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Vzdělání:
� VŠ, Mgr., FSS MÚ Brno, obor personální  řízení v 
sociální práci.

� Pedagogické minimum,  Karlova univerzita Praha 

Profesní zkušenosti: 
� Od1992: Okresní úřad Třebíč, sociální pracovnice
� Od1994: Okresní úřad Třebíč, kurátorka pro 
mládež

� Od 1996: Okresní úřad Třebíč, provoz zařízení 
sociálně výchovné činnosti - „Klub naděje“, 
pořádání výchovně-rekreačních táborů, 
zakladatelka a koordinátorka



MARTINA BÁRTOVÁ:PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

� Od 2001: Manažerka prevence kriminality, 
Město Třebíč

� Od 2001: Předsedkyně poradního orgánu 
rady města Třebíče, komise pro prevenci 
kriminality
rady města Třebíče, komise pro prevenci 
kriminality

� Od 2003: Externí učitelka na Soukromé 
střední škole veřejnosprávních činností v 
Třebíči

� Od 2005: Ředitelka sdružení STŘED 



STŘED
POSKYTOVATEL SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE DLE ZÁKONA

Č. 108/2006 SB.,  O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 

� Okres Třebíč
� Kraj Vysočina

� Děti a mládež
� Dospělí

Rozsah působnosti Cílová skupina

� Kraj Vysočina
� Dospělí
� Senioři
� Rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální 
situaci



Naše hodnoty: 

� Otevřená 
komunikace a 
spolupráce

� Koncepční 
rozvoj a inovace

� Vytrvalost, 
odvaha, 
spolehlivost
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� Profesionalita,

odborný růst 
pracovníků



HISTORIE VÝVOJE O.S. STŘED

� 2000: Založení organizace
� 2000: Program Pět P 

� 2003: Dobrovolnické centrum

� 2005: Program pro mládež
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Pořádání výchovně rekreačních táborů

Realizace preventivních programů pro žáky škol

� 2005: Sociální asistence a poradenství 



HISTORIE VÝVOJE O.S. STŘED
� 2006: Ambulance klinické psychologie  
zdravotnické zařízení dle Zákona č. 162/1992 o   
zdravotní péči v nestátních  zdravotnických zařízení

� 2006: Sociální intervence a poradenství

� 2007: Probační program „Šance ve STŘEDu“
� 2007: Linka důvěry STŘED

� 2008: Celoživotní vzdělávání sociálních 
pracovníků

� 2010: Středisko výchovné péče



PROGRAM PĚT P

� sociálně preventivní program pro děti od 6 do 
15 let

� vyškolený dobrovolník, starší 18 let, tráví 
volný čas s dítětem

� setkávají se spolu vždy jednou týdně na 2 - 3 
hodiny po dobu minimálně jednoho roku 

� jejich společné trávení času vychází ze 
vzájemné dohody, která bere v úvahu jejich 
zájmy



PROGRAM PRO MLÁDEŽ

� preventivní, sociálně - výchovné a vzdělávací činnosti 
pro děti ve věku 6-18 let

� v rámci programu realizujeme tyto aktivity:
- provoz nízkoprahového klubu „Su-Terén“
- realizace preventivních programů - realizace preventivních programů 
- pořádání výchovně - rekreačních táborů

� cílem programu je uspokojovat, rozvíjet a kultivovat 
zájmy dětí a mládeže, posilovat jejich sebevědomí a 
odpovědnost

� podporovat mladé lidi ve smysluplném trávení volného 
času v městském prostředí

� pomáhat překonat subjektivně náročné životní situace 
uživatelů služby ad.



SOCIÁLNÍ ASISTENCE A PORADENSTVÍ

� terénní  práce s rodinou, osamělou matkou či 
otcem s dítětem ve věku 0 - 18 let, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci

� cílem programu je začlenit rodiny zpět do 
společnosti

� vytvoření zdravého a podnětného prostředí 
pro pozitivní vývoj dítěte v jeho rodině bez 
přímého sankčního zásahu do rodinné 
struktury 



AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

� psychoterapeutické služby,rodinné poradenství, 
terapie a krizová intervence, komplexní 
psychologickou diagnostika, cílená psychologická 
vyšetření

� Cílová skupina:
děti a mládež (zaměření na výchovné problémy, děti a mládež (zaměření na výchovné problémy, 
záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivitu, 
problémy spojené s kontaktem s okolím, užívání 
návykových látek a šikana.

dospělí (zaměření na akutní krizovou problematiku, 
vztahové problémy, duševní poruchy a úzkosti, 
depresivní stavy, sebevražedné úvahy, partnerské 
problémy, rodinné problémy, osobní problémy, oběti 
trestného činu, oběti domácího násilí.



