


Výroční zpráva 2017 
TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.
Organizace byla založena v roce 2003 jako občanské sdružení, od roku 2016 je právní forma organizace zapsaný 
ústav. Zápis je veden u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 117.

Poslání a účel 
Ústav TRIADA-Poradenské centrum rozvíjí odborné aktivity v oblasti ochrany lidských a občanských práv, zejména 
práva na rodinný život a ochrany zájmů nezletilých dětí.

Pro naplnění svého účelu ústav:

a) poskytuje sociální služby v souladu s platnou právní normou,
b) vykonává činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, k nimž je oprávněn jako pověřená osoba ve smyslu 
platného zákona 
c) rozvíjí metodickou, koncepční a publikační činnost v souladu s účelem svého založení,  
d) zajišťuje vzdělávací programy a vykonává lektorskou činnost, 
e) spolupracuje se státními orgány, institucemi a nestátními organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, 
tuzemskými i zahraničními, 
f) uskutečňuje i další projekty v souladu s účelem svého založení. 

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. je poskytovatelem sociálních služeb na základě registrace Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje ze dne 7. 8. 2007, č. j. JMK 104120/2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007:
Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – pověření vydáno 28. 1. 2013, 
č. j. JMK 9928/2013



Východiska a principy:

•	 zájem a potřeby dítěte jsou vždy prvořadé 
•	 rodiče jsou pro dítě nenahraditelnými osobami a vztahy dítěte s nimi stojí na prvním místě
•	 dítě má právo vyrůstat ve své rodině – ve svém přirozeném prostředí
•	 dítě potřebuje  stabilní a výlučný vztah  s pečujícími osobami a jistotu společné budoucnosti v rodinném 

prostředí 
•	 pro dítě je nezbytné udržovat rodinné vztahy a vazby i v případě, že se svými rodiči nebo s jedním z nich 

dočasně nebo dlouhodobě společně nežije.  

Realizované programy v roce 2017
•	 Program Rodina 
•	 Program Pěstounská péče

Celkový počet zaměstnanců v organizaci
Počet interních zaměstnanců: 9
Externí spolupracovníci: 8

Kontaktní údaje 
www.triada-centrum.cz
sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno
IČ: 26647486
tel.: 774 409 909, 774 909 130
rodiny@triada-centrum.cz
nrp@triada-centrum.cz
vzdelavani@triada-centrum.cz



SPRÁVNÍ RADA     REVIZORKA  
Blanka Holá  - předsedkyně    Dagmar Moučková 
Marcela Smékalová 
Hana Thielová

ŘEDITELKA
Eva Rotreklová 

ZAMĚSTNANCI     EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Jiří Hort       Veronika Hofrová
Viktor Janč      Jitka Pallas
Lucie Janečková-Preislerová    Eva Pávková 
Svatoslava Kalábová     Ivana Ryglova
Gabriela Lockerová     Jakub Stejskal
Miriam Pallová
Eva Rotreklová                  Dana Štěrbová 
Eva Valentová      Taťána Šimečková 
Lenka Vyzourková     Gabriela Vykypělová

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
STROP, o.p.s. Zlín
STŘEP, z.ú.. Praha – České centrum pro sanaci rodiny
Firma ÚČTO Kozlová
Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Olomouc
Charita Zábřeh 

Kontroly v průběhu roku 2017 : 

Činnost nestátních organizací podléhá kontrolám řady orgánů a institucí, které kontrolují jak činnost organizace 
v souladu s vydanými pověřeními, akreditacemi a zejména platnými standardy pro výkon sociálně právní ochrany dětí 
(zákon č. 359/99 Sb.) a poskytování sociální služby (zákon č. 107/2006  Sb.). Kontrolám podléhá také financování, 
hospodaření organizace a používání veřejných prostředků v souladu s posláním a podmínkami jednotlivých donátorů. 



V průběhu roku 2017 provedly kontroly: 
     - Magistrát města Brna - Dodržení zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti v projektu Sociálně aktivizační  
        služby pro rodiny s dětmi (květen    
        2017)
     - Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně – Inspekce poskytování sociálně- právní 
        ochrany (červenec 2017). 

V souladu se zřizovací listinou ústavu vykonává kontrolní a revizní činnost revizorka ústavu, která se průběžně 
zaměřuje zejména na hospodaření s finančními prostředky a podává průběžné zprávy správní radě. Zpráva revizorky 
ústavu je uvedena v části Finanční hospodaření. 

