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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.

STŘEP umožňuje:
• dětem, aby nemusely být odebírány z domova do ústavů, 
• dětem, aby se mohly z ústavů vrátit bezpečně zpátky domů,
• rodičům, aby dokázali vytvořit a udržovat zázemí domova,
• partnerství kolegům z ostatních institucí pro společné vytváření 

příkladů dobré praxe,
• předávání know-how organizacím, které ho chtějí následovat.

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

4

Motto:

„…Stát po boku a naslouchat,
ne jít před nebo za zraněným.
Vycítit, kdy zvolený způsob
pomoci blokuje, kdy povzbuzu-
je a kdy zraňuje…“

J. Prekop



Úvodní slovo reditelky

Dobrý den, vážené kolegyně, 
vážení kolegové, milí podporovatelé a přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva STŘEPu za rok
2009. Jako každý rok bychom Vás touto cestou rádi infor-
movali o našich činnostech a jejich výsledcích, roz vo jových
programech, vzdělávacích a metodických akti vi tách, úda-
jích z účetní závěrky a sponzorech.

Naší hlavní činností zústávají sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. V uplynulém roce 2009 jsme měli pří le -
žitost je dále metodicky rozvíjet prostřednictvím reali za ce
dvou projektů „Sanace je spolupráce“ a „Povídej, naslou -
cháme Ti“. Oba projekty budou pokračovat i v roce 2010.
Věřím, že přinesou nové metodicé podněty a zku še nost pro
práci se sociálně ohroženými dětmi a jejich rodinami nejen
ve STŘEPu.

Děkuji všem svým kolegyním za profesionální a osobní
nasazení i těm, kteří STŘEP na  cestě rozvoje a pro sa zo vá -
ní sanace rodiny  podporovali finančně i morálně. 

Upřímně a s úctou 

Věra Bechyňová
ředitelka občanského sdružení 
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Orgány sdružení 
a obsah činnosti občanského
sdružení STŘEP v roce 2009

Orgány sdružení 

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

Revizní komisařka
• Mgr. Marta Konvičková 

Supervizoři
• Mgr. Terezie Hartošová
• PhDr. Olga Havránková
• PhDr. Jan Šikl, Ph.D. 

Ředitelka
•  Věra Bechyňová, DiS. 

Obsah činnosti
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(Střediska pomoci dětem a rodinám v Praze, 
Kladně a Berouně)

• Prevencí proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi
(střediska Praha, Kladno, Beroun)

• Sanace je spolupráce (středisko Praha)
• Povídej, nasloucháme Ti (střediska Kladno, Beroun)
• Děti do ústavu nepatří II. 

(střediska Praha, Kladno, Beroun)
• Vzdělávací a metodický program (středisko Praha)
• Aktivity k Českému předsednictví EU (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
Rozhodnutí o registraci: 
Magistrát hl. m. Prahy, č. j. 263305/07

V souladu s výše citovaným zákonem o sociálních službách je STŘEP reg-
istrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Jedná se ze 70 % o terénní služby poskytované rodině s dítě tem, u kterého
je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé obtížné/krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat 
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tyto služby jsou kon-
tinuálním pokračováním předcházející hlavní činnosti STŘEPu – prevence
nebo alternativa k odebírání dětí z rodin do dětských domovů a dalších
zařízení rezidenčního charakteru. 

Cíle sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi:
• aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat ve vlastní rodině a nedostaly se do sys-

tému soudních řízení, výkonů rozhodnutí a ústavní výchovy,
• aby se děti, které žijí mimo vlastní rodinu (ať na základě dobrovolného

pobytu, předběžného opatření nebo pravomocně nařízené ústavní vý -
cho vy) mohly vrátit zpět do bezpečného prostředí svého domova,

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

• aby děti vyrůstající v jakýchkoli zařízení pobytového typu byly oddělením
od rodiny deprivované 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 spolupráce mezi odbor -
níky zabývajícími se sociálně-právní ochranou dětí a dalšími psychoso-
ciálními či jinými službami, jako nejúčinnější nástroj k naplnění výše uve-
dených cílů.



