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Poslání a cíle:
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Financování služby:

Posláním služby odborného sociálního poradenství je umožnit
osobám v tíživé životní situaci znát svá práva a povinnosti a umìt hájit
své oprávnìné zájmy tak, aby ve spolupráci s obèanskou poradnou
nebo prostøednictvím sítì dostupných služeb nalezly øešení této
situace.

Služba odborného sociálního poradenství byla v roce 2012 financována z prostøedkù Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR, Jihomoravského kraje, Statutárního mìsta Brna a èásteènì i z Asociace
obèanských poraden.

Cílem služby je zvýšit povìdomí osob v tíživé životní situaci
o jejich právech a povinnostech poskytnutím bezplatných, nestranných,
nezávislých a diskrétních rad a informací, podpoøit osoby v tíživé životní situaci pøi øešení jejich situace s využitím vlastních schopností
a upozoròovat na neøešené problémy obèanù kompetentní instituce
a organizace, zejména orgány veøejné správy.
Cílová skupina:
Služba je poskytována osobám v tíživé životní situaci, kterým
chybí informace o jejich právech a povinnostech, možnostech øešení
své situace a dostupných službách.

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
- zprostøedkování navazujících služeb
sociálnì terapeutické èinnosti
- poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních
systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdìlávání
pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù
- pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí
- pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s pøirozeným
sociálním prostøedím.

Služba je poskytována v programech:
Obèanská poradna

SOCIÁLNÌ AKTIVIZAÈNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DÌTMI
Posláním služby je podpora rodin s dìtmi v tíživé životní situaci
zamìøená na ochranu práv a zájmù dítìte.
Cílem služby je podpoøit rodiny s dìtmi v tíživé životní situaci pøi
jejím øešení a pøekonávání jejích dùsledkù, posílit rodièovské schopnosti a dovednosti, prohloubit vztahy a vazby v rodinì tak, aby dítì
vyrùstalo v prostøedí, které naplòuje jeho potøeby, a byly zajištìny podmínky pro jeho zdárný vývoj.
Cílová skupina:
Služba je urèena rodinám s nezletilými dìtmi, rodièùm a osobám
peèujícím o nezletilé dìti, které se ocitly v tíživé životní situaci,
v jejímž dùsledku je narušen nebo ohrožen vývoj dítìte, což vede
nebo by mohlo vést k jejich sociálnímu vylouèení.
Jedná se zejména o:
rodiny, které se ocitly v dùsledku neoèekávané události
v mimoøádné nebo krizové situaci
rodiny ohrožené v dùsledku nedostatku informací
a schopností øešit svou situaci vlastními silami
rodiny, kde rodièe v dùsledku svého sociálního èi zdravotního
handicapu mají omezené schopnosti pøi péèi a výchovì dìtí

rodiny, jejichž dìti jsou umístìny v ústavní výchovì nebo
pìstounské péèi
rodiny, kde jsou narušené vztahy, vazby a komunikace mezi
rodièi a dìtmi
budoucí rodièe, kteøí oèekávají narození dítìte a v dùsledku
kombinace s nìkterou z výše uvedených situací by mohli být
ohroženi sociálním vylouèením.

Služba je poskytována dle zákona v rozsahu tìchto èinností:
výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti
- pracovnì výchovná èinnost s dìtmi
- pracovnì výchovná èinnost s dospìlými (podpora a nácvik
rodièovského chování a sociálních kompetencí, min. 70%
terénní služby)
- nácvik a upevòování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností dítìte
- zajištìní podmínek a poskytnutí podpory pro pøimìøené
vzdìlávání dìtí
- zajištìní podmínek pro spoleèensky pøijatelné volnoèasové
aktivity
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
(doprovázení dìtí do školy, školských zaøízení, na zájmové
aktivity ve spolupráci s rodièi)
sociálnì terapeutické èinnosti (vedoucí k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální zaèleòování osob)
pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi
obstarávání osobních záležitostí
- pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí
- pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou
a podpora pøi dalších aktivitách podporujících sociální
zaèleòování osob.

Financování služby:
Služba byla realizována v rámci projektu „Zajištìní vybraných služeb
sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registraèní èíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního
rozpoètu ÈR prostøednictvím OP LZZ.

