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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

 

TRIALOG je občanským sdružením, registrovaným 4. prosince 1998 – MV ČR, č. VS/1-

1/38 238/98-R. Změna stanov 5. 10. 2009. 

 

Orgány organizace 

1. Shromáždění, 2. Rada, 3. Ředitel, 4. Revizor 

 

Konference dne 10. 12. 1998 na svém zasedání jmenovala ředitelem a statutárním zástupcem 

organizace PhDr. Miloslava Kotka. V souladu s novými Stanovami bylo jmenování ředitele a 

statutárního zástupce potvrzeno na zasedání Rady dne 10. 10. 2009. 

 

Posláním Trialogu je podporovat trvale udržitelný rozvoj občanské společnosti, zejména 

prohlubováním komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým) sektorem, 

podnikatelským sektorem a veřejnou správou. 

 

K naplnění svého poslání a cílů rozvíjí Trialog různé aktivity – podrobně viz Stanovy.  

 

Zaměstnanci 

 V roce 2014 pracovalo v Trialogu formou pracovní smlouvy 16 zaměstnanců: 

 

PhDr. Miloslav Kotek – ředitel, projektový pracovník, psycholog,  

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. – vedoucí Poradny NRP, projektová pracovnice, soc. 

pracovnice,  

Bc. Vendula Jurajdová – ekonomka, projektový pracovník, 

Ing. Pavlína Hejduková - koordinátorka v rámci Asistence pěstounských rodin,  

Bc. Adam Nedvěd – správce knihovny a online databáze Aspero, 

Mgr. Jakub Řezníček – vedoucí Poradenského centra, psycholog,  

Ing. Michal Hudec - správce budovy, projektový pracovník,  

Bc. Petra Beránková – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Jana Albrechtová – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Mgr. Veronika Horáková – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Bc. Tereza Kocurová – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin pro 

Královehradecký kraj, 

Pavla Kubínová – provozní, asistentka ředitele, 

Olga Kučerová – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Mgr. Vladimíra Nahodilová – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin pro 

Královehradecký kraj, 

Igor Nosál, Ph.D. – asistent v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Lenka Špačková – asistentka v rámci Asistence pěstounských rodin. 

 

 S Trialogem spolupracují formou DPP a DPČ externí lektoři a spolupracovníci 

jednotlivých aktivit. Postupně se tak vytváří tým stálých a příležitostných placených i 

dobrovolných externích spolupracovníků. 

 

 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov, b. ú. č. 27-4040490217/0100 
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Finanční zdroje: granty, dotace, sponzorské dary, vlastní činnost v souladu se stanovami 

organizace. 
 

 

Organizační schéma Trialogu 
 

 

 

 
  

V r. 2014 V r. 2014 V r. 2014 

 

Festival 3+1 Asistence pěstounských rodin Psychologické a sociální 

poradenství 

Projekty EU: Poradna NRP Vzdělávací programy „na míru“ 

ESF - Silní bez násilí Přípravy žadatelů Supervize 

ESF - Měníme věci kolem nás Klub Trialog  

 

 

 

Počet zaměstnanců se mění podle aktuálně realizovaných projektů. Na konci roku 2014 měl 

Trialog 15 stálých zaměstnanců (na základě pracovní smlouvy, celkem na 14,2 pracovních 

úvazků) a formou ostatních dohod zaměstnával cca 50 osob (z toho DPČ 10 osob, 5 úvazků). 
 

 

 

 

 

 

 

SHROMÁŽDĚNÍ 

RADA 

ŘEDITEL 

REVIZOR PROVOZNÍ, EKONOMKA, 
ÚČETNÍ 

OBČANSKÉ 
PROGRAMY 

NÁHRADNÍ 
RODINNÁ PÉČE 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PORADENSTVÍ 
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PROGRAMY PODPORY ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

1. 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.  

 

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. 

