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Motto: 

„ … Nezabýváme se svalováním viny na rodiče, 
lidé vždy dělají to, co považují za nejlepší. 
Zdokonalit rodinu je nejtěžší, 
nejkomplikovanější práce na světě…“

V. Satirová

Poslání

Občanské sdružení STŘEP je nestátní nezisková organizace, jejíž veškeré aktivity
směřují na pomoc a podporu dětem, které jsou ohroženy zanedbáváním péče
a následně odebráním z rodin do ústavů. Jedná se o děti ohrožené sociálním
vyloučením a sociální služby poskytované o.s. STŘEP jsou aktivním nástrojem k zís-
kání nebo znovunabytí důstojného místa ve společnosti pro ně i celou jejich rodi-
nu. Svou činnost sdružení realizuje a rozvíjí od roku 1995.
Hlavní činností o.s. STŘEP je poskytovat sociální služby výše uvedené cílové skupi-
ně, usilovat o jejich rozvoj, zabezpečovat jejich kvalitu a podílet se na jejich rep-
likaci.
Dále STŘEP rozšiřuje moderní metody sociální práce s rodinami ohroženými soci-
álním vyloučením prostřednictvím vzdělávacích programů pro pracovníky pomáha-
jících profesí ve státních, obecních i nestátních neziskových organizacích.
V neposlední řadě STŘEP prosazuje myšlenky rozvoje kvalitních sociálních služeb
jako aktivního nástroje sociálního začleňování rizikových rodin s dětmi do
legislativních úprav.
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Slovo ředitelky

Vážení a milí,

opět nastal čas ohlédnout se za loňským rokem. Velice ráda
se s Vámi podělím o naše výsledky a rozvoj služeb v roce
2006 i o plány do roku 2007.
Jako každoročně byly naší hlavní aktivitou programy pomoci
rodinám dětí ohrožených odebráním do dětských domovů
a rodinám dětí, které se chtějí domů z dětských domovů vrá-
tit. Naše pomoc spočívá v podpoře rodičovských dovedností,
nácviku rodičovského chování a zvládání dalších sociálních
situací, které dělají rodinám těžkosti a jsou, nebo by mohly
být, příčinou odebrání dětí do dětských domovů. Nedáváme
„náplasti na úrazy“, ale nabízíme možnosti “prevence nebo
léčení zranění“. Uvnitř výroční zprávy zjistíte, že je naše
práce užitečná nejvíce tam, kde k oddělení dětí od rodin
vůbec nedošlo, nebo jsou děti teprve krátce umístěny mimo
rodinu. 
Naší další činností je přispívat ke změně hodnot a podporo-
vat kvalitu sociální práce a dalších pomáhajících profesí
z perspektivy potřeb dítěte a zdrojů jeho rodiny – „chceme-li
pomoci dítěti, je nutné pomoci jeho rodině“. V roce 2006
jsme pokračovali v realizaci metodicko-vzdělávacího projektu
Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno, podařilo se usku-
tečnit další vzdělávání pro pomáhající profese. Pomalu se
nám daří rozpouštět hranice mezi jednotlivými profesemi
a obory. Čím dál častěji jsou týmovými partnery při řešení situ-
ací našich klientských rodin mimo sociálních pracovnic
OSPOD opatrovničtí soudci, pracovníci kojeneckých ústavů,
dětských domovů, a dalších pomáhajících institucí. 
V roce 2007 půjdeme již desátým rokem touto lehce vyšlapa-
nou cestou.
Upřímně a mnohokrát děkuji všem sponzorům, dárcům, part-
nerům i zaměstnancům sdružení za všechno co pro STŘEP,
konkrétněji pro děti a jejich rodiny v mimořádně obtížných
životních situacích, udělali a dělají. Bez Vaší důvěry a anga-
žovanosti bychom, vážení a milí, nezmohli vůbec nic…

S úctou 

Věra Bechyňová
ředitelka občanského sdružení
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Orgány sdružení a obsah činnosti
občanského sdružení STŘEP

v roce 2006

Orgány sdružení 

Správní rada

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

místopředsedkyně
Mgr. Terezie Cupáková (sociální pedagožka) – členka

PhDr. Alena Sojková (vysokoškolská pedagožka) – členka
PhDr. Jarmila Hubičková (antropoložka) – členka

Revizní komisařka

Mgr. Marta Konvičková – sociální pedagožka

Supervizoři

PhDr. Olga Havránková
PhDr. Zdeněk Rieger 
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.

