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Úvod  

Rok 2021 byl  už druhým pandemickým rokem, který zásadně ovlivnil  život  nás všech, naši organizaci nevyjímaje.  
Sociální práce vyžaduje především osobní kontakt, komunikaci a možnost individuálního i skupinového sdílení  
každodenní praxe.  A právě omezení těchto pracovních postupů našich pracovníků a omezení činnosti státní správy 
na úseku SPOD mělo zásadní dopad  do naší práce a vyžádalo si značné úsilí od všech pracovníků.  

Velkou pozornost jsme věnovali projednávání a schvalovacímu procesu novely zákona o sociálně právní ochraně 
dětí, který byl úspěšně završen. Dopady změn v zákonné úpravě, zejména v oblasti rozlišení  pěstounské péče 
zprostředkované a nezprostředkované, byly předmětem  konzultací s pěstouny  a diskusí na skupinových 
setkáních.  

Významným úspěchem byl pokrok při plnění harmonogramu projektu Jedno dítě a dvě rodiny, kde byly dokončeny 
metodické materiály pro práci s rodinou umístěného dítěte a zahájena případová práce pro jejich ověřování v 
praxi.  Současně jsme začali s přípravou vzdělávacího programu,  získali pro něj akreditaci Ministerstva práce a 
sociálních věcí a oslovili  potenciální zájemce o jeho absolvování. 

Další rozvoj zaznamenala  také odborná činnost a podpora adoptivních rodin, i když stěžejní aktivity probíhaly 
zpočátku jen on-line. Ověřili jsme si zájem mezi  těmi, kteří o adopci teprve uvažují i těmi, kteří se již adoptivními 
rodiči stali a prožívají s dětmi první společná léta.  

Tradiční podzimní seminář proběhl již opět s osobní účastí, zájem účastníků potvrdil potřebu tohoto formátu a 
potřebu odborných setkávání k tématu dětí umístěných mimo péči rodičů.  XXI.ročník  se zaměřil zejména na 
novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí a také na téma vztahů  a spolupráce s rodiči umístěného dítěte, 
které se v průběhu roku stalo předmětem řady debat odborné veřejnosti.  
Velké díky patří všem pracovníkům organizace i externím spolupracovníkům, kteří se podíleli  na  úspěšné činnosti 
v náročném roce 2021.  

Eva Rotreklová  
ředitelka  
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Program pěstounská péče 

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú. je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí- rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 1. 2013, č. j. JMK 9928/2013.  

Doprovázení při výkonu pěstounské péče na základě uzavřených dohod                                                                            

k.1.1.2021  - uzavřeno 70 dohod  

k.31.12.2021 – uzavřeno 74 dohod  

 
personální zajištění: Ing.Bc. Jiří Hort, Ph.D.,  Mgr Hana Jeřábková, Marie Jílková, Mgr. Gabriela Lockerová, Mgr. 

Eva Valentová - klíčoví pracovníci  
PhDr. Eva Rotreklová - mentor doprovázení  
Mgr.Viktor Janč – koordinátor vzdělávání  

 
externí spolupráce :  Mgr. Eva Pávková - psycholog  
   Mgr. Milan Pilát, Ph.D – supervizor   

 

Spolupráce s pěstouny byla zejména v l. pololetí roku poznamenána gradující pandemickou situací, která se 
projevila jak vysokou absencí pracovníků, tak i omezením přímé práce na elektronickou a telefonickou komunikaci. 
S důsledky se potýkali jak pěstouni při péči o svěřené děti, tak i pracovníci, na něž byly kladeny mimořádné nároky. 
Týkalo se to zejména všech činností, jež souvisí s podporou pěstounské péče na přechodnou dobu a která  vyžaduje 
týmovou spolupráci a součinnost s orgány sociálně právní ochrany dětí.  
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V návaznosti na potřeby dětí i pěstounů jsme rozšířili  služby psychologické podpory ve spolupráci  s Mgr. Evou 
Pávkovou. Pravidelné osobní konzultace tak využívali pěstouni zejména po skončení restrikcí v osobním kontaktu.  

V prvních 4 měsících roku jsme zajišťovali pěstounům vzdělávání formou on-line přes platformu ZOOM, což 
organizačně a technicky zajišťoval koordinátor vzdělávání. Sami pěstouni v průběhu tohoto období sdělovali, že 
postrádají možnost skupinové práce a reflexe svých zkušeností. Proto jsme v květnu obnovili činnost  metodické 
a podpůrné skupiny pěstounů na přechodnou dobu, další setkání pak probíhala v podzimních měsících. Potvrdilo 
se, že tato forma  sdílení a výměny zkušeností má velkou sílu a je součástí cesty k profesionalizaci pěstounů na 
přechodnou dobu.  

V červnu jsme uskutečnili první skupinový vícedenní vzdělávací program a následovaly pak další dva v měsíci říjnu. 
Podrobnosti s uvedením témat a lektorů – viz níže.  

Důležitým tématem v práci s pěstouny byla schválená  novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to zejména 
z hlediska materiálního zajištění pěstounů na přechodnou dobu a další změny, které jsou účinné od 1. 1. 2022.  

