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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
TRIALOG, z.s. je zapsaným spolkem, registrovaným 4. prosince 1998 pod spisovou značkou
L 7088 u Krajského soudu v Brně. Ke změně stanov došlo 31. 12. 2016.
Orgány organizace
1. Shromáždění, 2. Rada, 3. Ředitel
V rámci jednání Rady dne 18. 12. 2014 se odsouhlasilo uvolnění PhDr. Miloslava Kotka
z pozice ředitele a statutárního zástupce organizace a jednohlasně se zvolila nová statutární
zástupkyně Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Změny jsou platné od 1. ledna 2015.
Posláním Trialogu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména
prohlubováním komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým) sektorem,
podnikatelským sektorem a veřejnou správou.
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov, č. bankovního účtu 27-4040490217/0100
Finanční zdroje: granty, dotace, sponzorské dary, vlastní činnost v souladu se stanovami
organizace.
K naplnění svého poslání a cílů rozvíjí Trialog různé aktivity – podrobně viz Stanovy.
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PROGRAMY PODPORY ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
1. Projekt „Silní bez násilí“
V tomto roce vstoupil do předposledního roku monitorování po ukončení projektu
(udržitelnost projektu končí 31.8.2018). Něco málo o projektu:
Od roku 2010 byl projekt s názvem Silní bez násilí /Podpora pozitivního klimatu ve školách/
podpořen Evropským sociálním fondem přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a
má rozsáhlejší formu spolupráce se školami a další návazné aktivity. Projekt byl realizován od
září 2010 do srpna 2013.
Základní myšlenkou projektu Silní bez násilí je pomocí zážitkových technik, modelových
situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí. Cílem je dodat jim odvahu a
případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí. Klíčovou aktivitou je
projektový týden, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen
Rosso a společně připraví muzikálové veřejné představení „Streetlight“. Projektovému týdnu
předchází příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov
v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují pro zájemce navazující aktivity.
Během roku 2011 byl projekt realizován v pěti školách ve čtyřech městech - v Brně (ZŠ),
v Jihlavě (dvě ZŠ), Českých Budějovicích (ZŠ), v Plzni (gymnázium). Ve 2 gymnáziích byl
projekt zahájen v Ústí nad Labem, kde projektový týden proběhl v květnu roku 2012. Poté se
přemístil na Moravu, kde začala spolupráce se školami ve městech Zlín, Ostrava, Hradec
Králové a Šumperk. Ve všech těchto městech proběhl projektový týden v únoru a březnu roku
2013.
V roce 2014, tedy skoro rok po skončení projektu, jsme opět navštívili zúčastněné školy. Pro
ně jsme si připravili, společně s bývalým členem hudební skupiny Gen Rosso, hudební
program. Děti tak zavzpomínaly na písničky, které se učily na představení muzikálu a
dozvěděly se o novinkách ve skupině.
Více informací na www.silnibeznasili.cz

