40 731 Kč
2 972 545 Kč

Kolky, bankovní poplatky
a ostatní náklady
Celkový objem
neinvestičních prostředků:

207 312 Kč

76 686 Kč

76 790 Kč

688 445 Kč
123 063 Kč
109 386 Kč
57 542 Kč
10 584 Kč
42 758 Kč
6 167 Kč
22 526 Kč
1 060 471 Kč

1 493 207 Kč
157 887 Kč
175 022 Kč
88 990 Kč
17 360 Kč
59 830 Kč
20 725 Kč
28 349 Kč
2 041 370 Kč

Z toho:
Občanská poradna
Sociální služby* (sociální služba)

600 366 Kč

12 383 Kč

181 112 Kč

13 356 Kč

58 765 Kč

9 681 Kč

47 655 Kč

84 692 Kč

192 723Kč

Vlastní
činnost

2 953 161 Kč

618 298 Kč

289 738 Kč

84 125 Kč

420 000 Kč

263 000 Kč

1 278 000 Kč

TRIADA
celkem

2 045 125 Kč

0 Kč

0 Kč

84 125 Kč

420 000 Kč

263 000 Kč

1 278 000 Kč

1 065 125 Kč

0 Kč

0 Kč

84 125 Kč

290 000 Kč

151 000 Kč

540 000 Kč

Z toho:
Občanská poradna
Sociální služby* (sociální služba)

*Sociální služby: akreditace sociálních služeb Občanská poradna (odborné sociální poradenství)
a Psychosociální služby pro rodiny (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
*Vlastní činnost - vzdělávací programy:
1) Odborná příprava pěstounů a osvojitelů
2) „Aktuální otázky náhradní rodinné péče“
3) průběžné vzdělávání sociálních pracovníků
Hospodářský výsledek 2007 (ztráta) ve výši 19 384,- Kč byl pokryt z rezervy předchozích účetních období.
Ztráta v roce 2007 souvisela zejména s investicemi organizace do rozvoje nových partnerství
a lidských zdrojů.

Příjmy CELKEM

Vlastní činnost* a ostatní
provozní výnosy

NROS - Pomozte dětem

Asociace
občanských poraden

Magistrát města Brna

Jihomoravský kraj

MPSV ČR

ZDROJ

15:35

Ostatní služby

Poštovné,
telekomunikace, internet

122 923 Kč

230 677 Kč

265 779 Kč

1 951 646 Kč

TRIADA
celkem

2.6.2008

Cestovné

Spotřeba materiálu
a energie

Účetní a ekonomické
služby

Nájemné a služby
spojené s nájmem

Mzdové náklady
vč. odvodů na soc.
a zdrav. pojištění

Náklady

Přehled zdrojů financování v roce 2007:
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PhDr. Eva Rotreklová - ředitelka sdružení, PhDr. Svatoslava
Kalábová, PhDr. Zuzana Ledererová, Ing. Dagmar Moučková,
MUDr. Pavel Piler, PhDr. Hana Thielová

Rada sdružení:

Ivana Bláhová, Erika Brunclíková, Šárka Baštánová, DiS.,
Dana Dočkalová, Mgr. Gabriela Hybská, Lenka Hřebačková,
DiS., Ing. Kateřina Kmínková, Mgr. Barbora Neveselá,
Miriam Pallová, Helena Ženíšková, DiS.