PROBAČNÍ PROGRAM ŠANCE VE STŘEDU

� program pro děti a mladistvé ve věku 12-18 let, 
kteří se dopustili méně závažné trestné činnosti

� cílem  programu je zamezení recidivy v páchání 
trestné činnosti,zvýšení odpovědnosti uživatelů trestné činnosti,zvýšení odpovědnosti uživatelů 
klientů, aby dokázali samostatně řešit náročné 
životní situace, zařazení klientů zpět do funkčních 
vazeb v jejich okolí i obci tak, aby byli schopni 
samostatně fungovat 

� program zahrnuje pravidelné setkávání sociálního 
pracovníka s účastníkem programu vymezené ve  
smlouvě a individuálním plánu 



PROGRAM SOCIÁLNÍ INTERVENCE A
PORADENSTVÍ

jako 

�alternativní forma terapie pro děti 
s poruchami v chování



SOCIÁLNÍ INTERVENCE A PORADENSTVÍ

� program pro děti a mládež ve věku od 7 do 18 
let, jejichž chování má rizikové rysy 
(záškoláctví,poruchy v chování, lhaní, krádeže, 
útěky a toulky, agresivní chování, šikana, apod.)

Cíl programu:
doprovázení a podpora mladých lidí při řešení � doprovázení a podpora mladých lidí při řešení 
obtížných životních situací,

� snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních 
společenských situací, životního stylu a 
rizikového chování,

� snížení škod, které mohou klienti svým rizikovým 
chováním a jednáním způsobit sobě a svému 
okolí,

� posilování kompetencí klientů – podpora 
soběstačnosti a svéprávnosti klientů.



SOCIÁLNÍ INTERVENCE A PORADENSTVÍ

Obsah služby:
� pravidelné setkávání pracovníka STŘEDu 
s klientem a jeho zákonnými zástupci – cca 
1x za jeden či dva týdny

� náplň těchto setkání respektuje požadavky a � náplň těchto setkání respektuje požadavky a 
potřeby klienta

� příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá 
jeho rodina

� důraz je kladen na komplexní pojetí služby 
založeném na spolupráci s ostatními osobami 
zaangažovanými na řešení problému klienta
.



SOCIÁLNÍ INTERVENCE A PORADENSTVÍ

Náplň programu:
� sociální poradenství
� informační servis 
� přímá pomoc s nácvikem praktických dovedností
� aktivizační činnosti
pomoc při prosazování práv a zájmů� pomoc při prosazování práv a zájmů

� komunikace s institucemi ve prospěch klienta
� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
� řešení školní docházky a problémů při studiu
� řešení problematických vztahů s rodinou, s přáteli
� řešení problematického trávení volného času
� krizová intervence
� zprostředkování návazných služeb



SOCIÁLNÍ INTERVENCE A PORADENSTVÍ

Průběh poskytování služby:

� vědomé, cílené, včasné vyhledávání dětí a 
mládeže
informační schůzka zájemce o službu a  � informační schůzka zájemce o službu a  
pracovníka programu

� podepsání smlouvy
� nastavení individuálního pánu 
� samotná realizace programu  
� ukončení programu



MODELOVÁ KAZUISTIKA
Jakub: 15  let



REKAPITULACE ZÁVĚRŮ ZE ZAPOJENÍ
KLIENTA DO PROGRAMU

Vytýčené cíle v individuálním plánu byly naplněny

� Jakub je zdrženlivější, vyhýbá se vyhroceným konfliktům 
s vrstevníky

� Jakub nemá sníženou známku z chování

� Jakub zná a dokáže použít některé postupy podporující 
schopnost vlastní sebekontroly a vedoucí k lepšímu 
zvládání negativních emocí

� Jakub si našel kamarády, navštěvuje nízkoprahové 
zařízení, je v kontaktu s vrstevníky



REKAPITULACE VYUŽITÍ DOPROVODNÝCH
SLUŽEB A NÁSTROJŮ

� Psycholožka ambulance klinické psychologie STŘEDu
posílila výchovné kompetence matky

� Multdisciplinární spolupráce zajistila informovanost, 
provázanost a sjednocení terapeutických postupů 
všech odborníkůvšech odborníků

� Pracovník STŘEDu je schopen koordinovat 
multidisciplinární spolupráci

� Pracovník STŘEDu pracuje pod supervizí a 
metodickým vedením



REKAPITULACE PŘÍSPĚVKU

� Jasná vize, společný cíl, koncepční rozvoj 

� Hledání nápadů a dostupných zdrojů pro nové 
aktivity a programy

� Budování týmů, profesionalita, odborný růst 
pracovníků

� Výměna informací, důvěra, spolupráce 
zainteresovaných subjektů

� Odvaha, vytrvalost a spolehlivost



"Každý by rád 
zlepšil svět a 
každý by to 
také dovedl, 
jenom kdyby 
chtěl začít sám 
u sebe.„

K.H.Waggerl
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DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST

Martina Bártová
STŘED 
Klub mládeže Hájek
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Kontakt: 775 725 655 
bartova@stred.info
www.stred.info