 

Odborné doprovázení pěstounů  

Oblast odborného doprovázení a podpory v pěstounské péči na základě uzavíraných dohod o výkonu pěstounské 
péče se v průběhu roku jak kapacitně tak i metodicky dále rozvíjela. V průběhu roku 2021 mělo centrum uzavřeno 
celkem 74 dohod, jednalo se o pěstouny z krajů Jihomoravského, Olomouckého a Kraje Vysočina, vykonávající 
pěstounskou péči dlouhodobou i pěstounskou péči na přechodnou dobu. V průběhu roku 2021 uzavřelo 
poradenské centrum 8 nových dohod o výkonu pěstounské péče (z toho dvě dohody o pěstounské péči na 
přechodnou dobu) a 2 dohody byly ukončeny, v jednom případě dovršením věku 18 let svěřeného dítěte. 

Odborná podpora a doprovázení pěstounů klíčovým pracovníkem probíhala dle individuálních plánů a byla 
zaměřena zejména na psychosociální potřeby svěřeného dítěte, spolupráci s jeho rodiči a širší rodinou a 
zpracování jeho životní historie.  
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Klíčoví pracovníci pěstounských rodin úzce spolupracovali s rodiči umístěných dětí v případech, kdy probíhaly 
kontakty dětí umístěných v pěstounských rodinách. Současně byla pozornost věnována podmínkám v rodině 
pěstounů a rozvoji jejich výchovných dovedností. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je nadále profilovým tématem, které stále rozvíjíme a prohlubujeme.  

Odborné doprovázení pěstounské péče předpokládá systematickou, individuální a odbornou práci s celým 
systémem - s pěstouny, se svěřeným dítětem a jeho rodiči i s dětmi v rodině a klade tak značné nároky na kvalifikaci 
klíčových pracovníků a na jejich spolupráci s orgány sociálně - právní ochrany dětí. Proto jsme postupně, na 
základě získaných zkušeností, vytvářeli metodické postupy a konzultovali je s dalšími odborníky. 

Všichni odborní pracovníci, kteří se podílejí na doprovázení pěstounských rodin, splňují příslušnou kvalifikaci dle 
zákona 359/99 Sb., někteří i dle zákona 107/2006 Sb. Odbornou kvalifikaci opíráme však zejména o další 
specializační vzdělávání v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny, systematickou supervizí a požadovanou 
délkou praxe v minimálním rozsahu 10 let.  

Případovou supervizi zajišťoval i v r. 2021 Mgr. Milan Pilát. 

Vzdělávání pěstounů  

Na odborné doprovázení pěstounů navazují aktivity vzdělávací zaměřené na rozvoj dovedností a schopností 
pěstounů při péči o svěřené dítě. V průběhu roku 2021 pokračovaly v činnosti dvě otevřené vzdělávací skupiny 
pro dlouhodobé pěstouny - v Šumperku a v Brně a třetí, specializovaná skupina pěstounů na přechodnou dobu, 
jejíž setkávání probíhala v Brně v rozsahu 6 hodin jedenkrát za pololetí.  

Prezenční forma vzdělávání byla ovlivněna epidemiologickou situací v ČR, proto byla nabídka vzdělávacích 
seminářů rozšířena i do on-line prostoru. 

Obsahově a tematicky vychází program zejména z aktuálních potřeb a situací pěstounů, kteří získávali další 
zkušenosti s tímto typem krátkodobé péče o dítě v rodinném prostředí. Zaměřili jsme se na specifické otázky 
výkonu péče, zejména na fázi přechodu dítěte do následné péče nebo jeho návratu do rodiny. Pozornost byla 
věnována také spolupráci s pracovníky OSPOD na úrovni obcí i krajských úřadů a příkladům dobré praxe.  
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Vícedenní – víkendové vzdělávací programy  

Vícedenní akce proběhly v Blansku – Češkovicích a v hotelu Vír na Vysočině. Velkým přínosem těchto víkendových 
akcí je aktivní skupinová spolupráce účastníků. 
V některých částech roku bylo opět vzdělávání organizováno on-line formou, kdykoliv to však opatření dovolila, 
okamžitě jsme přešli na osobní setkávání při vzdělávacích akcích. Všichni pěstouni tak mohli zvládnout svoji 
zákonnou povinnost a vybrat si z různých témat a termínů vzdělávacích setkání. Kromě pracovních dní a 
vícedenních akcí o víkendu jsme připravili jednodenní vzdělávání o sobotách se zajištěním programu pro děti. 

 
Vzdělávací akce v roce 2021 

Seminář  Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů 

Brno, 22. - 23. 9. 2021  

Dvacátý první ročník se mohl konat po dvou letech opět prezenčně, i když jsme po celou dobu příprav počítali i s 
variantou on-line. Velký zájem o účast na semináři potvrdil hlavní myšlenku jeho konání - prožít dva dny 
intenzivního ponoření do tématu, prohloubit si svou kvalifikaci a získat nové poznatky a inspiraci v diskusích  i 
neformálních rozhovorech.  