Program OBÈANSKÁ PORADNA
Druh sociální služby:
Odborné sociální poradenství
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Služby odborné sociální poradenství a sociálnì aktivizaèní služby
pro rodiny s dìtmi v programu Obèanská poradna byly v r. 2012
poskytovány na základì registrace Krajského úøadu Jihomoravského
kraje ze dne 7.8.2007 è.j. JMK 104120/2007, sp. zn. S-JMK
82305/2007 obèanùm, kteøí se ocitli v obtížné sociální situaci.
Služby v programu Obèanská poradna byly poskytovány osobám
starším 15 let v tíživé sociální situaci èi osobám sociálnì vylouèeným
nebo ohroženým sociálním vylouèením, tj. tìm, kterým chybí informace o svých právech, povinnostech, možnostech øešení své tíživé životní situace a dostupných službách, a kteøí nedokážou mobilizovat své
síly, schopnosti a zdroje nezbytné k pøekonání èi vyøešení dané situace a nedokážou se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního
života spoleènosti.

Obsahem poskytované služby bylo:
Zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím zprostøedkování navazujících služeb:
pøedání kontaktù na organizace, úøady a jiné instituce, které si
uživatel pøeje, a které mohou pøispìt k øešení uživatelovy situace
- uživateli je pøedáno více kontaktù je-li to možné, z dùvodu jeho
možnosti volby a zachování principu nestrannosti (min. 3 kontakty - je-li to možné)

zprostøedkování kontaktù s organizacemi, úøady nebo jinými institucemi
(napø. dohodnutí schùzky nebo návštìvy, umožnìní telefonického kontaktu uživateli v odùvodnìných pøípadech, telefonické kontaktování tìchto organizací, úøadù a institucí v pøítomnosti uživatele).
Sociálnì terapeutické èinnosti – poskytnutí poradenství
v oblastech orientace v sociálních systémech a práva:
poskytnutí informací, rad, vysvìtlení náležitostí dokumentù
a poskytnutí jejich vzorù;
poskytnutí emoèní podpory;
nácvik jednání uživatele s pracovníkem úøadu, organizace nebo
institucí;
vysvìtlení obsahu dokumentù;
poskytnutí podpory uživateli pøi sepisování dokumentù (napø.
dopis pronajímateli, návrh na rozvod atd.).
Pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí – pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí
a pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s pøirozeným sociálním
prostøedím:
doprovázení uživatele na úøady, do organizací a jiných institucí
(v odùvodnìných pøípadech, napø. uživatel byl pøi jednání s pracovníkem
odmítnut, i když byl v právu; nebo mìl z jednání nepøíjemnou zkušenost);
vyjednávání v zájmu uživatele (v odùvodnìných pøípadech, napø. uživatel není schopen jednat sám, vhodnì argumentovat; kontakt s tøetí
osobou je pro nìj obtížný z dùvodu emoèní vypjatosti).
Kvantitativní ukazatele:
V roce 2012 se na obèanskou poradnu obrátilo celkem 667 uživatelù,
z toho 645 nových uživatelù a 22 uživatelù pøišlo opakovanì. Prùmìrný vìk
uživatelù byl 49,9 let. Poradci poskytli celkem 727 konzultací, pøi kterých
odpovìdìli na 1324 dotazù. Poradci s uživateli nejèastìji vedli osobní
konzultace, odpovídali ale i na jejich telefonické a písemné dotazy.
Nejèastìjší dotazy klientù se týkaly problematiky rodiny a mezilidských
vztahù dále pak bydlení, obèanského soudního øízení, sociálních dávek,
majetkoprávních vztahù.

Personální zajištìní:

Obèanská poradna se v r. 2012 úèastnila následujících projektù:
1) Projekt „Obèanská poradna“- poskytování odborného sociálního poradenství (viz.shora)

kurz Úvod do problematiky dluhového poradenství, poøádala
Diecézní charita Brno, akreditováno MPSV ÈR v rozsahu 8 hodin
školení Asociace obèanských poraden – zamìøené na
problematiku sociálních dávek, exekucí, insolvence a trestního
práva - akreditováno MPSV ÈR v rozsahu 12 hodin
XII. celostátní semináø Aktuální otázky péèe o dìti
separované od rodièù, TRIADA - Poradenské centrum, o.s.,
Brno 10. a 11. 10. 2012

