
V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 1

...dáváme šanci šanci



Zpráva o činnosti za rok 2011

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

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

Středisko Beroun................................................................................................................. 7

Posilování rodičovských kompetencí u rodin ohrožených dysfunkcí .............................................. 8

Sanace je spolupráce ........................................................................................................... 9

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí ................................................................. 10

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách ..................................................................... 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 r odinám............................................................................ 15

OB
SA

H

3

ZP
RÁ

VA
 O

 Č
IN

NO
ST

I Z
A 

RO
K 

20
11



“
„

5

ST
ŘE

P

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

Minulý rok byl pro mě rokem velmi významným. Narodila se mi dcera. 
S novým přírůstkem do rodiny jsem si znovu uvědomila, jak náročné 
je být matkou. A o to více si vážím „našich“ rodin, které statečně bojují 
s problémy provázející jejich rodičovství. Mít dítě v dnešní době chce velkou
dávku osobní odvahy a statečnosti. A ne vždy jsou podmínky ideální. Naši
klienti a klientky mají z různých důvodů podmínky velmi ztížené a my 
se snažíme je na jejich cestě provázet tak, aby zvládli nástrahy, které 
je potkávají. Děkujeme vám za podporu našeho provázení. Díky vám
můžeme dělat naši práci. 

Přejeme vám hezký rok.

Magdaléna Skřivánková
Předsedkyně správní rady STŘEP, o.s. 

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…

Je to srdce, čím vidíme správně 
– to nejpodstatnější zůstává našemu oku skryto.
A. DE SAINT-EXUPÉRY, Malý princ

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
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občanského sdružení STŘEP v roce 2011

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, Kladně a Berouně)
•  Posilování rodičovských kompetencí u rodin ohrožených dysfunkcí (střediska Praha, Kladno, Beroun)
•  Sanace je spolupráce (středisko Praha)
•  Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí (střediska Praha, Kladno, Beroun)
•  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.

Efektivitu/výsledky naší služby posuzujeme porovnáním nákladů na službu k cílům, které byly v rodinách za konkrétní rok dosaženy.

SOC I Á LNĚ  AK T I V I Z AČN Í  S LUŽBY  V  ROCE  2011  

Středisko pomoci dětem a rodinám Praha – počet pracovníků: 6

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
278 129 149

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

Počet uživatelů Z toho ženy Z toho muži
120 66 54

Od 10. 3. 2011 je 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. 

Středisko pomoci dětem a rodinám Beroun – přepočtený počet pracovníků: 1,3

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
39 19 20

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi berounským střediskem bylo od února do konce dubna postupně ukončováno.
Služba byla zavřena z důvodu nepřidělení finančních prostředků. 

Zdroj: Statistika o.s. STŘEP, 2011
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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
pracováno.

STŘEP své služby dále rozvíjí prostřednictvím inovativních a metodických projektů, kterými reaguje na potřeby ohrožených dětí 
v rodinách, nacházejících se ve specifických situacích. Jedná se např. o rodiny s dětmi tzv. nižší střední třídy zasažené finanční krizí, 
o mladé romské rodiny s dětmi v raném věku (více viz. níže popisy konkrétních projektů).

STŘEP v neposlední řadě vyvíjí aktivity k posilování multidisciplinární spolupráce odborníků pracujících s ohroženými rodinami s dětmi 
– konkrétně se jedná o aktivní účast na případových konferencích, realizaci multidisciplinárních supervizí, vzdělávacích programů, 
zpracování metodických doporučení na základě příkladů dobré praxe, atp. 

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

Posilování rodičovských kompetencí 
u rodin ohrožených dysfunkcí
Projekt byl zaměřen na rozvoj rodičovských kompetencí, 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 probíhala realizace případových
konferencí, společné porady s klíčovými sociálními pracovníky OSPOD. 
Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno, Beroun. 

Středisko Počet rodin Z toho rodiče/statutární zástupci dětí

Praha 76 123

Kladno 21 27

Beroun 2 2

Celkem 99 152

Projekt byl realizován za podpory:
MPSV ČR (oblast Podpory rodiny), Magistrát hl. m. Prahy (oblast Podpory rodiny), Magistrát města Kladna
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Sanace je spolupráce
S koncem roku 2011 byla úspěšně ukončena realizace projektu Sanace je spolupráce. V rámci projektu, který se věnoval posilování 
multidisciplinární pomoci sociálně ohroženým rodinám s dětmi, pomáhal STŘEP a další členové multidisciplinárních týmů 109 rodinám se
188 dětmi. Všem těmto dětem a rodinám byla poskytována sanace rodiny formou multidisciplinární spolupráce, realizace případových kon-
ferencí atp.

