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O NÁS
TREMEDIAS
Sídlo:
Kontakt:
Statutární zástupce:

Třebíč, Tomáše Bati 1069
739 967 323, info@tremedias.cz
Mgr. Iva Macková

Hlavní činnost: poskytování mediace, supervize a facilitace.
Vedlejší činnost: vzdělávání dospělých (vzdělávání sociálních
pracovníků, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, firemní
vzdělávání), grantové poradenství.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
rok 2014 byl pro TREMEDIAS rokem nových příležitostí v množství
realizovaných projektů a počtu podpořených klientů. S posláním
občanského sdružení, respektive od prosince 2014 se spolkem, ladí
poskytování podpory osobám z různých cílových skupin. Výročí zpráva
přináší přehled jednotlivých projektů, které směřovaly do oblasti podpory
rodiny, k osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným na trhu práce,
profesního rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách či odborného jazykového vzdělávání dospělých.
Je možné konstatovat, že dospělejším se stal i TREMEDIAS, který ve svém
šestém roce existence dosáhl pomyslné školní zralosti, stal se zkušenějším
a vhodněji reagujícím na potřeby osob z cílových skupin.
V týmu TREMEDIAS si vážíme možnosti tvořivě pracovat, lákají nás nové
výzvy a příležitosti, snažíme se stále profesně rozvíjet. Našim společným
cílem je pocit dobře odvedené práce a spokojenost našich klientů.
Těší nás, že ani Vám není naše práce lhostejná.

