TRIADA - PORADENSKÉ CENTRUM, o.s.
– provozuje občanskou poradnu, která poskytuje odborné sociální
poradenství občanům v obtížných 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
TRIADA - Poradenské centrum, o.s. navštěvují především klienti z Brna, slouží ale také občanům celého regionu, kde občanská
poradna nebo podobná služba zatím není. Jsou to zejména okresy
Vyškov, Hodonín, Břeclav, Blansko. Řada klientů ze vzdálenějších míst
republiky využívá poradenských služeb prostřednictvím telefonu,
písemného kontaktu jak klasickou, tak i elektronickou poštou.
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
* Do 31. 7. 2006 působilo sdružení pod názvem TRIALOG - Poradenské centrum, o.s

PROGRAM OBČANSKÁ PORADNA
Poskytuje odborné sociální poradenství 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), je držitelem certifikátu kvality ve skupině A, tedy že „poskytuje vysoce kvalitní služby
v souladu se standardy kvality občanských poraden AOP“.
V roce 2006 se na poradnu obrátilo 1004 klientů a počet zodpovězených dotazů činil 1402. Nejčastěji řešenými oblastmi byly rodinné a mezilidské vztahy, majetkové a finanční vztahy, zejména
exekuce, otázky bydlení, pracovně-právní vztahy a sociální dávky.

PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY
Program poskytuje služby odborného sociálního poradenství
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které dlouhodobě
žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Jedná se o odborné
sociální poradenství, rodinnou terapii, socioterapii a dlouhodobou
podporu a doprovázení v obtížných etapách života těchto rodin
s cílem snížení rizika rozpadu rodin, nařízení ústavní výchovy
a dlouhodobé separace dítěte od rodičů. V případě, že je dítě
umístěno mimo rodinu, je práce s rodinou zaměřena na udržení
kontaktu s rodiči a jeho návrat do přirozeného rodinného prostředí.

V roce 2006 byla zaveden nový typ terénní služby rodinných sociálních asistentů. Služba navazuje na poradenskou a terapeutickou činnost a je zaměřena na obnovení nebo posílení rodičovských kompetencí při výchově dětí a při péči o domácnost, cílem je umožnit
samostatné fungování rodiny bez cizí pomoci.
Všechny služby jsou poskytovány v úzké součinnosti s orgány
sociálně právní ochrany dětí a dalšími institucemi a organizacemi - např.
probační a mediační služba, dětské domovy, kojenecké ústavy atd.
V průběhu roku bylo poskytnuto 305 intervencí v rodině a provedeno 222 kontaktů.

PROGRAM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Poradenské a vzdělávací služby v náhradní rodinné péči jsou určeny rodinám adoptivním a pěstounským, které již dítě přijaly, ale také
těm, kteří teprve o tomto kroku přemýšlejí a potřebují získat informace
pro své další rozhodování.
V rámci své koncepce a poslání je stále rozšiřována nabídka
odborných služeb v oblasti náhradní rodinné péče, jedná se především
o odborné sociální poradenství a rodinné poradenství pro osvojitele
a pěstouny před i po přijetí dítěte do rodiny. Pěstouni i rodiče dětí
umístěných v pěstounské péči mají možnost využít služeb zaměřených
na zpracování separace dítěte z rodiny a udržení a prohlubování
vztahů,vazeb a kontaktů dětí v pěstounské péči s rodiči a sourozenci.
V RÁMCI PROGRAMU PROBÍHAJÍ TAKÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
– odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny (v roce 2006 - 8 skupin)
– VI. Celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče – 2.-3.
10. 2006 Téma: Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí
v praxi – účast 250 pracovníků státních i nestátních organizací
v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
– skupinová setkání pěstounů a osvojitelů, vzdělávání pro pěstouny
– vzdělávací programy pro pracovníky veřejné správy a nevládních
organizací