Program Rodina  

Služby programu Rodina se zaměřují na podporu rodin s nezletilými dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. 
Jedná se především o dlouhodobou spolupráci s rodinou v jejím přirozeném prostředí. Součástí služeb je i 
jednorázové či opakované poradenství zejména v záležitostech úpravy poměrů k nezletilým dětem a výchovy dětí. 
Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou. 

Služby programu Rodina se zaměřují na rodiny, jejichž dítě je umístěné mimo rodinu (v ÚV, PP, PPPD, ZDVOP), 
nebo kde toto umístění reálně hrozí. S rodinami ohroženými umístěním dítěte mimo péči rodičů jsme spolupracovali 
na úpravě rodinných poměrů a podmínek tak, aby dítě mohlo zůstat v rodičovské péči. Rodičům, kteří nežijí 
s dítětem, jsme poskytovali podporu při obnově (případně navázání) a udržení kontaktů rodičů s dítětem 
umístěným v dětském domově či pěstounské péči a úpravě podmínek tak, aby byl možný návrat dítěte do 
původní rodiny. Obsahem poskytované služby byly především konzultace k získání náhledu na péči a výchovu dětí a 
praktický nácvik potřebných dovedností (podpora při péči o dítě, při rozvoji dítěte, při výchově dítěte, školní přípravě, 
při chodu domácnosti, při posilování vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi, příp. sourozenci) doprovody a podpora 
při vyřizování osobních záležitostí a zajištění pravidelných kontaktů rodičů s dítětem, včetně asistovaný kontaktů 
rodičů s dětmi. 



Program Rodina jsme v roce 2017 realizovali v podobě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v podobě 
projektu Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny.  Sociální službu od projektu odlišuje zejména 
zaměření na konkrétní cílovou skupinu. Rodiny v situaci umístění dětí v jakékoli formě náhradní péče jsme podpořili 
také z projektu Podpora rodinných vztahů a vazeb dětí mimo péči rodičů, financovaného z Nadace Terezy Maxové 
Dětem.
V roce 2017 jsme tedy pokračovali v nastolené koncepci z minulého roku a zaměřovali naši pozornost specificky na 
rodiny v situaci, kdy jsou děti umístěny mimo péči rodičů, zejména v PPPD, kde existuje perspektiva jejich návratu 
zpět do původní rodiny.

Personální zajištění   
Služby programu rodina zajišťovali 3 sociální pracovníci v souhrnném úvazku 2,4. Na zajištění průběhu programu se 
dále podíleli odborný garant a provozně-organizační pracovník. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú. byla v roce 2017 poskytovatelem sociálních služeb na základě registrace Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje ze dne 7.8.2007, č.j. JMK 104120/2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007 (registrace služby 
zrušena k únoru 2018).

Posláním služby byla podpora rodin s dětmi v tíživé životní situaci zaměřená na ochranu práv a zájmů dítěte. Cílem 
služby bylo podpořit rodiny s dětmi v tíživé životní situaci při jejím řešení a překonávání jejich důsledků, posílit 
rodičovské schopnosti a dovednosti, prohloubit vztahy a vazby v rodině tak, aby dítě vyrůstalo v prostředí, které 
naplňuje jeho potřeby, a byly zajištěny podmínky pro jeho zdárný vývoj.



Cílová skupina
Služba byla určena rodinám s nezletilými dětmi, rodičům a osobám pečujícím o nezletilé děti, které se ocitly v 
tíživé životní situaci, v jejímž důsledku je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte, což vede nebo by mohlo vést k jejich 
sociálnímu vyloučení.

Sociálně aktivizační služby jsme poskytovali jak ve formě ambulantní, tak ve formě terénní. Služby byly zaměřeny 
zejména na dlouhodobou individuální práci s ohroženými rodinami. Jednalo se o pravidelné konzultace, nácvik 
různých činností, doprovázené kontakty dětí s rodiči, podporu při vyřizování osobních záležitostí apod. Části klientů 
k řešení obtížné situace v rodině stačí informace o tom, jakým způsobem ji mohou řešit. V takovém případě jsme 
poskytovali odborné sociální poradenství, zejména v oblastech finančního zabezpečení a bydlení rodiny, úpravy 
poměrů k nezletilým dětem a výchovy dětí. 

