Berouně a Kladně.

Kvalitu práce ve všech střediscích garantuje závazným
vnitřní dokument sdružení – Standardy kvalitní praxe. Praž-
ské středisko bylo zařazeno v březnu 2003 do projektu Pilot-
ních inspekcí kvality sociálních služeb MPSV ČR se ziskem
87,5 %.

Výsledky Víceúrovňového programu sociálních služeb
pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním

z rodin ze sociálních důvodů za rok 2005
(Regionální Střediska pomoci dětem a rodinám v Berouně a Kladně)

Typ situace/výchovné opatření
při vstupu do projektu

Počet
dětí

Typ situace/výchovné opatření při ukončení
spolupráce s rodinou

zůstalo změna/SD změna/PO změna/ÚV

Tíživá sociální situace 64 64* 0 0 0

Úřední dohled 6 6* 0 0 0

Soudní dohled 23 15* 0 8
6 dětí

z 1 rodony

0

Předběžné opatření (PO) 1 0 0 0 1

Ústavní výchova (ÚV) 13 11*** 2 0 0

Celkem 107 96 2 8 1

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k na-
řízení výchovného opatření

** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory
udržitelnosti změny, žádnému z těchto dětí nebyla naří-
zena ústavní výchova, ani na ni nebyl podán návrh.

*** Z 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou jich 8 pokraču-
je dále v projektu

V roce 2005 bylo do tohoto projektu v rámci obou středi-
sek zařazeno 172 osob, z toho 107 dětí Bylo realizováno
celkem 791 konzultací rodinou nebo v zájmu dítěte v mini-
mální délce 60 minut. Práce regionálních středisek má
sociálně-preventivní charakter.
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Doprovázení rodin – alternativa
k umís�ování dětí mimo domov

Cílem této úrovně programu je pomáhat zanedbávaným
dětem a jejich rodičům zlepšit rodinné a/nebo sociální pod-
mínky a zamezit tím jejich odebírání z rodin do dětských do-
movů, nebo umožnit jejich návrat zpět do kvalitativně lepších
rodinných a/nebo sociálních podmínek.

Jednotlivé sociální služby poskytované rodinám reagují
na příčiny obtíží dítěte, které následně vedou k výše uvede-
ným výchovným opatřením. Spočívají v podpoře a posilová-
ní rodičovského chování a rodičovských dovedností, ke
zlepšení úrovně výchovy dítěte, v aktivizaci rodičů a dětí k ře-
šení zpravidla řetězených sociálních obtíží, které sami bez
pomoci nedokáží řešit.

Výsledky a statistika projektu ve středisku Praha
za rok 2005

Typ situace/výchovné opatření
při vstupu do projektu

Počet
dětí

Typ situace/výchovné opatření při ukončení
spolupráce s rodinou

zůstalo změna/SD změna/PO Změna/ÚV

Tíživá sociální situace 23 23* 0 0 0

Úřední dohled 5 5** 0 0 0

Návrh na soudní dohled 1 1 0 0 0

Soudní dohled 16 16** 0 0 0

Návrh na ústavní výchovu 10 5˚ 3 0 2

Předběžné opatření (PO) 6 1˚˚ 4 0 1

Ústavní výchova (ÚV) 5 5˚˚˚ 0 0 0

Celkem 66 56 7 0 3

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k na-
řízení výchovného opatření

** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory
udržitelnosti změny, žádnému z těchto dětí nebyla naří-
zena ústavní výchova, ani na ni nebyl podán návrh, ro-
diny jsou dále zařazeny do projektu.

˚ Čtyři z rodin pokračují dále v projektu.
˚˚ Rodina pokračuje dále v projektu.
˚˚˚ Tři z rodin pokračují dále v projektu.