Mgr. Iva Macková, předsedkyně TREMEDIAS
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MEDIACE
TREMEDIAS nezahálel ani na mediačním poli. Mediaci, jakožto způsob
mimosoudního řešení konfliktů za pomoci nestranného prostředníka –
mediátora, využilo mnoho párů jak ve fázi předrozvodové, tak porozvodové,
či jako prevenci rozpadu jejich vztahu.
Cílem mediátorek je pomoci stranám v konfliktu dosáhnout lepšího
vzájemného porozumění, porozumění jejich vlastním potřebám a zájmům.
Velký důraz je kladen na to, aby bylo všem stranám umožněno sdílet jejich
pohled na situaci a porozumět jejich sporu. Snahou je vždy snížit poziční
nastavení všech zainteresovaných.
Velmi nás těší, že mediace se v TREMEDIAS již plně zabydlela a je
doporučována jak ze strany sociálních pracovníků a dalších pracovníků
pomáhajících profesí, tak i soudců opatrovnických soudů.
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SUPERVIZE
Rok 2014 je možné ze strany týmu supervizorů TREMEDIAS označit rokem
„supervizí pro OSPODy, tedy orgány sociálně-právní ochrany dětí". Formou
externí spolupráce působili supervizoři TREMEDIAS v projektech standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kde poskytovali službu supervize v
roli nezávislého kvalifikovaného odborníka.
Sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností měli možnost
využívat skupinové a individuální supervize formu případových supervizí
zaměřených na přímou práci s klienty nebo formu týmové supervize zaměřené
na standardizaci výkonu sociálně-právní ochrany.
V Kraji Vysočina byla poskytována supervize sociálním pracovníkům z Velkého
Meziříčí, Náměště nad Oslavou, Moravských Budějovic, Chotěboře, Bystřice
nad Pernštejnem a Jihlavy; v Jihomoravském kraji služeb supervize využívají v
Ivančicích, ve Znojmě, Moravském Krumlově, Mikulově, Pohořelicích a
Boskovicích. V Kraji Pardubickém jsou to úřady Lanškroun s Ústím nad Orlicí
a v Plzeňském týmy Kralovic a Nýřan. Supervizní setkání probíhala nejčastěji v
místě sídla orgánů sociálně-právní ochrany, současně však měly týmy
možnost využít pro přímou supervizní činnost i prostor TREMEDIAS v Třebíči.
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Projekt Případové konference pro OSPOD v Kraji
Vysočina a v Jihomoravském kraji
Projekt „Případové konference pro OSPOD v Kraji Vysočina a
v Jihomoravském kraji“ v roce 2014 navázal na předchozí projekt, který
zavedl novou službu pro zkvalitnění a rozšíření práce OSPOD ohroženým
dětem a jejich rodinám.
Projektové aktivity se nacházely ve fázi udržení dobře nastaveného rámce a
zvyšování kvality poskytované služby. V rámci projektu bylo realizováno 86
případových konferencí v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Konkrétně
na orgánech sociálně právní ochrany při MěÚ Třebíč, Velké Meziříčí,
Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Světlá nad Sázavou, Bystřice nad
Perštejnem, Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov.
Tato služba se v průběhu roku 2014 etablovala a je OSPODy využívána i
v souladu s nastavením poskytování této služby v rámci standardů kvality
jejich práce. Facilitátoři případových konferencí byli v rámci projektu
podpořeni odborným vzděláváním zejména v oblasti komunikace a facilitace,
aby byla zachována vysoká odborná úroveň jejich práce. Pravidelným
setkáváním projektového týmu byly řešeny nejen administrativní a
organizační záležitosti pro dobré fungování služby, ale byly tak i posilovány
klíčové kompetence facilitátorů formou týmové intervize, která byla nástrojem
pro sdílení případů a psychohygienu facilitátorů.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře MPSV z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí a Kraje Vysočina.
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Projekt Poradenství při řešení konfliktů a sporů v rodině
Cílem projektu bylo poskytovat rodičům, manželům, partnerům, dětem
i širšímu příbuzenstvu individuální, ideálně pak párové nebo skupinové
poradenství při řešení konfliktů v rodině. Smyslem bylo zkvalitnit jejich
rodinné vztahy, případně, provést je rozpadem manželství tak, aby tyto
vztahy co nejméně utrpěly a dopad na děti v rodině byl co nejmenší.
V rámci poradenství bylo poskytováno i sociálně-právní poradenství,
sepisovány dohody pro opatrovnické soudy, zjišťován názor dítěte. Součástí
projektu bylo také zajištění souvisejících propagačních aktivit a průběžné
zvyšování kvality poskytované služby formou supervize a vzdělávání. Dále
také zkvalitňování spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti
podpory rodiny.
Služby byly poskytovány celoročně, s objednacími lhůtami co nejkratšími.
Místní dostupnost byla naplněna možností využít poradenství na pracovištích
v Třebíči či Havlíčkově Brodě, od druhého pololetí pak místo v Havlíčkově
Brodě v Chotěboři.
Statisticky bylo během roku 2014 uskutečněno 92 poradenských intervencí
dospělým, poskytnuto 16 intervencí s cílem zjištění názoru dítěte
a 3 workshopy pro pracovníky OSPOD.

Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV, neinvestiční dotace Kraje Vysočina a rozpočtu města Třebíč.
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Projekt Inovace vzdělávacích programů v o.s. TreMediaS
Projekt „Inovace vzdělávacích programů v o.s. TreMediaS“ má poměrně
dlouhou a bohatou historii. Účast v kurzech přinesla osobám z cílových
skupin sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách nové profesní poznatky, ale i poznání nových forem výuky, kdy úspěšně kombinujeme
výklad lektora s elektronickou formou e-learningu. To dovoluje posluchačům
lépe rozložit a přizpůsobit čas požadavkům výuky.
V období udržitelnosti projektu je pravidelně využívána multimediální
učebna, která byla zřízena v rámci klíčové aktivity projektu, a to na adrese
sídla TREMEDIAS – Tomáše Bati 1069, Třebíč. V dané učebně je realizována
přímá výuka kurzů pro osoby z cílových skupin v rámci dalšího vzdělávání
dospělých v Kraji Vysočina. Současně byly průběžně využívány vzdělávací
programy vytvořené v rámci projektu, a to včetně e-learning formy části
kurzů v prostředí LMS Moodle. V období od 17. 4. 2014 do 25. 9. 2014 byl
organizován kurz pro cílovou skupinu sociálních pracovníků „Aplikace
poznatků psychologie v sociální práci" a v období od 16. 4. 2014 do 29. 10.
2014 pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách „Aplikace
poznatků psychologie v sociálních službách".
Do obou kurzů nastoupilo celkem 20 osob z cílových skupin, úspěšně kurzy v
celkovém rozsahu 100 hodin (50 hodin přímá výuka a 50 hodin e-learning
vzdělávání) absolvovalo 16 osob. Účastníci kurzů rozšířili své profesní kompetence pro přímou práci s klienty v zařízeních: Nízkoprahový klub VRAK BAR
Jihlava, Občanská poradna Třebíč, Denní rehabilitační stacionář Třebíč,
Odbor sociálních věcí MěÚ Žďár nad Sázavou, Život 90 – Jihlava, K-centrum
Třebíč, Na Počátku – o.p.s., SONS ČR, Charita Havlíčkův Brod a ADAPTA
Jihlava. Lektorsky kurz zajišťovali: Mgr. Monika Šmardová a Ing., Mgr. Ivo
Vítek, kteří se autorsky spolupodíleli na tvorbě kurzů.
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Realizace projektu Pracovní integrace osob se zrakovým
postižením CZ.1.04/2.1.01/91.00048
Doba realizace projektu: 1.2.2013 – 31.10.2014.
Rozpočet projektu: 5.833.872,- Kč.
Stěžejním cílem projektu byla podpora osob z cílových skupin při jejich integraci
na trhu práce realizovaná prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit počínaje
jejich motivací, pracovní diagnostikou, zajištěním rekvalifikací a vytvořením
nových pracovních míst u spolupracujících organizací, digitálních knihoven SONS
a Mathilda.
V roce 2014 se v rámci realizace jednotlivých klíčových aktivit v souladu
s harmonogramem projektu pozornost soustředila na klíčovou aktivitu 04,
rekvalifikaci osob z cílových skupin ve vazbě na využití zpracování digitálních
dokumentů a zajištění odborná praxe osob z cílových skupin u spolupracujících
organizací. Po realizaci výběrového řízení se dodavatelem rekvalifikačních kurzů
stalo Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v BrněChrlicích, které zajistilo celkem 34 rekvalifikací pro osoby s těžkým zrakovým
postižením (osoby nevidomé a osoby s praktickou slepotou). Úspěšní absolventi
rekvalifikačních kurzů mohli ověřovat získané dovednosti v rámci odborné praxe
v rozsahu 40 hodin u partnerských organizací SONS a Mathilda Praha, přičemž se
jim dostávalo zpětných vazeb ke kvalitě jimi digitalizovaných dokumentů.
Následovala realizace klíčové aktivity 05, a to vytvoření nových pracovních míst
pro osoby z cílové skupiny u partnerských organizací, knihoven digitálních
dokumentů. Uskutečnilo se výběrové řízení do digitálních knihoven, pro které si
osoby z cílové skupiny zpracovávaly dokumenty v podobě žádosti o přijetí do
pracovního poměru, motivačního dopisu a profesního životopisu a současně
prokazovaly motivaci pro nástup do pracovního poměru jedné z digitálních
knihoven osobní účastí u výběrového řízení. Do digitální knihovny Mathilda bylo
přijato 11 osob, do digitální knihovny SONS 10 osob. Pracovní uplatnění zde tak
našlo celkem 21 osob z cílových skupin (14 žen a 7 mužů).
Klíčová aktivita zaměstnávání osob
s těžkým zrakovým postižením probíhala
od 1. 2. 2014 do 31. 10. 2014.