 

Pátek 1. 8. 2014 

- jazzový koncert 

- vernisáž výstavy Moravských fotografů 

 

Sobota 2. 8. 2014 

- Setkání zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů 

- Doprovodný program pro rodiny s dětmi - facepainting, minisegwaye, koupaliště 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

 

1)   LETNÍ ŠKOLA - setkání zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a 

podnikatelů 

2)    PREZENTACE NEZISKOVEK - prezentace činností neziskových organizací, 

jarmark výrobků chráněných dílen, program pro veřejnost 

3)      PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI - divadelní představení, tvořivé dílničky, 

sportovní aktivity 

 

HUDEBNÍ PROGRAM: 

V rámci hudebního programu vystoupily skupiny: 

Adam Mišík, ETIEN Band, Ta druhá, Los Rumberos, 2,5 promile, BSP, Tygři s Laurou 

Revival 
Fotogalerie a více informací o projektu na www.triplusjedna.cz 

 

2. Projekt „Silní bez násilí“ 

V roce 2007 TRIALOG přistoupil k partnerství s německým sdružením Starkmacher e. V. 

v mezinárodním projektu Silní bez násilí spolufinancovanému z programu Evropské komise 

Daphne. Pro partnerskou spolupráci na české realizaci tohoto projektu TRIALOG přizval ZŠ 

Gajdošova Brno-Židenice. V roce 2007 byli nejprve metodicky vedeni učitelé a pak žáci 

školy. Témata tohoto preventivního programu, kterých se tento projekt dotýkal, byla 

například: agrese a násilí; životní perspektivy a sny; pro-sociální jednání a empatie. 

http://www.triplusjedna.cz/
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Příprava ve vyučování předcházela vrcholu projektu, jímž byl v únoru 2008 projektový týden, 

ve kterém žáci veřejně vystoupili s mezinárodní uměleckou skupinou GenRosso při uvedení 

muzikálu Streetlight na Vodově ulici v Brně. 

 

V roce 2009 se Trialog zaměřil na propojení dosud samostatných projektů Festival 3+1 a 

„Silní bez násilí“ v jeden celek. Pozváni byli všichni účastníci z partnerských zemí, aby se 

mohli setkat a společně realizovat projekt Silní bez násilí pro široké publikum festivalu. 

Záměrem také bylo vytvořit příležitost pro osobní setkání těch, kteří se ve svých zemích 

podíleli na realizaci projektu ve školách, ale společně se dosud neměli příležitost setkat. 

 

Od roku 2010 má projekt s názvem Silní bez násilí /Podpora pozitivního klimatu ve školách/ 

trošku jinou podobou a to nejen proto, že je podpořen Evropským sociálním fondem přes 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale i proto, že má rozsáhlejší formu spolupráce 

se školami a další návazné aktivity. Projekt je 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 

 

3. Projekt „MĚNÍME VĚCI KOLEM NÁS“ 

 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj aktivního občanského života v regionech ČR. Jeho 

cílem je zapojit lidi do dění v místě, kde žijí, probudit u nich zájem o věci veřejné, posílit 

zodpovědnost za vlastní život i o dění kolem. 

 

Za tímto účelem spojilo své síly 6 neziskových organizací z různých regionů ČR, které mají 

rozvoj aktivního občanského života ve svém poslání. Projekt řídí Spiralis, o.s., partneři 

projektu jsou: Náš Kraj, o.s., dále Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Česká Skalice, 

o.p.s., Trialog, o.p.s.a OliVy, o.s. 

 

http://www.silnibeznasili.cz/
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V období od října 2012 do října 2013 uspořádají tyto organizace celkem 20 akcí (soutěže, 

výstavy, koncerty, festivaly, divadelní představení apod.), do jejichž přípravy se zapojí 400 

lidí z pěti regionů ČR (královéhradecký, liberecký, ústecký, olomoucký, jihomoravský). 