Tématicky se přípravný tým zaměřil na dvě aktuální témata, která byla v posledním roce obsahem řady diskusí a 
názorového tříbení, a to i v době, kdy bylo možné je vést pouze prostřednictvím monitorů a mikrofonů počítačů. 
Tím prvním byla novela zákona 359/99Sb. o sociálně právní ochraně dětí, která byla opakovaně projednávána 
v plénu i výborech Poslanecké sněmovny i Senátu, a v jejíž přijetí někteří už ani nedoufali. Po několikaletém úsilí 
se konečně podařilo dojít k cíli, za značného pacovního i osobního úsilí pracovníků oddělení práv dítěte 
ministerstva práce a sociálních věcí, jejichž profesionální přístup  je třeba ocenit.   
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Seminář se tak stal první příležitostí k výkladu ustanovení a změn přijaté novelizace, a to z úst nejpovolanějších -  
Mgr. Martiny Štěpánkové Štýbrové, ředitelky odboru rodinné politiky a práv dítěte a JUDr. Zuzany  Zárasové, 
vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče.   

Změny, které novela přinesla, se pak promítaly i v dalším programu, v příspěvcích odborníků,  ve vzdělávacích 
programech  i v neformálních diskusích.  

Téma vztahů a kontaktů  dítěte v pěstounské péči s jeho rodiči a blízkými osobami otevřela na začátku roku 
vydaným stanoviskem a doporučením zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková. Na 
rozporuplné reakce, neporozumění a mnohdy i dezinformace reagovalo ministerstvo a urychlilo dokončení 
obsáhlého metodického materiálu. Odborná veřejnost se v průběhu letních měsíců měla možnost s textem 
seznámit, a tak i zařazení tohoto tématu do programu  semináře, bylo „aktuální otázkou“. V právním bloku se 
k němu vyjadřovali odborní pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv, téma se objevilo také téměř ve všech 
vzdělávacích  programech.  

Poděkování a uznání patří všem lektorům a vystupujícím, a také účastníkům, kteří aktivně vystupovali v diskusích 
a přinášeli tolik cenné poznatky z praxe z řady regionů.  

Velmi příjemné bylo i nové prostředí semináře Administrativní a školicí centrum KÚ JMK, které svým zázemím a 
technickým vybavením plně vyhovuje potřebám vzdělávacích akcí. 

Celková účast 79 odborných pracovníků, 11 pěstounů a 12 lektorů, včetně zástupců MPSV, KVOP a UMPOD.  

Sborník příspěvků v elektronické podobě obdrželi všichni účastníci a je k dispozici na webových stránkách TRIADA-
Poradenské centrum.  

Zpětná vazba a pozitivní reakce účastníků nás opět přesvědčili o smysluplnosti pořádání této akce, a tak se těšíme 
opět na setkání v září 2022.  
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Realizované vzdělávací akce v roce 2021: 
Datum  téma,lektor    místo   hodin 303   /   402 
 
4.2.  Dana Pukancová    ONLINE 

Bezpečná vztahová síť dítěte vPP     4 30       3 
4.3.  Lucie Litzmanová    ONLINE 

První pomoc, zdravotní rizika současnosti    4              35       4 
13. 3.  Terezie Pilátová Osecká   ONLINE 

Od dětství k dospělosti         4 10 4 
1.4.  Dana Pukancová    ONLINE    

Sexuální výchova dětí v PP     4 19 3 
11.5.  Gabriela Lockerová, Jiří Hort   ONLINE    
  Aktuální situace v NRP – skupina PPPD     0  12 0 
18.5.  Eva Rotreklová, Hana Jeřábková    ONLINE    
  Aktuální situace v NRP – skupina PPPD            0          12       0 
12.6.  Terezie Pilátová Osecká   Blansko, Vyhlídka 

V krizi…?         6       30 0 
11. – 13. 6.  Terezie Pilátová Osecká, Markéta Dobiášová, Eva Rotreklová, Hana Jeřábková 

V krizi…? Neklidné děti—ADHD, Moje cesta pěstounstvím 
Aktuální otázky NRP   Blansko, Vyhlídka 18 22 0 

24. 6.  Pavel Šteffan    Brno, Orlí 
Jak nám technika může pomoci? E identita.     4             6 0 

17.7.  Terezie Pilátová Osecká    Brno, Veslařská   
V krizi…?        6      8 1 

21. 8.   Dana Pukancová    Brno, Veslařská 
Týrané a zneužívané děti      6 11 1 
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Datum  téma,lektor     místo  hodin 303   /   402 
 
1.– 3. 10. Eva Pávková, Markéta Dobiášová, Eva Rotreklová Vír 

Puberta, Neklidné děti – ADHD, Aktuální situace v NRP      18         9      0 

2. - 3. 10 Eva pávková, Markéta Dobiášová, Eva Rotreklová  Vír 
Puberta, Neklidné děti – ADHD, Aktuální situace v NRP     12  19 0 

3. 10.   Markéta Dobiášová    Vír 
Neklidné děti – ADHD           4  10 

7.10.  Eva Rotreklová, Eva Valentová   Brno, Orlí    
  Aktuální otázky NRP           4  16 3 
 
22. 23. 10. Terezie Pilátová Osecká, Dana Pukancová, Eva Rotreklová, Jiří Hort 

V krizi…? Aktuální situace, Sexuálně zneužívané děti, předání dítěte z PPPD    
      Blansko, Vyhlídka    12    2         0 