Akreditované vzdělávání u MŠMT
V rámci výše zmíněného projektu byla první klíčová aktivita „Interaktivní seminář pro
učitele“, kterou jsme v roce 2013 a 2016 akreditovali pod názvem „Zážitkový seminář Silní
bez násilí“. Vzdělávání je akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pod číslem MSMT-25076/2016-1-790.
Během jednoho víkendu, v rozsahu 16 výukových hodin, lektoři teoreticky i prakticky
vzdělají pedagogické pracovníky v oblasti interkulturní komunikace a prevence sociálněpatologických jevů pomocí zážitkové pedagogiky a modelových řešení konfliktních situací.
Z projektu Silní bez násilí v letech 2010-2013 vznikly výukové materiály, které byly
začleněny v jednotlivých školách, které se zúčastnily projektu. Tyto materiály proškolení
pedagogové získají na akreditovaném vzdělávání a mohou je aplikovat do předmětů a do
výuky ve své škole.
V první polovině roku 2017 jsme byli představit akreditovaný program pro učitele na ZŠ
Jablonné na Orlicí a na ZŠ 28. Října v Žamberku. Výstupem obou setkání je potvrzení zájmu
školy o akreditovaný program. Samotné semináře budou realizovány v dalším školním roce.
2. Projekt „Festival 3+1
Trialog byl iniciátorem projektu komunitní spolupráce 15 obcí a města Letovice (mikroregion
Letovicko, v okrese Blansko), který měl svou premiéru v roce 2000.
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Základním mottem komunitního festivalu je: "Partnerství, komunitní spolupráce, regionální
rozvoj". Myšlenka partnerství a spolupráce 3 sektorů společnosti (občanského,
podnikatelského a správního) se promítla do všech programů festivalu. Cílem je prohloubit
aktivitu občanské společnosti v regionu. Jedinečnost Festivalu 3+1 spočívá v tom, že
propojuje kulturu s prvky komunitního života, vytváří prostor pro prohloubení spolupráce
mezi občany, zástupci veřejné správy a podnikateli regionu - a to v neformální atmosféře
hudebního festivalu.
Roku 2010 jsme projekt předali pod patronát samotnému městu Letovice a TRIALOG byl ve
funkci hosta nebo rádce. Od roku 2015 organizuje festival parta přátel pod taktovkou
koordinátorky festivalu Radky Kšicové.
18. ročník festivalu proběhl ve dnech 24. - 30. 7. 2017.
Program:
24.-26.7.2017 letní kino u Havla (film Tajný život mazlíčků, Divoké historky, Masaryk)
27.7.2017
vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů
28.7.2017
happening na náměstí u řeky, jazzový koncert (Muff)
29.7.2017
hlavní festivalový den
30.7.2017
divadlo (Biostory)
Sobota 29. 7. 2017
DOPOLEDNÍ PROGRAM - od 10.30 hod.
Debata mezi zástupci místní správy a samosprávy, neziskového sektoru a firem.
ODPOLEDNÍ HUDEBNÍ PROGRAM - od 14.00 hod.
Pavel Vangeli – Hloupější vyhraje (divadlo pro děti), Od ucha k uchu, Yellow sister –
Zvěřinec, Jananas, Gipsy.cz, SKYLINE, MIDI LIDI, Jupiters Disco Cowboys
Více informací na www.triplusjednaletovice.cz
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Od srpna roku 2015 se TRIALOG rozdělil do 5 center – Centrum doprovázení, Centrum
vzdělávání, Centrum výzkumu, Poradenské centrum a Provozně-ekonomické centrum. Každé
centrum vede jmenovaný vedoucí nebo má svého zodpovědného koordinátora.
Tyto centra stále fungují a snažíme se jejich funkčnost co nejvíce posilovat.
Schéma TRIALOGu dle center
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PROGRAMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
1. Asistence pěstounských rodin
TRIALOG je oprávněn k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče na základě pověření
vydaném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ze dne 6. 2. 2013, č.j. JMK 14706/2013. A
dále je oprávněn poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu
pěstounské péče.
Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám
pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
Trialog pěstounům, s nimiž uzavřel smlouvu, poskytuje služby, kterými napomáhá plnění
práv a povinností pěstounů.
Práva osoby pečující:
1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěření dítě (tj. krátkodobé hlídání)
Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě na nezbytně nutnou dobu. Důvody: nemoc
pěstouna, návštěva lékaře, vyřizování na úřadech, vzdělávání aj.
2. Respitní péče (tj. dovolená)
Zajištění celodenní péče o svěřené dítě/děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v
roce.
3. Zprostředkování odborné pomoci (tj. poradenství)
Zajištění psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci osobě pečující
alespoň jednou za 6 měsíců po sobě jdoucích v nezbytném rozsahu.
Povinnosti osoby pečující:
1. Kontakt dětí v pěstounské péči s vlastní rodinou (tj. podpora vztahu s biologickou
rodinou)
Osoba pečující se zavazuje, že bude podporovat osobní kontakt svěřeného dítěte
s vlastní rodinou. A má právo na podporu a pomoc při udržování kontaktu dítěte
s osobami dítěti blízkými, zejména s jeho rodiči.
2. Zvyšování znalostí a dovedností pěstouna (tj. vzdělávání)
Osoba pečující se zavazuje, že si bude zvyšovat odborné znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu alespoň 24 hodin v době 12 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích.
Pro zkvalitnění a zpřehlednění agendy pěstounských rodin si Trialog nechal vytvořit
specializovaný počítačový program ASPERO (ASistence PĚstounských ROdin). Program byl
spuštěn na začátku roku 2014 a všichni klíčoví pracovníci Trialogu s ním pracují.
Doprovázení pěstounských rodin nás zaměstnává na 90% a tak se dalo předpokládat, že této
oblasti bude věnováno celé centrum. Další centra jsou v podstatě ve službě Centra
doprovázení, nebo-li asistence pěstounských rodin.
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CENTRUM DOPROVÁZENÍ
a. Doprovázení pěstounských rodin
Celkem měl k 31. 12. 2017 TRIALOG uzavřených 247 dohod o výkonu pěstounské péče,
z toho 116 rodin mělo dítě v příbuzenské péči, 80 rodin mělo dítě v klasické pěstounské péči,
31 rodin mělo dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu a 20 rodin mělo dítě v poručenské
péči.
TRIALOG v roce 2017 spolupracoval s 23 různými pracovišti OSPOD.
Nových dohod TRIALOG v roce 2017 uzavřel 32. Ukončených dohod bylo 28, z toho 15
z důvodu zletilosti, 8 výpovědí a 5 z jiných důvodů.
Trialog pěstounům, s nimiž má uzavřenou dohodu, poskytuje následující služby:
1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (tj. krátkodobé hlídaní dětí)
2. Respitní péče (tj. dovolená pěstounů)
3. Zprostředkování odborné pomoci (tj. odborné poradenství)
4. Podpora při kontaktu dětí s vlastními rodiči (tj. podpora vztahu s biologickou rodinou)
5. Zvyšování znalostí a dovedností pěstouna (tj. vzdělávání pěstounů)
Do rodin pravidelně (ze zákona minimálně jednou za dva měsíce) jezdí 12 klíčových
pracovníků, kteří pomáhají pěstounům s výkonem pěstounské péče a pomáhají jim rozvíjet
následující kompetence:
1. Chránit děti a starat se o ně
2. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj
3. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami
4. Vytvářet pro děti bezpečné a pečující vztahy na celý život
5. Pracovat jako člen profesionálního týmu
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Graf č. 1: Počet uzavřených dohod dle OSPOD
www.trialog-brno.cz

13

11

4

1

4

3

1

6

2

1

b. Aktivity pro děti
Na začátku roku jsme byli oslovení Nadačním fondem J&T zda bychom pro naše pěstounské
děti nechtěli udělat workshop zaměřený na práva dětí.
V neděli 26. 2. 2017 se konal tento workshop v Lednici v prostorech sálu restaurace ONYX.
Práva dětí byla dětem přiblížena hravou formou, kreslením, povídáním, hrami uzpůsobené
vždy k věku dítěte.