V roce 2005 bylo do tohoto projektu zařazeno 119
osob, z toho 66 dětí Bylo realizováno celkem 560 konzul-
tací s rodinou nebo v zájmu dítěte v minimální délce 60 mi-
nut. Projekt se stále více stává alternativou k nařízení ústavní
výchovy
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Dejme šanci šanci
– projekt rané intervence

Cílem této úrovně programu je pomáhat dětem v raném věku (0–3 roky),
které jsou ohrožené zanedbáváním péče a oddělením od matky a širší rodi-
ny do kojeneckého ústavu hned po porodu nebo v nejsenzitivnějším období
jejich vývoje. Pomáháme jim prostřednictvím pomoci jejich matkám (rodi-
čům) - rozvíjíme jejich rodičovské chování a další dovednosti potřebné k péči
o dítě. Praxe našeho projektu i zahraniční výzkumy ukazují, že nedojde-li v ra-
ném věku k porušení vztahu matka-dítě, snižuje se pravděpodobnost ubližová-
ní dětem do budoucna.

Cílovou skupinou jsou matky (rodiče) bez dostatečných sociálních doved-
ností a/nebo bez vyhovujícího rodinného zázemí, které mají v péči alespoň
jedno dítě v raném věku, nebo jim bylo z péče odebráno (nejčastěji před-
běžným opatřením), protože existovaly důvody k předpokladu, že nebudou
schopny kvalitní péče o dítě. Není bez zajímavosti, že převažují matky (rodi-
če), které samy vyrůstaly v dětských domovech nebo dysfunkčních rodinách.

V roce 2005 se podařilo díky podpoře prorodinného dotačního pro-
gramu MPSV realizovat inovativní vzdělávací část této úrovně o téma podpo-
ry otcovské role v sociálně ohrožených rodinách. Vzdělávání bylo určeno
pro odborné pracovníky všech středisek sdružení, lektory vzdělávacího pro-
gramu byli: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle, PhDr. Eduard Bakalář.

Výsledky a statistika projektu ve středisku Praha
za rok 2005

Typ situace/výchovné opatření
při vstupu do projektu

Počet
dětí

Typ situace/výchovné opatření při ukončení
spolupráce s rodinou

zůstalo změna/SD změna/PO změna/ÚV

Tíživá sociální situace 13 13* 0 0 0

Návrh na soudní dohled 1 0 1** 0 0

Soudní dohled 1 1** 0 0 0

Předběžné opatření (PO) 9 4˚ 3 0 2

Ústavní výchova (ÚV) 2 1˚ 1 0 0

Celkem 26 19 5 0 2

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani k nařízení výchovné-
ho opatření

** U těchto dětí plní dohled svůj účel v oblasti podpory udržitelnosti změ-
ny, žádnému z těchto dětí nebyla nařízena ústavní výchova, ani na ni
nebyl podán návrh, rodiny jsou dále zařazeny do projektu

˚ Rodiny pokračují dále v projektu.

Do tohoto projektu bylo v roce 2005 zařazeno 62 klientů, z toho 26 dětí
Bylo realizováno celkem 449 konzultací s rodinou nebo v zájmu dítěte v mi-
nimální délce 60 minut. Projekt je delší dobu prevencí před zanedbáváním
dětí vede ke snižování počtu dětí raného věku v ústavních zařízeních.
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Provinění

Projekt reaguje na zákon č. 218/2003 Sb. O soudnictví
ve věcech mládeže.

Cílem tohoto projektu bylo zpracování a akreditace pro-
bačního programu „Provinění“ určenému matkám s malými
dětmi nebo těhotným ženám ve věku 15–25 let, které spá-
chaly provinění v mladistvém věku. Účast v programu může
být klientce rovněž nařízena soudem nebo doporučena
v rámci probačního dohledu. Účast v probačním programu
měly v hodnoceném roce doporučenu Probační a mediační
službou Praha dvě matky s novorozenci a obě ho úspěšně
ukončily.

STŘEP obdržel akreditaci probačního programu „Provině-
ní“ na období let 2005 – 2006 od Ministerstva spravedl-
nosti ČR.