Zaměstnanci:

Iva Dočková, DiS., JUDr. Blanka Holá, PhDr. Zdeněk Ettl ,
PhDr. Vojtěch Černý, Ing. Radovan Kříž, Ing. Jaromír Dvořák,
Bc. Petr Zaoral

Externí spolupracovníci:

Spolupracující organizace:

Strop, o.s. Zlín
Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno
Střep, o.s., Praha

Činnost poradenského centra byla v roce 2007
financována z prostředků poskytnutých:
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Jihomoravským krajem
Statutárním městem Brnem
Nadací rozvoje občanské
společnosti - Pomozte dětem
a zdroji z vlastní činnosti sdružení

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.
IČ 26647486

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

Kontakty :
542 211 619, 542 221 499
774409909, 774409907

op@triada-centrum.cz
rodiny@triada-centrum.cz
nrp@triada-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Orlí 20, 602 00 Brno
IČ 266 47 486
www.triada-centrum.cz
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dítěti přirozené rodinné prostředí, snižovat rizika umístění dítěte do ústavní
výchovy a umožnit samostatné fungování rodiny bez cizí pomoci.

• POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- odborné sociální poradenství
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• POVĚŘENÁ OSOBA K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ
• AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Ministerstvem vnitra ČR
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

OBČANSKÁ PORADNA
odborné sociální poradenství
Občanská poradna poskytovala v r. 2007 odborné sociální poradenství občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Poradnu navštívilo
804 nových klientů a 38 opakovaných, proběhlo 899 konzultací a zodpovězeno bylo 1117 dotazů. Na poradnu se obracejí občané z celého
Jihomoravského kraje a z blízkých obcí krajů sousedních. Služba je
uživatelům poskytována bezplatně.
Občanská poradna se v r. 2007 účastnila následujících projektů:
• Projekt Občanská poradna - poskytování odborného sociálního
poradenství
• Projekt Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou
politiku (ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
• Projekt Spotřebitelské poradenství - nákupy na splátky
(ve spolupráci s Asociací občanských poraden)
• Projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných
činů (ve spolupráci s AOP a Probační a mediační službou ČR)
I v r. 2007 sloužila občanská poradna jako cvičné pracoviště pro
praxi studentům vyšších odborných škol a vysokých škol sociálního
zaměření, kdy praxi v r. 2007 absolvovalo v poradně 20 studentů, z toho
16 studentů VOŠ a 4 studenti VŠ.
Služby poskytování odborného sociálního poradenství v občanské
poradně byly v r. 2007 zajišťovány do 31. 8. 2007 dvěma odbornými
poradci, od 1. 9. 2007 nastoupil na pozici občanského poradce nový
sociální pracovník. Všichni poradci absolvovali výcvik „Práce s klientem
v občanském poradenství“ zajišťující Asociací občanských poraden,
pravidelně se účastní supervizí a dále si rozšiřují kvalifikaci dle individuálních vzdělávacích plánů.

PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
Program psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami
rozvíjí centrum od roku 2002, v souladu s měnícími se podmínkami života
rodin a jejich individuálními potřebami podpory a pomoci.
V roce 2007 byla pozornost soustředěna na rozvoj terénní služby rodinné sociální asistence, která navazuje na poradenskou a sociálně terapeutickou činnost, je zaměřena na obnovení a posilování rodičovských
dovedností při výchově dětí a při péči o domácnost. Cílem je zachovat