Výsledky  sociálně-aktivizačních služeb 
v roce 2009 
(Středisko pomoci dětem a rodinám Praha)

Počet pracovníků: 6

Cena služby/cena za výkon ÚV 
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Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 2 060 000 Kč 8 655  Kč 15 725 Kč 250 000 

Počet uživatelů Z toho rodiče Z toho děti
/statutární zástupci dětí

171 74 97

Situace dítěte při Počet Situace ke Úspěšnost 
zařazení do služby dětí konci roku 2009 v %

72 85

8 100

17 35

Počet dětí 97

Dítě je zanedbáváno,
existuje reálné riziko ode-
brání dítěte

61 dětí zůstalo v péči ro di -
čů, míra jejich ohrožení v ro- 
dině je měřitelně snížena

V důsledku rizik ve výchově
a v chování dítěte je podán
návrh na odebrání dítěte 
z rodiny

8 dětí nemuselo být ode-
bráno z péče rodičů, míra
jejich ohrožení v rodině je
měřitelně snížena

Dítě je odebráno z rodiny 11 dětí bylo navráceno
do péče rodičů, míra rizik
v rodině a ohrožení dětí
po jejich návratu je měřitel-
ně snížena a existuje plán
na udržitelnost změn
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Cena služby/cena za výkon ÚV 

Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 877 000 Kč 7 072 Kč 11 539 Kč 250 000 

Výsledky  sociálně-aktivizačních služeb 
v roce 2009 
(Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno)

Počet pracovníků: 2,3

Počet uživatelů Z toho rodiče/ Z toho děti
statutární zástupci dětí

124 65 59

Situace dítěte při Počet Situace ke Úspěšnost 
zařazení do služby dětí konci roku 2009 v %

55 100

1 100

3 66

Počet dětí 59

Dítě je zanedbáváno,
existuje reálné riziko ode-
brání dítěte

55 dětí zůstalo v péči ro di -
čů, míra jejich ohrožení v ro -
dině je měřitelně snížena

V důsledku rizik ve výchově
a v chování dítěte je podán
návrh na odebrání dítěte 
z rodiny

1 dítě nemuselo být ode-
bráno z péče rodičů, míra
jeho ohrožení v rodině je
měřitelně snížena

Dítě je odebráno z rodiny 2 děti byly navráceny do
péče rodičů, míra rizik v ro -
dině a ohrožení dětí po
jejich návratu je měřitelně
snížena a existuje plán na
udržitelnost změn
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Výsledky  sociálně-aktivizačních služeb 
v roce 2009 
Středisko pomoci dětem a rodinám Beroun)

Počet pracovníků: 2,3

Cena služby/cena za výkon ÚV 

Cena služby Přepočtená cena/ Přepočtená cena/ Uváděná cena/
celkem uživatel služby dítě ve službě dítě v ÚV

Kč 800 000 Kč 9 090 Kč 17 391 Kč 250 000 

Počet uživatelů Z toho rodiče Z toho děti
/statutární zástupci dětí

88 42 46

Situace dítěte při Počet Situace ke Úspěšnost 
zařazení do služby dětí konci roku 2009 v %

34 100

5 0

7 0

Počet dětí 46

Dítě je zanedbáváno,
existuje reálné riziko ode-
brání dítěte

34 dětí zůstalo v péči ro di -
čů, míra jejich ohrožení v ro -
dině je měřitelně snížena

V důsledku rizik ve výchově
a v chování dítěte je podán
návrh na odebrání dítěte 
z rodiny

Těmto dětem byla nařízena
ÚV. Rodiny těchto dětí neby-
lo reálné sociální službou
posílit, problémy v rodině
byly dlouhodobé a natolik
ohrožující, že STŘEP v roce
2010 pracuje na jejich od -
stranění. Rodině jsou pos -
kytovány služby za účelem
bezpečného kontaktu s dět -
mi. V současné době pova -
žu jeme za úspěch služby,
že nebyl u dětí zpřetrhán
kontakt s vlastní rodinou.

