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15 Práce STŘEPu – řetězec dopadu

Schéma řetězce dopadu STŘEPu jako organizace. 
Popis, statistické výstupy a účetní údaje za rok 2015

viz text výroční zprávy.

PROBLÉM Sociálně ohrožené rodiny s dětmi nejsou bez pomoci schopny přerušit bludný
kruh sociálního selhávání, zanedbávání dětí, negativního chování atp.
Potřeby ohrožených rodin a dětí se proměňují v kontextu socioekono-
mického, legislativního vývoje a systémových změn.

ŘEŠENÍ Pracovat se sociálně ohroženými rodinami s dětmi v terénu (poskytování
sociálních služeb, realizace programů v rámci sociálně-právní ochrany dětí).

Vyvíjet inovativní nástroje pomoci/podpory např.:
• Sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na snižování traumatu u vysoce

ohrožených dětí.
• Propojující metody sociální práce a sociální/speciální pedagogiky se za-

měřením na posilování rodičů v jejich roli prvních učitelů svých dětí 
v kontextu podpory inkluze dětí ze socio-kulturně znevýhodněného
prostředí ve vzdělávání. 

Šířit know-how vyvíjených metod mezi odborníky v praxi prostřednictvím
akreditovaných vzdělávacích programů, seminářů/konferencí/workshopů,
metodické podpory dalším organizacím, publikační činností, atp.

Prosazovat změny na úrovni systému, legislativy, strategických doku-
mentů (např. Koncepce rodinné politiky).

DOPAD Každoročně se dostane pomoci v rámci sociálních služeb cca 230 osobám
(ohrožené děti a jejich rodiče) a v rámci činností sociálně právní ochrany
dětí 270–300 osobám (ohrožené děti a jejich rodiče). V 80 % rodin se
podaří zabránit odebrání dítěte a zmírnit jeho ohrožení. Každoročně
proškoleno cca 100 odborníků v ČR, příp. na Slovensku, kteří ovlivňují
pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

ZDROJE Lidské zdroje, know-how a zkušenosti STŘEPu z dvacetiletého fungování
a sledování vývoje praxe a systému, vlastní metodiky, finanční zdroje
(dotace, granty, dary), síť spolupracujících organizací/odborníků. 
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Poslání
STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. 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 pomáhat dětem, které čelí těžkým sociálním podmínkám a traumatickým situacím, jsou vystavovány stresu, nejistotě 
a nebezpečí, což negativně ovlivňuje jejich vývoj a start do života. STŘEP poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti
sociálně-právní ochrany dětí a snaží se dětem zajistit lepší start, příležitost rozvíjet se/učit se a ochranu před nebezpečím 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…

Empaticky se vciťte do ticha tak, že budete naslouchat pocitům
a potřebám, které se za ním skrývají...

Marshall B. Rosenberg

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
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Vážené přítelkyně, příznivkyně, kolegyně, odbornice, čtenářky,
vážení přátelé, příznivci, kolegové, odborníci a čtenáři,

neustále mě překvapuje, kolik času jsou schopni někteří lidé
trávit tím, aby dokázali, že něco nejde udělat, nejde vymyslet,
nebude fungovat. … Pak je druhá skupina lidí, kteří bez
ohledu na čas zkouší a vymýšlí, jak něco udělat, protože jsou
přesvědčeni o tom, že to prostě půjde. 

Já jsem ráda, že patřím spolu s celým týmem STŘEPu k té
druhé polovině (a doufám, že vy, kteří jste otevřeli naši výroční
zprávu, také…. protože proč byste to jinak četli) a že můžu
alespoň tímto způsobem podpořit skvělé projekty, které v celém
týmu vznikají. A které přesvědčí ostatní o tom, že to jde. A jak
to jde. A jak na to mají jít, aby to šlo. 

Tak ať vám to jde, ať už je to cokoliv. 

Magdaléna Skřivánková
Předsedkyně správní rady STŘEP 
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Českého centra pro sanaci rodiny, z. ú. v roce 2015
Ke dni 3. 7. 2015 změnil STŘEP v souvislosti s NOZ právní subjektivitu. V této souvislosti došlo i ke změně názvu organizace. IČ, historie,
poslání a činnost zůstávají beze změny.