Statistická data
V roce 2017 jsme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytli celkem 79 klientům (rodinám), z toho 35 
rodin využívalo služby dlouhodobě a 44 klientů využilo jednorázového (příp. opakovaného poradenství). Z klientů 
využívajících službu dlouhodobě bylo 15 rodin, které pokračovaly ve využívání služby z minulého období, a 9 rodin 
pokračuje ve spolupráci roce následujícím. Klientům jsme poskytli celkem 1826 intervencí, z toho 1030 intervencí 
ambulantních a 796 intervencí terénních. Přímá práce s klienty tvořila 58% všech intervencí. Téměř poloviční 
podíl nepřímých intervencí připadá na práci v zájmu klienta (např. jednání s OSPOD, DD apod.) a nepřímou práci 
(vyhledávání informací pro klienty, příprava podkladů, záznamy…). Oproti minulému roku se jedná o značný 
nárůst podílu nepřímé práce, což vypovídá zejména o intenzivnější spolupráci s OSPOD a dalšími zainteresovanými 
odborníky. Mimo intervencí se uskutečnilo 475 kontaktů s klienty a 104 kontaktů se zájemci o službu.  
V případě dlouhodobých klientů jsme pracovali s 12 rodinami na podpoře a zvyšování rodičovských kompetencí tak, 
aby nemuselo dojít k umístění dětí mimo rodinu, ve 2 dalších případech pak šlo o situaci posilování rodičovských 
kompetencí po návratu dětí z ÚV.  V situaci, kdy již jsou děti umístěny mimo péči rodičů, jsme se v práci se 23 
rodinami zaměřovali na téma udržení vztahu mezi dětmi a rodiči (celkem 13 rodin s dětmi v ÚV, 7 rodin s dětmi 
v PPPD a 3 rodiny s dětmi v PP ve ZDVOP, 2 děti v PP). Naše dlouhodobě poskytované služby v součtu měly dopad 



na 72 dětí.
Dlouhodobí klienti na nás byli z převážné většiny odkázáni ze strany OSPOD.

Financování služby
Sociálně aktivizační služby byly v roce 2017 realizovány za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna. 
Finanční podporu službě poskytla také Nadace Terezy Maxové dětem.

Projekt Podpora návratu dětí umístěných v PPPD zpět do rodiny

Cílem projektu bylo přímou prací s ohroženými rodinami zvyšovat rodičovské kompetence a dovednosti v situacích, 
kdy dítě bylo nebo je dočasně mimo péči rodičů, a vytvořit tak stabilní a funkční rodinné zázemí.  Projekt byl zaměřen 
na ochranu práva dítěte na život v rodině, podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, vytvoření a udržení stabilního 
rodinného prostředí a podporu vztahových vazeb dítěte. Klíčovým tématem projektu je udržení a posílení vztahové 
vazby dítěte s jeho rodiči a širší rodinou, která je základním předpokladem pro zdravý psychosociální vývoj dítěte, 
proces dospívání a plnohodnotný život v dospělosti.  

S ohledem na provázanost projektů a služeb, které TRIADA - Poradenské centrum poskytuje, a další finanční zdroje, 
jsme již na začátku projektu přistoupili ke změně regionu, ve kterém byl projekt realizován. Z původně plánovaného 
Jihomoravského kraje jsme aktivity přesunuli do kraje Olomouckého, zejména do oblasti Šumperska a Olomoucka. 
Triada-Poradenské centrum zde působí jako organizace doprovázející výkon pěstounské péče a v této souvislosti 
se dostáváme do přímého kontaktu s rodiči dětí, které jsou umístěny v PPPD. V regionu však neexistuje nabídka 
kvalitních služeb, která by se zaměřovalá na práci s rodinou v této situaci.
Tato změna s sebou nesla celkové snížení rozsahu projektu, cíl projektu a jeho stěžejní aktivity zůstaly beze změn.
Průběh projektu zásadně ovlivnila neočekávaná dlouhodobá pracovní neschopnost sociální
pracovnice působící v oblasti Šumperska, která aktivně poskytovala služby klientům do začátku července, následně 
čerpala dovolenou a od poloviny srpna byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Přímou práci s klienty jsme v 



regionu tedy byli nuceni utlumit. Projekt jsme dále věnovali zejména analýze a zpracování dat získaných z jeho 
realizace, srovnání různých koncepčních přístupů a přípravě metodických materiálů pro další rozvoj služeb určených 
rodinám s dětmi umístěnými v PPPD.