Dítě je odebráno z rodiny Rodiny těchto dětí nebylo
reálné sociální službou
posílit. STŘEP v roce 2010
pracuje na odstranění 
pro blémů, které vyža do v -
al y alespoň dočasný od -
chod dětí do ÚV. Ro di nám
jsou poskytovány služ  by za
účelem bez peč ného kon-
taktu s dětmi. V současné
době považujeme za
úspěch služby, že nebyl 
u dětí zpřetrhán kontakt 
s vlastní rodinou.

Zdroj: Statistika o.s. STŘEP, 2009



STŘEP je schopen na základě své třináctileté praxe reagovat na specifické
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 pracováno.
V důsledku hodpodářské krize se uživateli služeb STŘEPu stávají rodiny 
z tzv. nižsí střední třídy, které představují novou cílovou skupinu se specific -
kými potřebami. STŘEP se proto snaží rozvíjet své služby tak, aby odpoví-
daly potřebám těchto uživatelů.

Sociálně aktivizační služby 
byly realizovány za podpory
MPSV ČR Magistrát města Kladna
Magistrát hl. m. Prahy Město Beroun
Krajský úřad Středočeského kraje Městská část Praha 3
Městská část Praha 1 MUDr. Robert Pleskot

Prevencí proti sociálnímu 
vyloučení rodin s dětmi

Projekt obsahuje činnosti, které nelze zahrnout do sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi. Jedná se o činnosti vztahující se k pověření orga-
nizace dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto činnosti pomáhají
proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi v těch situacích, kdy si rodiče sami,
např. proto, že nemají náhled na svou situaci, pomoc „neobjednají“ a nej-
sou tudíž jejími příjemci dle zákona o sociálních službách. 
Toto jsou momenty, kdy řada rodin pečující o ohrožené děti propadá sociál-
ní sítí a po čase se rodina ocitne bez bydlení, bez záchytného bodu, na
kterém by se dalo pracovat, a jejich děti se ocitají v ústavech. Přesto jim
STŘEP ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a dalšími odborníky může
pomoci motivačními  přístupy pro práci s „nedobrovolným klientem“. 
Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno, Beroun.

Středisko Počet Z toho rodiče/ Z toho
klientů statutární zástupci dětí děti

Praha 135 62 73
Kladno 78 32 46
Beroun 42 15 27

Projekt byl realizován za podpory:
MPSV ČR Magistrát hl. m. Prahy 
(oblast Podpory rodiny) (oblast Podpory rodiny)
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Sanace je spolupráce

Projekt Sanace je spolupráce se věnuje posilování multidis-
ciplinární pomoci sociálně ohroženým rodinám s dětmi ve
věku 0–15 let. Zároveň reaguje na:
• Potřeby rodin, které se potýkají s dlouhodobě trvajícími

psycho-sociálně-ekonomickými těžkostmi, které mohou vést
až k odebrání dítěte z rodiny, popř. již k němu vedly. Tyto
těžkosti lze efektivně odstraňovat pouze postupně a mul -
tidisciplinárně.

• Vysoký počet dětí umísťovaných do zařízení pro výkon
ústavní výchovy a dlouhou dobu jejich pobytu v nich.

• Absenci systémového řešení sanace ohrožených rodin 
s dětmi v praxi na území hlavního města Prahy.

• Skutečnost, že je hlavní princip sanace rodiny – multidsci-
plinární spolupráce odborníků intervenujících do řešení
situace ohrožených rodin s dětmi v praxi málo rozšířen.