22. – 24. 10 Terezie Pilátová Osecká, Dana Pukancová, Eva Rotreklová, Jiří Hort  
V krizi…? Aktuální situace, Sexuálně zneužívané děti, předání dítěte z PPPD                 
      Blansko, Vyhlídka    18        20         0 

23. 10.  Dana Pukancová, Eva Rotreklová   Blansko, Vyhlídka  
Sexuálně zneužívané dítě             6  10 0 

18.11.  E.Rotreklová, G. Lockerová, J. Hort   Brno, Orlí  
Aktuální situace v PPPD, předávání            0  10 0 

2. 12.  Markéta Dobiášová    Brno, Orlí  
Neklidné děti - ADHD             4  12 2 

16.12.  Eva Rotreklová     Znojmo  
Aktuální situace v oblasti NRP – PPPD, novela zákona         0      6 0 

 
Celkem             221  24 

303 = počet pěstounů s dohodou o doprovázení – TRIADA, 402 = počet pěstounů s dohodou u jiných organizací 
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Vzdělávací program My Backpack 

Také v případě tohoto odborného vzdělávacího programu jsme očekávali možnost osobního setkání. Tato 
specifická metoda neumožňuje výcvik online výukou, proto byl organizován až v době rozvolnění 
proticovidových opatření.  

V průběhu roku byla dokončena akreditace pro další období – jako základní předpoklad k dalšímu šíření metody. 

„Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack - základy práce s dítětem v situaci umístění mimo 
biologickou rodinu“ číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 2020/0742-SP/PC 

Zorganizovali jsme jednu vzdělávací skupinu z celé ČR a hosta ze SR – v počtu 19 osob. Kromě přípravy vzdělávání 
probíhala nadále distribuce metodických materiálů – potřeb pro aktuální použití této metody (maňásek kačenka, 
batůžek, emoční karty, grafické listy). 
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Podpora principů sdíleného rodičovství v NRP – projekt v rámci programu MPSV Rodina 

 
 
Projekt Jedno dítě, dvě rodiny – podpora principů sdíleného rodičovství v NRP navazuje na aktivity realizované 
v předešlých letech a dále je rozvíjí. Rozvíjí dosud stále opomíjené téma práce s rodiči, jejichž děti jsou umístěny 
v náhradní péči. Projekt práci s rodinou umístěného dítěte cíleně a systematicky propojuje s doprovázením výkonu 
pěstounské péče a tedy i samotného pěstouna. Do systému SPOD projekt přinesl inovativní prvek v podobě 
koncepčního propojení služeb pro rodiče umístěných dětí, služeb pro pěstouny a zajištění cílené podpory rodičů, 
vedle již státem garantované podpory PP.  

Cílem projektu bylo v maximální možné míře zapojit rodiče do péče a výchovy jejich dítěte umístěného v PP a 
posílit tak jejich rodičovské kompetence a zejména udržet a posílit jejich vzájemný vztah, případně vztahy a vazby 
dítěte se širší rodinou. 

Projekt tak reaguje na slabá místa systému SPOD, zejména přetrvávající tendenci upřednostnit pěstounství nad 
rodičovstvím. Děje se tak buď pasivně, nedostatečnou aktivizací rodičů ze strany sociálních pracovníků, nebo i 
zcela aktivně, snahou omezovat kontakty dětí s rodiči na nejnižší možnou míru.  Projekt potvrzuje, že pokud se 
překoná dosavadní formální přístup k otázce podpory sounáležitosti umístěného dítěte s původní rodinou, je 
možné dosáhnout dobré spolupráce mezi rodiči a pěstouny a zajistit tak dítěti kvalitní podmínky pro budování 
vlastní identity a plnohodnotný život v dospělosti.   

Koncepce propojující práci s oběma rodinami jednoznačně přispívá k lepší komunikaci mezi rodiči a pěstouny, 
předchází konfliktům a pomáhá jejich dobré spolupráci v zájmu dítěte. Díky projektu se daří udržet pravidelné 
kontakty mezi umístěnými dětmi a jejich rodiči, což přispívá k udržení a prohloubení vztahové vazby. Rodiče 
rozumí potřebám svých dětí, umí na ně reagovat, chápou umístění v NRP jako nezbytné opatření, které je ve 
prospěch jejich dětí. Současně mají možnost být ve výchově svých dětí dále částečně rodičovsky angažováni, což 
dává příležitost pro posilování a rozvoj chybějících rodičovských kompetencí. Rodiče jsou schopni přijmout, že 
vzhledem k objektivním důvodům nemohou aktuálně své děti vychovávat, přesto se dokážou na výchově do určité 
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míry podílet a zůstávají pro dítě důležitou vztahovou osobou. Zvyšuje se tedy i pravděpodobnost možného návratu 
dítěte do rodiny. Dítěti je v každém případě zachována osoba rodiče jako důležitého prvku v jeho životě. 