Výše uvedené části Víceúrovňového pro-
gramu byly roce 2005 podpořeny

z níže uvedených finančních prostředků:

MPSV ČR NROS-NIF – program
pro lidská práva

Magistrát hl. m. Prahy NROS – Pomozte dětem
Krajský úřad Středočeského kraje Město Beroun
Nadace Eurotel Městská část Praha 9
PPF CONSULTING a.s. Městská část Praha 10
MUDr. Robert Pleskot
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Vzdělávací a metodický program

V rámci tohoto programu jsou realizovány odborné semi-
náře na aktuální témata v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí a vzdělávací kursy pro sociální pracovníky a další pra-
covníky z pomáhajících profesí. Účastníci kursu získají sou-
bor odborných znalostí a komunikačních dovedností (např.
komunikační a motivační techniky při práci s tzv. nedobrovol-
ným klientem) v práci s dětmi a jejich rodinami ohroženými
různou mírou sociálního vyloučení. Sociální práce je vnímá-
na jako aktivní nástroj sociálního začleňování dětí i rodičů.

STŘEP má akreditaci Ministerstva vnitra ČR tří vzděláva-
cích programů průběžného vzdělávání pro úředníky státní
správy.

Realizované semináře:
• Kasuistický seminář „Děti do ústavů nepatří“ realizova-

ný ve spolupráci s Nadací Eurotel pod záštitou Anny Ša-
batové, zástupkyně veřejného ochránce práv – na
semináři byl prezentován příběh rodiny, který by bez kva-
litní multidisciplinární spolupráce velmi pravděpodobně
nedopadl zrušením ústavní výchovy dítěte. Na semináři
osobně prezentovali svou roli v týmu jednotliví zaintereso-
vaní odborníci.

Seminář byl podpořen z finančních
prostředků:

Nadace Eurotel PPF CONSULTING, a.s.
NROS – NOF Program pro lidská práva

Realizované kursy:
• Kurs Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (psycho-

sociální výcvik) č. akreditace AK I./PV-436/2004 – ur-
čený pro sociální pracovníky oddělení péče o rodinu
a dítě, kurátory pro děti a mládež a další pracovníky po-
máhajících profesí v oblasti práce s rodinami z NNO.
Rozsah kursu byl 50 výcvikových hodin, místo realizace –
Ostrava (leden–únor, dokončení vzdělávacího kursu
z roku 2004), Praha (únor–červen 2005).

• Pracovníci sdružení v hodnoceném roce spolupracovali
na dalším vzdělávání pracovníků státní správy s Institutem
pro místní správu v Praze a Trialogem – poradenské cen-
trum v Brně.
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Příklad dobré praxe v mikroregionu
Kladno

STŘEP je nositelem projektu Příklad dobré praxe v mikrore-
gionu Kladno, jehož účastníky jsou sociální pracovníci OS-
POD Magistrátu města Kladna, ředitelé a/nebo vychovatelé
z dětských domovů Korkyně, Sázava, Pyšely, Dobřichovice-
Lety, Ledce, sociální pracovnice a psycholožka kojeneckého
ústavu v Kladně a pracovníci pomáhajících profesí kladen-
ských NNO.

Právě tito odborníci začali v září 2005, za finanční pod-
pory Evropského sociálního fondu EU, státního rozpočtu
České republiky a Nadace Eurotel, společně pracovat na
přípravě jednotné a vzájemně propojené metodiky v rámci
tohoto projektu. Projekt tvoří – úvodní se-
minář, společné vzdělávání a odborná česko-francouzská
konference. Stěžejní částí projektu je česko-francouzské
vzdělávání, v rámci kterého účastníci projektu získají inspira-
ci na základě ověřené praxe francouzských lektorek o efek-
tivní komunikaci a podpoře klientů, o metodách
a možnostech snižování citové deprivace dětí v zařízeních
pro výkon ústavní výchovy a o tom, jak podporovat a kvalita-
tivně měnit chování rodičů tak, aby jim mohly být děti vráce-
ny zpět do péče. Nedílnou součástí je i vzájemná
spolupráce odborníků postavená na důvěře, partnerství, res-
pektování společné metodiky, uzavírání a dodržování do-
hod, včetně dodržování lidských práv klientů.

Cílem projektu je vytvoření metodického postupu jak v ob-
lasti práce zúčastněných institucí kvalitněji a efektivněji po-
máhat dětem prostřednictvím podpory jejich vlastní rodiny
v rámci kladenského regionu za stávající legislativní úpravy.

Vytvořená metodika bude na česko-francouzské konferen-
ci v březnu 2007 nabídnuta k využití i ostatním regionům
v České republice.