ORGÁNY

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)
• …I riziko může být příležitost (středisko Praha)
• 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, leg-
islativy, metodik a trendů v sociální a sociálně-pedagogické práci. Aktuálně se jedná o vyvíjení inovativních nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí zaměřených na terénní multidisciplinární pomoc pro vysoce ohrožené dětí s cílem snižování traumat a přemosťování dětí/rodin
do komunity. Dále STŘEP pokračuje v rozvíjení/vytváření nástrojů, které posilují zdravý vývoj dítěte v sociálně ohrožené rodině a které
dávají dětem šanci na lepší budoucnost.  
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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 (s dětmi a dospělými) – podpora v péči o dítě a ve výchovném stylu (komu-

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

nou, se sousedy a obecně se širší komunitou, ve které rodina žije, zprostředkování kontaktu na další odborníky, doprovody na rele-
vantní 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  2015  
Středisko pomoci dětem a rodinám Praha

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
241 113 128

Středisko pomoci dětem a rodinám Kladno – Statistika za období od 1.1. až 31.7.2015

Počet uživatelů Z toho rodiče/statutární zástupci dětí Z toho děti
88 27 61

Ke dni 31. 7. 2015 STŘEP z důvodu nepřidělení dostatečných finančních prostředků ukončil činnost kladenského střediska, tzn. poskytování
sociálně aktivizačních služeb a realizaci činností SPOD na území města Kladna a jeho spádových oblastí. Ukončování probíhalo postupně 
s ohledem na situaci ohrožených dětí a jejich rodin, v koordinaci s OSPOD Magistrátu města Kladna za využití dostupných služeb/programů.  

Děkujeme za spolupráci zejména kolegyním ze zmiňovaného OSPOD a dalším poskytovatelům, s nimiž jsme téměř jedenáct let
pomáhali ohroženým dětem.

Zdroj: Statistika STŘEP, 2015
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P STŘEP je schopen na základě své dlouholeté praxe od roku 1995 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

Sociálně aktivizační služby byly realizovány za podpory
Magistrát hl. m. Prahy (dotace, granty) Magistrát města Kladna
Středočeský kraj Městská část Praha 14

Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce
Jedná se o projekt s několikaletou tradicí, jehož činnosti mají v síti na podporu ohrožených dětí a rodin stabilní místo. Jedná se o činnosti
sociálně – právní ochrany dětí.
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. Při práci
s rodinami je kladen důraz na vnitřní motivaci rodičů, na potřeby dítěte, na podporu umožnění dítěti se vyjádřit k oblastem, které se týkají
jeho života a života rodiny, na naslouchání dítěti.
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 pra-
covníky 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 55 případových konferencí, na žádost sociálních pracovnic OSPOD z jednácti ÚMČ.
V roce 2015 byla v rámci projektu realizována nová aktivita – šíření  inovativního nástroje pomoci pro vysoce ohrožené děti v agendě OSPOD
(v rámci pěti MČ na území hl.m. Prahy, konkrétně ÚMČ Pha 7, 8, 10, 13, 14) – mobilní multidisciplinární týmy. Na základě vyhodnocení
OSPOD byly sestavovány dle stanovených kritérií mobilní týmy odborníků (psycholog/terapeut,  speciální pedagog, sociální pracovnice).
Mobilní tým je určen pro rodiny s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v traumatizujících situacích, které již nelze účinně řešit doposud použí-
vanými nástroji sociální práce v rámci sanace rodiny. Mobilní týmy poté pracovaly s rodinou a dítětem v jeho přirozeném prostředí.

Projekt byl realizován ve střediscích Praha, Kladno. 

Počet klientů Počet rodin

309                          84

Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR,
grantového programu Rodinné politiky MHMP a dotace MČ Praha 8

8

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách
V březnu 2015 byla ukončena realizace tříletého metodického rozvojového projektu Home-Visiting v ohrožených romských rodinách.
Projekt se zaměřoval na posilování rodičovských dovedností romských rodičů ohrožených různou mírou sociálním vyloučením v období
raného a předškolního věku jejich dětí

C Í LE  PROJEKTU :   
• Posílit a zplnomocnit ohrožené romské rodiče, aby byli schopni zajišťovat 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.

