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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

 

TRIALOG je spolkem, registrovaným 4. prosince 1998 pod spisovou značkou L 7088 u 

Krajského soudu v Brně. Ke změně stanov došlo 5. 10. 2009.  

 

Orgány organizace 

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

 

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. 

 

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

 

Zaměstnanci 

 V roce 2015 pracovalo v Trialogu formou pracovní smlouvy 25 zaměstnanců: 

 

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. – ředitelka, soc. pracovnice,  

PhDr. Miloslav Kotek – zástupce ředitelky, psycholog,  

 

Jana Albrechtová – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Bc. Petra Beránková – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Vladimír Dočkal – technický pracovník, správce domu, 

Inka Glöcknerová – účetní, 

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

Mgr. Veronika Horáková – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Mgr. Eva Janíčková - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Bc. Vendula Jurajdová – ekonomka,  

Bc. Tereza Kocurová – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin pro 

Královehradecký kraj, 

Mgr. Tereza Korgerová - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Bc. Kateřina Košelková – sociální pracovnice Poradenského centra, 

Pavla Kubínová – provozní, asistentka ředitelky, 

Olga Kučerová – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Mgr. Vladimíra Nahodilová – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských 

rodin pro Královehradecký kraj, 

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

Mgr. Miloslava Niklíčková - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských 

rodin, 

Mgr. Igor Nosál, Ph.D. – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

terapeut, 

Anna Marie Otoupalová – hlídání dětí v pěstounské péči, 

Bc. Lenka Pumrová - klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin pro 

Královehradecký kraj, 

Mgr. Jakub Řezníček – vedoucí Poradenského centra, psycholog,  
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Mgr. Petr Šnédar – psycholog, 

Lenka Špačková – klíčový pracovník v rámci Asistence pěstounských rodin, 

Mgr. Cyril Zákora – lektor příprav pro Kraj Vysočina. 

 

 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, č. bankovního účtu 27-4040490217/0100 

 

 

Finanční zdroje: granty, dotace, sponzorské dary, vlastní činnost v souladu se stanovami 

organizace. 
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Schéma Trialogu dle programu 
 

 

 
  

V r. 2015 V r. 2015 V r. 2015 
 

 Asistence pěstounských rodin Psychologické a sociální 

poradenství 

Projekty EU: Poradna NRP Vzdělávací programy „na míru“ 

ESF - Silní bez násilí Přípravy žadatelů Supervize 

   

 

 

 

Počet zaměstnanců se mění podle aktuálně realizovaných projektů. Na konci roku 2015 měl 

Trialog 21 stálých zaměstnanců (na základě pracovní smlouvy, celkem na 20,05 pracovních 

úvazků) a formou ostatních dohod zaměstnával cca 120 osob (z toho DPČ 10 osob, 5 úvazků). 

 

Od srpna roku 2015 se Trialog rozdělil 5 center – Centrum doprovázení, Centrum vzdělávání, 

Centrum výzkumu, Poradenské centrum a Provozně-ekonomické centrum. Každé centrum 

vede jmenovaný vedoucí. 
 

Více informací na www.trialog-brno.cz 

 

 

 

 

 

SHROMÁŽDĚNÍ 

RADA 

ŘEDITELKA 

REVIZOR PROVOZNÍ, EKONOMKA, 
ÚČETNÍ 

OBČANSKÉ 
PROGRAMY 

NÁHRADNÍ 
RODINNÁ PÉČE 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PORADENSTVÍ 

http://www.trialog-brno.cz/
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PROGRAMY PODPORY ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

1. 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. 

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 

 

 

http://www.silnibeznasili.cz/
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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. 