Ředitelka

Věra Bechyňová, DiS. – sociální pracovnice

Obsah činnosti 

• Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny
s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením
(Střediska pomoci dětem a rodinám v Praze, Kladně
a Berouně)

• Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno 
(Kladno, Praha, Středočeský kraj)

• Diskriminace do práce s dětmi nepatří 
(Praha, Kladno, Beroun)

• Pracujme společně (Beroun)
• 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 bezpodmínečně
nutnou. 

Cíle Víceúrovňového programu:

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

• aby se děti, které žijí mimo vlastní rodinu (ať na základě
dobrovolného pobytu, předběžného opatření nebo pravo-
mocně nařízené ústavní výchovy), mohly vrátit zpět do bez-
pečného 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 sebe odděleni,

• aby byla stále více posilována multidisciplinární spolupráce
mezi odborníky zabývajícími se sociálně-právní ochranou
a dalšími psychosociálními či jinými službami, jako nejúčin-
nější nástroj k naplnění výše uvedených cílů.

Skladba Víceúrovňového programu:

• Víceúrovňový program (středisko Kladno a Beroun)
• Pracujme společně (středisko Beroun)
• Doprovázení rodin – alternativa k umisťování dětí mimo

domov ( středisko Praha)
• Dejme šanci šanci – projekt rané intervence 

(středisko Praha)
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Celý program vznikl jako reakce na vysokou institucionaliza-
ci péče o sociálně ohrožené děti v rizikových rodinách a na
absenci sociálních služeb, které by dopady rizik pramenících
z dlouhodobě obtížné sociální situace rodiny zmírnily a nebo
odvrátily. 
Kvalitu práce ve všech střediscích garantuje závazný vnitřní
dokument sdružení – Standardy kvalitní praxe. Pražské stře-
disko bylo zařazeno v březnu 2003 do projektu Pilotních
inspekcí kvality sociálních služeb MPSV ČR se ziskem 87,5%.

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace, 
tedy ani k nařízení výchovného opatření

** U těchto dětí plní soudní dohled svůj účel v oblasti
podpory udržitelnosti kvalitativní změny, žádnému 
z těchto dětí nebyla nařízena ústavní výchova, 
ani na ni nebyl podán návrh

*** Z 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou jich 8 pokračuje
dále v projektu

V roce 2006 bylo do tohoto projektu v rámci obou středisek
zařazeno 159 osob, z toho 101 dětí. Bylo realizováno cel-
kem 612 konzultací s rodinou nebo v zájmu dítěte v minimál-
ní délce 60 minut. Práce regionálních středisek je především
prevence k umísťování dětí do ústavních zařízení.

V berounském středisku byl v roce 2006 realizován dílčí roz-
víjející projekt Pracujme společně, jehož cílem byla podpora
a pomoc sociálně ohroženým dětem ve školním prostředí
a posílení multidisciplinární spolupráce odborníků v rámci
města. 

Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
při ukončení spolupráce s rodinou

Zůstalo Změna/SD Změna/PO Změna/ÚV
Tíživá sociální situace 51 51* 0 0 0
Úřední dohled 7 6* 0 0 1
Soudní dohled 28 26** 0 2 0
Ústavní výchova 15 11*** 4 0 0
Celkem 101 94 4 2 1

Typ situace/výchovné opatření 
při vstupu do projektu

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

odebráním z rodin ze sociálních důvodů 
za rok 2006

Regionální střediska Beroun a Kladno

Počet pracovníků: 4,5
Cena služby/klient/rok: Kč 10 480,-
Cena služby/dítě/rok: Kč 16 500,-
Cena výkon ÚV/dítě za rok: Kč 200 000,- až Kč 250 000,-



9

Doprovázení rodin – alternativa 
k umisťování dětí mimo domov

(středisko Praha)

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
domovů, nebo umožnit jejich návrat zpět do kvalitativně lep-
ších rodinných a/nebo sociálních podmínek.
Jednotlivé sociální služby poskytované rodinám reagují na pří-
činy obtíží dítěte, které následně vedou k nařízení ruzných
výchovných opatření. Spočívají v podpoře a posilování rodi-
čovského chování a rodičovských dovedností, ke zlepšení
úrovně výchovy dítěte, v aktivizaci rodičů a dětí k řešení zpra-
vidla řetězených sociálních obtíží, které sami bez pomoci
nedokáží řešit. 

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace, tedy
ani k nařízení výchovného opatření

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

x Obě rodiny pokračují dále v projektu 
xx Jedna rodina se 2 dětmi pokračuje dále v projektu

V roce 2006 bylo do tohoto projektu zařazeno 115 osob,
z toho 66 dětí. Bylo realizováno celkem 505 konzultací
s rodinou nebo v zájmu dítěte v minimální délce 60 minut. 

Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
při ukončení spolupráce s rodinou

Zůstalo Změna SD Změna/PO Změna/ÚV
Tíživá sociální situace 22 22* 0 0 0
Soudní dohled (SD) 23 23** 0 0 0
Návrh na ústavní výchovu 12 0 6 0 6
Předběžné opatření (PO) 5 2x 3 0 3
Ústavní výchova (ÚV) 4 5xx 0 0 0
Celkem 66 50  10 0 6

Typ situace/výchovné opatření 
při vstupu do projektu

Výsledky a statistika projektu ve středisku Praha za rok 2006

Počet pracovníků: 3
Cena služby/klient/rok: Kč 9 130,-
Cena služby/dítě/rok: Kč 15 900,-
Cena výkon ÚV/dítě za rok: Kč 200 000,- až Kč 250 000,-
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Dejme šanci šanci 
– projekt rané intervence

(středisko Praha)

Cílem této úrovně programu je pomáhat dětem v raném věku
(0–3 roky), které jsou ohrožené zanedbáváním péče a oddě-
lením od matky a širší rodiny do kojeneckého ústavu hned po
porodu nebo v nejsenzitivnějším období jejich vývoje. Pomá-
háme jim prostřednictvím pomoci jejich matkám (rodičům) –
rozvíjíme jejich rodičovské chování a další dovednosti
potřebné k péči o dítě. Praxe našeho projektu i zahraniční
výzkumy ukazují, že nedojde-li v raném věku k porušení vzta-
hu matka-dítě, snižuje se pravděpodobnost ubližování dětem
do budoucna.
Cílovou skupinou jsou matky (rodiče) bez dostatečných soci-
álních dovedností a/nebo bez vyhovujícího rodinného záze-
mí, které mají v péči alespoň jedno dítě v raném věku, nebo
jim bylo z péče odebráno (nejčastěji předběžným opatřením),
protože existovaly důvody k předpokladu, že nebudou schop-
ny kvalitní péče o dítě. Není bez zajímavosti, že převažují
matky (rodiče), které samy vyrůstaly v dětských domovech
nebo dysfunkčních rodinách. 

* U žádného dítěte nedošlo ke zhoršení situace ani
k nařízení výchovného opatření

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

x Rodina pokračuje dále v projektu

Do tohoto projektu bylo v roce 2006 zařazeno 89 osob,
z toho 39 dětí. Bylo realizováno celkem 487 konzultací
s rodinou nebo v zájmu dítěte v minimální délce 60 minut. 
K ceně služby za 1 dítě zařazené do projektuje je třeba zmí-
nit, že vzhledem k jejímu raně intervenčnímu charakteru (dítě
ve věku 0–3 roky), mají rodiče nejčastěji pouze jedno dítě.