Personální zajištění projektu 

Projekt byl personálně zajištěn pracovníky v přímé práci v souhrnném pracovním úvazku 0,4. Jednalo se vždy o 
klíčové pracovníky doprovázení výkonu pěstounské péče, kteří spolupracovali s rodiči dětí a které doprovází 
v rámci pěstounské péče. Pracovníci pracovali pod metodickým vedením odborného garanta a byla jim 
poskytována pravidelná intervize a supervize. 

Podpořené osoby 

Pracovníci aktivně oslovovali ke spolupráci rodiče dětí, se kterými přišli do kontaktu v rámci doprovázení PP. Ve 
většině případů se povedlo spolupráci navázat. Zároveň kladli důraz na to, aby byli rodiče schopni dál zůstat 
aktivními činiteli v životě dítěte. Podporovali rodiče v udržování pravidelného a smysluplného kontaktu s dítětem  
- rodiče na průběh kontaktů připravovali, v průběhu kontaktu je podporovali v interakci s dítětem i pěstounem a 
následně spolu s ním tento kontakt reflektovali. Usilovali o zapojení rodiče do běžných záležitostí péče a výchovy 
dítěte (např. péče, hra, přítomnost rodiče při návštěvě lékaře, jednání se školskými institucemi, oslavy narozenin, 
besídky,…). Pracovníci pak prostřednictvím doprovázení a nácviku posilovali jednotlivé kompetence na straně 
rodičů.Také iniciovali případová setkání s pracovníky OSPOD, případně dalších institucí a organizací a průběžně o 
realizaci projektu komunikovali s pracovníky OSPOD.  

Do projektu bylo zapojeno 45 rodin. Prostřednictvím této podpory rodiny jsme tedy intervenovali celkem 43dětí. 
Počet rodin převyšuje počet dětí proto, že v několika případech jsme pracovali s odloučenými rodiči, či mimo 
rodiče také s dalšími příbuznými (teta, babička). Ve 14 případech šlo o děti svěřené v PPPD, v 29 případech o děti 
svěřené v PP. 

Dvacet sedm rodin s námi pokračovalo ve spolupráci z předchozích let v realizaci projektu, s 18 rodinami jsme 
navázali spolupráci v roce 2021. V průběhu roku jsme ukončili spolupráci s 10 rodinami. Ve čtyřech případech 
spolupráce zanikla odchodem dětí z PPPD do PP, ve dvou případech odchodem dětí do péče širší rodiny a v jednom 
případě návratem dítěte do péče rodičů. Tři děti odešly do péče kolektivního zařízení. V jednom případě 
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spolupráce skončila odjezdem matky mimo ČR a v jednom případě se otec ze své vůle rozhodl spolupráci 
s klíčovým pracovníkem ukončit. S mnoha rodinami naopak spolupracujeme dlouhodobě, zejména s rodinami dětí 
umístěných v klasické pěstounské péči. Tato spolupráce má v průběhu doby různě intenzivní charakter, dle 
aktuální situace dítěte a rodiny, převážně však její intenzita postupem času klesá. Ve dvou případech pokračujeme 
ve spolupráci s rodinami dětí i nadále, a to v situacích, kdy děti odešly v nedávné době do dětských domovů. Opět 
se ukazuje, že určitou míru podpory potřebují rodiče při každé zásadní změně výchovného prostředí jejich dětí.  
V rámci spolupráce jsme dosáhli toho, že rodiče přijali fakt, že v daný čas nemohou své děti vychovávat, respektují 
umístění dětí do pěstounské péče, udržují s dětmi pravidelné kontakty a spolupracují s pěstouny. Je tomu zejména 
proto, že pěstouni rodičům odpovídajícím způsobem umožňují realizovat vlastní rodičovství. 
Z hlediska podpořených osob se ukazuje, jak zásadní vliv na spolupráci má předchozí zkušenost rodičů s institutem 
pěstounské péče a zejména způsob navázání spolupráce. Dostatek včasných informací, respekt k rodičovské roli a 
partnerský přístup se jeví jako základní předpoklady pro kvalitní spolupráci s rodiči umístěného dítěte a otevírají 
prostor pro úspěšnou sanaci rodiny. 

 Přínos projektu ale spatřujeme zejména v tom, že v rodinách se podařilo vždy navázat dobrou spolupráci rodičů 
a pěstounů, ztlumily se jejich vzájemné konflikty, či napravily vyhrocené rodinné vztahy (u příbuzenské PP). Rodiče 
a pěstouni jsou schopni vzájemné dobré spolupráce, rodiče se mohou podílet v rámci svých možností na výchově 
dětí. Zejména u pěstounské péče na přechodnou dobu pak najdeme jednoznačný přínos v tom, že rodiče přijali 
skutečnost, že aktuálně nejsou schopni o dítě pečovat a získali náhled na to, zda a jak je v jejich možnostech situaci 
změnit.  
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Jedno dítě a dvě rodiny–inovativní přístup k řešení situace dítěte mimo péči rodičů  

- projekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků ESF  

 

Rok 2021 byl stěžejním rokem pro realizaci projektu Jedno dítě a dvě rodiny, který jsme zahájili v dubnu 2020.  
Zpoždění v důsledku pandemické situace bylo značné, zejména v těch aktivitách, které vyžadovaly osobní 
setkávání a přímou práci. Požádali jsme proto o prodloužení realizace projektu, a to do 30. 6. 2022. 