Cílovou skupinu projektu tedy tvořili rodiče, jejichž děti jsou umístěny v PPPD a kteří usilují o návrat dětí zpět 
do své péče. Všechny rodiny z cílové skupiny jsou v evidenci OSPOD. Práce s těmito rodiči byla doplňována prací 
se samotnými pěstouny na přechodnou dobu a její výsledky měly pozitivní vliv na děti samotné. Realizovali jsme 
psychosociální aktivity, jako zajištění doprovázených kontaktů rodičů s dětmi, jejich přípravu a reflexi, stejně jako 
socioterapeutické činnosti, průběžně jsme spolupracovali s OSPOD a doprovázejícími organizacemi pro výkon 
pěstounské péče, účastnili se případových setkání. 
S rodiči jsme spolupracovali formou dlouhodobého intenzivního doprovázení, využívali jsme formu poradenského 
rozhovoru, nácviku, doprovázení při jednání apod. Rodiče jsme podporovali jednak při úpravě vlastních podmínek, tak 
aby byl návrat dětí umožněn, a dále jsme je doprovázeli při realizaci kontaktů s dětmi. Tuto část práce jsme považovali 
za stěžejní, díky nabízené podpoře byli rodiče schopni udržet s dětmi kontakt, probíhala pravidelná setkání, která 
umožnila udržení a posílení vztahové vazby mezi dítětem a rodičem. S rodiči i pěstouny jsme reflektovali průběh 
každého kontaktu, posilovali rodičovské kompetence a připravovali rodiče na kontakt následující, tak aby probíhal v 
souladu se zájmy dítěte. 

Přínosy projektu
Projekt navazuje na aktivity realizované v předešlém roce a dále je rozvíjí. Přináší nové téma práce s rodiči, jejichž 
děti jsou umístěny v náhradní péči, a to se specifickým zaměřením na PPPD. Projekt práci s rodinou umístěného dítěte 
cíleně a systematicky propojuje s prací klíčového doprovázejícího pracovníka pro výkon pěstounské péče a tedy i 
samotného pěstouna na přechodnou dobu. Práce v tomto týmu jednoznačně přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a 
pěstouny, rodiče cítí podporu ze strany svého klíčového pracovníka, mezi jednotlivými aktéry systému SPOD nastává 
rovnováha. Rodiče se cítí posíleni a jsou schopni lépe činit potřebné kroky k tomu, aby se děti mohly vrátit zpět do 
jejich péče.
Díky projektu se daří udržet pravidelné kontakty mezi umístěnými dětmi a jejich rodiči, což přispívá k udržení a 



prohloubení vztahové vazby. Rodiče rozumí potřebám svých dětí, umí na ně reagovat, chápou dobu umístění v PPPD 
jako nezbytné opatření, které je ve prospěch jejich dětí a dává jim možnost stabilizovat vlastní situaci.
Díky podoře projektu se pak daří návrat dětí do jejich původní rodiny, ať už k rodičům, nebo širší rodině. I v případě 
svěření dítěte do širší rodiny je dítěti zachována osoba rodiče jako důležitého prvku v jeho životě. Rodiče jsou schopni 
přijmout, že vzhledem k objektivním důvodům nemohou své děti vychovávat, přesto se dokážou na výchově do 
určité míry podílet a zůstávají pro dítě důležitou vztahovou osobou. Mimo to, důvěra, která se vytvoří mezi rodiči a 
klíčovým pracovníkem v době, kdy rodina usiluje o návrat dětí do vlastní péče, vede často k tomu, že i po návratu 
dětí do péče rodičů má rodina zájem ve spolupráci pokračovat. Také pracovníci OSPOD tuto situaci vnímají a další 
spolupráci s naším poradenským centrem ukládají rodině jako součást následného dohledu. Je tak zajištěna podpora 
rodiny i v náročném období krátce po návratu dětí. Aktivity projektu vnímáme jako velice přínosné, a proto v nich 
plánujeme pokračovat.