Zaměstnanci svojí činností významně
přispěli k rozšíření knihovního fondu
obou digitálních knihoven.
Projekt byl řádně ukončen k 31.10.2014,
přičemž bylo možné konstatovat, že
stanovené cíle byly zcela naplněny.
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Realizace projektu Vzdělávání v sociálních službách
s TREMEDIAS CZ.1.04/3.1.03/A7.00018
Doba realizace: 1.9.2013 – 30.11.2014.
Rozpočet projektu: 645.224,- Kč.
Stěžejním cílem projektu byla podpora osob z cílových skupin pracovníci v sociálních
službách a sociální pracovníci prostřednictvím realizace 10 akreditovaných
vzdělávacích programů a absolvování odborných stáží úspěšných absolventů v zařízení
sociálních služeb kraje Vysočina.
V roce 2014 v rámci daného projektu probíhala realizace klíčové aktivity 02 realizace
vzdělávacích programů pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách uskutečněním vzdělávacího kurzu Supervizně kazuistický seminář pro pracovníky v sociálních
službách a kurz Sociálně právní minimum pro pracovníky v sociálních službách. Na
jednotlivé vzdělávací kurzy následovaly odborné stáže jednotlivých absolventů vzdělávacích kurzů ve spolupracujících organizacích v registrovaných sociálních službách. Cíl
přenosu a výměny zkušeností byl realizován přímo na pracovištích sociálních služeb
Kraje Vysočina. Odborných stáží se zúčastnilo celkem 21 osob z cílové skupiny pracovníků v sociálních službách. Projekt dále pokračoval podporou druhé cílové skupiny, a
to sociálních pracovníků v sociálních službách, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů: Základy krizové intervence, Specifika jednání s osobami se zdravotním
postižením, Komunikace s problémovým klientem, Případové konference, Základy
mediace. Rovněž sociální pracovníci navázali na vzdělávací aktivity odbornou praxí ve
spolupracujících organizacích v registrovaných sociálních službách. Cíl přenosu a
výměny zkušeností byl opět realizován přímo na pracovištích sociálních služeb Kraje
Vysočina. Odborných stáží se zúčastnilo celkem 10 osob z cílové skupiny sociálních
pracovníků. V měsíci listopadu došlo k rozšíření klíčové aktivity vzdělávání, a to realizací závěrečného workshopu pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách a
cílovou skupinu sociálních pracovníků, jehož cílem bylo sdílení zkušeností úspěšných
absolventů vzdělávacích programů a odborných stáží a předávání nově nabytých
poznatků a dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Potřebnost takového uspořádání
workshopu vzešla z dotazníků, které byly účastníky projektu vyplněny po ukončení
vzdělávacích kurzů a absolvování praxe s vyznačeným cílem potřeby vzájemného
sdílení nově nabytých znalostí a zkušeností a zároveň zajištění možnosti poskytnutí
zpětné vazby jednotlivých podpořených osob navzájem a předávání dobré praxe.
K datu ukončení projektu,
30.11.2014, bylo možné
konstatovat, že stanovený cíl
projektu byl zcela naplněn.
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Realizace projektu Sdílím péči a pracuji
CZ.1.04/33.05/96.00162
Doba realizace projektu: 1.4.2013 – 31.3.2015.
Rozpočet projektu: 4.435.846,40 Kč.
Stěžejním cílem projektu byla podpora osob z cílových skupin při jejich integraci
na trhu práce realizovaná prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit počínaje
jejich motivací, pracovní diagnostikou, zajištěním rekvalifikací a vytvořením
nových pracovních míst u spolupracujících organizací.
V roce 2014 na samém počátku probíhala realizace klíčové aktivity Pracovní
diagnostika, která započala již v předcházejícím roce. Výstupem této aktivity jsou
jednotlivé zprávy z bilanční diagnostiky (psychologicko-sociální vyhodnocení
profesních předpokladů) ve vazbě na schopnosti uplatnění testovaných osob
z cílových skupin. Celkem bylo podpořeno 15 osob. Dále probíhala realizace
klíčové aktivity Rekvalifikace. Konkrétně kurzů Asistent pedagoga, Podvojné
účetnictví, Kurz šití a střihu dámských šatů, Základy podnikání, Pracovník
v sociálních službách, Kosmetička, Kurz znakového jazyka, Práce s PC – pokročilá
obsluha. Celkem bylo podpořeno 43 osob z cílových skupin. Rok 2014 dále
v projektu pokračoval vytvořením nových pracovních míst pro osoby z cílových
