TRIALOG - PORADENSKÉ CENTRUM
- provozuje občanskou poradnu, která poskytuje odborné sociálně právní poradenství
občanům v obtížných životních situacích,
- poskytuje odborné služby v oblasti sociálně právní ochrany dětí zaměřené především
na zachování přirozeného rodinného prostředí pro dítě,
- poskytuje odborné služby v oblasti náhradní rodinné péče,
- zajišťuje asistenční pomoc pro znevýhodněné sociální skupiny, zejména rodiny
s dětmi,
- organizuje vzdělávací programy v oblasti ochrany lidských a občanských práv
a sociálně právní ochrany dětí.
Občanské sdružení, registrace MV ČR č. VS/1-1/55 7 13/03 -R.*
Člen Asociace občanských poraden ČR od roku 2000
Akreditace Jihomoravského kraje pro poskytování sociální služby ze dne 9.září 2005
Akreditace Ministerstva vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro veřejnou správu
č. AK L//-144/2004
* TRIALOG-Poradenské centrum jako samostatná právnická osoba rozvíjí své aktivity
od roku 2003, pokračuje tak v činnostech započatých pracovním týmem v rámci o.s.
TRIALOG v letech 1999 -2003.

OBČANSKÁ PORADNA
Poskytuje rady, informace a pomoc občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Je
nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při řešení
jejich problémů, nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkovává kontakt s dalšími
odborníky, rozvíjí své aktivity v oblasti prevence tak, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Občanská poradna poskytuje služby občanům města Brna i dalších obcí kraje od roku
1999 a plní důležitou úlohu v rámci sítě poraden Asociace občanských poraden (AOP),
kdy v prosinci 2005 na základě provedené kontroly kvality dle Standardů AOP dosáhla
poradna nejvyššího ohodnocení ve skupině A: „poskytuje vysoce kvalitní služby
v souladu se standardy kvality občanských poraden AOP“.
V roce 2005 se na poradnu obrátilo 1 358 klientů, a počet zodpovězených dotazů činil
2241. Nejčastěji řešenými oblastmi jsou majetkové a finanční záležitosti, zejména dluhy
a exekuce, bytové problémy a rodinné vztahy, zejména postup při rozvodu manželství
a péči o děti.
Ve srovnání s r. 2004 došlo k mírnému poklesu počtu intervencí, který byl způsoben
nutností omezit kapacitu poskytovaných služeb (oproti plánované) z důvodu neposkytnutí dotace MPSV a tím dopadu do personálního obsazení.

PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY pro rodiny se specifickými potřebami
Jsou určeny rodinám s nezletilými dětmi, které potřebují odbornou pomoc, radu, podporu a doprovázení na cestě z obtížné životní situace. Hlavním cílem je zachování
přirozeného rodinného prostředí pro dítě, sanace rodinného prostředí a v krajním případě, kdy je dítě umístěno v ústavné výchově, zachování rodinných vztahů a vazeb.
Zahrnuje také odbornou pomoc i při kontaktu a styku dítěte s rodičem na půdě centra,
a to jak na základě snahy rodičů situaci řešit, tak také na základě rozhodnutí soudu
nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tým odborných pracovníků poskytuje rodinné poradenství, rodinnou terapii a sociálně právní poradenství.
V roce 2005 byl zahájen projekt Rodinný sociální asistent, v jehož rámci získávají kvalifikaci pracovníci pro službu rodinných sociálních asistentů, která je navazující a podpůrnou službou pro posílení terénní práce s ohroženými rodinami. Projekt je financován grantem Nadace rozvoje občanské společnosti za spolufinancování Evropským
sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji
zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Od roku 2000 rozvíjejí pracovníci centra aktivity v oblasti náhradní rodinné péče, jedná
se zejména o odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny a odborné služby pro pěstounské a osvojitelské rodiny v období před i po příchodu dítěte do rodiny. V roce 2005
se uskutečnilo 7 skupinových příprav, každá v rozsahu 48 vyučovacích hodin. Celkem
se příprav zúčastnilo 128 osob. Následné poradenské služby jsou zaměřeny na zvládnutí adaptační fáze po přijetí dítěte do rodiny a u pěstounských rodin zejména vztahů
dítěte s jeho biologickou rodinou. Při všech činnostech centrum úzce spolupracuje
s orgány sociálně právní ochrany dětí městských i krajských úřadů a pořádá tématické
vzdělávací akce a programy, z nichž nejvýznamnější je celostátní seminář Aktuální
otázky náhradní rodinné péče, který se každoročně koná v říjnu v Brně.