Projekt „Obèanská poradna“ - poskytování odborného sociálního
poradenství (viz. shora).
V rámci poskytování odborného sociálního poradenství a intervencí v zájmu klienta spolupracovala obèanská poradna jednak
s ostatními èlenskými poradnami v rámci Asociace obèanských
poraden a také s øadou institucí, zejména s orgány sociálnì právní
ochrany dìtí, Úøadem práce Brno-mìsto, Oblastním inspektorátem
pro Jihomoravský a Zlínský kraj, øešící èasté pracovnìprávní problémy
obèanù, se kterými se setkávají také poradci pøi poskytování
odborného sociálního poradenství, Centrem pro rodinu a sociální péèi
v Brnì. Poradna dále spolupracovala s Kanceláøí veøejného
ochránce práv, jak v rámci konzultací nìkterých neøešených problémù
obèanù, tak v pøípadì vzájemného odkazování klientù.
Pracovníci se také zúèastnili množství pracovních a informativních
setkání v rámci interdisciplinární spolupráce: Centrum pro rodinu
a sociální péèi, Støedisko Probaèní a mediaèní služby v Brnì,
Azylový dùm pro rodiny s dìtmi Staòkova (zde informaèní setkání
také s klienty domu), Domov pro matky s dìtmi Spoleènou cestou
(zde také informaèní setkání s klienty domu). Pracovníci služby
poradenského centra prezentovali studentùm VOŠ sociální
v Brnì, Kotláøská.
Pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol studijního
oboru sociální práce a pøíbuzných oborù slouží obèanská poradna
také jako cvièné pracovištì k vykonávání pravidelných odborných
praxí. V r. 2012 absolvovaly svou dlouhodobou praxi (praxe
v rozsahu min. 70 hodin) v našem zaøízení ètyøi studentky, z toho
2 z vyšší odborné školy sociální a 2 studentky Masarykovy univerzity v Brnì.

2) Projekt „Specializované poradenství obìtem trestných èinù“
(ve spolupráci s AOP a PMS ÈR)
Projekt „Specializované poradenství obìtem trestných èinù“ (ve
spolupráci s AOP a PMS ÈR)
Obèanská poradna dále pokraèovala v tomto projektu realizovaném Asociací obèanských poraden ve spolupráci s Probaèní
a mediaèní službou ÈR. Projekt trval od 1. 10. 2011 do 31. 7. 2012.
Zámìrem tohoto projektu bylo posílení a zkvalitnìní nabídky služeb
pro obìti trestných èinù prostøednictvím specializovaného komplexního poradenství obìtem trestných èinù, informaèních materiálù
pro obìti a jejich blízké, poøádání semináøù pro pracovníky profesí,

Program PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO
RODINY SE SPECIFICKÝMI POTØEBAMI
Druh sociální služby:
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Program Psychosociální služby pro rodiny poskytoval v roce 2012
své služby na základì registrace Krajského úøadu Jihomoravského
kraje ze dne 7.8.2007, è.j. JMK 104120/2007, sp. zn. S-JMK
82305/2007.
Služba je urèena rodinám s nezletilými dìtmi, jejichž vývoj je
ohrožen v dùsledku dopadù dlouhodobì nepøíznivé sociální situace
rodiny, v krajním pøípadì vedoucí až k umístìní dítìte mimo péèi
Veškeré pùsobení pracovníkù programu je zamìøené na posílení
role rodièù, jejich schopností a dovedností, a souèasnì na ochranu
práv a zájmù dítìte. Snahou služby je aktivizace rodiny k øešení své
situace vlastními silami s využitím všech dostupných zdrojù pomoci,
s cílem zachovat dítìti pøirozené rodinné prostøedí a zejména pak
vztahy a vazby s rodièi a sourozenci.
Služba má vysoce individualizovaný pøípadový charakter a je
poskytována jak v ambulantní, tak zejména terénní formì.
Souèástí služby je jednorázové èi opakované poradenství zejména v záležitostech úpravy pomìrù nezletilých dìtí, socioekonomické
problematiky (sociální dávky, bydlení), výchovné a vztahové problematiky, stejnì jako dlouhodobé provázení rodiny pøi pøekonávání
jejích obtížné životní situace, kdy je sociální poradenství rozšíøeno
o rùzné socioterapeutické postupy, praktický nácvik a doprovázení pøi
úøedních jednáních.
Dlouhodobý charakter služby využívají zejména rodiny, kde rodièe
èi další peèující osoby mají v dùsledku svého sociálního èi zdravotního handicapu omezené schopnosti pøi péèi a výchovì dìtí.