Jednou z aktivit tohoto projektu byl diskusní seminář
určený pro odborníky pracující s ohroženými rodinami 
s dětmi na území hlavního města Prahy. Přednášející i účast-
níci semináře byli v multidisciplinárním zastoupení. Zaznělo
zde představení projektu a jeho přínosu pro ohrožené děti,
pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a ústav -
ních zařízení, dále zde zazněla nabídka účasti na multi -
disciplinárních suprvizích a aktivního zapojení se do spo lu -
práce na projektu. Tento seminář se konal dne 5.11. 2009
v Praze a zúčastnilo se ho 70 odborníků.

Projekt byl realizován za podpory:
Nadace Sirius
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Povídej, nasloucháme Ti

V září STŘEP začal realizovat pilotní inovativní projekt
Povídej, nasloucháme Ti. STŘEP tímto projektem reaguje na
skutečnost, že při práci se sociálně znevýhodněnými rodina-
mi s dětmi je mnohem větší pozornost ze strany od bor níků
věnována rodičům než dětem ve smyslu jejich motivace 
a aktivizace k řešení životních situací (zpl no mocňování). 
V so ciální práci a v  komunikaci s dětmi namísto toho přev -
lá dá napomínání, domlouvání a přikazování. U dětí star -
ších 10 let začíná být aktuální otázka jejich zplno moc ňo -
vání – motivace a aktivizace k přebírání zodpovědnosti za
své chování a jeho důsledky, za svůj život. Pokud jsou děti
v této oblasti dostatečně podporovány, naučí se, že svůj
život mohou ovlivnit a přestanou vše, co se jim „přihodí“,
přičítat vnějším vlivům – např. „já nemám žádné problémy,
ale zasedla si na mě učitelka, sociálka“. Což je podle
STŘEPu jeden z důležitých faktorů jejich úspěchu v životě.

Příklad vyjáření Lenky (12 let) 
zařazené do projektu: 
„…Když to doma není v pořádku, je třeba, abych byla tam
a ne v děcáku, abych mohla pomoci, aby se to dalo do
pořádku. Já se budu snažit, ale od koho se dozvím, co
rodiče dělají pro to, abych mohla domů…?“

Projekt byl realizován za podpory:
Slunečnice, Toyota Financial Services
nadační fond  Czech s.r.o.
Heleny Houdové



Děti do ústavu nepatří II.

Projekt Děti do ústavu nepatří II. je zaměřen na potřeby dětí,
které byly umístěny do zařízení pro výkon ústavní výchovy 
a na skutečnost, že je ČR mezinárodními lidskoprávními
institucemi kritizována za vysoký počet umístěných dětí a za
délku jejich pobytu v zařízeních. Sanace rodiny umístěného
dítěte v průběhu realizace jeho ústavní výchovy je jedním 
z nástrojů přípravy jeho bezpečného návratu domů.
Tento projekt se věnuje pomoci rodinám a jejich dětem
umístěným v zařízeních pro výkon ústavní výchovy v situ-
acích: jejich nástupu, průběhu umístění, přípravy a reali -
zace jejich návratu domů.
Pracovníci STŘEPu podporují rodiče umístěných dětí v jejich
rodičovské roli a stále trvající rodičovské zodpovědnosti.
Pomáhají jim porozumět situaci, upravit a stabilizovat svou
sociální a rodinnou situaci. Spolupracují s rodiči na bez peč -
ném a smysluplném kontaktu s jejich dítětem.
Pracovníci STŘEPu se snaží navázat multidisciplinární
spolupráci s pracovníky konkrétních zařízení pro výkon
ústav ní výchovy a dalšími odborníky, kteří ovlivňují životy
dětí (sociální pracovníci OSPOD, učitelé, pediatři, atp.). 