Naše klíčová pracovnice Mgr. Tereza Korgerová je velmi aktivní ve vytváření programu pro
děti a pěstouny. Zaměřuje se na rodiny na Znojemsku, které doprovází a kde také sama
s rodinou žije.
T. Korgerová začala s programem v roce 2015, kdy se potkali s rodinami poprvé v srpnu na
turnaji v Člověče, nezlob se!. Všem se to tak zalíbilo, až z toho vznikly pravidelné turnaje a
aktivity pro pěstounské rodiny a jejich přátele.
V sobotu 18. února 2017 se v tělocvičně ZŠ Tasovice u Znojma konal 2. ročník turnaje ve
florbalu pro pěstounské rodiny a jejich kamarády. Tentokrát se zúčastnilo 20 hráčů, kteří byli
rozděleni do 4 týmů po pěti. Hrálo každé družstvo s každým 2 x 7 minut. Výkony byly velmi
vyrovnané a do poslední minuty nebylo jasné, kdo zvítězí. Florbalisté z vítězného týmu
získali zlatou fidorkovou medaili a připili si pohárkem rychlých špuntů, všichni účastníci si
odnesli některou z cen a mnozí už se domlouvali na tom, že se setkají na některé z dalších
plánovaných akcí pod záštitou TRIALOGU.
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V neděli 25. června 2017 jsme se vypravili na první vodáckou akci Trialogu pro pěstounské
rodiny. Celkem se zúčastnilo 26 vodáků z 9 rodin. Vypluli jsme dopoledne po Dyji ze Znojma
do Tasovic na 3 raftech a jednom nafukovacím člunu. Zdolali jsme 12km dlouhou trasu se
čtyřmi jezy, plavbu jsme zakončili opékáním špekáčků u tasovického mostu, kde naše
výprava navečer skončila. Jedna rodina nás bohužel musela opustit už ve Znojmě, protože
došlo ke zranění nohy o ostrý kámen. Ostatní dopluli v pořádku, řeka nás obrala o jedny brýle,
ponožku a botu, na další ztráty naštěstí nedošlo. Výpravu zvládl s úsměvem i vodák D., který
sice jezdí na vozíku, ale pádlem vládl jako zkušený kapitán. Počasí bylo celkem přívětivé, až
na závěr se spustil déšť, který ale neměl šanci zkazit vodákům dobrou náladu. Už se těšíme na
další společné akce. AHOJ!!!

Tak máme za sebou první letní prázdninový pobyt Trialogu pro děti z pěstounských rodin a
jejich kamarády, který se konal od 1. do 8. července 2017 na hájence v Olbramkostele u
Znojma.
Zúčastnilo se ho 30 dětí a 6 dospělých, kteří se rozdělili do 3 oddílů – Dráčci, Tygři a Autisti.
Bydlelo se ve stanech a v hájence, na programu bylo putování v čase. Postupně jsme prošli z
pravěku přes starověkou Čínu a Egypt, antické Řecko a Řím a středověk až do novověku,
současnosti a nahlédli jsme i do budoucnosti. Týden jsme si opravdu užili, hráli jsme spoustu
her, vyráběli ruční papír, stavěli pyramidu a Velkou čínskou zeď, papírovými koulemi
dobývali hrad a vypustili rakety do vesmíru. Kdekdo si zlepšil kondičku nejen ranními
rozcvičkami, ale i odměnou za každé sprosté slovo v podobě 10 dřepů :-).
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O výborné jídlo se postarala Naše hospůdka z Olbramkostela, vydali jsme se i na výlet na
hrad Bítov a prošli nočním lesem s baterkami. Poslední večer jsme si zatančili na diskotéce a
skupina odvážlivců se vydala na loupeživou výpravu do sousedního tábora pirátů.
Počátečních pár slziček stesku po domově vystřídal na závěr smutek z loučení s kamarády a
většina z nás už se těší na další prázdninový pobyt zase za rok.