V rámci našich služeb rodinám nabízíme zejména aktivizaèní èinnosti realizované pøevážnì v podobì praktického nácviku
a doprovázení rodiny v nejrùznìjších situacích – péèe o dítì, aktivity
vedoucí k rozvoji dítìte, pøedškolní a školní pøíprava, spoleèné
smysluplné trávení volného èasu, doprovázení do škol, PPP,
k lékaøùm apod. Jedná se o aktivity smìøující k podpoøe rodièù pøi
výchovì a péèi o dìti, pøi vedení domácnosti a zejména posílení vzájemných citových vztahù a vazeb. Veškeré tyto aktivity vedou
k posílení rodièovských kompetencí ve vztahu k zajištìní potøeb
dítìte a jeho zdravého vývoje.
Dále mohou uživatelé využít poradenství vedoucí k získání potøebných informací, ale také podporu napøíklad pøi jednání s úøady èi
sepisování oficiální korespondence. V rámci tìchto èinností se
nejèastìji jedná o øešení problematiky finanèní tísnì a bydlení, a dále
také podporu uživatele pøi uplatòování svých práv (napø. kontakty
s dìtmi v ÚV, právo na informace apod. - opìt s pomocí doprovázení
a praktického nácviku èinností).
Poskytování služby témìø vždy provází sociálnì terapeutické èinnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností uživatelù.
Používané socioterapeutické metody a techniky jsou zamìøeny na
aktivizaci vlastních zdrojù èlenù rodiny, zplnomocòování uživatelù
(porozumìní uživatele, pochopení situace i potøeb, posílení
sebedùvìry, posílení komunikaèních schopností uživatele), poskytnutí
emoèní podpory uživateli, získání sobìstaènosti a odpovìdnosti
a dlouhodobé udržení dosaženého stavu a zmìnìné situace.
Pøi poskytování služby spolupracujeme s orgány sociálnì-právní
ochrany dìtí a dalšími zainteresovanými organizacemi a institucemi.
Kvantitativní ukazatele:
V roce 2012 využilo služby celkem 136 rodin, kterým bylo
poskytnuto 845 intervencí, z toho 444 intervencí ambulantních
a 401 intervencí terénních. Dlouhodobì bylo podporováno celkem
22 rodin (34 dospìlých / 53 dìtí), z celkového poètu intervencí
probìhlo témìø 92% intervencí (774) v rámci dlouhodobých služeb.
Z této statistiky je tedy jasnì patrná intenzita individuální pøípadové
práce s uživateli dlouhodobých služeb.

Uživatelé zaøazení v programu PSS pøicházejí do služby
s nejrùznìjšími problémy, jejichž spoleèným jmenovatelem bývají
obtíže pøi péèi o dìti a pøi jejich výchovì. Pøevažující témata se liší
v závislosti na tom, zda se jedná u uživatele jednorázového poradenství èi dlouhodobé služby. V pøípadì jednorázového poradenství
pøevládala témata úpravy kontaktù s dìtmi, úpravy pomìrù a práv
nezletilých dìtí a výchovná problematika; v pøípadì dlouhodobých
služeb byla nejsilnìji zastoupena výchovná problematika, dále pak
otázky spojené s ústavní výchovou dìtí, finanèní a dluhová problematika a bytová problematika.
Jako doplòkové aktivity k individuální pøípadové práci jsme
pøíležitostnì poøádali pro klienty našeho poradenského centra a pro
další rodiny z naší cílové skupiny skupinové akce, jejichž obsah
reagoval na aktuální potøeby našich klientù.
Personální zajištìní služby:

V mìsíci èervenci došlo k personální zmìnì na pozici rodinného
sociálního asistenta. Zmìna byla prùbìžná a došlo k ní až po
zaškolení nového pracovníka, proto se nijak neprojevila na plynulosti
poskytování služby ani na její kapacitì.
Také v roce 2012 byl kladen dùraz na prùbìžné zvyšování
odborné kvalifikace. Pracovníci absolvovali odborné semináøe
a školení dle svého profesního zamìøení. Mimo to probíhaly také
supervizní setkání a pravidelné porady celého týmu služby SAS
vedené øeditelkou sdružení PhDr. Evou Rotreklovou a metodické i pøípadové porady týmu Psychosociálních služeb pro rodiny se specifickými potøebami.