Výsledky a statistika projektu ve středisku Praha za rok 2006
Počet pracovníků: 2
Cena služby/klient/rok: Kč 10 780,-
Cena služby/dítě/rok: Kč 24 600,-
Cena výkon ÚV/dítě za rok: Kč 200 000,- až Kč 250 000,-

Počet dětí Typ situace/výchovné opatření 
při ukončení spolupráce s rodinou

Zůstalo Změna SD Změna/PO Změna/ÚV
Tíživá sociální situace 17 17* 0 0 0
Soudní dohled (SD) 13 12** 0 0 1
Předběžné opatření (PO) 6 0 3 0 3
Ústavní výchova (UV) 2 1x 1 0 0
Celkem 39 30 4 0 4 

Typ situace/výchovné opatření 
při vstupu do projektu
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Raně intervenční projekty jsou dle našich zkušeností i zahra-
ničních výzkumů nejefektivnějšími nástroji prevence proti zane-
dbávání a týrání dětí v rodinách.

Výše uvedené části Víceúrovňového
programu byly roce 2006 podpořeny

z níže uvedených finančních 
prostředků:

MPSV ČR

Magistrát hl. m. Prahy

Krajský úřad Středočeského kraje

NROS – Pomozte dětem

Nadace O2

PPF CONSULTING a.s. 

Magistrát Kladno

Město Beroun

Městská část Praha 3

Městská část Praha 10

MUDr. Robert Pleskot – www.zdrsem.cz
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Diskriminace do práce s dětmi 
nepatří

V roce 2006 vstoupily v platnost novely zákonů o výkonu ústav-
ní výchovy a o sociálně právní ochraně dětí, na kterých STŘEP
spolupracoval. V obou zmíněných novelách se pro rodiče dětí
umístěných v ústavních zařízeních otevírají nové možnosti, které
mohou fakticky přispět ke snižování deprivace dětí umístěných
mimo rodinu a k naplňování lidskoprávních dokumentů. 
V rámci projektu vznikly na základě spolupráce týmu odborníků
(vedoucí pracovníci a metodici sociálně-právní ochrany – SPOD,
poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, dětských domovů
a diagnostických ústavů) kartičky, které jsou určeny rodičům dětí
umístěných v ústavních zařízeních. Kartičky informují rodiče jed-
noduchou formou, co je pro jejich dítě důležité. Pomáhají vyznat
se v situaci. Vysvětlují důležitost udržení kontaktu mezi rodinou
a dítětem. Poskytují informace o tom, kde hledat pomoc a pod-
poru, v praxi pomáhají naplňovat práva dětí i rodičů.
Byly vytvořeny tři verze kartiček pro rodiče tak, aby v nich byly
zastoupeny všechny instituce, které do kontaktu s rodiči vstupu-
jí – SPOD, dětské diagnostické ústavy a dětské domovy. 
Pracovníky těchto institucí STŘEP zdvořile žádá o rozesílání
kartiček rodičům v obálce spolu s informací o zahájení
správního řízení po umístění dítěte. Zároveň STŘEP otevírá
možnost dalším institucím či organizacím k využívání karti-
ček pro stejnou cílovou skupinu klientských rodin. Lze je stáh-
nout z webové adresy www.strep.cz.

Projekt je financován programem EU Transition
Facility a spolufinancován z prostředků 

PPF Consulting

Vzdělávací a metodický program

V rámci tohoto programu jsou realizovány odborné semináře
na aktuální témata v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
a vzdělávací kursy pro sociální pracovníky a další pracovní-
ky z pomáhajících profesí. Účastníci kursu získávají soubor
odborných znalostí a komunikačních dovedností ( např. komu-
nikační a motivační techniky při práci s tzv. nedobrovolným
klientem) v práci s dětmi a jejich rodinami ohroženými různou
mírou sociálního vyloučení. Sociální práce je vnímána jako
aktivní nástroj sociálního začleňování dětí i rodičů.