Statistická data  
Projektem jsme v situaci umístění dítěte v PPPD podpořili 4 rodiny, celkem 14 osob (7 dětí a 7 dospělých). V jednom 
případě se děti vrátily do péče rodičů, v jednom případě odešly do péče příbuzných, ve zbývajících dvou případech 
pak byly děti svěřeny do pěstounské péče, s tím, že byly zachovány vztahy a vazby k původní rodině a probíhají 
pravidelné kontakty dětí s rodiči. Nízký počet podpořených rodin je dán realizací projektu jednou klíčovou pracovnicí 
na částečný pracovní úvazek. Navíc doba přímé práce s klienty se zkrátila oproti celé realizaci projektu onemocněním 
této pracovnice. Přestože projekt pracoval s nízkým počtem rodin a přímá práce s rodinami se nerealizovala po celou 
dobu trvání projektu, poskytl projekt mnoho zajímavých poznatků pro další praxi práce s rodiči dětí umístěných 
v PPPD. Předně jsme měli možnost srovnat efektivitu práce s rodiči, pokud mají svého klíčového pracovníka, se 
situací, kdy se jim dostává podpory od pracovníka, který současně doprovází pěstouny. Klíčový pracovník rodiny 
pracuje s rodiči velmi intenzivně s ohledem na aktuální potřeby rodiny, k osobním kontaktům docházelo 2 – 3x týdně, 
zpravidla v terénu – v domácnosti rodiny, při asistovaných kontaktech, při jednáních na úřadech, u lékařů, apod. Tento 
intenzivní kontakt poskytl rodinám možnost získat ke klíčovému pracovníkovi důvěru a klíčovému pracovníkovi 
naopak umožnil důkladně poznat rodinu ve všech souvislostech. 



Financování služby
Projekt byl financován z prostředků dotačního programu Rodina MPSV ČR. Partnerem projektu byla Nadace Terezy 
Maxové dětem.

 

  



PROGRAM PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú. je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí- rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2013, č. j. JMK 9928/2013. 

Odborné doprovázení pěstounů
Oblast odborného doprovázení a podpory v pěstounské péči na základě uzavíraných dohod o výkonu pěstounské 
péče se v průběhu roku jak kapacitně tak i metodicky dále rozvíjela.
V průběhu roku 2017 mělo centrum uzavřeno celkem 58 dohod, jednalo se o pěstouny z krajů Jihomoravského, 
Olomouckého a Kraje Vysočina, vykonávající pěstounskou péči dlouhodobou (z velké části příbuzenskou) i 
pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V průběhu roku 2017 uzavřelo poradenské centrum 13 nových dohod o výkonu pěstounské péče (z toho dvě pěstounské 
péče na přechodnou dobu) a 11 dohod bylo ukončeno, v pěti případech děti svěřené do pěstounské péče zletily, dvě 
dohody byly ukončeny na základě rozhodnutí soudu o umístění dětí do péče jiných příbuzných, tři dohody byly 
ukončeny na základě vzájemné dohody pěstounů a doprovázející organizace a jedna dohoda byla ukončena na základě 
přerušení vedení v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odborná podpora a doprovázení pěstounů klíčovým pracovníkem probíhala dle individuálních plánů a byla zaměřena 
zejména na psychosociální potřeby svěřeného dítěte, spolupráci s jeho rodiči a širší rodinou a zpracování jeho životní 
historie. 

Stěžejním tématem pro rok 2017 jsme proto vybrali téma „ Jedno dítě a dvě rodiny“. Klíčoví pracovníci pěstounských 
rodin úzce spolupracovali s kolegy z programu Rodina, kteří doprovázeli rodiče umístěných dětí v případech, kdy 
probíhaly kontakty dětí umístěných v pěstounských rodinách. Současně byla pozornost věnována podmínkám v rodině 
pěstounů a rozvoji jejich výchovných dovedností.



Pěstounská péče na přechodnou dobu se stala profilovým tématem, které nadále rozvíjíme a prohlubujeme.

Odborné doprovázení pěstounské péče předpokládá systematickou, individuální, odbornou práci s celým systémem 
- s pěstouny, se svěřeným dítětem a jeho rodiči, s dětmi v rodině a klade tak značné nároky na kvalifikaci klíčových 
pracovníků a na jejich spolupráci s orgány sociálně - právní ochrany dětí. Proto jsme postupně, na základě získaných 
zkušeností, vytvářeli metodické postupy, konzultovali je s dalšími odborníky a pokračovali jsme také v pravidelné 
intervizi pracovního týmu.