 

Jedná se převážně o lidi v sociální exklusi (mladé lidi, lidi ve věku nad 50 let, rodiče na 

rodičovské dovolené). 

 

Projekt pomůže těmto lidem získat nové znalosti, dovednosti, kontakty, spolupracovníky, 

případně najít nové společenské či pracovní uplatnění. 

 

V rámci projektu se uskuteční též workshopy, kde si zástupci neziskových organizací 

vzájemně vymění zkušenosti s úspěšnými metodami zapojování a aktivizace lidí. 

 

Zaměří se na následující témata: 

 

 způsoby a úspěšné příklady zapojení mladých lidí, rodičů na rodičovské dovolené, 

lidí nad 50 let do života v místě 

 aktivizace nezaměstnaných lidí prostřednictvím dobrovolnictví partnerství občanů, 

neziskových organizací, státní správy a firem pro rozvoj regionu, podpora 

udržitelného rozvoje regionu aj. 
 

Po celou dobu projektu poběží průběžně mediální kampaň zaměřená na podporu aktivního 

občanského přístupu. Jejím cílem bude zmobilizovat společnost, která je nyní (více než 20 let 

po sametové revoluci) demotivována nepříliš utěšenou ekonomickou, politickou či sociální 

situací. Ukáže na konkrétních případech, jak JE MOŽNÉ MĚNIT VĚCI KOLEM NÁS. 

 

TRIALOG v roce 2012 realizoval workshop na téma „Stavíme mezigenerační most“ a 

zorganizoval akci pro seniory z Domova pro seniory Vychodilova s názvem „Tradice 

netradičně“. 

V roce 2013 v lednu proběhl druhý workshop s názvem „Letem dobrovolnickým světem“. 

Workshop byl určen zástupcům neziskového sektoru a zájemcům o dobrovolnictví. 

V návaznosti na tento workshop vznikl nápad s pouličním flashmobem na podporu 

dobrovolnictví. V dubnu byl rozšířen Family klub pro osvojitele a pěstouny, proto byl třetí 

workshop s tématem Family klub od A do Z velmi přínosný pro všechny zúčastněné. Tento 

workshop nás inspiroval pro Den otevřených dveří Family klubu. Čtvrtý workshop s názvem 

Veřejný prostor v brněnském „Bronxu“ zasvětil zájemce do témat jako zapojování veřejnosti 

do péče o veřejný prostor, do plánovacích a rozhodovacích procesů, a to vše se zaměřením na 

brněnskou sociálně vyloučenou lokalitu. V rámci festivalu Ghettofest proběhla akce Dance 

battle pro tanečníky z ulice, tento festival podporoval téma na workshopu Veřejný prostor 

v brněnském „Bronxu“. 

Tento projekt byl zakončen 11. října 2013 konferencí v Národní technické knihovně v Praze. 

Na konferenci byl uveden dokumentární film Měníme věci kolem nás, který seznámil 

účastníky s výsledky unikátního vzdělávacího projektu Měníme věci kolem nás. 

 
Stránka projektu http://pridamse.info/ 
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NÁHRADNÍ RODINNÁ 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. 

Během roku 2014 se zvýšil počet uzavřených dohod na 299. V průběhu roku bylo z důvodu 

zletilosti, úmrtí pěstouna či na vlastní žádost ukončeno 12 dohod.  

Trialog pěstounům, s nimiž uzavřel smlouvu, poskytuje služby, na které mají dle dohody 

nárok. Jedná se o: 

1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěření dítě (tj. krátkodobé hlídání) 

2. Respitní péče (tj. dovolená)  

3. Zprostředkování odborné pomoci (tj. poradenství) 

4. Kontakt dětí v pěstounské péči s vlastní rodinou (tj. podpora vztahu s biologickou 

rodinou)  