skupin u spolupracujících organizací ve vazbě na jejich specifické potřeby a
fyzické možnosti. Pro cílovou skupinu osob s těžkým zdravotním postižením bylo
vytvořeno 6 nových pracovních míst v Tyflocentru Jihlava, JESTREB s.r.o., DOSIP
servis, s.r.o., SNN ČR – KO Vysočina. Pro cílovou skupinu pečujících osob bylo
vytvořeno 10 pracovních míst v Chaloupky, o.p.s., Základní a praktická škola
Velké Meziříčí, MSV Vzduchotechnika, Moiry, s.r.o., JESTREB s.r.o., TREMEDIAS,
Speciální MŠ Třebíč, Vrátka Třebíč, Společnost pro podporu osob s mentálním
postižením. Na nově vytvořených pracovních místech bylo v daném monitorovacím
období celkem zaměstnáno 19 osob z cílových skupin.
Projektový tým je ve stálém kontaktu s osobami z cílových skupin na nově vytvořených pracovních místech, a to prostřednictvím pracovněprávního poradenství
(zajišťuje poradce centra), psychopodpory (zajišťuje psycholog centra), podpory
odborného asistenta a supervizora. Současně je v kontaktu i s příslušnými
zaměstnavateli z důvodu zajištění zpětné vazby.
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Projekt Obchodní němčina on-line
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/02.0015
V rámci udržitelnosti projektu „Obchodní němčina on-line" reg. č.
CZ.1.07/3.2.09/02.0015 realizuje TREMEDIAS e-learning kurzy obchodní
němčiny pro účastníky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina za účelem zvýšení
jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.
První kurz Obchodní němčiny on-line, kdy se účastníci kurzu vzdělávají v
prostředí LMS Moodle, probíhal v období od 9. 1. 2014 do 31. 7. 2014 a
zúčastnilo se ho celkem 8 osob z cílové skupiny. Stejný počet osob nastoupil i
do druhého kurzu, který se uskutečňoval v období od 1. 10. 2014 s délkou
šesti měsíců.
Lektorsky byl kurz zajišťován ze strany Ing. Alice Okřinové, která byla
součástí týmů tvořícího obsah kurzu v rozsahu 40 lekcí obchodní němčiny v
období let 2011-2013 a současně se spolupodílela v době realizace projektu
na pilotním ověření e-learning kurzu.
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Projekt „Vstupte do světa business angličtiny“
reg.č. CZ.1.07/3.2.09/04.0002
Občanské sdružení TREMEDIAS realizuje v období od dubna 2013 do března
2015 projekt ESF OPVK „Vstupte do světa business angličtiny“ reg.č.
CZ.1.07/3.2.09/04.0002. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu je vytvoření jedinečné interaktivní učebnice a na ní založeného
vzdělávacího kurzu, jejichž prioritou je zdokonalit praktické schopnosti a
dovednosti komunikovat v odborném anglickém jazyce u pracovníků firem se
sídlem v Kraji Vysočina. Součástí projektu je pilotní ověření vytvořené interaktivní
učebnice a na ni navozujícího vzdělávacího kurzu. Projekt se podílí na rozšíření
nabídky dalšího vzdělávání obyvatel Kraje Vysočina se specifickým zaměřením na
odborné jazykové vzdělávání. Vytvoření a následné využívání odborné interaktivní
učebnice a vzdělávacího kurzu by mělo vést k suverénní komunikaci s anglicky
mluvícími obchodními partnery a vyšší konkurenceschopnosti osob z cílové
skupiny na trhu práce.
V roce 2014 byla realizována 1. klíčová aktivita Tvorba praktického průvodce –
interaktivní učebnice a na ni navazující klíčová aktivita číslo 2 Tvorba
vzdělávacího kurzu na základě vytvořené interaktivní učebnice. V rámci těchto
klíčových aktivit došlo k vytvoření praktického průvodce v podobě jedinečné
interaktivní učebnice pro studenty a na ni navazující praktický průvodce pro
učitele. Zmiňovaná interakce spočívá v tom, že učebnice simuluje reálné situace z
obchodního prostředí, a to formou textů, mluveného slova a hraných scének.
Veškeré interaktivní první prvky (texty, audio, video) jsou k dispozici na CD, které
je nedílnou součástí vytvářené učebnice.
Učebnice obsahuje 15 lekcí, přičemž každá
z nich učí studenty jak správně reagovat v
běžných situacích ve světě obchodu, jak se
vyvarovat základních chyb vedoucích k
nedorozumění při kontaktu s anglicky
mluvícími partnery a zákazníky. Od
prosince 2014 probíhá pilotní ověření
vytvořených produktů osobami z cílových
skupin v Kraji Vysočina. Pilotáž kurzu,
respektive celý projekt končí v březnu 2015.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014
Náklady a výnosy 2014
Náklady (v tis. Kč)