Dokončili jsme metodické materiály a zahájili intenzivní konzultace, průběžně jsme na základě připomínek 
prováděli potřebné úpravy. Na základě nových poznatků z praxe a pilotního ověřování i na základě legislativních 
změn byly metodické listy postupně doplňovány. Jednalo se zejména o Metodiku kontaktů dítěte v pěstounské 
péči s rodiči a blízkými osobami, který zpracovalo a vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v červnu 2021. 
Zabývali jsme se mimo jiné i souladem navrhovaných inovací se současným právním rámcem sociálně právní 
ochrany dětí. V rámci diskuse jsme dospěli k závěru, že žádné z navrhovaných inovativních opatření a nástrojů 
není s platnou legislativou v rozporu. PhDr., Bc. Macela se k navrhovaným inovativním postupům vyjádřil 
pozitivně, konstatoval, že jsou v souladu s nově koncipovanými principy sociálně právní ochrany dětí, což dokládal 
i příklady dobré praxe ze zahraničí.  Jedná se zejména o profesionalizaci a specializaci pěstounské péče  
a alternativní nástroje k řešení situace při nutnosti umístění dítěte mimo rodičovskou péči.   

Soustředili jsme se na klíčovou aktivitu – Pilotní ověření metodických postupů v přímé práci, jejíž zahájení muselo 
být odloženo až do doby, kdy byla možná osobní přímá práce s klienty. Probíhala spolupráce s rodinou zařazenou 
do projektu dle vstupních kritérií, v souladu s metodickými postupy a byla ukončena po dosažení cílové situace.  
Jednalo se o rodinu, kdy opatření v podobě umístění dítěte do PPPD směřovalo k jeho návratu do péče matky. 
Spolupráce, která trvala dva měsíce, splnila stanovené cíle, situace rodiny se po návratu dítěte stabilizovala. Vše 
probíhalo v souladu se zpracovaným IPOD, byly splněny důležité podmínky spolupráce, kterými jsou blízkost 
bydliště obou rodin a dobře vytvořené vztahy mezi kontaktní rodinou a rodinou dítěte.  
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V září 2021 proběhl XXI. celostátní seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, kde jsme 
prezentovali záměry projektu a inovativní metodické nástroje v rámci workshopu Jedno dítě a dvě rodiny. 
Workshopu se účastnilo celkem 17 účastníků. Lektorkami byly Mgr. Gabriela Lockerová a PhDr. Eva Rotreklová, 
krátký vstup on-line  měla externí konzultantka paní Jitka Pallas ze Stockholmu. Byly prezentovány výstupy z 
dosavadního pilotního ověřování a doplněny i o zkušenosti ze zahraničí.  V rámci workshopu jsme informovali 
účastníky o připravovaném vzdělávacím programu, který se uskuteční v období únor-březen 2022. Přítomní také 
projevili zájem o bližší spolupráci a případné ověření metodik v jejich praxi. 

Ve spolupráci s koordinátorem vzdělávání připravil metodický tým podklady pro akreditaci vzdělávacího programu 
"Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči" v rozsahu 24 výukových hodin, které 
byly schváleny a program získal akreditaci MPSV . Současně jsme začali oslovovat potenciální účastníky vzdělávání, 
a to v různých krajích, aby byli zastoupeni jak pracovníci OSPOD, tak i doprovázející organizace a pěstouni na 
přechodnou dobu.  
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Doprovázení a odborné služby pro osvojitelské rodiny - projekt v rámci programu MPSV 
rodina 

V rámci projektu jsme nabízeli komplexní podporu osvojitelským rodinám v průběhu všech fází osvojení dítěte. 
Jednalo se o zejména o individuální poradenství, odborné konzultace a komplexní služby v rámci doprovázení. 
Probíhala také skupinová podpůrná a vzdělávací setkání. 

Účelem osvojení je přijetí dítěte za vlastní, je to rozhodnutí na celý život, v podstatě nevratné, rozhodnutí, kterým 
se zásadně mění situace dítěte i těch, kteří ho bezpodmínečně přijímají.  Je proto nutné, aby toto rozhodnutí dělali 
budoucí osvojitelé poučeně, na základě racionální rozvahy, ne pouze pod vlivem emocí. Naše práce s budoucími 
osvojiteli k tomuto jistě přispěla a stejně tak pomohla bezdětným párům při zpracování jejich dlouhodobě 
nepříznivě prožívané situace a přijetí budoucí role adoptivního rodiče.  

Veškeré odborné služby směřovaly k tomu, aby osvojitelé přijali svoji specifickou roli, rozuměli potřebám jejich 
osvojeného dítěte a dokázali na ně reagovat v souladu s jeho vývojovými potřebami. K tomu ve velké míře přispělo 
také úspěšné provádění osvojitelů procesem převzetí dítěte do péče, s porozuměním důležitosti zachování již 
navázaných vztahů. Toto je jistě největší prevencí poruch vztahové vazby, budoucích rodinných krizí a dětských 
traumat. 