V sobotu 23. září 2017 jsme se sešli na již 3. ročníku turnaje v Člověče, nezlob se! pro
pěstounské rodiny a jejich kamarády pod záštitou Trialogu, tentokrát v sále kláštera v
Tasovicích u Znojma.
Přes podzimní virózy nakonec dorazilo 30 hráčů, další 3 nejmladší se utkali v obrázkové
stolní hře „Pojď si hrát!“. Letos se do hry zapojilo už 6 dospělých účastníků.
Díky štědrým sponzorům – Obci Hodonice, poslanci za Znojemsko Ing. Gabrhelovi, Haivě
Tasovice, Ledo Kašpar, Oční optice Medek, pekárně Ivanka, kinu Svět, firmě Znovín a Mona
– si všichni účastníci mohli vybrat z lákavých cen a občerstvit se sladkými šátečky a točenou
limonádou. Na turnaji se sešli staří známí i noví účastníci, všichni měli možnost popovídat si
o životě v pěstounských rodinách a plánovat další setkání na některé z našich akcí. Už teď se
těšíme!
Ve vánočním čase v sobotu 30. prosince jsme se setkali v ZŠ Tasovice již potřetí na
florbalovém turnaji pro pěstounské rodiny a jejich kamarády, tentokrát v rekordním počtu
30 hráčů za mimořádné podpory fanoušků. Florbalisté se rozdělili do 5 týmů: „Smradlavý
ponožky“, „Hroši“, „3. tým bez názvu“, „FC nám se nechce“ a „Neporazitelní“. Hráli opět
„chlapci a děvčata“ od 4 let až do důchodového věku, utkal se každý s každým na 2x 5 minut.
Turnaj vyhrály „Smradlavý ponožky“, druhý skončil „3. tým bez názvu“ a bronz získali
„Hroši“.
Děkujeme panu řediteli Mgr. Jaroslavu Novákovi za bezplatné zapůjčení tělocvičny a
florbalového vybavení a všem, kdo si přišli zahrát.
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
a. Vzdělávání pěstounů
Trialog v roce 2017 pořádal vzdělávací akce dle harmonogramu vzdělávání pro pěstouny a
pro pěstouny na přechodnou dobu.
Vzdělávání je rozděleno do tříletého opakujícího se okruhu hlavních témat:
1. Rok pěstouna
2. Rok dítěte
3. Rok „participace“
Rok 2017 byl ve jménu „Rok dítěte“ a tomu byly přizpůsobovány jednotlivá témata.
4 hodinová vzdělávání se konala ve městech, které jsou nejlépe dostupné pro pěstouny z
okolí.
V každém městě se uskutečnilo 6 vzdělávání, vždy s jiným obsazením lektorů.
Mgr. Petr Šnédar, Ing. Tomáš Filip – Co dělají děti na internetu
Mgr. Tereza Nagy Štolbová – Osobní zkušenost u ne/přijatého dítěte
Mgr. Valéria Kolcunová – Výživa dětí
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. – Nech se vést dítětem
Policie ČR – Dítě v kyberprostoru
Mgr. Jakub Řezníček – Jak rozvíjet mozky našich dětí
Účast pěstounů v jednotlivých městech v roce 2017:
1. Brno: 58 pěstounů doprovázených Trialogem a 16 pěstounů z jiných organizací;
2. Břeclav: 116 pěstounů doprovázených Trialogem a 2 pěstounů z jiných organizací;
3. Hodonín: 163 pěstounů doprovázených Trialogem a 3 pěstounů z jiných organizací;
4. Hustopeče: 40 pěstounů doprovázených Trialogem a 3 pěstounů z jiných organizací;
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5. Ivančice a Rosice: 82 pěstounů doprovázených Trialogem a 36 pěstounů z jiných
organizací;
6. Kyjov: 220 pěstounů doprovázených Trialogem;
7. Mikulov: 92 pěstounů doprovázených Trialogem;
8. Znojmo: 88 pěstounů doprovázených Trialogem a 33 pěstounů z jiných organizací;
Celkový počet pěstounů doprovázených Trialogem na 4 hodinovém vzdělávání byl 859 a
pěstounů z jiných organizací celkem 93 osob.
Nejvíce vytížené lokality vzdělávání jsou v Hodoníně a v Kyjově, je to dáno tím, že v těchto
oblastech má Trialog nejvíce pěstounů.
Vzdělávání v uvedených městech bylo zadáno 3 lektorům z řad zaměstnanců Trialogu a 4
externím lektorům.
8 hodinová vzdělávání probíhají ve 3 městech, které jsou spádové na dojezd pro pěstouny
z okolí.
6.5.

TRIALOG, Colova 17, Brno
Lektoři: Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Sylva Klašková
Téma: „Drogy a závislosti“
Vzdělávání se zúčastnilo 18 pěstounů doprovázených Trialogem a 1 pěstoun z jiné
organizace.
10.6. Lázně Perla, Lednice
Lektoři: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Mgr. Jakub Řezníček
Téma: „Přijímané dítě“
Vzdělávání se zúčastnilo 29 pěstounů doprovázených Trialogem.
11.11. Městská knihovna, Kyjov
Lektoři: Ing. Tomáš Filip, Mgr. Petr Šnédar, Policie ČR
Téma vzdělávání: „Co dělají děti na internetu“, „Dítě v kyberprostoru“
Vzdělávání se zúčastnilo 21 pěstounů doprovázených Trialogem.
Celkový počet pěstounů, kteří absolvovali sobotní 8 hodinové vzdělávání, byl 69 osob.
Víkendová vzdělávání
Trialog v roce 2017 organizoval 12 víkendových vzdělávání, vždy po 12 hodinách.
1. Rekreační středisko Vyhlídka, Blansko-Češkovice (3. – 5. 3. 2017)
Lektoři: Mgr. Lucia Ukropová, Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Téma: „Participace III.“
Vzdělávání se zúčastnilo 12 pěstounů doprovázených Trialogem.
2. Školící centrum ERUDITO, Luka nad Jihlavou (25. – 26. 3. 2017)
Lektoři: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., Mgr. Petr Šnédar
Téma: „Dítě v bezpečí“
Vzdělávání se zúčastnilo 9 pěstounů doprovázených Trialogem.
3. Penzion M, Vranovská pláž (8. - 9. 4. 2017)
Lektoři: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., PhDr. Miloslav Kotek
www.trialog-brno.cz