5. Zvyšování znalostí a dovedností pěstouna (tj. vzdělávání). 
 

Vzdělávací akce pro pěstouny pro rok 2014 

Oblast Datum, čas, lektor 
Účast 

pěstounů 
Téma 

Brno 
21.2.2014 9:00-12:00 Řezníček Jakub 4 

Interakce a komunikace s 
přijatým dítětem 

4.3.2014 9:00-12:00 Chytková Helena 2 Kontakt s biologickou rodinou  

  8.3.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 6 
Nové trendy v pěstounské péči na 
PD 

  11.3.2014 16:30-19:30 Chytková Helena 2 Kontakt s biologickou rodinou  

  1.4.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 15 Pěstounské dovednosti 

  1.4.2014 16:30-19:30 Jurajdová Hana 16 Pěstounské dovednosti 

  

6.5.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 5 

Děti, které to měly na začátku 

života těžké- povídání o zákl. 

citových vazbách 

  

12.5.2014 16:30-19:30 ŠimečkováTaťána 14 
Děti, které to měly na začátku 
života těžké- povídání o zákl. 

citových vazbách 

  28.5.2014 16:30-19:30 Rácová Margita 10 Romské dítě v pěstounské rodině 

  18.9.2014 16:30-19:30 
Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
8 Úvod do identity dítěte 

  9.10.2014 16:30-19:30 
Vykypělová 
Gabriela 

14 Hranice ve výchově 

  6.11.2014 16:30-19:30 Nosál Igor 12 
Jak budovat spolupracující 

vztahy v pěstounské rodině 
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 Břeclav  
25.2.2014 9:00-12:00 

Vykypělová 

Gabriela 
21 

Puberta, aktuálně výchovné 

otázky přijatých dětí 

21.3.2014 9:00-12:00 
Vykypělová 

Gabriela 
21 

Biolog, rodina v životě přijatého 

dítěte 

  29.4.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 21 Úvod do identity dítěte 

  22.5.2014 9:00-12:00 Mikulková Milena 34 Škola a pěstounská rodina 

  2.9.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 18 
Rodiče přijatého dítěte ve 

výkonu trestu 

  4.10.2014 9:00-16:00 
Vykypělová 
Gabriela, Doleží 

Jitka 

29 
Potřeby a prožívání pěstounů ve 
vztahu s přijatým dítětem, 

prevence syndromu vyhoření 

  6.11.2014 9:00-12:00 Řezníček Jakub 19 
Interakce a komunikace s 

přijatým dítětem 

  

16., 
23.,30.1.20

14 

9:00-13:00 Králík Jan 5,6,11 
Stres, co to je, příčiny, následky, 

prevence 

Hodonín 
26.2.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 16 Pěstounské dovednosti 

26.2.2014 16:00-19:00 Jurajdová Hana 19 Pěstounské dovednosti 

  
13.,20.,27.

3. 2014 
9:00-13:00 Králík Jan 3,15,14 Nejen pěstouni, ale i manželé 

  
15.,22.,29.

5. 2014 
9:00-13:00 Králík Jan 9,6,13 Komunikace v rodině 

  
12.,19.,26.

6. 2014 
9:00-13:00 Králík Jan 1,8,15 Kdy rodina potřebuje pomoc 

  25.11.2014 9:00-12:00 Rácová Margita 16 Úvod do identity dítěte 

Hustopeče 

a 

Pohořelice  

25.2.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 19 
Děti, které to měly na začátku 
života těžké- povídání o zákl. 

citových vazbách 

11.3.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 16 
Úvod do identity dítěte 

  
15.4.2014 9:00-12:00 

Vykypělová 
Gabriela 

15 
Biolog, rodina v životě přijatého 
dítěte 

  
13.5.2014 9:00-12:00 

Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
13 

Puberta, aktuálně výchovné 

otázky přijatých dětí 

  
15.9.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 10 

Jak pracovat s knihou života a 

biografií dítěte 

  23.10.2014 9:00-12:00 Striová Miloslava 15 Život s přijatými dětmi 

Ivančice a 

Rosice 

25.2.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 16 Úvod do identity dítěte 