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY A AKCE V ROCE 2006:
– Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně-právních vztazích (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
– Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku
(ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
– Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů
(ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Probační a mediační
službou ČR)
– Kvalita v občanském poradenství
(ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
– Rodinný sociální asistent - Globální grant
(financováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR)
– Pomozte dětem - Služby rodinné sociální asistence
(financováno ze sbírkového projektu Nadace rozvoje občanské
společnosti a České televize)

Celkový objem
neinvestičních prostředků:

Ostatní náklady

Ostatní služby

Poštovné, telekomunikace,
internet

Cestovné

Opravy a udržování

Spotřeba materiálu a energie

Účetní a ekonomické služby

Nájemné a služby
spojené s nájmem

Odvody na soc.
a zdrav. pojištěn

Mzdové náklady (HM, OON)

Náklady 2006

2 565 685 Kč

30 267 Kč

176 529 Kč

111 518 Kč

38 431 Kč

2 499 Kč

205 883 Kč

202 225 Kč

335 801 Kč

343 874 Kč

1 118 658 Kč

TRIADA celkem

869 242 Kč

12 774 Kč

21 971 Kč

26 249 Kč

8 180 Kč

2 499 Kč

51 045 Kč

75 859 Kč

102 619 Kč

143 116 Kč

424 930 Kč

Z toho
Občanská poradna

Přehled zdrojů financování v roce 2006:

NROS - Pomozte dětem

Nadační příspěvek

NROS Globální grant

Magistrát města Brna

Jihomoravský kraj

MPSV ČR

737 310 Kč

7 971 Kč

-

494 849 Kč

340 000 Kč

346 000 Kč

625 300 Kč

96 275 Kč

49 047 Kč

0 Kč

-

0 Kč

250 000 Kč

197 920 Kč

276 000 Kč

Z toho
Občanská poradna

Vlastní činnost

96 275 Kč

869 242 Kč

TRIADA celkem

Ostatní příjmy a dary (AOP)

2 647 705 Kč

ZDROJ

Příjmy CELKEM

Kladný hospodářský výsledek ve výši 82.020,- Kč bude použit
v roce 2007 ke krytí nákladů souvisejících s rozvojem organizace.

Rada sdružení v roce 2006:
PhDr. Eva Rotreklová - ředitelka sdružení
PhDr. Svatoslava Kalábová
Ing. Dagmar Moučková
MUDr. Pavel Piler
PhDr. Hana Thielová
Zaměstnanci a pracovníci sdružení:
Erika Brunclíková
Mgr. Gabriela Hybská
Bc. Iva Kratochvílová, DiS.
Miriam Pallová
Mgr. Veronika Turoňová
Helena Ženíšková, DiS.
Bc. Kamil Červinka
Blanka Matýsková, DiS.
Šárka Baštánová, DiS.
Externí spolupracovníci:
Rodinní sociální asistenti:
Ivana Bláhová
Dana Dočkalová
Bc. Kateřina Husáková
Ing. Kateřina Kmínková
David Unger
Mgr. Jana Olejníčková
Vlasta Burianová
Bc. Jana Šperlinková
Mgr. Dagmar Doušková - ekonomický pracovník
PhDr. Zdeněk Ettl - supervizor
Mgr. Veronika Hofrová - lektor
PhDr. Vojtěch Černý - lektor
Iva Dočková - provozní pracovník
Ing.Radovan Kříž - správce počítačové sítě
Ing. Jaromír Dvořák - webmaster
Spolupracující organizace :
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
Strop, o.s., Zlín
Střep, o.s., Praha
Trialog, o.s., Brno

Činnost poradenského centra byla v roce 2006
finančně podpořena :
Ministerstvem práce a sociálních věcí
Jihomoravským krajem
Statutárním městem Brnem
Nadací rozvoje občanské společnosti
Globální grant I. výzva - financován z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Pomozte dětem - 8. ročník

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Orlí 20, 602 00 Brno
IČ 266 47 486
www.triada-centrum.cz