Ke konci roku 2015 se snížil počet uzavřených dohod z 299 na 230. A to z důvodu oddělení 3 

zaměstnanců z Královehradeckého kraje a z Veselí nad Moravou, kteří si založili vlastní 

organizace, které doprovází pěstounské rodiny. Tyto zaměstnanci odešli s rodinami, které 

patřily do jejich regionu. V průběhu roku bylo z důvodu zletilosti, úmrtí pěstouna či na vlastní 

žádost ukončeno 15 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 2015 

Oblast Datum Čas Lektor 
Účast 

pěstounů 
Téma 

Brno 

10.02.2015 9:00-12:00 RNDr. Striová 9 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování   

15.04.2015 16:30-19:30 Mgr. Řezníček 5 Odměny a tresty 

11.06.2015 16:30-19:30 Mgr. Nosál 7 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

16.09.2015 16:30-19:30 Mgr. Šimečková 7 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

13.10.2015 9:00-12:00 Mgr. Vykypělová 8 Biologická rodina v životě přijatého 

dítěte (práce s identitou) 

10.11.2015 16:30-19:30 Mgr. Rácová 5 
Zapojení (participace) etnicky odlišného 
dítěte v pěstounské péči do budování 
respektu vůči svým kořenům 

 Břeclav  

22.01.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 25 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

17.02.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 28 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

14.04.2015 9:00-12:00 Bc. Chytková 14 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování   
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08.09.2015 9:00-12:00 Bc. Malenovská 21 Spoluúčast dětí na jejich výchově 

10.11.2015 9:00-12:00 Mgr. Řezníček 15 Odměny a tresty 

03.12.2015 9:00-16:00 Mgr. Rácová 18 
Zapojení (participace) etnicky odlišného 
dítěte v pěstounské péči do budování 
respektu vůči svým kořenům 

Hodonín 

15.01.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 10 Psychohygiena pro každého 

29.01.2015 9:00-12:00 PhDr. Králík 13 Stres, strategie zacházení se stresem 

26.02.2015 9:00-12:00 PhDr. Králík 12 Stres, strategie zacházení se stresem 

07.04.2015 9:00-13:00 Mgr. Šimečková 14 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

16.04.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 10 
Otázky rodičovské autority a 

participace dítěte na rozhodování 

23.04.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 12 
Rodina pohledem nového 

občanského zákoníku 

30.04.2015 9:00-13:00 
PhDr. Králík 
JUDr. Skotár 

12 
Rodina pohledem nového 
občanského zákoníku 

04.06.2015 9:00-13:00 
PhDr. Králík 
JUDr. Skotár 

6 
Rodina pohledem nového 
občanského zákoníku 

11.06.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 12 
Otázky rodičovské autority a 

participace dítěte na rozhodování 

18.06.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 11 
Otázky rodičovské autority a 

participace dítěte na rozhodování 

10.09.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 8 Uvolňovací cvičení 

17.09.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 14 
Uvolňovací cvičení, relaxace 

imaginace 

17.09.2015 9:00-12:00 RNDr. Striová 19 
Život s přijatými dětmi - 
osamostatňování   

24.09.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 12 
Uvolňovací cvičení, relaxace 

imaginace 

05.11.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 8 
Duševní poruchy jako opak  

duševního zdraví 

12.11.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 12 
Duševní poruchy jako opak  

duševního zdraví 

19.11.205 9:00-13:00 PhDr. Králík 8 
Duševní poruchy jako opak  

duševního zdraví 

03.12.2015 9:00-13:00 PhDr. Králík 15 Asertivitou proti stresu 

Hustopeče a 

Pohořelice  

27.01.2015 9:00-12:00 RNDr. Striová 13 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování   

12.03.2015 9:00-12:00 Mgr. Řezníček 12 Odměny a tresty 

12.05.2015 9:00-12:00 Ing. Jurajdová  13 Umění si hrát 

10.09.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 15 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

13.10.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 9 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

24.11.2015 9:00-12:00 Mgr. Rácová 8 
Zapojení (participace) etnicky odlišného 
dítěte v pěstounské péči do budování 
respektu vůči svým kořenům 

Ivančice a 27.01.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 14 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivňovat svůj život 
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Rosice 10.03.2015 9:00-12:00 PhDr. Kotek 15 Umění si hrát 

14.05.2015 9:00-12:00 Mgr. Řezníček 15 Odměny a tresty 

15.09.2015 9:00-12:00 Bc. Chytková 16 Život s přijatým dítětem 

06.10.2015 9:00-12:00 RNDr. Striová 11 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování  

05.11.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 11 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

Kyjov 

12.02.2015 9:00-12:00 Mgr. Igor Nosál 35 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

10.03.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 28 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

05.05.2015 9:00-12:00 Mgr. Vykypělová 30 
Biologická rodina v životě přijatého 
dítěte (práce s identitou) 