Všichni odborní pracovníci, kteří se podílejí na doprovázení pěstounských rodin, splňují příslušnou kvalifikaci 
dle zákona  359/99 Sb., někteří i dle zákona 107/2006 Sb.  
Odbornou kvalifikaci opíráme však zejména o další specializační vzděláváním v oblasti péče o ohrožené děti a jejich 
rodiny, systematickou supervizí a požadovanou délkou praxe v minimálním rozsahu 10 let. 

Vzdělávání pěstounů 

Na odborné doprovázení pěstounů navazují aktivity vzdělávací zaměřené na rozvoj dovedností a schopností pěstounů 
při péči o svěřené dítě. V průběhu roku 2017 pokračovaly v činnosti dvě otevřené vzdělávací skupiny pro dlouhodobé 
pěstouny - v Olomouci a v Brně a třetí, specializovaná skupina pěstounů na přechodnou dobu, jejíž setkávání probíhala 
v Brně a v Zábřehu.  

Hlavní témata vzdělávání: Jedno dítě a dvě rodiny
    Když musíš, tak musíš – závislosti
    Rodinné konstelace
    Vztahová vazba
    Dítě a jeho životní příběh
    Sexualita dětí a dospívajících



Vzdělávací skupina Brno pravidelně v období leden- duben a září -prosinec jedenkrát měsíčně, v rozsahu 4 - 8 
výukových hodin.  

Vzdělávací skupina Olomouc pravidelně v období leden- duben a září -prosinec jedenkrát měsíčně, v rozsahu 4 
výukových hodin.  

Vzdělávací skupina pěstounů Šumperk-Zábřeh  

Vzdělávací a diskusní skupina pěstounů na přechodnou dobu Brno (probíhala jedenkrát za dva měsíce v rozsahu 6 
hodin) 
Obsahově a tematicky vychází program zejména z aktuálních potřeb a situací pěstounů, kteří získávali další zkušenosti 
s tímto typem krátkodobé péče o dítě v rodinném prostředí. Byly zaměřeny na specifické otázky výkonu péče, zejména 
na fázi přechodu dítěte do následné péče nebo jeho návratu do rodiny. Pozornost byla věnována také spolupráci s 
pracovníky OSPOD na úrovni obcí i krajských úřadů a příkladům dobré praxe.

Vícedenní – víkendové vzdělávací programy 
Vícedenní akce proběhly v Blansku – Češkovicích, ve Vískách u Boskovic a ve Vizovicích ve spolupráci s 
organizací STROP Zlín. Velkým přínosem těchto víkendových akcí je skupinová spolupráce účastníků, většinou 
pěstounů, se kterými máme uzavřenu dohodu o doprovázení. 



VZDĚLÁVÁNÍ    

XVII. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů 
Brno, 23. - 24. 9. 2017

Seminář pořádá TRIADA-Poradenské centrum, z.ú. jako akreditovaná vzdělávací instituce od roku 2001, tradičně 
vždy v září. Účastní se ho převážně pracovníci OSPOD, ale i doprovázejících organizací a zařízení odborných služeb 
pro ohrožené děti.      
Letos proběhl již XVII. ročník opět pod záštitou veřejné ochránkyně práv paní Anny Šabatové. Profilové téma 
- „Pěstounská péče na přechodnou dobu“ – jsme zvolili k reflexi pěti let zkušeností s touto novou formou péče.  
Brněnský seminář reflektuje vždy důležité změny a vývoj v předcházejícím roce i aktuální situaci v oblasti péče o 
ohrožené děti, upozorňuje na důležitá témata a nabízí metody pro praxi.   Jestliže seminář nese ve svém názvu „péče 
o děti separované od rodičů“, pak jsme se letos dostali jeho zaměřením a obsahem na samou podstatu. Pokud toto 
setkání přispělo k porozumění důležitosti a významu tématu vztahové vazby a motivuje účastníky k jejímu hlubšímu 
studiu, je to další krok ke zlepšení životních podmínek ohrožených dětí a jejich rodin.  
Novinkou byly akreditované vzdělávací programy MPSV ČR a tím i zvětšení rozsahu celého semináře. Více jak 170 
účastníků ocenilo aktuálnost témat i příspěvky MPSV ČR a Kanceláře veřejného ochránce práv. Výběr workshopů 
probíhal poprvé předem na internetovém rezervačním systému. 