Projekt byl realizován za podpory:
Nadační fond pro vzdělávání 
při Mezinárodní škole v Praze
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Vzdělávací a metodický program

V rámci vzdělávací a metodické činnosti STŘEP realizuje: 
• Vzdělávací akreditované programy pro sociál-

ní pracovníky oddělení péče o rodinu a dítě, kurátory pro
děti a mládež a další pracovníky pomáhajících profesí 
v oblasti práce s rodinami z NNO. Účastníci kursu získá-
vají soubor odborných znalostí a komunikačních doved-
ností (např. komunikační techniky při práci s tzv. nedobro-
volným klientem) pro práci s dětmi a jejich rodinami
ohroženými různou mírou sociálního vyloučení. 

• Vzdělávací programy na klíč pro sociální pracov-
níky oddělení péče o rodinu a dítě, kurátory pro děti 
a mládež a další pracovníky pomáhajících profesí 
v oblasti práce s rodinami z NNO, jakožto i pro další
odborníky, věnující se práci s cílovou skupinou STŘEPu.

• Metodické konzultace organizacím, které realizují
sanaci rodiny a mají zájem o metodickou podporu
a/nebo know-how STŘEPu.

• Odborné semináře na aktuální a inovativní témata 
z oblasti práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. 

Vzdělávací akreditované programy:
• Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.

č. akreditace 2008/533-SP, rozsah 50 hodin
– místo realizace Praha, otevřený program 

(květen – říjen 09) 
– místo realizace Brno, na zakázku I.Q. Roma Servis, 

o. s. (září – prosinec 09)

Metodické konzulace:
• Diakonie ČCE – Středisko pro rodinu v Rokycanech
• Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci  v Mostě.



Odborné semináře

Semináře na zakázku
• Kulatý stůl na téma  Sanace rodiny, 24. 9. 2009, České Budějovice,

V. Bechyňová, M. Konvičková, Statutární město České Budějovice,
Magistrát města České Budějovice

• Výjezdová metodická porada pro obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a magistráty měst k problematice sociálně-právní ochrany
dětí, 18.–19. 11. 2009, Malenovice, V. Bechyňová, téma: Sanace
rodiny v praxi, KÚ Moravskoslezského kraje

• Právo dítěte na život ve vlastní rodině – seminář pořádaný
jako doprovodná akce vládní kampaně STOP násilí na dětech,
26.11.2009, Liberec, V. Bechyňová – moderování, M. Konvičková,
téma: Posuzování rizik v rodině – rizika jako příležitosti ke změně pod-
mínek pro dítě, Úřad vlády ČR, STŘEP, KÚ Libereckého kraje.
Úvodní slova pronesli Pavel Petráček, radní pro sociální oblast KÚ
Libereckéh kraje, MUDr. Eva Vaníčková, poradkyně ministra pro lidská
práva Michaela Kocába, a PhDr. Božena Lányová,
ředitelka DDÚ v Liberci. Na seminář přišlo devadesát
odborníků. Přednášející i účastníci byli cíleně v multidisci-
plinárním zastoupení, protože multidisciplinární spo lu -
práce je jedním z nástrojů jak chránit právo dítěte na život
ve vlastní rodině.

– Alternativní program na podporu rodiny, 1. 12. 2009, Most,
V. Bechyňová, téma: Případová konference – nástroj koordinované pod-
pory dítěte, zkušenosti z praxe, význam multidisciplinární spolupráce, 
o. s. Mosty
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Účast na konferencích

• Evropa přátelská dětem – konference, 6.–7. 4. 2009, Praha,
posterová prezentace STŘEPu s názvem „Bez bariér v nás – od fran-
couzské inspirace k české praxi v multidisciplinární podpoře ohroženého
dítěte a je ho rodiny“, České předsednictví v Radě EU pod zášti-
tou ministra pro lidská práva a národnostní menšiny České republiky

• Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a po sí -
lení sociální soudržnosti – před sed nická konference,
22.–23.4. 2009, Praha, V. Bechyňová, příspěvek na doprovodné akci
Fórum dobré praxe, téma: Rodina s dítětem mezi institucemi a role
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, MPSV 