STŘEP má akreditaci pro své vzdělávací
programy u níže uvedených státních orgánů:
Ministerstvo vnitra ČR – čtyři vzdělávací programy
průběžného vzdělávání pro úředníky státní správy,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
– vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání
pedagogických pracovníků
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Realizované kursy:

• Kurs Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (psychoso-
ciální výcvik) č. akreditace AK I./PV-436/2004 – určený
pro sociální pracovníky oddělení péče o rodinu a dítě, kurá-
tory pro děti a mládež a další pracovníky pomáhajících pro-
fesí v oblasti práce s rodinami z NNO. Rozsah kursu byl 50
výcvikových hodin, místo realizace – Praha (červen 06 –
leden 07).

• Skladebný akreditovaný kurs Práce s rodinou v obtížné
životní situaci I.–II. (psychosociální výcvik) v rozsahu 100
výcvikových hodin byl realizován v Kladně v rámci projektu
Příklad dobré praxe v mikroregionu Kladno.

• Pracovníci sdružení v hodnoceném roce spolupracovali na
dalším vzdělávání pracovníků státní správy s Institutem pro
místní správu v Praze a TRIÁDOU, o.s. v Brně.

Příklad dobré praxe v mikroregionu
Kladno

STŘEP je nositelem projektu Příklad dobré praxe v mikroregionu
Kladno, jehož účastníky jsou sociální pracovníci OSPOD
Magistrátu města Kladna, ředitelé a/nebo vychovatelé z dět-
ských domovů Korkyně, Sázava, Pyšely, Dobřichovice-Lety,
Ledce, sociální pracovnice a psycholožka kojeneckého ústavu
v Kladně a pracovníci pomáhajících profesí kladenských NNO. 
Právě tito odborníci začali v září 2005, za finanční podpory
Evropského sociálního fondu EU, státního rozpočtu České
republiky a Nadace O2, společně pracovat na přípravě jedno-
tné a vzájemně propojené metodiky v rámci tohoto projektu.
Projekt tvoří tři základní aktivity:
úvodní seminář (realizován v roce 2005),
společné multidisciplinární vzdělávání (realizace 2006–2007),
odborná česko-francouzská konference (bude realizována
v roce 2007). 

Diskuse v pracovních skupinách
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Stěžejní částí projektu je česko-francouzské vzdělávání, v rámci
kterého účastníci projektu získají inspiraci na základě ověřené
praxe francouzských lektorek o efektivní komunikaci a podpoře
klientů, o metodách a možnostech snižování citové deprivace
dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a o tom, jak pod-
porovat a kvalitativně měnit chování rodičů tak, aby jim mohly
být děti vráceny zpět do péče. Nedílnou součástí je i vzájemná
spolupráce odborníků postavená na důvěře, partnerství, respek-
tování společné metodiky, uzavírání a dodržování dohod, včet-
ně dodržování lidských práv klientů. 
Cílem projektu je vytvoření metodického postupu jak v oblasti
práce zúčastněných institucí kvalitněji a efektivněji pomáhat
dětem prostřednictvím podpory jejich vlastní rodiny v rámci kla-
denského regionu za stávající legislativní úpravy.
Vytvořená metodika bude na česko-francouzské konferenci
v březnu 2007 nabídnuta k využití i ostatním regionům v České
republice. 
Projekt má vlastní webové stránky www.prikladdobrepraxe.cz,
které jsou pravidelně aktualizovány.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem EU a státním rozpočtem ČR a Nadací O2.