Téma: „Co funguje u přijatých dětí“
Vzdělávání se zúčastnilo 26 pěstounů doprovázených Trialogem.
4. Rekreační středisko Vyhlídka, Blansko-Češkovice (22. – 23. 4. 2017)
Lektoři: Mgr. Jana Lexová, Mgr. Terezie Štokrová
Téma vzdělávání: „Biologická rodina pohledem dítěte“
Vzdělávání se zúčastnilo 15 pěstounů doprovázených Trialogem a 2 pěstouni z jiné
organizace.
5. Penzion U Výra, Výrovice (13. – 14. 5. 2017)
Lektoři: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Bohdan Čermák
Téma: „Výchovné problémy u přijatého dítěte“
Vzdělávání se zúčastnilo 25 pěstounů doprovázených Trialogem.
6. Penzion M, Vranovská pláž (9. – 10. 9. 2017)
Lektoři: Mgr. Tereza Korgerová, Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Téma: „Dovednosti dětí“
Vzdělávání se zúčastnilo 20 pěstounů doprovázených Trialogem.
7. Rekreační středisko Vyhlídka, Blansko-Češkovice (16. – 17. 9. 2017)
Lektoři: Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Sylva Klašková
Téma: „Kořeny závislosti a zdroje zotavení“
Vzdělávání se zúčastnilo 12 pěstounů doprovázených Trialogem a 1 pěstoun z jiné
organizace.
8. Penzion U Výra, Výrovice (14. – 15. 10. 2017)
Lektoři: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Mgr. Jakub Řezníček
Téma: „Dětský svět“
Vzdělávání se zúčastnilo 17 pěstounů doprovázených Trialogem.
9. Penzion Malovaný, Osvětimany (21. - 22. 10. 2017)
Lektoři: Mgr. Ilona Gertnerová, Mgr. Jakub Řezníček
Téma: „Jak tvořivě řešit obtíže dětí“
Vzdělávání se zúčastnilo 18 pěstounů doprovázených Trialogem.
10. Školící centrum ERUDITO, Luka nad Jihlavou (4. – 5. 11. 2017)
Lektoři: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., PhDr. Miloslav Kotek
Téma: „Sebevědomé dítě“
Vzdělávání se zúčastnilo 9 pěstounů doprovázených Trialogem.
11. Penzion Malovaný, Osvětimany (4. – 5. 11. 2017)
Lektoři: Mgr. Kateřina Šťastná, Mgr. Cyril Zákora
Téma: „Jak posilovat vztah s přijatými dětmi“
Vzdělávání se zúčastnilo 15 pěstounů doprovázených Trialogem a 2 pěstouni z jiné
organizace.
12. Penzion Malovaný, Osvětimany (11. – 12. 11. 2017)
Lektoři: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Taťána Šimečková
Téma: „Práce s životním příběhem přijatého dítěte“
Vzdělávání se zúčastnilo 8 pěstounů doprovázených Trialogem.
www.trialog-brno.cz

Celkově se vzdělávacích víkendů v roce 2016 zúčastnilo 186 pěstounů doprovázených
Trialogem a 7 pěstounů z jiných organizací.
Program pro děti v rámci víkendového vzdělávání
Od roku 2016 se snažíme alespoň částečně propojit program pro děti i s tématy pro dospělé.
Usilujeme o to, aby program byl pro děti nejen zábavný, ale i vzdělávací. Skupinky dětí se
v roce 2017 pohybovaly v rozmezí 7-25 dětí na víkendovém vzdělávání, ve věkovém rozmezí
2 – 17 let. V roce 2017 se do programu pro děti zapojovali hlídači, kteří s námi spolupracují
dlouhodobě a pravidelně a tak většinu dětí už i znají.
Akreditované vzdělávání u MPSV
Vzdělávací program „Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží“ je
akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0076-SP, na kterém
spolupracuje naše organizace s lektory ze spolku Narativ.
Během tří víkendových setkání, v rozsahu 48 výukových hodin, dochází ke společnému
setkávání a vzdělávání celého systému pěstounské rodiny – pěstounů, jejich dětí
(pěstounských i biologických), klíčových pracovníků rodin a sociálních pracovníků OSPOD.
Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu
Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu proběhlo celkem v 6 termínech, vždy v Lázních
Perla v Lednici. Vzdělávání se koná ve dnech čtvrtek – pátek ve 3 skupinách po 12 hodinách.
Lázně Perla poskytují nejen kvalitní ubytovací a stravovací služby, ale nabízí i spoustu
procedur, které pěstouni rádi využívají po povinném programu.
Lektorským týmem pro pěstouny na přechodnou dobu byla dvojice Ing. Hana Jurajdová,
Ph.D. a PhDr. Miloslav Kotek. Jako hosté v roce 2017 byli přizváni Mgr. Jakub Řezníček a
MUDr. Ludmila Brázdová. Tématem byly Aktuální otázky PPPD zaměřené na psychický
vývoj dětí a zdravotní vývoj dětí.
Celkový počet na vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu se v roce 2017 účastnilo
celkem 91 osob.
b. Přípravy žadatelů o zprostředkování NRP
Významnou částí vzdělávacích aktivit institutu TRIALOG jsou tzv. přípravy budoucích
osvojitelů a pěstounů. Trialog provádí vzdělávací kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny od
roku 2000.
Cíl příprav
Cílem příprav žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči k přijetí dítěte do rodiny je zejména
seznámení žadatelů se situací a potřebami dětí v náhradní rodinné péči a se všemi specifiky
přístupu k těmto dětem. Umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím
fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte, ale i získat
kvalifikované informace o žadatelích, jejich chování a prožívání a vyhodnotit je ve vztahu k
možnému přijetí tohoto dítěte.
Naše organizace vykonává přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na základě podmínek
zadavatele a řídí se jeho pokyny, co se týká počtu výukových hodin jednotlivých druhů NRP a
jejich nezletilých dětí, které žijí s nimi ve společné domácnosti.
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Tematické okruhy jednotlivých setkání příprav
Přípravy probíhají ve formě vzdělávacího programu a témata jsou volena s ohledem na
potřeby žadatelů tak, aby pro ně byla přínosem.
 Týmová spolupráce
 Psychické potřeby dětí
 Naplňování vývojových potřeb
 Citová vazba
 Bezpečné vztahy
 Podpora vztahů mezi dětmi a jejich rodinami
 Terapeutické rodičovství
 Ztráta
 Podporu vztahu s biologickou rodinou
 Identita přijatého dítěte
 Výchova
 Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče.
Příprava dětí žadatelů o NRP
V rámci příprav probíhá návštěva lektorů u žadatelů v bydlišti, kde proběhne zároveň i
individuální příprava dětí (cca 2 hodiny), které žijí se žadateli ve společné domácnosti a
nejsou zletilé. Skupinová příprava dětí proběhne pak v den panelu (cca 3 hodiny). Metody
přípravy dětí jsou rozdílné především v závislosti na věku. Jsou využívány techniky:
rozhovor, hry, výtvarné techniky, tematické pohádky, filmy apod. V průběhu příprav je
zjišťován jejich pohled a připravenost na příchod nového člena do rodiny, jsou jim
poskytovány základní informace a jsou prodiskutovány jejich případné obavy a nejasnosti.
Více informací na www.trialog-brno.cz