Hospodářská
činnost
Celkem
171
234
855
937
2868
3618
5
10
1125
1161
0
85

%
3,87
15,50
59,85
0,17
19,21
1,41

5024

6045

100,00

Hospodářská
činnost
Celkem
238
392

%
6,40

33
23
0
634

0
0
0
5039

33
23
0
5673

0,54
0,38
0,00
92,68

844

5277

6121

100,00

Položka
Hlavní činnost
Spotřebovaný materiál
63
Spotřebované služby
82
Osobní náklady
750
Daně a poplatky
5
Ostatní náklady
36
Odpisy dlouhodobého majetku
85
Náklady celkem

1021

Výnosy ( v tis. Kč)

Položka
Tržby za vlastní výkony
a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace

Hlavní činnost
154

Výnosy celkem

Majetek a závazky 2014
Majetek (aktiva) v tis. Kč

Položka
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý majetek nehmotný
Dlouhodobý majetek hmotný
Dlouhodobý majetek finanční
Oprávky k dlouhodobému
majetku

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

k 1.1. k 31.12.
2014
2014
79
58
0
0
186
192
0
0
-107
-134

Krátkodobý majetek - celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

2465
42
100
2295
28

2172
46
661
1440
25

Majetek celkem

2544

2230

Položka
Vlastní zdroje - celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
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k 1.1. k 31.12.
2014
2014
-90
-13
4
4
-94
-17

Cizí zdroje - celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

2634
0
37
2596
1

2243
0
41
2202
0

Zdroje krytí celkem

2544

2230
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Struktura zdrojů financování 2014
Cizí (vázané) zdroje

Sdružení má 2 krátkodobé úvěry. 1) u České spořitelny ve výši 300 000,-Kč
2) u IPB Invest ve výši 790 000,- Kč
Přijaté dotace na investiční a provozní
účely:
Zdroj příjmů
Projekt Případové konference
pro OSPOD v Kraji Vysočina a
Jihomoravském kraji

Poskytovatel
MPSV, KÚ

Projekt Vzdělávání v sociálních
službách

ESF

Projekt Pracovní integrace osob
se zrakovým postižením

MŠMT,EU,ESF,kraj Vys.

3 868 757,75

Projekt Poradenství při řešení konfliktů
a sporů v rodině

MPSV, KÚ, Město Třebíč

474 064,00

Projekt Sdílím péči a pracuji
Projekt Vstupte do světa AJ

Běžné obd.
428 714,00

516 179,00

ESF OPLZZ
MPSV

1 297 120,32
1 292 629,82
0
7 877 465

Celkem

Vlastní (nevázané) zdroje
Zdroj příjmů
Tržby z prodeje služeb
Tržby za případové konference
Tržby za vzdělávání

Hodnota
30 000
124 000
235 100

Celkem

389 100
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TREMEDIAS
Tomáše Bati č. 1069
674 01 Třebíč
IČ: 22731946
DIČ: CZ22731946
Tel.: 739 967 323
E-mail: info@tremedias.cz
www.tremedias.cz
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