TRIADA 2022:

ZMĚNA A NOVÉ VÝZVY

Každá doba přináší změny a tak jsme se rozhodli, že je vhodná chvíle, aby TRIADA otevřela
další etapu své činnosti v práci s ohroženými dětmi a rodinami.
Na základě naší dvacetileté praxe jsme došli k rozhodnutí o dalším prohloubení specializace
v rámci koncepční, vzdělávací a metodické činnosti v tématu pěstounské péče a zaměření v
přímé práci na cílovou skupinu adoptivních rodin.
Deset let od tzv. velké novely zákona o sociálně právní ochrany dětí otevřelo nová témata a
nutnost dalších změn v systému.
Chceme proto využít svých dlouholetých zkušeností, metodické práce a získané kvalifikace k
jejich podpoře a zavádění do praxe.
Co to bude znamenat? Co budeme dělat:
- pokračovat a rozšiřovat vzdělávací programy pro pěstouny, pracovníky SPOD, doprovázející
organizace a další odborníky
- zaměřit se v přímé práci na cílovou skupinu adoptivních rodin a dětí a rozšiřovat spektrum
odborných služeb
- poskytovat metodickou podporu a mentorství v tématu kontaktů a vztahů dětí v PP s rodiči
a blízkými osobami
- přispívat k vytváření podmínek pro profesionalizaci pěstounské péče
- poskytovat případovou supervizi zaměřenou na oblast sociálně právní ochrany dětí a služeb
pro rodiny s dětmi
- pořádat případová setkání multidisciplinárních týmů
Po 20 letech spolupráce s pěstouny v přípravách, doprovázení a v odborných službách, jsme
došli do bodu, kdy nám současný systém další rozvoj neumožňuje. Doprovázení pěstounů
TRIADA omezí, vytvoří se nám tak prostor pro spolupráci s doprovázejícími organizacemi
zejména při vzdělávání pěstounů a aktivit směřujících k profesionalizaci pěstounské péče.
TRIADA-Poradenské centrum,z.ú. bude nadále zajišťovat specializované vzdělávání pro
pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu s jiným doprovázejícím subjektem nebo místně
příslušným SPOD a poskytovat odborné služby vyplývající z pověření k výkonu SPOD.
Věřím, že ve všech tématech, budeme moci dále spolupracovat. Nabídku programů a
odborných služeb Vám v nejbližší době zašleme a informace budou na našich internetových
stránkách.
Jsem Vám samozřejmě kdykoliv k dispozici k osobnímu jednání a podání dalších informací.
PhDr. Eva Rotreklová
ředitelka, odborný garant

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú..
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486
tel. 774 409 907, web: www.triada-centrum.cz,
e-mail: rodiny@triada-centrum.cz, nrp@triada-centrum.cz