V Jihomoravském kraji působíme jako jedna ze dvou organizací, které realizují přípravy pro
žadatele o náhradní rodinnou péči.
Během roku 2017 se uskutečnilo 5 běhů, kterých se zúčastnilo celkem 84 dospělých a 42
dětí.

Graf č. 2: Počet žadatelů dle druhu náhradní rodinné péče v Jihomoravském kraji v roce 2017
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c. Interní vzdělávání zaměstnanců
Interní vzdělávání zaměstnanců v roce 2017 bylo zajištěno jak vlastními zdroji, tak externími.
Externí lektoři nám přinesli témata MiniPride II – plánujeme stabilitu a v rámci pravidelných
pondělních vzdělávání zaměstnanců jsou lektory samotní zaměstnanci. Sdělují si zkušenosti a
zážitky ze svého externího vzdělávání, konferencí aj.
Všichni zaměstnanci se v listopadu 2017 zúčastnili „Výjezdního zasedání“, které bylo na téma
Specifika péče o děti v NRP. Téma vedli naši kolegové, kteří se účastní vzdělávacího
programu pod stejným názvem pořádané MPSV.
Zaměstnanci se postupně zúčastňují Příprav pro žadatele o NRP, které se jim započítává do
interního vzdělávání.
d. Setkání se sociálními pracovnicemi OSPOD Jihomoravského kraje
Organizujeme pravidelné setkání se sociálními pracovnicemi z OSPOD, se kterými
spolupracujeme v rámci Asistence pěstounských rodin.
V roce 2017 proběhla dvě setkání:
1. setkání bylo dne 15. 6. 2017 v sídle TRIALOGu, na téma „Odchod dítěte z pěstounské péče
na přechodnou dobu“ a celkem se zúčastnilo 23 sociálních pracovnic.
2. setkání bylo dne 30. 11. 2017 v sídle TRIALOGu, na téma „Kontakt dítěte v pěstounské
péči s biologickou rodinou“ a přijelo za námi celkem 16 sociálních pracovnic.

PORADENSKÉ CENTRUM
Žádosti o odbornou pomoc, poskytnuté intervence
V roce 2017 bylo přijato a zpracováno poradenským centrem 43 žádostí o odborné
poradenství, z toho v 21 případech bylo odborného poradenství ukončeno a ve 22 případech
poradenství pokračuje i v roce 2018, podrobně tab. 1.
Tabulka 1 Přijaté žádosti o odbornou pomoc za 2017

psychologické
31
psychologické
17

Přijaté žádosti v roce 2017
Psychol. +
pedagogické
nutriční
pedagog.
5
4
2
Pokračující odborné poradenství v roce 2018
Psychol. +
pedagogické
nutriční
pedagog.
3
2
0

právní
1
právní
0

V uvedeném období provedlo poradenské centrum celkem 296 intervencí. Dále pracovníci
poradenského centra přijali 28 žádostí o psychologické vyšetření dítěte v PPPD, přičemž 21
jich bylo zaměřeno na posouzení vývoje dítěte, 4 zaměřené na vztahovou vazbu dítěte a 1 na
posouzení inteligentce dítě.
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Podpořené rodiny
V uvedeném období bylo podpořeno celkem 76 rodiny, podrobně viz tabulka 2.
Tabulka 2 Počet a druh podpořených rodin v roce 2017

Počet podpořených rodin v roce 2017
Příbuzenecká PP - poradenství
PPPD vyšetření
Klasická PP - poradenství
PPPD - poradenství
Celkem

27
24
19
6
76

Podpořené cílové skupiny odborným poradenstvím
Z celkového počtu 296 intervencí bylo nejvíce konzultací vedeno s dětmi anebo za účasti dětí,
celkem 147 (se samotnými dětmi 69 konzultací, 78 konzultací s dětmi za účasti pěstounů), se
samotnými pěstouny bylo vedeno celkem 122 konzultací (viz. graf 3.)