13.10.2015 9:00-12:00 Mgr. Rácová 22 
Zapojení (participace) etnicky odlišného 
dítěte v pěstounské péči do budování 
respektu vůči svým kořenům 

17.10.2015 9:00-12:00 
Mgr. Vykypělová 

Mgr. Doleží 
29 

Potřeby a prožívání pěstounů ve 

vztahu s přijatým dítětem 

10.11.2015 9:00-16:00 RNDr. Striová 34 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování   

03.12.2015 9:00-16:00 Mgr. Řezníček 24 Odměny a tresty 

Mikulov  

29.01.2015 9:00-12:00 Mgr. Řezníček 25 Odměny a tresty 

09.04.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 26 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 

problémového chování 

02.06.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 21 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

15.09.2015 9:00-12:00 Mgr. Rácová   
Zapojení (participace) etnicky odlišného 

dítěte v pěstounské péči do budování 
respektu vůči svým kořenům 

06.10.2015 9:00-12:00 Bc. Chytková 23 
Život s přijatými dětmi - 
osamostatňování   

10.11.2015 9:00-12:00 Mgr. Vykypělová 22 
Biologická rodina v životě přijatého 
dítěte (práce s identitou ) 

Veselí nad 

Moravou 

11.02.2015 10:00 - 12:00 Mgr. Mikulková 9 Restart manželství 

05.03.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 14 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 
problémového chování 

21.04.2015 9:00-12:00 Mgr. Rácová 22 
Zapojení etnicky odlišného dítěte v 

PP 

05.05.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 11 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 

mohou ovlivnit svůj život 

13.06.2015 9:00-12:00 
Mgr. Vykypělová 

Mgr. Doleží 
21 

Potřeby a prožívání pěstounů ve 

vztahu s přijatým dítětem 

Znojmo 

03.02.2015 9:00-12:00 Mgr. Korgerová 10 

Posílení přirozených schopností a 

talentů u dětí v PP k seberealizaci a 
k vnímání potřeb svého okolí.  

09.04.2015 9:00-12:00 RNDr. Striová 10 
Život s přijatými dětmi - 

osamostatňování   

06.05.2015 9:00-12:00 Mgr. Rácová 7 
Zapojení (participace) etnicky 

odlišného dítěte v pěstounské péči do 

budování respektu vůči svým kořenům 
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22.09.2015 9:00-12:00 Mgr. Řezníček 9 Odměny a tresty 

08.10.2015 9:00-12:00 Mgr. Nosál 8 
Jak zapojovat děti při řešení jejich 
problémového chování 

10.11.2015 9:00-12:00 Mgr. Šimečková 9 
Jak vrátit dětem naději, že skutečně 
mohou ovlivnit svůj život 