VÝSTUPY/VÝSLEDKY  PROJEKTU
• Kapacita home-visitingu byla 25 rodin/rok. V průběhu tříletého projektu bylo celkem podpořeno: 

Klienti Počet
Rodiče/Rodinní příslušníci 84
Děti 0–3 roky 58
Děti 4–6 30

• Individuální zápisy dětí do MŠ, ZŠ.
• Metodické zpracovávání zkušeností/podnětů  z dobré praxe.  V rámci projektu byly mj. vytvořeny dva vzdělávací programy, které

získaly akreditaci MPSV: Interkulturní odlišnosti v sociální práci s dítětem a rodinou, Podpora intuitivního rodičovství – sociální práce 
s ohroženou rodinou v interkulturním kontextu. Více informací o vzdělávacích programech a jejich obsahu se dozvíte na www.strep.cz
v sekci nabídka a vzdělávání. 

„Podporujeme názor/iniciativu 
dítěte. I Červená Karkulka 
může být zelená“
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neschopnost vidět budoucnost, absence kamarádů. Mobilní tým je sestaven z psychologa/terapeuta, speciálního pedagoga,
sociální pracovnice STŘEPu a pracuje s dětmi a jejich rodiči v jejich přirozeném prostředí.

MT mapuje příčinu traumatu/ohrožení, redukuje stres dítěte v kontextu jeho přirozeného prostředí, přerušuje cyklus vedoucí k traumatické
situaci, poskytuje první hojivé intervence, podporuje rodiče jak podporovat své dítě, sestavuje pro dítě a rodinu podpůrnou síť v komunitě.
Mobilní týmy provozuje STŘEP na pěti pražských městských částech, konkrétně se jedná o MČ Praha 7, 8, 10, 13 a 14 v úzké spolupráci
s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jednotlivých Úřadů MČ.

• Case management  – úzká spolupráce mobilního týmu s OSPOD, multi – intervizní skupiny jako platforma pro setkávání odborníků
napříč sektory (sociální pracovnice OSPOD, metodici Magistrátu/Krajských úřadů, pracovníci NNO – sociální služby/dobrovolnické
programy, školství). Na intervizních skupinách se cca jednou za dva až tři měsíce schází 15 až 25 odborníků, kteří přispívají nápady/pod-
něty ze své profese a pozice v systému k hledání řešení pro ohrožené děti. Zároveň dochází k posílení důvěry a spolupráce všech přítomných
ve prospěch ohrožených dětí. 

 
•

Provázení dobrou praxí na kanálu youtube – uveřejňované videošoty informují o možnostech změn v životě dětí. Na videošotech již 
vystoupili např. členové mobilního týmu či sociální pracovnice OSPOD Prahy 8 a 10, účastníci intervizních skupin. V neposlední řadě svou
osobní zkušenost byla ochotna sdílet jedna z klientek, která zde otevřeně hovoří o svých pocitech a obavách na začátku spolupráce, 
o budování důvěry k členům mobilního týmu a o přínosu tohoto druhu pomoci pro své děti i rodinu. V roce 2016 jsou plánovány další
videošoty, vč. sdělení od klientů. Odkaz na kanál youtube naleznete na www.strep.cz sekce o projektu nebo na titulní straně v pravém
horním rohu.      

ZPĚTNÉ  VAZBY  OD ÚČASTN ÍKŮ  PROJEKTU :   
• Slovy klientů: „Vaše práce a spolupráce byla velmi věcná, přínosná a z mého pohledu profesionální. Naše situace v rodině není opravdu

jednoduchá a Vy jste i tak byli schopni pomoci. Ještě jednou díky Vám a jsem ráda, že Vaše smysluplná práce pomáhá nám a i ostatním
rodinám“.

• Slovy odborníků/účastníků intervizních setkání: „Udělala jsem si spoustu poznámek a opravdu děkuji za všechny podněty. Je to zase
jiný pohled“.