Absolvované vzdìlávání:
Komplexní dvouletý výcvik Systemická práce s párem a rodinou,
poøádaný ISZ-MC Praha,akreditováno MPSV v rozsahu 200
hodin (dokonèen v listopadu 2012)
Kurz Systemická práce s rodinou, poøádaný HERMÉS Praha,
akreditováno MPSV v rozsahu 16 hodin (záøí 2012)
Kurz Poradenské dovednosti I, poøadatel: Sdružením Podané
ruce, o.s, akreditováno MPSV ÈR v rozsahu 16 hodin (prosinec
2012)
Úèast na mezinárodní konferenci Formy práce s rodinou,
poøádala Asociace manželských a rodinných poradcù ÈR, o.s.
(kvìten 2012) – pøednesen pøíspìvek „Sanace rodin v praxi“
Úèast na XII. celostátním semináøi Aktuální otázky péèe o dìti
separované od rodièù, poøadatel TRIADA Poradenské centrum,
o.s., (øíjen 2012)
Metodický semináø k obsahu a kvalitì poskytovaných sociálních
služeb v kontextu novely zákona o sociálnì právní ochranì dìtí,
poøádaný TRIADA – Poradenské centrum, o.s. (èervenec 2012)

Program KONTAKT
Program Kontakt poskytoval v roce 2012 své služby na základì
registrace Krajského úøadu Jihomoravského kraje ze dne 7.8.2007, è.j.
JMK 104120/2007, sp. zn. S-JMK 82305/2007.
V rámci sociálnì aktivizaèních služeb pro rodiny s dìtmi byla
v r. 2012 v programu Kontakt poskytována služba asistovaných kontaktù a asistovaných pøedávání a také jednorázové konzultace týkající
se výkonu rodièovské zodpovìdnosti, úpravy styku a dalších problémù
ve vìcech péèe o dìti.
Služba byla urèena rodinám s dìtmi, ve kterých existovala rizika
ohrožení vývoje dítìte v dùsledku absence kontaktu s rodièem, se
kterým spoleènì nežije. Jednalo se pøedevším o rodièe po ukonèení
spoleèného soužití, kteøí se nemohli dohodnout na úpravì styku
s dítìtem. Asistované kontakty se uskuteèòovaly také v pøípadech,
kdy byly vzájemné vztahy mezi rodièi narušené natolik, že nebylo
možné pøedpokládat jejich spolupráci pøi zabezpeèování psychických
potøeb dítìte. Služba byla urèena také dìtem a rodièùm, jejichž dítì
bylo umístìno v pìstounské péèi nebo ústavní výchovì, ale také prarodièùm, kterým nebylo umožnìno stýkat se s jejich vnouèaty.
Setkávání se uskuteèòovala na základì:
vyhledání odborné pomoci jedním nebo obìma rodièi
doporuèení orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí
doporuèení soudu na základì zahájení øízení o úpravì styku,
pøípadnì rodièovské zodpovìdnosti
rozhodnutí soudu.
Cílem služby bylo zlepšit a upevnit vztahy a vazby dítìte
s rodièem, se kterým dítì spoleènì nežije. Jednalo se o podporovaná
setkávání rodièù s dìtmi za pøítomnosti odborného pracovníka
poradenského centra, a to formou asistovaných kontaktù rodièù (prarodièù) s dìtmi. Pøed samotnou realizací kontaktù probíhaly vždy

rozhovory s rodièi èi peèujícími osobami, jejichž pøedmìtem byla
reflexe souèasné situace dítìte, forma spolupráce rodièù èi peèujících
osob na naplòování potøeb dítìte, stanovení termínu kontaktù
a zásady pro vytvoøení klidných a bezpeèných podmínek pro setkávání
rodièe s dítìtem, pøípadnì zpùsob pøedávání dìtí. Po vstupních
rozhovorech byla s rodièi uzavírána dohoda o spolupráci pøi poskytování sociálnì aktivizaèních služeb pro rodiny s dìtmi. V prùbìhu
uskuteèòování asistovaných kontaktù byla s rodièi pravidelná
setkávání prùbìžnì hodnocena, s ohledem na potøeby dìtí. V rámci
programu Kontakt byly také poskytovány jednorázové konzultace týkající se úpravy styku dìtí s rodièem, se kterým nežije, a souvisejících
témat jako úpravy výživného, úpravy práv a povinností k nezletilým
dìtem, rozvodových øízení apod.
Kvantitativní ukazatele:
V r. 2012 využilo dlouhodobou službu asistovaných kontaktù
8 rodin, z nichž jedna rodina kontaktovala naše poradenské centrum
na doporuèení OSPOD sama a kontakty se uskuteèòovaly po vzájemné dohodì s rodièi, v dalších pìti pøípadech o naøízení asistovaných
kontaktù dìtí s rodièi rozhodl soud a dvìma rodinám jsme asistovali pøi
setkávání s dìtmi umístìnými v ústavní výchovì èi pìstounské péèi.
Délka prùbìhu asistovaných kontaktù byla v jednotlivých pøípadech
rùzná. V nìkterých pøípadech se kontakty rodièe s dítìtem po vzájemné dohodì rodièù pøesunuly do pøirozeného prostøedí, další byly
omezeny rozhodnutím soudu. Celkem probìhlo 342 intervencí,
z toho 39 jednorázových konzultací.
Personální zajištìní :