Zahraniční spolupráce

V září 2006 byla realizována odborná stáž pracovníků STŘEPu
a některých frekventantů kursu v rámci projektu Příklad dobré
praxe v mikroregionu Kladno na vybraných pracovištích Centra
pro dětství a rodinu v Limoges, Departement Horní Vienna.
Cílem odborné stáže byla praktická výměna zkušeností a získání
inspirace k zavádění změn od profesních francouzských kolegů. 
V průběhu stáže měli její čeští účastníci možnost navštívit širokou
síť ambulantních i pobytových pracovišť, která jsou zřizována za
účelem pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, s cílem pod-
pořit vztah rodičů a dětí, zabránit odebrání dětí z rodiny, pří-
padně umožnit bezpečný návrat dítěte do rodiny. 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků
Nadace O2

Stáž odborníku v Limoges



Legislativní změny

STŘEP se kontinuálně snaží samostatně i ve spolupráci s další-
mi státními i nestátními subjekty usilovat o změnu systému péče
o klienty (příjemce) sociálních služeb s důrazem na cílovou sku-
pinu sociálně ohrožených dětí (zejména novely zákonů o soci-
álně-právní ochraně dětí, o výkonu ústavní a ochranné výcho-
vy, o sociálních službách).
Za úspěch považuje zařazení sociálně aktivačních služeb pro
rodiny s dětmi do zákona o sociálních službách.

Vybrané údaje z účetní závěrky
( uvedeno v tisících )

Výkaz zisků a ztrát

Náklady: 
Spotřeba materiálu 242
z toho 
kancelářské potřeby 96
drobný majetek 141 
Spotřeba energie 125
Opravy a údržba 4 
Cestovné 270
z toho 
služební cesta Francie 82
cestovné zahr. lektorek 125 
Ostatní služby 1.017 
z toho 
nájem kanceláří 195
telefony 121
účetní a daňové služby 249
vzdělávání zaměstnanců 91
konference,kurz nájem 183
supervize 22
odborný tisk 66
tlumočník 30
Mzdové náklady 2.278
Zákonné soc.náklady 746
Ostatní náklady 10
Náklady celkem 4.692
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Výnosy: 
Příjmy za služby 205
z toho 
vzdělávání STŘEP 202 
Úroky z bank.účtů 27
Přijaté dary a dotace 3.898
v tom 
MPSV 1.516
MHMP 516 
KÚ Středočeský kraj 650 
ESF OPRLZ 776 
Nadace Eurotel 200
NROS – Pomozte dětem 100
Město Kladno 30
TF 25
MČ – Praha 1 10 
MČ – Praha 3 20
MČ – Praha 10 25
Město Beroun 15
drobní dárci 15

Čerpání fondů
PPF 376
Nadace Eurotel 362
Výnosy celkem 4.868

Rozdíl 176

Rozvaha

Aktiva: 
Dlouhodobý nehmotný majetek 22
Dlouhodobý hmotný majetek 229 
Oprávky k dl.majetku – 251
Krátkodobý majetek 2.698
z toho 
pohledávky 399
finanční majetek 2.230
jiná aktiva 69 
Aktiva celkem 2.698

Pasiva: 
Vlastní zdroje 1.463
z toho 
jmění 1.086
fondy 201 
výsledek hospodaření 176
Cizí zdroje 1.235
v tom
krátkodobé závazky 311
jiná pasiva 924
Pasiva celkem 2.698
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Za veškerou podporu všem moc hezky děkujeme

Magistrát Kladno
Město Beroun

Městská část Praha 3
Městská část Praha 10

MUDr. Robert Pleskot – www.zdrsem.cz



Adresy a kontaktní osoby 
Středisek pomoci dětem a rodinám:

Středisko Kladno:
Yveta Šteruská

Sítná 3105 – KOKOS
272 01 Kladno

Tel/fax: 313 516 450
GSM: 724 152 607

e-mail: strep-kl@centrum.cz

Středisko Beroun:
Pavla Doubková, DiS.

Bezručova 928
266 01 Beroun

Tel/fax: 311 611 551
GSM: 602 570 302

e-mail: strep-be@tiscali.cz

Středisko Praha:
Věra Bechyňová, DiS.

Senovážná 2
110 00 Praha 1

Tel: 224 232 261
Fax: 224 224 361

e-mail: strep@centrum.cz
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…dáváme šanci šanci