Podpořeno:
Grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

  •    V. Bechyňová jako členka Komise Rady HMP pro rodinnou politiku vnášela 
metodické výstupy z projektu do návrhů koncepce rodinné politiky.

•    Realizace rodičovských skupin pro romské matky. 
• Navázání spolupráce se školami, které připravují budoucí kolegy a kolegyně 

v oblasti práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami: Evangelická akademie, 
katedra sociální práce FF UK, VOŠ Jasmínova – šíření know-how prostřednictvím
metodických interaktivních vstupů pro studenty. 

• Projektové aktivity byly představeny jako jeden z inovativních nástrojů 
pomoci pro ohrožené rodiny s dětmi na II. Tematickém symposiu Sanace rodiny 
dne 2.6.2015 na MHMP (více viz níže Odborné semináře,
konference). 

Z průběžného vyhodnocování vyplývaly pokroky v rozvoji dětí 
a v rodičovských kompetencích. 

CO  ROD IČE  NEJV ÍCE  OCEN I L I :  
• „Umět svému dítěti ukázat něco nového.“
• „Vědět co a jak dítě učit, aby bylo šikovné.“
• „Vědět, jak dítě zabavit, aby si vydrželo hrát a nezlobit.“

Projekt byl podpořen:
Nadací Open Society Fund Praha a Open Society Foundations

…I riziko může být příležitost
Jak pomoci ohroženým dětem najít odvahu ke změně? Jak pomoci ohroženým dětem najít odvahu k tomu mít naději? Jak pomoci
ohroženým dětem najít odvahu k tomu důvěřovat sobě a světu kolem? Těmito otázkami se zabývá projekt …I riziko může být příležitost. 
Jedná se o roční projekt s realizací v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016.  

V  RÁMCI  PROJEKTU  PROB ÍHÁ :
• Práce mobilních týmů (MT) v terénu – MT je inovativní nástroj pomoci

vysoce rizikovým dětem a jejich rodinám. Jedná se o děti a rodiny, které
žijí vysoce rizikovým způsobem života a které se vyhýbají spolupráci 
s OSPOD, sociálními službami a dalšími organizacemi/institucemi fungujícími
v komunitě. Tyto děti často spojuje problémové chování, které
vede ke konfliktům s vrstevníky i dospělými, nízká sebedůvěra,
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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, kulaté stoly (aktivní účast, realizace STŘEPem viz. vybrané kapitoly výroční zprávy)
• Moderování případových konferencí (na zakázku OSPOD)
• Úvod do případových konferencí a podpory motivace uživatele č. akreditace 2012/0665-PC/SP, rozsah 6,5 hodin 

– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP (květen 2015)
• Případové konference jako nástroj prevence sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi č. akreditace

2013/0571-PC/SP, rozsah 30 hodin
• Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. č. akreditace 2012/1158-PC/SP, rozsah 50 hodin

– místo realizace Praha, pořadatel STŘEP (březen – červen 2015)
– místo realizace Karlovy Vary, na zakázku KSK Centrum o.p.s. (duben – září 2015) 

• Vzdělávací programy na klíč 
– místo realizace Nymburk, na zakázku Respondeo, o.s. (květen, červen, listopad 2015) – na téma „Základy sanace rodiny,

metodické konzultace“, rozsah 3 vzdělávací dny 
– místo realizace Moravská Třebová, na zakázku OCH (květen 2015) – na téma „Přijaté dítě v rodině – komunikace s ním. 

Sdílení zkušeností dobré praxe a nácvik dovedností", rozsah 7 hodin
– místo realizace Moravská Třebová, na zakázku OCH (listopad 2015) na téma „Motivace a rozvoj dětí", rozsah 2 hodiny

METOD ICKÉ  KONZULTACE :
• DOMUS – Centrum pro rodinu v Plzni (kontinuálně)
• Salinger, o.s. v Hradci Králové (kontinuálně)
• KSK Centrum o.p.s. v Karlových Varech (2015 – 2016)
• Triáda – Poradenské centrum, z.s. v Brně ( jeden metodický den květen 2015)

POŘÁDÁN Í  KONFERENC Í  (REAL I ZÁTOR  STŘEP) :
• II. Tematické Symposium Sanace rodiny: Aktuální témata sociálně-právní ochrany dětí a vytváření meziresortní 

sítě spolupráce – symposium bylo pořádáno ve spolupráci s MHMP pod záštitou radní hl.m. Prahy pro sociální oblast a školství
Ing. Mgr. Ireny Ropkové, dne 2. 6. 2015. 