• Metodika případových konferencí a možnosti individuálního
plánování u dětí žijících mimo vlastní rodinu nebo ohrožených umístěním do
ústavní péče – setkání pracovníků působících v systému péče o ohrožené
děti ve Stře do čes kém kraji, 4. 6. 2009, Praha, M. Konvičková, téma: Přípa -
dové konference – praxe o. s. STŘEP, Ro zum a cit, Člověk hledá
člověka, Středočeský kraj

• Krizovatky I. – mezinárodná konferencia s hlavnou témou
„Práca s rodinou“, 25. 11. 2009, Bra tislava, V. Be chy ňová, téma: Sa -
na ce rodiny v době umístění dítěte do ústavní výchovy, Diagnos tic ké
centrum a FICE-NS v SR

Legislativní změny

STŘEP se kontinuálně snaží samostatně i ve spolupráci s dalšími státními i nes -
tátními subjekty ovlivňovat změny systému péče o sociálně ohrožené děti a je -
jich rodiny. 
Ředitelka Věra Bechyňová pracovala jako:
• členka expertního panelu MPSV pro transformaci systému péče o ohro -

žené děti (08-09)
• členka Výboru pro práva dítěte, Rady vlády ČR pro lidská práva.



Účetní údaje za rok 2009

Vybrané údaje z účetní závěrky (uvedeno v tisících)

Výkaz zisků a ztrát
Náklady: 
• Spotřeba materiálu 202

z toho kancelářské potřeby 36
drobný majetek                     136 

• Spotřeba energie               148
• Cestovné 56
• Ostatní služby 817 

z toho nájem kanceláří 215
telefony                                128
účetní a daňové služby        225
správa sítě, ins.práce PC,..    83
supervize                             54
tisk                                       23
poštovné                                 6

• Mzdové náklady 2 946
• Zákonné soc.náklady 990
• Ostatní náklady 6
Náklady celkem 5 165

Výnosy: 
• Vzdělávání STŘEP                235
• Úroky z bank.účtů                 18
• Přijaté dary a dotace           5 065

v tom MPSV                                3 630
MHMP                                  520 
KÚ Středočeský kraj             150
Město Kladno                        49
MČ – Praha 1                        40
MČ – Praha 3                        20
Město Beroun 20
Nadace Sirius                        503 
Nadace Slunečnice                 56
Nadační fond pro vzděl.           75
drobní dárci                            2

Výnosy celkem                  5 318
Výsledek hospodaření-zisk          153
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Rozvaha

Aktiva
• Dlouhodobý nehmotný majetek  22
• Dlouhodobý hmotný majetek    115
• Oprávky k dl.majetku            -137
• Krátkodobý majetek               4 187

z toho pohledávky                                140
finanční majetek                    3 963
jiná aktiva                                84

Aktiva celkem                      4 187

Pasiva  
• Vlastní zdroje                         1 781

z toho jmění                                     1 628
výsledek hospodaření                 153

• Cizí zdroje – jiná pasiva    2 406
Pasiva celkem  4 187
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Činnosti STŘEPu v roce 2009 
podpořili

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hl. m. Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Magistrát města Kladna
Město Beroun
MČ Praha 1, Praha 3
Nadace Sirius
Slunečnice, nadační fond Heleny Houdové
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Nadační fond pro vzdělávání
MUDr. Robert Pleskot

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

Mgr. Jana Evanová
Rooseveltova 1365
272 01 Kladno 
Tel./fax: 313 516 450
GSM: 724 262 401
e-mail: strep.kl@centrum.cz

Daniela Horská Dufková, DiS.
Bezručova 928
266 01 Beroun
Tel./fax: 311 611 551
GSM: 724 282 215
e-mail:strep.beroun@centrum.cz

Věra Bechyňová, DiS.
Senovážná 2
110 00 Praha 1
Tel./Fax: 224 232 261
Tel./Fax: 224 224 361
e-mail: strep@centrum.cz



© STŘEP,  jaro 2010

...dáváme šanci šanci
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