VÝSLEDKY SANACE RODIN V JEDNOTL IVÝCH S ITUACÍCH V PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU:
•  Prevence 74 rodin, 134 dětí (81% úspěšnost)
•  Umístění 19 rodin, 33 dětí (60% úspěšnost)
•  Návrat 6 rodin, 9 dětí (kontakt 70%, návrat 20%)
•  Dítě v péči širší rodiny 10 rodin, 12 dětí (úspěšnost 100%)

NA  ZÁK LADĚ  SANACE  ROD IN  V  PRAX I  BY LA  VYTVOŘENA  METOD ICKÁ  DOPORUČEN Í  
OBSAHUJ Í C Í  NÁS LEDU J Í C Í  KAP I TO LY:
•  Vyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci sanace rodiny
•  Případové konference
•  Sanace rodiny
•  Sanace rodiny jako prevence zanedbávání péče o dítě, příp. jeho následného umístění mimo domov
•  Sanace rodiny v době umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy
•  Sanace rodiny v době návratu dítěte ze zařízení pro výkon ústavní výchovy do rodiny.

K výše uvedeným situacím dítěte v průběhu sanace rodiny byly zpracovány též příklady dobré praxe. Metodická doporučení a příklady dobré
praxe jsou k dispozici ke stažení na www.sanacerodiny.cz. 

Během roku 2011 jsme měli příležitost se s některými z Vás v rámci tohoto projektu setkávat na projektových aktivitách: sanaci rodiny 
v praxi, multidisciplinárních supervizích, konferenci, vzdělávacím programu či kulatých stolech na MHMP. Všem tímto děkujeme za spolupráci.

Projekt byl realizován za podpory:
Nadace Sirius
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Projekt se zaměřuje na snižování dopadů ekonomické krize na ohrožené rodiny s dětmi, přičemž reaguje 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.

C Í LEM PROJEKTU  JE :
•  Zabránit zhoršování situace uvedených rodin s dětmi.
•  Zabránit dopadům chudoby na děti.
•  Zabránit rozpadu rodin a odebrání dětí do dětských domovů z důvodů chodby.

V  ROCE  2011 BYLO DO PROJEKTU  ZAŘAZENO CELKEM 83 ROD IN  Z  TOHO:
•  58 sociálně ohrožených rodin
•  25 rodin z tzv. nižší střední třídy.

VÝSLEDKY  PRÁCE  S  ROD INAMI  V  ROCE  2011:
Sociálně ohrožené rodiny:
•  Stabilizace – situace rodiny se zlepšila do takové míry, že rodina již nepotřebuje podporu: 12
•  Zlepšení – u rodiny došlo k pozitivním změnám/posunům směrem ke stabilizaci jejich situace. Nicméně stále potřebují podporu: 30
•  Žádná změna: 16

Rodiny tzv. nižší střední třídy:
•  Stabilizace – situace rodiny se zlepšila do takové míry, že rodina již nepotřebuje podporu: 8
•  Zlepšení – u rodiny došlo k pozitivním změnám/posunům směrem ke stabilizaci jejich situace. Nicméně stále potřebují podporu: 11
•  Žádná změna: 6

Celkem rodiny obou cílových skupin projektu:
•  Stabilizace – situace rodiny se zlepšila do takové míry, že rodina již nepotřebuje podporu: 20, tj. 24%
•  Zlepšení – u rodiny došlo k pozitivním změnám/posunům směrem ke stabilizaci jejich situace. 

Nicméně stále potřebují podporu: 41, tj. 49%
•  Žádná změna: 22, tj. 27%

V rámci projektu byl vytvořen Průvodce pro vypořádávání se s dluhy, který je dostupný ke stažení na webových stránkách STŘEPu
www.strep.cz, v sekci o projektu. Průvodce je určen pro klienty, kteří se potýkají s dluhy, a pro sociální pracovníky, kteří jsou průvodci 
na jejich cestě k řešení. Realizace projektu pokračuje do konce dubna 2012.

Projekt finančně podpořila:
Nadace Open Society Fund Praha z programu Emergency Fund.
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Home-Visitnig v ohrožených romských rodinách
V prosinci 2011 STŘEP zahájil realizaci projektu Home-Visiting v ohrožených romských rodinách. 
Projekt se zaměřuje na posilování rodičovských dovedností ohrožených romských rodičů v období před narozením dítěte, v raném a/nebo
předškolním věku jejich dětí. Projekt reaguje na:
•  Potřeby cílové skupiny dětí vyrůstat v dostatečně bezpečném a stimulujícím prostředí pro svůj vývoj.
•  Potřeby rodičů získat podporu a dovednosti v tom, jak reagovat na potřeby svých dětí, jak zajišťovat prostředí pro jejich zdravý vývoj ve

všech oblastech.
•  Potřebu posílit inkluzi cílové skupiny dětí do předškolního a školního „mainstreamingového“ vzdělávacího systému.
•  Absenci jednotné koncepce inkluze romských dětí v předškolním a školním „mainstreamingovém“ vzdělávacího systému. 