Také v r. 2012 byl kladen dùraz na prùbìžné zvyšování odborné
kvalifikace pracovníkù poradenského centra, probíhala supervizní
setkání, pravidelné porady týmu vedené øeditelkou sdružení PhDr.
Evou Rotreklovou a metodické a pøípadové konzultace.

Program ODBORNÉ PODPORY
A VZDÌLÁVÁNÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉÈI
Obsah a aktivity programu byly v roce 2012 zamìøeny pøedevším
na zmìny vyplývající z pøipravované novely zákona è. 359/1999 Sb.
a priority reformy systému péèe o ohrožené dìti. V tomto smìru jsme
èerpali také ze zahranièních zkušeností, zejména v úzké spolupráci s
kolegy ze Slovenska a v rámci zapojení do mezinárodního projektu
CHILDHOOD LINKS.
Témata:
- rozvoj forem pìstounské péèe a její profesionalizace,
- pìstounská péèe na pøechodnou dobu,
- podpora vztahù a vazeb dítìte v pìstounské péèi,
- spolupráce pìstounù s rodièi svìøeného dítìte,
- individuální plán rozvoje dítìte,
- odborné služby v pìstounské péèi.
Cílová skupina
zájemci o náhradní rodinnou péèi, uchazeèi o zaøazení do
evidence osob vhodných stát se pìstouny nebo osvojiteli, osoby,
které jsou zaøazeny do evidence osob vhodných stát se pìstouny
nebo osvojiteli
pìstouni, kteøí peèují o svìøené dítì, pøíbuzní nebo osoby
blízké, které mají svìøeno dítì do péèe
rodièe, jejichž dítì je svìøeno do pìstounské péèe

Aktivity, èinnosti, akce
Individuální konzultace, doprovázení, asistence a podpora
Aktivity jsou urèeny zejména klientùm z krajù Olomouckého
a Zlínského, kteøí absolvovali v naší organizaci odbornou pøípravu na
pøijetí dítìte do rodiny, a dále z krajù Jihomoravského a Vysoèina
v návaznosti na spolupráci s pøíslušnými mìstskými a obecními
úøady. Metody práce v individuální pøípadové práci vycházejí ze systemického a systémového pøístupu k práci s rodinným systémem
a jeho èleny. Dùraz je kladen zejména na psychosociální potøeby
dítìte vyrùstajícího mimo vlastní rodinu, výchovné postupy a udržení
vztahù a vazeb dítìte s rodièi, sourozenci a dalšími pøíbuznými.
Poèet kontaktù a intervencí: 168
Skupinové programy a vzdìlávání
vzdìlávací a podpùrná skupina pro pìstouny v Olomouci, celkem
7 akcí, pøednáška s diskusí, reflexe aktuální situace dítìte v PP,
výmìna zkušeností
setkání pìstounù a jejich rodin – 8.5.2012, Bezmìrov
Tematické okruhy: dítì v PP a jeho rodièe a sourozenci,spolupráce
pìstounù s rodièi svìøeného dítìte - vrozené a získané vztahy, pìstounská péèe na pøechodnou dobu, pøipravovaná novelizace zákona
o SPOD a zmìny ve výkonu pìstounské péèe.
Poèet úèastníkù celkem 60 osob.
Konzultaèní, metodická a koncepèní èinnost
Zpracování a ovìøení programu specializované èásti odborné
pøípravy pro pìstounskou péèi na pøechodnou dobu odborná pøíprava,metodické podklady k tématùm: odborná podpora a spolupráce
s osobami zaøazenými do evidence, odchod dítìte z PPPD, specifika
pøechodného umístìní dítìte, profil pìstouna – „profesionála“, individuální plán ochrany dítìte.