My Backpack

Od roku 2015 probíhá výcvik odborných pracovníků v metodě My Backpack, který je akreditován jako vzdělávací 
program  MPSV ČR. Lektorkami vzdělávacího programu jsou Taťána Šimečková a Gabriela Vykypělová. Vzhledem 
k potřebám jednotlivých regionů byl uspořádán jeden výcvik v Brně v jarním termínu (14 účastníků) a druhý v Táboře 
na podzim (19 účastníků). Celkový počet absolventů vzdělávání My Backpack již dosáhl 130 osob. 
TRIADA- Poradenské centrum, z.ú. se také stará o distribuci potřeb pro praktické využití této metody – maňásků 
káčátka, baťůžků a podkladů pro práci s dětmi. K použití bylo předáno více jak 100 sad metodických materiálů. 



Podpora dalšího profesního vzdělávání

Vedle vlastních vzdělávacích aktivit jsme vytvořili podmínky pro práci dalších vzdělávacích institucí – například 
Asociace lesních mateřských školek atd.
Novinkou byly kazuistické semináře, určené pro pracovníky OSPOD a doprovázející organizace, které reagovaly na 
podněty odborné veřejnosti a zejména terénních pracovníků. Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují 
jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. 

Příprava budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu se uskutečňuje na základě uzavřené 
Smlouvy o provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, osob vhodných vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu a dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřela TRIADA – Poradenské centrum, o.s. 
a Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82, dne 24. 11. 2014  

Příprava byla v letech 2014-2017  určena účastníkům z evidence Magistrátu města Brna, Městských úřadů 
Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov, Znojmo, Židlochovice,
V průběhu roku 2017 probíhala příprava v 5 skupinách, od ledna do prosince, včetně prázdninových měsíců.  Celkem 
se zúčastnilo přípravy 51 osob, většinou manželských párů, nejvíce bylo těch, kteří chtěli dítě osvojit, výrazně méně 
je rodin, které směřují k přijetí dítěte do pěstounské péče, snížil se počet uchazečů o výkon pěstounské péče na 
přechodnou dobu. Přípravu v rozsahu 5 hodin absolvovaly také děti účastníků ve věkovém rozmezí 3-17 let.   



Programové zaměření vychází z celkové koncepce a filozofie organizace v oblasti péče o děti, které jsou umístěné 
v náhradní rodinné péči, jednotlivá témata na sebe logicky navazují a vytvářejí tak smysluplný organický celek 
s využitím zážitkových technik a interaktivních metod skupinové práce. Obsah, témata a techniky jsou průběžně 
rozvíjeny, reagují na aktuální situaci v oblasti péče o ohrožené děti a měnící se společenský pohled na tato témata. 
Součástí programu je také příprava dětí žijících v rodině účastníků, v rozmezí 3 – 18 let. Skladba přípravy v rozsahu 
5 hodin je přizpůsobena věku dětí, zpravidla se vytváří skupina dětí předškolního a mladšího školního věku a skupina 
dospívajících. Reakce dětí jsou pozitivní, v mnoha případech příprava otevírá téma přijetí dítěte do rodiny pro další 
sdílení a komunikaci v rodině a v okolí. 

Stabilní a vysoce kvalifikovaný lektorský tým je složen z odborníků, kteří jsou v každodenním kontaktu s dětmi, 
pěstouny a osvojiteli, jsou tedy schopni předávat teoretické poznatky a vhodně je propojovat s praxí. Osobní zkušenost 
s pěstounstvím a osvojením dítěte formou reflexe těch, kteří už dítě svěřené mají, je důležitou součástí přípravy, kterou 
účastníci vysoce oceňují.  Lektorský tým příprav v roce 2016:  Mgr. Eva Pávková, PhDr. Eva Rotreklová, MUDr. 
Ivana Ryglová, Jiří Hort, Ph.D a Miriam Pallová, DiS. Organizační zajištění příprav:  Mgr. Viktor Janč.       

V rámci odborných příprav pěstounů a osvojitelů jsme nabídli účastníkům odborné služby a doprovázení 
v procesu seznamování s dítětem a také v období po přijetí dítěte do rodiny a u pěstounů ještě před uzavřením 
dohody o doprovázení.  S nabídkou služeb jsme se obrátili také na krajské úřady Jihomoravského a Olomouckého 
kraje, orgány sociálně-právní ochrany dětí i širokou veřejnost. Prezentovali jsme je mimo osobních jednání také 
prostřednictvím nově vytvořených letáků. 