C Í LEM PROJEKTU  JE :
•  Posílit a zplnomocnit ohrožené romské rodiče, aby 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.
Realizace projektu bude probíhat do konce listopadu 2012, předběžně je plánováno jeho pokračování na následující dva roky. 

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

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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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 Karlovy Vary, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, projekt Rozvoj

péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (únor-červen 011) 
•  místo realizace Litomyšl, na zakázku Oblastní charity Polička (září-listopad 011)
•  místo realizace Plzeň, na zakázku DOMUS-Centrum pro rodinu (září-listopad 011)
•  Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených

rodin s dětmi č. akreditace 2009/357 – SP, rozsah 30 hodin
•  místo realizace Karlovy Vary, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, projekt 

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (září-listopad 011)
•  místo realizace Praha, pořadatel STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (září-listopad 011).

METOD ICKÉ  KONZULTACE :
•  DOMUS – Centrum pro rodinu v Plzni
•  Sallinger, o.s. v Hradci Králové

POŘÁDÁN Í  KULATÝCH STOLŮ  (REAL I ZÁTOR  STŘEP) :
•  Kulaté stoly ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy určené pro sociální pracovnice OSPOD, zaměření na téma Vyhodno-

cování situace dítěte a rodiny v rámci sanace rodiny, projekt Sanace je spolupráce (čtyři kulaté stoly, říjen-prosinec 011)
•  kulatý stůl na Krajském úřadě Karlovarského kraje se zaměřením na téma Případové konference, multidisciplinární 

vyhodnocování situace dítěte a rodiny, na zakázku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, projekt Rozvoj péče o osoby s duševním
onemocněním na území Karlovarského kraje (8.12. 2011)

POŘÁDÁN Í  KONFERENC Í  (REAL I ZÁTOR  STŘEP) :
•  Sanace je spolupráce – závěrečná konference v rámci projektu Sanace je spolupráce, dne 31. 5. 2011, Praha v prostorách MHMP

ÚČAST  NA  KONFERENC ÍCH :
•  Aktuální otázky rodinné politiky a praxe II, dne 1.12. 2011, Plzeň,

Věra Bechyňová – moderování, realizátor DOMUS, o. s. – Centrum pro rodinu.
•  Působení ombudsmana k ochraně základní práv a svobod, 

dne 13. 12. 2011, Senát ČR, Praha – Věra Bechyňová, odborný příspěvek.

12
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Činnosti STŘEPu v roce 2011 podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát města Kladna

Město Beroun
MČ Praha 3, Praha 8, Praha 10, Praha 14

Nadace Sirius
Nadace Open Society Fund Praha

Early Childhood Program OSF 
Čížek Hostaš advokátní kancelář, v.o.s.

IP „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ 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 

VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (UVEDENO V TISÍCÍCH)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Náklady:  
•  Spotřeba materiálu 177

z toho kancelářské potřeby 119
drobný majetek 59

•  Spotřeba energie 55
•  Cestovné 68 
•  Ostatní služby 1.303

z toho nájem kanceláří                     308
telefony                                 103
účetní, daň. a audit. sl.         464
správa sítě, ins.práce PC,..      75
supervize                              124
tisk                                         10
poštovné                                   6
poplatky bank. účet                   8

•  Mzdové náklady                 3.722
•  Zákonné soc.náklady         1.199
•  Ostatní náklady                      15
Náklady celkem 6.539

Výnosy: 
•  Vzdělávání STŘEP 555
•  Středočeský kraj 928
•  Úroky z bank. účtů 10
• Přijaté dary a dotace 5.267

v tom MPSV                               2.030
MHMP                                  548 
MČ – Praha 3                          24
MČ – Praha 8                          20
MČ – Praha 10                        30
MČ – Praha 14                        18
Město Kladno                      100
Město Beroun 10
Nadace Sirius                     1.694 
Nadace OSF  Praha                748
Drobní dárci                            45    

Výnosy celkem                         6.760
Rozdíl                                                             221

ROZVAHA
Aktiva:  
•  Krátkodobý majetek 3.029

z toho pohledávky 318
finanční majetek 2.117
jiná aktiva 594     

Aktiva celkem 3.029

Pasiva:  
•  Vlastní zdroje                         2.220

z toho jmění 1.999
výsledek hospodaření 221

• Cizí zdroje – jiná pasiva 809
Pasiva celkem                             3.029
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