26.3.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 11 Potřeby a vztahy dětí 

  8.4.2014 9:00-12:00 Chytková Helena 18 Kontakt s biologickou rodinou  

  6.5.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 20 
Puberta, aktuálně výchovné 
otázky přijatých dětí 

  9.9.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 14 
Děti, které to měly na začátku 

života těžké 

  21.10.2014 9:00-12:00 
Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
21 

Rodiče přijatého dítěte ve 

výkonu trestu 

  11.11.2014 9:00-12:00 
Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
17 Osamostatňování dětí 
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  2.12.2014 9:00-12:00 
Vykypělová 

Gabriela 
10 

Puberta, aktuálně výchovné 

otázky přijatých dětí 

Kyjov 
28.2.2014 9:00-12:00 Mikulková Milena 34 

Pozice přijatého dítěte ve 

školním kolektivu 

21.3.2014 9:00-12:00 Petrášová Jana 45 Duševní poruchy dětského věku 

  15.4.2014 9:00-12:00 
Jurajdová Hana, 
Kotek Miloslav 

35 
Aktuálně výchovné otázky 
přijatých dětí 

  
20.5.2014 9:00-12:00 

Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
41 Úvod do identity dítěte 

  19.6.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 40 Vztahy a potřeby dítěte 

  20.9.2014 9:00-16:00 
Řezníček Jakub, 

Rácová Margita 
25 

Interakce a komunikace s 

přijatým dítětem 

  14.10.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 35 
Děti, které to měly na začátku 
života těžké 

  13.11.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 28 
Jak budovat spolupracující 

vztahy v pěstounské rodině 

Mikulov  
13.2.2014 9:00-12:00 Řezníček Jakub 25 

Interakce a komunikace s 

přijatým dítětem 

11.3.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 26 Pěstounské dovednosti 

  

8.4.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 22 

Děti, které to měly na začátku 

života těžké- povídání o zákl. 

citových vazbách 

  30.4.2014 9:30-12:00 Mikulková Milena 22 Specifika dětí v ústavní výchově 

  12.5.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 26 Úvod do identity dítěte 

  7.10.2014 9:00-12:00 Rácová Margita 16 
Dítě jiného etnika v náhradní 

rodinné péči 

  2.12.2014 9:00-12:00 Nosál Igor 16 
Aktuální výchovné otázky 
přijatých dětí 

Veselí n. 

M. 

23.1.2014 9:00-12:00 Lysá Olga 24 Specifika dětí v ústavní výchově 

10.2.2014 18:00-20:00 
Mikulková Milena 11 

Ohromné maličkosti pro 
pohodové manželství 

6.3.2014 17:00-19:00 Beránková Petra 21 Kontakt s biologickou rodinou  

30.3.2014 12:30-15:30 
Kotek Miloslav, 

Jurajdová Hana 
23 

Aktuálně výchovné otázky 

přijatých dětí 

30.3.2014 16:00-19:30 Prekopován Jiřina 42 Škola lásky v rodině  

30.4.2014 9:00-12:00 Mikulková Milena 23 Škola a pěstounská rodina 

  3.6.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 11 Pěstounské dovednosti 

  
16.9.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 20 

Děti, které to měly na začátku 
života těžké 

  18.11.2013 9:00-12:00 Jurajdová Hana 19 Úvod do identity dítěte 

Znojmo 

13.2.2014 9:00-12:00 Chytková Helena 12 Kontakt s biologickou rodinou  

4.3.2014 9:00-12:00 Šimečková Taťána 15 

Děti, které to měly na začátku 

života těžké- povídání o zákl. 
citových vazbách 

  

8.4.2014 9:00-12:00 Jurajdová Hana 18 Úvod do identity dítěte 

13.5.2014 9:00-12:00 
Vykypělová 
Gabriela 

7 
Dítě předškolního a raně 
školního věku 

  
16.9.2014 9:00-12:00 Rácová Margita 7 

Dítě jiného etnika v náhradní 

rodinné péči 
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16.10.2014 9:00-12:00 Řezníček Jakub 7 