DALŠÍ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2005
Poradenství, vzdělávání a supervize v náhradní rodinné péči, (2004-2005) podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků NIF
Rodinný sociální asistent (2005-2006), Globální grant , NROS
Semináře pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí "Sociální práce
v náhradní rodinné péči" ( 06/2005. 11/2005)
VI. celostátní seminář NRP "Aktuální otázky náhradní rodinné péče", Brno, 10/2005
Arteterapie pro rodiče s dětmi (2005), letní tábor pro rodiče s dětmi s prvky arteterapie (7/2005)
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9 PHARE - Asociace obč. poraden

104 960
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2 Nadační příspěvek NROS
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VÝDAJE (NÁKLADY)

0
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3 Dotace Magistrátu města Brna

Celkové výdaje (náklady)

29 622

40 264

274 800

Spotřeba materiálu a energie

49 304

1 400

458 000

Cestovné

166 018

14 346

4 Dotace Jihomoravského kraje

Poštovné, telekomunikace, internet

10 592

166 100

Nájem a služby spojené s nájemným

48 000

5 Dotace MPSV

Vzdělávání

16 870

16 822

Účetní a ekonomické služby

226 831

275 967

410 270

Ostatní služby*

587 063

100 198

55 795

6 Vzdělávací a přednášková činnost

Mzdové náklady - hrubé mzdy

220 942

211 858

7 Ostatní příjmy a dary

Mzdové náklady OON

Bankovní poplatky

Ostatní daně a poplatky

Ostatní zákonné sociální náklady

9 349

11 592

300
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0

3 600

0

0
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Opravy a udržování

Zákonné sociální a zdrav. pojištění

Pojištění odpovědnosti

2 000

Ostatní náklady

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2005 ve výši 61.638,- Kč byl pokryt z vlastních prostředků
sdružení získaných ze vzdělávacích aktivit v r. 2004.

* Jedná se o náklady vynaložené na realizaci celostátního semináře náhradní rodinné péče
a dalších vzdělávacích programů.

Orgány sdružení:
Rada sdružení:
PhDr. Svatoslava Kalábová
Ing. Dagmar Moučková
MUDr. Pavel Piler
PhDr. Hana Thielová
PhDr. Eva Rotreklová
Statutární zástupce:
PhDr. Eva Rotreklová, ředitelka sdružení
Zaměstnanci:
Eva Dohnalová, DiS (do 31.3.2005)
Bc. Iva Kratochvílová, DiS
Blanka Matýsková, DiS
Miriam Pallová
Lenka Varmužová, DiS (do 31.5.2005)
Externí spolupracovníci:
Bc. Kamil Červinka
Mgr. Dagmar Doušková
Ing. Jaroslav Dvořák
PhDr. Zdeněk Ettl
Irena Holá
Ing. Radovan Kříž
Ing. Tomáš Rosenmayer
Mgr. Monika Růžičková
JUDr. Irakli Sokolovski, Ph.D
Dobrovolníci:
Jan Králík
Magdalena Kolečková
Darja Smolková
Jaroslava Svobodová
Helena Ženíšková
David Unger

Kontaktní adresa :

TRIALOG - Poradenské centrum
Orlí 20, 602 00 Brno
IČO: 266 47 486
telefon: 542 211 619
e-mail: nrp@trialog-centrum.cz
op@trialog-centrum.cz
rodiny@trialog-centrum.cz
www.trialog-centrum.cz

Poděkování za finanční podporu
Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR
Krajskému úøadu Jihomoravského kraje
Magistrátu mìsta Brna
Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti prostøedkù státního rozpoètu
a Evropského sociálního fondu a NIF

Orlí 20, 602 00 Brno
www.trialog-centrum.cz
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