Graf č. 3 S kým byly vedeny konzultace
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Místa provedených konzultací
Z celkového počtu 296 konzultací poradenského centra ve prospěch rodin, jich proběhlo
nejvíce v rodinách a to 68%, dále se uskutečnilo 11% konzultací v prostorech Trialogu, 8%
konzultací v rámci prostorů OSPOD (Boskovice, Brno Šlapanice, Břeclav, Hustopeče,
Ivančice, Kyjov, Mikulov, Šlapanice, Vyškov, Znojmo) a 3% v prostorech ZŠ, MŠ. (Graf č.
4)

Graf č. 4 Počet konzultací v místech za rok 2017

Kdo poskytoval intervence
Většina intervencí 94 % byla poskytnuta interními zaměstnanci Trialogu, zbylý počet 17
intervencí bylo poskytnuto externími odborníky: právníkem, psycholožkou – terapeutkou,
psycholožkou pedagogicko-psychologické poradny, nutriční terapeutkou.
Intervence z pohledu řešené problematiky
Nejvíce intervencí, 97 (19%) se týkalo oblasti problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím
dítěte a výchovou dítěte, 17% intervencí bylo zaměřeno na navázání bezpečné vztahové vazby
s pečující osobou, třetím nejčastějším tématem, 14% intervencí, byla terapie pro pěstouny
(Graf č. 5). Přičemž ve většině případu se intervence v rodině týkaly více témat, v průměru se
jedna intervence týkala 1,8 tématu.
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Graf č. 5 Zastoupení témat intervencí v roce 2017

CENTRUM VÝZKUMU
Ve sledovaném období CVK realizovalo nebo se podílelo na aktivitách v těchto oblastech:
- Evaluace vzdělávání pro pěstouny (analýza evaluačních dotazníků)
- Výzkumné projekty: příprava a realizace externích projektů a interních projektů
- Evaluace příprav na výkon pěstounské péče
Interní projekty:
 Výzkum v rámci vzdělávacího projektu Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi
a mládeží výzkum (dále jen „Participace“)
 Šetření spokojenosti pěstounů
Během roku 2016 došlo k vytvoření komplexního dotazníku „Spokojenost pěstounů“.
Začátkem roku 2017 byly dotazníky distribuovány do pěstounských rodin, které jako
organizace doprovázíme.
Cílem výzkumu „spokojenosti“ pěstounů bylo zjistit, jak jsou pěstouni spokojeni
s nastaveným systémem vyplývajícího ze zákona o SPOD, jak jsou spokojeni s doprovázející
organizací a s jejími nastavenými pravidly a stejně tak jak jsou spokojeni s klíčovým
pracovníkem, který je doprovází. Dotazníkové šetření bylo anonymní.
Na podzim 2017 došlo k vyhodnocení dotazníkového šetření. S výsledky byly seznámeny
naše pěstounské rodiny a oficiální zprávu jsme zveřejnili na našich webových stránkách:
http://trialog-brno.cz/2017/12/28/dotaznikove-setreni-spokojenosti-pestounu/
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Co dalšího vzniklo a vzniká
POD STŘECHOU TRIALOGU
1. Inkubátor
Posláním Trialogu je pomoci ke vzniku a rozvoji aktivit, které jsou důležité pro rozvoj
občanské společnosti. Trialog tak plní funkci iniciátora či "inkubátoru" různých aktivit,
kterým pomáhá při jejich zrodu a podporuje je do doby, kdy se již mohou osamostatnit.
"Pod střechou" Trialogu od roku 1998 vznikaly různé občanské aktivity, které se postupně
rozvinuly do té míry, že je bylo možné osamostatnit.
V tomto duchu Trialog dopomohl ke vzniku občanského sdružení SPOA (Sdružení pro
podporu občanských aktivit) a Trialog - Poradenské centrum (dnes TRIADA), Centrum
pro výzkum neziskového sektoru, Skleněnka, z.s. ve Veselí nad Moravou, DIAMANT
v Hradci Králové, spolek PRIDE-CZ, Spolek pěstoun a dalším.
2. Rodinná konference
V srpnu roku 2016 jsme zahájili projekt Rodinná konference – prostor pro rodinu. Tento
model práce s rodinou vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině
jako takové.
Metoda přináší postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k
řešení. Podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v řešení svého problému uměla
pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího
okolí, přirozené vazby v komunitě.
Rodinná konference je setkání rodiny a dalších osob okolo rodiny (příbuzní, sousedé, přátelé,
zástupci komunity atd.) s cílem společně najít řešení problému v rodině tak, aby bylo
zajištěno bezpečí dítěte a posílily se kompetence samotných členů rodiny. Pojmem rodinná
konference rozumíme celý proces, který začíná nabídkou služby rodině, rozšiřováním kruhu
blízkých, až po samotné setkání rodiny a vytvoření plánu pro daný problém.
Rodinnou konferenci většinou objednává pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí u
našeho pracovníka. Samotnou přípravu a celý proces rodinné konference má na starosti
vyškolený nezávislý koordinátor.
Projekt rodinných konferencí realizujeme za podpory Nadace ČEZ na území Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina. Jeho aktivitami jsou jednak prezentace této metody odborné
veřejnosti, zejména na odděleních sociálně-právní ochrany a pak samotná realizace služby
rodinám, většinou právě na zakázku oddělení sociálně-právní ochrany.
Projekt byl roční, tj. do července 2017, ale kvůli nevyčerpaným finančním prostředkům jsme
zažádali o prodloužení projektu do 31. 10. 2017.
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PROVOZNĚ-EKONOMICKÉ CENTRUM
PROVOZ
Hlavní činností zaměstnanců tohoto úseku bylo zajištění plynulého a spolehlivého provozu
organizace a vytváření dobrých podmínek pro zaměstnance poskytující službu SPOD.
Pod tento úsek spadá zajištění provozu služebního auta, materiálně technické vybavení
organizace, údržba, úklid, dodržování bezpečnosti práce, aj.
Organizace vlastnila v roce 2017 jeden služební automobil.
V organizaci proběhly pravidelné revize přístrojů a zařízení v souladu s jejich plánem. Nebylo
zjištěno žádných nedostatků. Stejně, jako nedošlo v organizaci k žádné havárii.
Nakládání s odpady probíhá systémem barevných, přenosných, snadno udržovatelných tašek
– plast, sklo, papír. Tašky jsou umístěny na všech patrech organizace. Komunální odpad
pravidelně odváží dodavatelská firma.
V rámci zkvalitnění ochrany osobních dat, jsme provedli stavební úpravy v kancelářích.
Velkou pozornost zasluhuje nová herna, která slouží nejen k terapeutickým účelům
poradenského centra, ale i pro děti z příprav nebo na setkávání se při biologických
kontaktech.
V roce 2017 nebyl evidován žádný pracovní úraz ani úraz klientů v rámci vzdělávacích akcí,
které organizace zajišťuje.
EKONOMIKA
Během roku 2017 odešli celkem 2 zaměstnanci. Možné důvody odchodu – nová pracovní
příležitost, odchod do důchodu, ukončení pracovního poměru dohodou, na základě rozhodnutí
Rady spolku v rámci ušetření nákladů, mateřská dovolená.
Během roku 2017 přibyl do pracovního kolektivu 1 zaměstnanec, má uzavřenou pracovní
smlouvu.
K 31. 12. 2017 je zaměstnáno v Trialogu 20 zaměstnanců (celkem na 18,45 pracovních
úvazků), všichni mají podepsanou pracovní smlouvu.
Zaměstnanci
 V roce 2017 pracovalo v Trialogu formou pracovní smlouvy 21 zaměstnanců:
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. – ředitelka, sociální pracovnice, klíčový pracovník
v rámci Asistence pěstounských rodin,
Ing. Vendula Zeleňáková – zástupkyně ředitelky, ekonomka, personalistka,
Jana Albrechtová – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin,
Vladimír Dočkal – koordinátor vzdělávání pěstounů, techn. pracovník, správce domu
(do 31.12.2017),
Mgr. Jana Dočkalová (Charvátová) – klíč. pracovník v rámci Asistence pěst. rodin,
Mgr. Kateřina Duničková – klíč. pracovník v rámci Asistence pěst. rodin (do
6/2017),
Mgr. Ilona Gertnerová – klíč. pracovník v rámci Asistence pěst. rodin,
www.trialog-brno.cz