V rámci projektu jsme celkem podpořili 40 dospělých osob. Individuální podporu a odborné služby využilo 21 osob, 
skupinových setkání Klubu osvojitelů se zúčastnilo 25 dospělých osob a 7 dětí převážně batolecího věku. Osm osob 
využívalo zároveň individuální podporu i účast na skupinových setkáních, v celkové statistice jsou však započteni 
pouze jednou. Někteří využili služby jednorázově, jiní opakovaně, většinou dle formy podpory pro ně potřebné. 

Pokud rozdělíme osvojitele do skupin z hlediska toho, v jaké fázi procesu osvojení se momentálně nacházejí, tak 
nejvíce se na nás obraceli pěstouni, kteří již mají dítě v péči. V rámci postadopčního servisu pro osvojitelské rodiny 
jsme individuálně pracovali s 6 osobami. Doprovázení, podporu a poradenství pro osvojitele v procesu 
seznamování s dítětem a při přebírání dítěte do preadopční péče jsme poskytli dvěma párům – tedy čtyřem 
osobám. Jednalo se o intenzivní spolupráci, která trvala často i několik měsíců (např. v průběhu devíti měsíců 
proběhlo s jedním osvojitelským párem 8 intervencí). Jeden osvojitelský pár jsme doprovázeli procesem přímého 
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osvojení. Předali jsme jim informace, které by jinak získali v odborné přípravě. Jednalo se o velmi intenzivní 
individuální spolupráci (několik vícehodinových setkání). 

Obraceli se na nás také budoucí osvojitelé, kteří byli ve fázi zařazování do evidence budoucích osvojitelů nebo 
krátce po zařazení do evidence (5 osob). Zájemce o osvojení, kteří teprve uvažovali o této formě rodičovství, jsme 
v rámci projektu podpořili v počtu 4. 

V rámci projektu jsme podporovali fungování svépomocné skupiny Klub osvojitelů. Tato aktivita byla také výrazně 
ovlivněna aktuální epidemiologickou situací i vládními nařízeními. Během roku se skupina sešla 4x – v dubnu online 
setkání (8 dospělých), v srpnu s osobní účastí (4 dospělí, 1 dítě), v říjnu s osobní účastí (15 dospělých, 8 dětí), 
v prosinci online setkání (8 dospělých).  Obsah jednotlivých setkání reagoval na přání a potřeby skupiny, jednalo 
se o témata: zpracování dlouhodobosti procesu osvojení, jak být aktivní v rámci čekání na osvojení dítěte; jak 
pracovat s historií dítěte, jak s ním mluvit o tom, že je osvojené; osvojení dalšího dítěte, různé formy osvojení, 
zkušenosti s přímým osvojením; sdílení aktuální situace, vzájemné předávání zkušeností. Zájem o Klub osvojitelů 
potvrdil náš předpoklad, že osvojitelé potřebují mít možnost sdílet a reflektovat „jinakost“ svého rodičovství, sdílet 
své radosti i obtíže s ostatními lidmi, kteří jsou ve stejné životní situaci. 

 

V rámci dotačního řízení MPSV Rodina pro rok 2022 jsme uspěli s žádostí o podporu projektu i pro následující rok. 
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Financování a hospodaření ústavu 

 

Rozpočet 2021 byl sestaven jako vyrovnaný a vyrovnaný je také hospodářský výsledek.  

Finanční prostředky pro činnost ústavu byly zajištěny z těchto zdrojů: 

 státní příspěvek na výkon pěstounské péče  3 359 987,18 Kč 

 dotaceMPSV, program Rodina      524 452,00 Kč 

 dotace Jihomoravského kraje         25 000,00 Kč 

 dotace Statutárního města Brna        50 000,00 Kč 

 projekt Evropského sociálního fondu       487 028,68 Kč 

 vlastní vzdělávací činnosti       389 530,97 Kč 

 

 
 
Spolupráce s účetní firmou Účto Kozlová probíhala v souladu s uzavřenou smlouvou.  
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Zpráva o revizi hospodaření za rok 2021 

Výsledek hospodaření ústavu k 31.12.2021 představuje zisk ve výši 10.011,91 Kč, který vytvořilo středisko 4 – 
Ostatní činnost. V daném roce nebyly účtovány žádné náklady na reprezentaci; nedaňová služba v částce 65,-- Kč 
byla v daňovém přiznání připočtena k základu daně. Jako veřejně prospěšný poplatník ústav daň neodvede, ale 
uspořenou částku použije na krytí nákladů spojených se svým posláním. Hospodářský výsledek z roku 2020 
v částce 28.762,30 byl rozúčtován do jmění, do fondu kulturních a sociálních služeb a odpuštěná daň  byla použita 
na úhradu akreditace a nákup testovacích sad (účetní předpis MD 911, D 931). Hospodářský výsledek za rok 2021 
bude rozúčtován podle platné daňové legislativy a interních předpisů ústavu. 
 