V roce 2007 využilo tyto sociální služby 60 rodin/185 uživatelů
(94 dospělých, 91dětí):
- 60% jednorázové poradenství
- 28% služby rodinné sociální asistence
- 12% služba asistovaných styků rodičů s dítětem
Celkově se klientům během roku 2007 dostalo 1167 podpor,
- 653 intervencí v přímém kontaktu s klientem
- 514 nepřímých intervencí ve prospěch klienta nebo rozhovorů s klientem
- služby rodinné sociální asistence využilo 17 rodin/81 uživatelů (31
dospělých a 50 dětí)
I když rodiny, které využívají služby rodinné sociální asistence reprezentují
necelou třetinu všech klientů, poměr jim věnovaných podpor je
v celkovém součtu nesrovnatelně vyšší, tvoří 85% všech poskytnutých podpor.
Realizace služeb probíhá v součinnosti s orgány sociálně-právní
ochrany dětí a dalšími institucemi a organizacemi poskytujícími návazné
služby - např. dětské domovy, kojenecké ústavy, školy, pedagogicko-psychologické poradny, krizová centra apod..
Program psychosociální služby pro rodiny byl v roce 2007 personálně
posílen o pracovníka na pozici sociální pracovník pro práci s rodinami poradce a byl taktéž zahájen 2. běh výcviku rodinných sociálních asistentů, do kterého bylo zařazeno 10 pracovníků.
Důraz je kladen na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků, což je
zabezpečováno průběžnými vzdělávacími akcemi a pravidelnou externí případovou a podpůrnou supervizí (1x za měsíc).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
odborné sociální poradenství, sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, metodická a koncepční činnost
V průběhu roku 2007 byly poskytovány individuální odborné konzultace,
rozvíjena vzdělávací činnost pro pěstouny, kteří vychovávají svěřené děti,
rozvíjena koncepce odborné přípravy na přijetí dítěte do rodiny a realizovány vzdělávací programy pro budoucí i stávající pěstouny a osvojitele
a odborné pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Konzultační a poradenské služby - navazují na odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny, jsou poskytovány zejména v období rozhodování o přijetí dítěte a v adaptačním období prvního roku po přijetí dítěte. V roce 2007
bylo poskytnuto 123 intervencí, službu využilo 32 rodin a 12 rodinám je
poskytována dlouhodobá podpora.
Pro pěstouny i další zájemce o náhradní rodinnou péči se pravidelně
konají 1 x měsíčně tématické skupinové programy - celkem 10 setkání,
účast 156 osob.
V rámci programu je rozvíjena systematicky také koncepční činnost,
zejména v oblasti nutných změn v systému sociálně-právní ochrany dětí,
směřujících k zachování přirozeného rodinného prostředí pro dítě
a zamezení umístění dítěte mimo rodinu. V metodické práci pak je důraz
kladen především na rozvoj metodických postupů v odborné přípravě pěstounů a osvojitelů a návazných služeb, které zajistí dítěti náhradní rodinné
prostředí v souladu s jeho potřebami a situací rodiny.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
VII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče,
akreditovaný program průběžného vzdělávání pracovníků veřejné
správy akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR, Brno, 10.-11. října
2007.
Rodinný sociální asistent, akreditovaný vzdělávací program
pro pracovníky v sociálních službách Ministerstvem práce a sociálních věcí, 150 hodin, zahájení v říjnu 2007.
Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny
- pro osvojitele 42 hodin
- pro pěstouny 53 hodin, realizováno ve spolupráci s o.s. Strop Zlín,
v roce 2007 5 skupin pro KrÚ Zlínského kraje a Olomouckého kraje,
1 skupina pro KrÚ Jihomoravského kraje
Vzdělávání pěstounů
- v Moravskoslezském kraji - leden - duben 2007, 24 hodin
- ve Zlínském kraji - pravidelně 1 x měsíčně
- v Jihomoravském kraji - pravidelně 1 x měsíčně
Sociální práce v náhradní rodinné péči
- pro pracovníky OSPOD v Olomouckém kraji, 2 x 15 hodin, květen
a listopad 2007.
V r. 2007 byla navázána spolupráce s partnerskou organizací
v Chorvatsku - Obiteljski centar Split na projektu Rozvoj sociálních služeb ve Splitsko - dalmatském regionu. V prosinci 2007
byla na Městském úřadu města Splitu prezentována činnost o.s.
TRIADA pracovníkům veřejné správy města i celého regionu
a dohodnut další postup při realizaci.
V r. 2007 proběhly v o.s. TRIADA kontroly kvality poskytovaných služeb a čerpání finančních zdrojů z Městské správy
sociálního zabezpečení, z Finančního úřadu Brno I - projekty 2005
a 2004, z Magistrátu města Brna, z Jihomoravského krajského
úřadu a z Úřadu práce Brno-město. Všechny kontroly dopadly bez
nálezu, nebyly shledány nedostatky.