Jaroměř 

16.04.2015 10:00 -13:00 Mgr. Nahodilová 16 Prohlubování dovedností pěstouna 

25.06.2015 10:00 -13:00 Mgr. Nahodilová 16 Důležitost a citové vazby pro dítě 

08.06.2015 10:00 -13:00 Mgr. Říčanská 15 ADHD a poruchy pozornosti 

Víkendové vzdělávání 

Strážnice- 

Mlýnky 
24. - 25.1.2015 

Mgr. Nahodilová 
Bc. Kocurová 

4 
Naplňování potřeb dětí v náhradní 
rodinné péči 

Dolní Brusnice 20. - 21.2.2015 
Mgr. Nahodilová       

Bc. Kocurová 
17 

Aktuální otázky v pěstounské péči 
na PPPD 

Rusava 27. - 29.3.2015 
Ph.D. Nepustil 
Ph.D. Novotná 

17 
Kolaborativní praxe při práci s 
ohroženými dětmi a mládeží 

Blansko-

Vyhlídka 
18. - 19.4.2015 

Bc. Kocurová 
Mgr. Nahodilová 

25 

Naplňování potřeb a 

spolurozhodování dětí v pěstounské 

péči 

Strážnice- 

Mlýnky 
25. - 26.4.2015 

Ing. Jurajdová  

PhDr.Kotek 
26 Jak nás děti vidí 

Dolní Brusnice 1. - 2.5.2015 
Bc. Kocurová 

Mgr. Nahodilová 
15 

Vymezování hranic dětí a rodičův 

NRP 

Luka nad 

Jihlavou 
16. - 17.5.2015 

Mgr. Nahodilová       

Ing. Jurajdová 
10 Arteterapie a attachment 

Rusava 22. - 24.5.2015 
Ph.D. Nepustil 

Ph.D. Novotná 
13 

Kolaborativní praxe při práci s 

ohroženými dětmi a mládeží 

Rusava 29. - 31.5.2015 
Mgr. Nosál 

Mgr. Malenovská 
25 Podpora sebeúcty a zapojování dětí 

Strážnice - 

Mlýnky 
12. - 13.9.2015 

Mgr. Nosál 

Bc. Chytková 
19 

Podpora vztahů s původní rodinou a 

spoluúčasti dětí na rozhodování 

Dolní Brusnice 19. - 20.9.2015 
Bc. Kocurová 

Mgr. Nahodilová 
16 Efektivní výchova 

Strážnice- 

Mlýnky 
3. - 4.10.2015 

Mgr. Řezníček 

Mgr.Rácová 
19 O čem si děti mohou rozhodovat 

Rusava 9. - 11.10.2015 
Ph.D. Nepustil 

Ph.D. Novotná 
18 

Kolaborativní praxe při práci s 

ohroženýmí dětmi a mládeží 

Luka nad 

Jihlavou 
17. - 18.10.2015 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
14 

Bezpečné vztahy v náhradní 

rodinné péči 

Blansko-

Vyhlídka 
7. - 8.11.2015 Ing. Jurajdová Ph.D. 22 Identita pěstounky/pěstouna 

Víkendové vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu 

Lázeňský dům 

Perla - Lednice 
22. - 23.1. 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
13 Zdravotní péče o děti 

Lázeňský dům 

Perla - Lednice 
12. -13.2.2015 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
16 Zdravotní péče o děti 
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Lázeňský dům 
Perla - Lednice 

14. - 15.5.2015 
Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
16 Aktuální otázky v PPPD 

Lázeňský dům 

Perla - Lednice 
4. - 5.6.2015 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
12 Aktuální otázky v PPPD 

Lázeňský dům 

Perla - Lednice 
3. - 4.9.2015 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
10 Vytváření citového vztahu 

Lázeňský dům 

Perla - Lednice 
17. - 18.9.2015 

Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
10 Vytváření citového vztahu 

Lázeňský dům 
Perla - Lednice 

5. - 6.11.2015 
Ing. Jurajdová, 

PhDr.Kotek 
14 Vytváření citového vztahu 

Sobotní 8 hodinové vzdělávání 

Lednice 07.03.2015 
Mgr. Korgerová,        

Mgr. Rácová 
18 

Posílení přirozených schopností a talentů u 
dětí v pěstounské péči  k seberealizaci a 
k vnímání potřeb svého okolí. 

Kyjov 17.01.2015 
Bc. Vosáhlo,       

MUDr. Neduchalová 
18 Aktuální otázky v péči o děti 

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. 

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.  

 

V roce 2015 realizovali odborní pracovníci Trialogu přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů 

pro Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj. Celkem se příprav Trialogu zúčastnilo přibližně 110 

osob.   

 

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.  

 

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  



11 

 

 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 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 

Psychologické poradenství a diagnostika a supervize 

Během roku 2015 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, Skleněnka, z.s. ve Veselí nad Moravou a DIAMANT 

v Hradci Králové. 

http://www.trialog-brno.cz/


12 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 

v tisících Kč 

VÝNOSY 

Tržby za vlastní poskytnuté služby celkem:                 19 594 

Z toho: 

Příspěvek na výkon pěstounské péče               18 176 

Vzdělávání (přípravy žadatelů o NRP, vzdělávání cizích pěstounů             1 386 

Poradenství (převážně supervize a psychologické poradenství)       32 

 

Úroky celkem:               3 

 

Nadační příspěvky a granty:                0 

        

Finanční dary celkem:          207 

 

Dotace celkem:                         0 

       

 

Výnosy celkem:                19 804 

 

 

NÁKLADY 

Materiálové náklady          519 

Služby                    3 696 

Osobní náklady                15 330 

Daně a poplatky              0 

Jiné provozní náklady                       29 

Odpisy              24 

 

Náklady celkem:                19 598 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk)       206 

 

 

 

 
 
 