Projekt má vlastní webové stránky www.prikladdobrep-
raxe.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem EU

a státním rozpočtem ČR a Nadací Eurotel.
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Zahraniční spolupráce

V září 2005 byly pozvány ředitelka sdružení a její zá-
stupkyně na 10. Evropskou regionální konferenci o CAN po-
řádanou ISPCAN. Na této konferenci mělo sdružení
příležitost prezentovat svou činnost formou přednášky
a workshopu na témata Současný stav péče o ohrožené děti
v ČR, plánované legislativní změny v této oblasti, na kterých
STŘEP participuje a představení raně-intervenčního pro-
gramu sdružení. Tento program byl představen i na postero-
vé prezentaci.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků:
PPF CONSULTING a.s.       ISPCAN

Legislativní změny

O. s. STŘEP se kontinuálně snaží samostatně i ve spolu-
práci s dalšími státními i nestátními subjekty usilovat o změnu
systému péče o klienty (příjemce) sociálních služeb s důra-
zem na cílovou skupinu sociálně ohrožených dětí (zejména
novely zákonů o sociálně-právní ochraně dětí, o výkonu ús-
tavní a ochranné výchovy, o sociálních službách).

Za výrazný úspěch považuje zařazení aktivačních služeb
pro rodiny s dětmi ohroženými sociálním vyloučením do při-
pravovaného paragrafového znění zákona o sociálních služ-
bách a do novely zákona o sociálně právní ochraně dětí.
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Účetní údaje

Vybrané údaje z účetní závěrky
(uvedeno v tisících)

Výkaz zisků a ztrát

Náklady:
• Spotřeba materiálu 287

z toho
kancelářské potřeby 73
drobný majetek 195

• Spotřeba energie 124
• Opravy a údržba 7
• Cestovné 75

z toho
služební cesta Berlín 14
služební cesty Ostrava 10
cestovné zahr. lektorek 26

• Ostatní služby 765
z toho
nájem kanceláří 175
telefony 142
účetní a daňové služby 166
vzdělávání zaměstnanců 91
konference Berlín 40
supervize 16
odborný tisk 4

• Mzdové náklady 1 776
• Zákonné soc.náklady 599
• Ostatní náklady 8

Náklady celkem 3 641

Výnosy:
• Příjmy za služby 96

z toho
vzdělávání STŘEP 81

• Úroky z bank.účtů 23
• Přijaté dary a dotace 2.980

v tom
MPSV 1 417
MHMP 480
KÚ Středočeský kraj 625
ESF OPRLZ 101
Nadace Eurotel 200
NROS - Pomozte dětem 88
MČ – Praha 10 30
MČ – Praha 9 15
Město Beroun 13
drobní dárci 11

• Čerpání fondů
PPF 124
Nadace Eurotel 438

Výnosy celkem 3 661
Rozdíl 20
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Rozvaha

Aktiva :
• Dlouhodobý nehmotný majetek 97
• Dlouhodobý hmotný majetek 284
• Oprávky k dl.majetku −381
• Krátkodobý majetek 2 512

z toho
pohledávky 117
finanční majetek 2 276
jiná aktiva 119

Aktiva celkem 2 512

Pasiva :
• Vlastní zdroje 2 025

z toho
jmění 1 067
fondy 938
výsledek hospodaření 20

• Cizí zdroje 487
v tom
krátkodobé závazky 437
jiná pasiva 50

Pasiva celkem 2 512

Za veškerou podporu všem moc hezky děkujeme
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Adresy a kontaktní osoby
Středisek pomoci dětem a rodinám:

Yveta Šteruská
Sítná 3105 - KOKOS

272 01 Kladno
Tel/fax: 313 516 450
GSM: 724 152 607

e-mail:

Pavla Doubková, DiS.
Plzeňská 117

266 01 Beroun
Tel/fax: 311 611 551
GSM: 602 570 302

e-mail:

Věra Bechyňová, DiS.
Senovážná 2

110 00 Praha 1
Tel: 224 232 261
Fax: 224 224 361

e-mail: strep@centrum.cz





© STŘEP 2006
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