Výstupy:
- aktualizovaná metodika odborné pøípravy osvojitelù,pìstounù
a pìstounù na pøechodnou dobu,
- zpracování námìtù k novelizaci zákona è. 359/1999Sb,.
metodické podklady a materiály pro další rozvoj odborných služeb
v oblasti péèe o dítì umístìné v PP – návrh dohody o výkonu PP
nebo PPPD,
- návrh vzdìlávacích programù pro pìstouny,
- informaèní materiály pro pìstouny.
Vzdìlávací programy
- organizace a programové zajištìní XII. celostátního semináøe
„Aktuální otázky péèe o dìti separované od rodièù“ – Brno, øíjen
2012, zpracování sborníku.
Odborná spolupráce
s odborem sociálních vìcí KrÚ Olomouckého kraje,
s mìstskými a obecními úøady – OSPOD,
s povìøenými osobami – STROP Zlín, SDD Korkynì, SDD
Kocúrice,
aktivní úèast v multidisciplinárních týmech v oblasti péèe
o ohrožené dìti
aktivní úèast na pøípadových konferencích.
Personální a organizaèní zajištìní projektu
Koordinátor a odborný garant - vedoucí programu, sociální pracovník,
rodinný terapeut, externí konzultanti a lektoøi. Aktivity byly realizovány
na pracovištích v Brnì a v Olomouci, ale také formou terénní práce
v místì bydlištì dítìte a pìstounù

Projekt CHILDHOOD LINKS

Vzdìlávací programy v roce 2012

V prùbìhu roku 2012 jsme pokraèovali v aktivitách projektu
CHILDHOOD LINKS, který byl zahájen v roce 2011 v rámci programu
Leonardo - Transfer of Innovation (øíjen 2011 – záøí 2013).

Odborná pøíprava budoucích osvojitelù Olomouckého a Zlínského
kraje, (51 výukových hodin v jedné skupinì), bøezen – prosinec
2012, 3 skupiny, ve spolupráci s STROP, o.s., Zlín

Stìžejním tématem projektu je zachování pøirozených rodinných
vazeb dìtí v náhradní výchovì, výmìna zkušeností jednotlivých týmù
a ovìøení nových metod sociální práce.
Konsorcium projektu CHILDHOOD LINKS je složeno z 8 partnerù
ze Španìlska, Itálie, Èeské republiky a Francie, kteøí úzce spolupracují s dìtskými domovy a sociálními službami pro ohrožené rodiny.
Èeský tým pøizval ke spolupráci v projektu soukromé dìtské domovy
v Korkyni a v Kocúricích (Slovensko).
Všichni partneøi se podíleli na pøípravì testování a vyhodnocení
existující francouzské metody, která obsahuje vzdìlávací program
a TRIADES software. Pilotní ovìøení vzdìlávacího programu je
pøipraveno na období leden – duben 2013 a bude se provádìt
v každé partnerské zemi v týmech složených ze sociálních pracovníkù, vychovatelù, trenérù, vedoucích pracovníkù dìtských domovù
a pracovníkù v oblasti sociálnì-právní ochrany dìtí.

Odborná pøíprava budoucích pìstounù Olomouckého a Zlínského
kraje, (58 hodin v jedné skupinì), bøezen – prosinec 2012,
3 skupiny, ve spolupráci s STROP, o.s., Zlín

Získané zkušenosti a poznatky z projektu, zejména z praxe
v dalších zemích budou využity v odborných aktivitách podporujcích
zmìny v systému péèe o dìti umístìné mimo rodièovskou péèi
v Èeské republice.

Odborná pøíprava pìstounù na pøechodnou dobu, (21 výukových
hodin), èervenec – listopad 2012, ve spolupráci s STROP, o.s. Zlín
XII. celostátní semináø Aktuální otázky péèe o dìti separované od
rodièù, 10. - 11. 10. 2012 (sborník viz www.triada-centrum.cz)

Èinnost organizace byla v roce 2012 finanènì podpoøena:
MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ
MAGISTRÁTEM MÌSTA BRNA
ASOCIACÍ OBÈANSKÝCH PORADEN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTØEDNICTVÍM OP LZZ
A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR (v rámci projektu Zajištìní vybraných
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, registraèní èíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z ESF a státního
rozpoètu ÈR prostøednictvím OP LZZ.)
Z prostøedkù programu LEONARDO DA VINCI, Transfer of Inovation
Dìkujeme.