Odborní pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje sestavují skupiny, účastní se 
programu a společného vyhodnocení příprav. Naše poděkování za výbornou spolupráci proto patří  Bc. Renatě 
Nejezchlebové, Mgr. Haně Kociánové, Mgr. Zbyňku Gabrielovi, Ph.D, Mgr. Petru Pucholdtovi a také pracovníkům 
OSPOD městských a magistrátních úřadů v Jihomoravském kraji.   
   



V závěru roku 2017 jsme se přihlásili do zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění příprav žadatelů o náhradní 
rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 – 2020“. Na základě výsledku řízení byla uzavřena dne 15. 12. 
2018 „Smlouvu o provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny osob vhodných 
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu s dětí žijících v rodině a osob vhodných stát se osvojiteli 
nebo pěstouny, včetně pěstounů na přechodnou dobu“.



FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

Zpráva revizorky ústavu o kontrole hospodaření za rok 2017

Z předvahy předložené účetní firmou vyplývá, že hospodářský výsledek před zdaněním (rozdíl mezi náklady a 
výnosy) činí za rok 2017:  43.318,36Kč.                                                     

Tato částka bude v daňovém přiznání zvýšena o daňově neuznatelný výdaj = dar v hodnotě 5.000,--Kč a snížena o 
úroky zdaněné srážkovou daní 2.268,97Kč. Triada, jako veřejně prospěšný poplatník, uplatní možnost úspory na dani, 
kterou poskytuje ustanovení §20, odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Hospodářský 
výsledek bude v roce 2018 převeden do jmění společnosti. Ta v následujících třech letech peníze získané úsporou na 
dani použije na úhradu potřeb spojených se svým posláním.

*nevyčerpané prostředky z Nadace Terezy Maxové (středisko 103) 3.678,--Kč, státního příspěvku z Pěstouni  (středisko 303) 
187.936,01 Kč byly přeúčtovány z výnosů roku 2017 na účet 384 Výnosy příštích období tzn. jako zdroj krytí pro rok 2018    
*zůstatky na bankovních účtech vykázané v předvaze ke dni 31. 12. 2017 souhlasí na bankovní výpisy
Dne 14. 2. 2018 byla provedena kontrola zůstatku pokladny na zůstatek účetní - Pokladní deník ke dni 
14. 2. 2018 (účet 211/001); hotovost ve výši 15.576,--Kč odpovídá konečnému zůstatku účtu 211/001.

Při projednávání účetní závěrky s ing. Marií Kozlovou (firma Účto Kozlová) byly projednány i zůstatky na účtech 
pohledávek a závazků (po lhůtě splatnosti); nebyly shledány nedostatky.

Ing. Dagmar Moučková – revizorka

V Brně dne 19. února 2018                  



TRIADA - Poradenské centrum, z.ú., IČO 266 47 48

Struktura výnosů v roce 2017 (v Kč)

Výnos Celkem % podíl z toho SAS
dotace 1.744.927,00 34,41 1.414.300
grant 132.996,00 2,62 132.996
státní příspěvek 2.280.063,99 44,97 0
tržby za vlastní výkony (fakturace) 861.162,00 16,98 0
tržby z prodeje materiálu 48.350,00 0,95 0
ostatní výnosy 3.037,85 0,06 0
celkem 5.070.536,84 100,00 1.547.296



TRIADA - Poradenské centrum, z.ú., IČO 266 47 48

Struktura nákladů v roce 2017 (v Kč)

Název účtu Celkem z toho SAS
materiál 91.816,75 36.194,51
energie 102.450,07 45.362
opravy a udržování 8.438,00 4.130
cestovné 138.535,00 6.134
nakupované služby 1.245.961,00 318.747
mzdové náklady HPP 2.269.488,00 844.191
mzdové náklady DPČ 132.460,00 0
mzdové náklady DPP 171.460,00 0
sociální a zdravotní pojištění 821.375,00 282.438
mzdové náklady celkem 3.394.783,00 1.126.629
silniční daň 4.900,00
správní poplatky, kolky 8.098,93 0
dary 5.000,00 0
bankovní poplatky, pojištění 27.235,73 10099,49
náklady celkem 5.027.218,48 1.547.296