Inka Glöcknerová – účetní,
Bc. Helena Chytková - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin,
Mgr. Tereza Korgerová - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin,
Pavla Kubínová – vedoucí Provozně-ekonomického centra, provozní,
Bc. Adam Nedvěd – koordinátor Dohod o výkonu PP, správce knihovny a online
databáze Aspero,
Mgr. Miloslava Niklíčková - klíčový pracovník v rámci Asistence pěst. rodin,
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. – vedoucí Centra výzkumu, terapeut,
Anna-Marie Otoupalová – profesionální hlídačka, program pro děti v rámci
vzdělávání,
Mgr. Jakub Řezníček – vedoucí Poradenského centra, psycholog,
Mgr. Hana Součková – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin,
Mgr. Michaela Šístková – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin,
Mgr. Petr Šnédar – psycholog,
Mgr. Kateřina Šťastná (Košelková) - klíčový pracovník v rámci Asist. pěst. rodin,
Mgr. Cyril Zákora – koordinátor Rod. konferencí, klíč. prac. v rámci Asistence pěst.r.
Další forma pracovního poměru je podepsání dohody o provedení práce, za rok 2017 jsme
jich celkem uzavřeli 324. Dohodu o provedení práce uzavíráme s hlídači, kteří hlídají
krátkodobě nebo dlouhodobě dítě v PP, s lektory, kteří vzdělávají pěstouny, s lidmi, kteří
sdílejí svůj osobní příběh na panelu v rámci Příprav žadatelů o NRP.
Naši organizaci prezentujeme navenek také formou webových stránek a facebookového účtu.
Lidé se zde mohou dozvědět více o zaměstnancích, o centrech, o tom, co vlastně děláme.
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
v tisících Kč
VÝNOSY
Tržby za vlastní poskytnuté služby celkem:
Z toho:
Příspěvek na výkon pěstounské péče
Vzdělávání (přípravy žadatelů o NRP, vzdělávání cizích pěstounů)
Poradenství (převážně supervize a psychologické poradenství)
Úroky celkem:

12 369
11 669
674
26
0

Nadační příspěvky a granty:

310

Finanční dary celkem:

162

Dotace celkem:
Výnosy celkem:
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0

12 841

NÁKLADY
Materiálové náklady
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné provozní náklady
Odpisy

0
2 605
10 188
0
21
24

Náklady celkem:

12 838

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk)
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Rádi bychom poděkovali organizacím za spolupráci, za dotace a také našim dárcům:
 Nadace ČEZ
 Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
 Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.
 Ing. Vlastimil Gabrhel
 Oční optika Medek
 Obec Hodonice
 Jitka Budínová
 Jiří Mrázek
 Josef Novák – zámečnictví
 RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.
 Bc. Adam Nedvěd
 Nadační fond J&T

DĚKUJEME! 
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