RADA SDRUŽENÍ
Eva Rotreklová - øeditelka
Svatoslava Kalábová
Dagmar Mouèková
Hana Thielová
ZAMÌSTNANCI
Šárka Baštánová
Magdaléna Holáòová
Hana Jeøábková
Gabriela Lockerová
Sabina Maòková
Michaela Oulehlová
Miriam Pallová
Ivana Panáèková
Eva Rotreklová
Lenka Vyzourková
EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Kateøina Djak
Jitka Fialová
Veronika Hofrová
Andrea Hudeková
Tereza Jandová
Ivanka Lefeuvre
Anežka Mouèková
Jitka Pallas
Danka Pukancová
Blanka Roháèková
Petr Sedlák
Ludìk Skoèovský
Jakub Stejskal
Petr Štìpaník
Lenka Westphalová

Tato služba je financována z prostøedku OP LZZ a státního rozpoètu ÈR

STROP, o.s. Zlín
STØEP, o.s. Praha –Èeské centrum pro sanaci rodiny
SPONDEA pøi ÈÈK Brno, o.p.s.
Soukromý dìtský domov Korkynì, o.p.s.
Súkromný detský domov Kocúrice
Obiteljski centar Split, Chorvatsko
Krajský úøad Olomouckého kraje
Firma ÚÈTO Kozlová
Poradna pro ženy a dívky, ONŽ, Olomouc

Pøehled nákladù v roce 2012
Náklady 2012
Mzdové náklady vè. odvodù
soc. a zdrav. pojištìní

TRIADA celkem

% nákladù
celkem

Z toho:
Sociální služby

% nákladù
na sociální služby

2 904 183 Kè

63%

2 089 702 Kè

71,3%

375 160 Kè

8%

281 031 Kè

9,6%

Pronájem školících místností

93 463 Kè

2%

2 600 Kè

0,1%

Úèetní a ekonomické služby

319 680 Kè

7%

297 826 Kè

10,2%

Materiálové náklady + software

215 793 Kè

5%

55 631 Kè

1,9%

73 185 Kè

2%

50 560 Kè

1,7%

349 866 Kè

8%

101 861 Kè

3,5%

Vzdìlávání pracovníkù

23 281 Kè

1%

23 281 Kè

0,8%

Tisk

41 151 Kè

1%

787 Kè

0,0%

201 298 Kè

4%

12 470 Kè

0,4%

29 709 Kè

1%

14 293 Kè

0,5%

4 629 769 Kè

100%

2 930 041 Kè

100%

Nájemné a služby
spojené s nájmem

Spoje celkem (poštovné,
telekomunikace, internet)
Ostatní služby

Cestovné
Kolky, bankovní poplatky
a ostatní provozní náklady
Celkový objem
neinvestièních prostøedkù

Pøehled zdrojù financování v roce 2012
ZDROJ
KÚ JMK

- sociálnì aktivizaèní
služby pro rodiny s dìtmi - IP

TRIADA celkem

% zdrojù
celkem

Z toho:
Sociální služby

2 230 607 Kè

50,1%

2 230 607 Kè

MPSV ÈR

- odborné sociální
poradenství - Obèanská poradna

569 000 Kè

12,8%

569 000 Kè

Magistrát mìsta Brna

- odborné
sociální poradenství - Obèanská poradna

100 000 Kè

2,2%

100 000 Kè

MPSV ÈR - náhradní rodinná péèe

333 954 Kè

7,5%

0 Kè

14 672 Kè

0,3%

14 672 Kè

497 036 Kè

11,2%

0 Kè

703 222 Kè

15,8%

15 762 Kè

4 448 491 Kè

100.0%

2 930 041 Kè

Asociace obèanských poraden
- Obèanská poradna

projekt Childhood Links
Vlastní èinnost a ostatní
provozní výnosy
Pøíjmy celkem

Celkové výnosy roku 2012: 4 448 491,- Kè
Celkové náklady roku 2012: 4 629 769,- Kè
Kladný hospodáøský výsledek roku 2012 ve výši - 181 278,- Kè
Ztráta roku 2012 je pokryta z kladného hospodáøského výsledku 2011.