AKT IVN Í  ÚČAST  NA  KULATÝCH STOLECH
• Sanace rodiny, dne 19. 2. 2015, Říčany, Věra Bechyňová – lektorování, realizátor město Říčany 

AKT IVN Í  ÚČAST  NA  KONFERENC ÍCH
• Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, ve dnech 23.–24. 9. 2015, Brno, Věra Bechyňová – workshop:

Síťování-inspirace- spolupráce, realizátor TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.
• Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015, Spoločne pre rodinu II, ve dnech 9. – 11. 11. 2015, Častá – Papiernička,

Věra Bechyňová – příspěvek: Týmová spolupráca při sanácii rodiny, realizátor Úsmev jako dar, Slovensko

MODEROVÁNÍ  PŘ ÍPADOVÝCH KONFERENC Í
Jedná se o moderování případových konferencí většinou  na zakázku OSPOD.
• Hl. m. Praha – v rámci projektu Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny a sítě spolupráce
• Brno – Šlapanice
• Jablonec nad Nisou

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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Činnosti STŘEPu v roce 2015 podpořily tyto instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hl.m. Prahy (dotace, granty)
Magistrát města Kladna
ÚMČ Praha 8, Praha 14

Nadace Open Society Fund Praha
Open Society Foundations

EHP Fondy
Středočeský kraj

 

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 

ÚČETNÍ ÚDAJE ZA ROK 2015 VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (UVEDENO V TISÍCÍCH)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Náklady:  
•  Spotřeba materiálu 27

v tom kancelářské potřeby 16
drobné potřeby 11

•  Spotřeba energie 35
•  Cestovné 52 
•  Ostatní služby 1.129

v tom nájem kanceláří                     241
spoje                                 75
účetní, daň. a audit. sl.         315
správa sítě, ins.práce PC,..      37
supervize, psycholog                           120
mobilní tým                     178
vzdělávání                               77
popl. bank.účet, kurz.rozd.      7
ostatní služby                       79                    

•  Mzdové náklady                 2.828
•  Zákonné soc. náklady         948
•  Zákonné pojištění                     12
Náklady celkem 5.031

Výnosy: 
•  Vzdělávání STŘEP 224
•  Ostatní výnosy 9
• Přijaté dary a dotace 4.445

v tom MPSV (dotace prostř. MHMP a SČK) 2.903
MHMP (granty)                                  618 
Město Kladno 42
MČ – Praha 14                       26
EHP-FNNO  567
MČ P8   133
Nadace OSF 162

Výnosy celkem 4.681
Výsledek hospodaření (zisk) -350

V roce 2015 STŘEP investoval do rozvoje organizace
(povinná transformace dle NOZ spojená s právními, advokát-
ními, notářskými a správními poplatky, vzdělávání zaměst-
nanců v metodách práce s cílovou skupinou ohrožených dětí
a rodin) a spolufinancování rozvojového projektu. Tyto inves-
tice byly hrazeny ze zisku STŘEPu z minulých let, konkrétně
z hospodářské činnosti za období 1997–2014, výsledek
hospodaření byl schválen správní radou bez námitek.

ROZVAHA
Aktiva:  
•  Krátkodobý majetek 2.623

v tom pohledávky 52
finanční majetek 2.529
jiná aktiva 42  

Aktiva celkem 2.623

Pasiva:  
•  Vlastní zdroje                         2.346

v tom jmění  celkem 2.696
výsledek hospodaření -350

• Cizí zdroje 277
v tom krátkodobé závazky 40

jiná pasiva 237
Pasiva celkem                             2.623
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