 Interakce a komunikace s 

přijatým dítětem 

  
4.11.2014 9:00-12:00 

Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
9 

Aktuální výchovné otázky 

přijatých dětí 

Víkendové 

vzdělávání      

Víkend Na 

Mlýnkách 
22.-23.3.2014 

Jurajdová Hana, 

Nosál Igor 
20 

Pěstounské dovednosti- 

pokračování 

Víkend v 

Želetavě 
4.-5.5.2014 

Nahodilová 
Vladimíra, 

Kocurová Tereza 

26 
Utváření identity dítěte v 

pěstounské péči 

Víkend Na 

Mlýnkách 
17.-18.5.2014 

Petrášová, 

Neduchalová, 
Rosová 

16 Děti a jejich specifické potřeby 

Víkend Na 

Mlýnkách 
24.-25.5.2014 

Jurajdová Hana, 

Kotek Miloslav 
25 Jak nás děti vidí 

Víkend v 
Želetavě 

23.-24.8.2014 

Kocurová Tereza, 

Nahodilová 

Vladimíra 

8 
Utváření identity dítěte v 
pěstounské péči 

Víkend na 

Rusavě 
12.-14.9.2014 

Nosál Igor, 

Malenovská Eva 
11 Potřeba dítěte mít vztah 

Víkend v 

Želetavě 
20.-21.9.2014 

Kocurová Tereza, 

Nahodilová 

Vladimíra 

14 
Utváření identity dítěte v 

pěstounské péči 

Víkend Na 

Mlýnkách 
27.-28.9.2014 

Jurajdová, Kotek, 
Vykypělová, 

Čermák 

26 Dospívání 

Luka nad 

Jihlavou 
4.-5.10.2014 

Nosál Igor, 

Chytková Helena 
12 

Kontakty s biologickou rodinou 

se zaměřením na potřeby 
pěstounů 

Blansko-

Vyhlídka 
18.-19.10.2014 

Řezníček, Striová, 
Rácová                  

18 
Co mohu udělat pro svůj vztah k 
přijatému dítěti 

Luka nad 

Jihlavou 
1.-2.11.2014 

Kotek Miloslav, 

Jurajdová Hana 
15 Jak nás děti vidí 

Víkendové vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu 
 

Lázeňský dům 
Perla- Lednice 

4.-5.9.2014 
Jurajdová Hana, 
Kotek Miloslav 

17 

Budování vztahové 

vazby s přijatým 
dítětem, aktuální otázky 

PPPD 

 

Pro zkvalitnění a zpřehlednění agendy pěstounských rodin si Trialog nechal vytvořit 

specializovaný počítačový programu ASPERO (ASistence PĚstounských ROdin). Program 

byl spuštěn na začátku roku 2014 a všichni klíčoví pracovníci Trialogu s ním pracují. 
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2. Přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů 

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. Dosud absolvovalo přípravy Trialogu více než 1 800 osob.  

 

V roce 2014 realizovali odborní pracovníci Trialogu přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů 

pro Jihomoravský kraj. Celkem se příprav Trialogu zúčastnilo přibližně 110 osob.   

 

Cíl příprav: 

 Poskytnout žadatelům potřebné znalosti o psychickém a tělesném vývoji dětí – a 

na tomto pozadí o odlišnostech o zvláštních potřebách dětí žijících mimo vlastní 

rodinu, specifických odlišnostech výchovy dětí přijatých od výchovy dětí 

vlastních. 

 Poskytnout žadatelům potřebné informace o náhradní rodinné péči, jejích formách, 

základních rozdílech mezi nimi z pohledu dítě i náhradní rodiny a možnostech 

nápravy následků psychické deprivace. 