      

  PZ MD D KZ  

911/001 FKSP 38 462,01 9 000,00 2 382,00 31 844,01 

911/100 Fondy ze zisku 424 375,49   21 440,30 445 815,79 

  HV 2021     10 011,91 487 671,71 

pohyb Fondy ze zisku     

 HV 2020     28 762,30  

 příděl do FKSP (10% ze zisku po zdanění) -2 382,00  

 odpuštěná daň     -4 940,00  

 strana D     21 440,30  

 
Fond kulturních a sociálních služeb byl čerpán zaměstnanci částkou 9 000,00 Kč v souladu s interním předpisem.  
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Náklady a výnosy k 31. 12. 2021  

účet/zdroj 
TRIADA 

celkem v Kč 
TRIADA 
% podíl 

 101     
501 materiál 75 176,67 1,56 

502 energie 124 549,66 2,59 

511 opravy 0,00 0,00 

512 cestovné 132 746,00 2,76 

518 služby 1 268 244,50 26,33 

521 mzdy 2 408 224,00 49,99 

524 ZP,SP 774 530,00 16,08 

531 silniční daň 2 925,00 0,06 

545 kurzové ztr. 124,09 0,00 

549 ban.popl.,poj. 28 467,00 0,59 

582 čl. příspěvky 2 000,00 0,04 

  náklady  (N) 4 816 986,92 100,00 

        

602 tržby 354 840,00 7,35 

644 úrok zdan. 2 611,78 0,05 

644 úrok nezd. 0,19 0,00 

649 proplacení  testů 3 000,00 0,06 

654 batůžky 21 665,00 0,45 

682 st. příspěvek  3 359 987,18 69,61 

682 přijaté dary 7 414,00 0,15 

691 dotace 1 077 480,68 22,32 

  výnosy (V) 4 826 998,83 100,00 

HV V - N (zisk) 10 011,91   
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Z přiložené tabulky vyplývá, že největší podíl nákladů tvořily mzdy včetně odvodů a nakupované služby; v tržbách 
státní příspěvek a dotace. 

Z kontroly zůstatků na rozvahových účtech vyplývá, že ústav nevykazuje pohledávky předchozích let; nedočerpané 
prostředky státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly převedeny do roku 2022. 

 

 

Jmění TRIADA k 31. 12. 2021 

 
Stav na bankovních účtech   
Česká spořitelna  Podnikatelské konto MAXI      15 810,89 
Česká spořitelna  Spořící účet MAXI                1 265 164,79 
Česká spořitelna  Podnikatelské konto KLASIK        1 408,00 
Celkem                     1 282 383,68 
Zůstatky souhlasí súdaji na straně MD účtu 221 v předvaze 
 
 
Dne 22.12.2021 byla provedena kontrola pokladní hotovosti. 

Počáteční zůstatek k 1.1.2021 5 994,00 

Příjmy do pokladny k 22.12.2021 67 720,00 

Výdaje z pokladny k 22.12.2021 67 288,00 

Konečný zůstatek k 22.12.2021 6 426,00 
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nakupované služby Kč 
složení v 
% 

poštovné 523,00 0,04 

telekomunikace 54 145,97 4,27 

účetní, eknomické a právní služby 309 000,00 24,36 

internet 7 800,87 0,62 

kopírování, tisk, aktualizace inf.dat 10 130,00 0,80 

ubytování, stravování 36 984,00 2,92 

pronájem 245 298,00 19,34 

ostatní služby 370 154,66 29,19 

školení, semináře 21 581,00 1,70 

respitní péče 212 562,00 16,76 

nedaňové služby 65,00 0,01 

celkem 1 268 244,50 100,00 

 

Závěr kontroly: 
Kontrolou nebylo zjištěno závažné pochybení; ústav zajišťoval provoz i v nelehkých podmínkách koronavirové epidemie. 
Závěrem lze konstatovat, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu s posláním ústavu. 

 
Dagmar Moučková, revizorka 
V Brně dne 14. dubna 2021        
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TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.,    
www: Triada-centrum.cz, IČ: 266 47 486 
Sídlo: Brno, Orlí 20, 602 00, tel. 774 409 909,    
email: nrp@triada-centrum.cz 
 

SPRÁVNÍ RADA         
JUDr. Blanka Holá – předsedkyně  
Prof. Ing. Zdeněk Smékal, DrSc. 
PhDr. Hana Thielová       
REVIZORKA         
Ing. Dagmar Moučková        
         
ŘEDITELKA, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE  
PhDr. Eva Rotreklová  

ZAMĚSTNANCI        Externí SPOLUPRACOVNÍCI 

Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.       Ing. Kateřina Djak 
Mgr. Viktor Janč       Marie Jílková      
Mgr. Eva Valentová      Jitka Pallas 
Mgr. Hana Jeřábková       Mgr. Eva Pávková 
Mgr. Gabriela Lockerová       Mgr. Milan Pilát, Ph.D. 
        Mgr. Terezie Pilátová-Osecká, Ph.D. 
        PhDr., Bc. Miloslav Macela 
        Jakub Stejskal 
 
ÚČTO – Ing. Marie Kozlová, účetní firma  
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