 Seznámit žadatele se základními „tvrdými“ fakty v oblasti péče o děti žijícími 

mimo vlastní rodinu - realistické seznámení se statistikami krajů i celé ČR vede 

k porozumění, proč se hledá z mnoha možných rodin ta nejvhodnější pro konkrétní 

dítě a ne dítě pro rodinu. Na základě toho pak i porozumět procesu 

zprostředkování svěření dítěte prostřednictvím úřadů. Často se tím daří odbourávat 

předpojatost žadatelů vůči úřadům. 

 Získat náhled žadatelů na osobní i rodinné předpoklady pro přijetí dítěte (vlastní 

silné i slabé stránky, co s nimi, jak posilovat svou rodičovskou kompetenci atd.). 

 Umožnit navázání kontaktů mezi budoucími osvojitelskými a pěstounskými 

rodinami a přispět tak k vytváření neformálních svépomocných skupin, které 

v dalších (obvykle pravidelných) kontaktech, nenásilně umožňují předávání 

cenných zkušeností rodin s výchovou přijatých dětí. 

 Pracovníkům OSPOD poskytnout potřebné informace pro závěrečné posouzení 

vhodnosti žadatelů pro přijetí dítěte.  

 
podrobně na www.trialog-brno.cz 

 

 

3. Poradna sociálně-právní ochrany dětí  

Zájemci o osvojení nebo pěstounkou péči se mohou informovat prostřednictvím poradny. 

Poradna také slouží rodičům v rozvodovém řízení apod. Činnosti poradny bylo možné zajistit 

díky dotaci MPSV ČR, Nadaci Terezy Maxové dětem, Nadaci táta a máma. 

Nejčastější otázky klientů: informace o náhradní rodinné péči, výchovné otázky dětí 

předškolního a školního věku, vztahy s biologickou rodinou přijatého dítěte, etnická odlišnost 

dítěte, sociálně-právní otázky, finanční otázky v souvislosti s pěstounskou péčí. 

 

4. Klub TRIALOG 

Klub Trialog vznikl z popudu stálých sympatizantů a dobrovolných spolupracovníků 

Trialogu. Vytváří především prostor a podmínky pro setkávání a rozvíjení různých aktivit 

osvojitelů a pěstounů, dobrovolných spolupracovníků občanských programů. 

Rodiče (včetně pěstounů a osvojitelů) využívají prostory Klubu pro vzájemná setkávání.  

 

 

http://www.trialog-brno.cz/
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VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 

Psychologické poradenství a diagnostika a supervize 

Během roku 2014 realizovali interní odborní pracovníci institutu celkem cca 80 hodin 

konzultací a psychologických vyšetření pro pracovníky městských úřadů (např. Znojmo a 

Břeclav), pro pracovníky neziskových organizací. Programy jsou vždy připravované „na 

míru“ podle požadavků zadavatelů. 

Zaměstnanci Trialogu supervidují i zaměstnance jiných neziskových organizací. 

 

POD STŘECHOU TRIALOGU 

 

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. Podobný záměr má i s dalšími aktivitami, které jsou 

prozatím součástí Trialogu.  

 



13 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

v tisících Kč 

VÝNOSY 

Tržby za vlastní poskytnuté služby celkem:                 14 854 

Z toho: 

Příspěvek na výkon pěstounské péče               14 022 

Vzdělávání (jedná se převážně o přípravy žadatelů o NRP)      786 

Poradenství (převážně supervize a psychologické poradenství)       46 

 

Úroky celkem:               2 

 

Nadační příspěvky a granty:                0 

        

Finanční dary celkem:          109 

 

Dotace celkem:                         0 

       

 

Výnosy celkem:                14 965 

 

 

NÁKLADY 

Materiálové náklady          666 

Služby                    2 365 

Osobní náklady                11 701 

Daně a poplatky              0 

Jiné provozní náklady                       61 

Odpisy              24 

 

Náklady celkem:                14 817 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk)       148 

 

 

 

 
 
 


