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1. Úvod
V týmu TREMEDIAS jedeme společnou desetiletou jízdu pomoci, podpory
a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací,
poradenství, mentorinku, terapií a koučování. „Pojď, zkusíme to společně“
je mottem námi nabízené profesní podpory v roce 2018. Tým TREMEDIAS,
působící v oblasti pomáhajících profesí, nabízí i ostatním lidem možnost
vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu
každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života.
V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého
života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. I my jsme tvůrci, lákají nás nové
výzvy ve vzdělávání či využívání inovativních metod v oblasti sociální práce.
V roce 2018 se vydáváme na novou cestu … společně s dalšími aktéry
zavádíme interdisciplinární spolupráci v opatrovnických řízeních
v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. cochemského
modelu. Smysl a užitečnost tohoto modelu vidíme v profesním rozvoji
interdisciplinární spolupráce a jednotnosti přístupu zúčastněných – soudu,
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, odborné pomoci mediátorů
a terapeutů, jejichž společným cílem je podpora rodičů pro dohodu
na nejlepším zájmu dítěte.
A co je zájmem týmu TREMEDIAS? Jít dál, občas i nevyšlapanou cestou,
k novým výzvám.

Tým TREMEDIAS
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2. Mediace
Mediátoři TREMEDIAS poskytují především rodinnou mediaci a nejinak
tomu bylo i v roce 2018. Cílem mediace je poskytnout rodičům bezpečné
prostředí pro jednání, prostřednictvím nestranné osoby jim umožnit
navzájem si naslouchat a dosáhnout porozumění potřeb toho druhého
a zároveň dospět ke společnému, rodičům vlastnímu rozhodnutí, které
bude reflektovat jejich potřeby.
Mnohé z mediací byly doporučeny či nařízeny rodičům soudem nebo
orgánem sociálně právní ochrany dětí. Některé mediace byly započaty
z vlastní vůle rodičů, kdy si sami tuto službu vyhledali, či jim byla
doporučena svými známými, kteří s ní již měli zkušenosti.
V roce 2018 poskytli 4 mediátoři celkem 97 mediací s průměrnou délkou
trvání jednoho setkání 3 hodiny. Nejčastěji řešenou zakázkou byl kontakt
rodičů s dětmi a způsob péče o děti po rozvodu manželství rodičů.
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3. Superwi{e
Supervize s TREMEDIAS je odbornou činností, která je poskytována
od založení organizace, tedy od roku 2008. V desetiletém supervizním
ohlédnutí vnímáme zvyšování profesionality sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách, kteří jsou schopni a ochotni sebereflexí
a náhledů na přímou práci s klienty či týmové záležitosti a hledání
možností jak pracovat ještě lépe v zájmu klientů, v zájmu svém či týmu.
Tým TREMEDIAS v roce 2018 zajímalo téma hodnot v supervizi sociální
práce. Odpověď na otázku "Jaké hodnoty jsou důležité pro sdílení
v supervizi?" nacházeli sociální pracovníci pod vedením supervizorek
TREMEDIAS při týmových aktivitách založených na využití kreativních
technik. Nejvíce ceněnou hodnotou supervize je pro sociální pracovníky
hodnota podpory, spolupráce a důvěry. Jednalo se o hodnoty, které byly
prioritní ve více supervidovaných týmech. Na ně navazovaly hodnoty
sebeúcty, humoru, spolehlivosti, slušnosti a spokojenosti.
Ukázalo
se,
že
tým ov é
pojmenování sdílených a žitých
hodnot supervize může být
motivací či inspirací pro
využívání odborné podpory
v tématech nejen případových,
ale i individuálních či týmových.
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Profesní podpora sociálních pracovníků formou supervize poskytovaná
týmem TREMEDIAS v roce 2018 ve státní správě:
OSPOD Mikulov, OSPOD Pohořelice, OSPOD Nové Město na Moravě,
OSPOD Bystřice nad Pernštejnem, OSPOD Náměšť nad Oslavou, OSPOD
Magistrátu města Jihlavy, OSPOD Telč, OSPOD Ústí nad Orlicí, OSPOD
Lanškroun, OSPOD Chotěboř, OSPOD Čáslav, OSPOD Moravský Krumlov,
OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Boskovice a OSPOD Žďár nad
Sázavou, Magistrát města Brna.
Supervize sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v neziskovém sektoru:
 Portimo, o. p. s., raná péče centrum primární prevence
- osobní asistence,
 Pečovatelská služba
Ivančice,
 Centrum pro neslyšící
a nedoslýchavé Jihlava,
 Pečovatelská služba DIANA
Třebíč,
 TyfloCentrum Jihlava,
 ADAPTA Jihlava,
 SOVY Jihlava,
 Denní a týdenní stacionář
Jihlava.
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4. V{dělávání
Vzdělávání sociálních pracovníků s týmem TREMEDIAS bylo v roce 2018
obohaceno o nové kurzy s akreditací MPSV. Premiéru měl „Dramatický
trojúhelník v sociální práci" s teoretickým východiskem v transakční
analýze Erika Berneho a jeho pojetím analýzy vztahově nezdravých her,
které se odehrávají skrze role manipulátor, oběť a zachránce. Další
novinkou byl „Koučovací přístup v praxi sociální práce II.“ Jednalo
se o kurz navazující na základy koučovacího přístupu v sociální práci,
ve kterém účastníci posilovali své koučovací kompetence pro práci
s párem, rodinou, týmem či skupinou. A třetím z těch nových byl
„Cochemský model pro pomáhající profese“ s obsahovým zaměřením na
interdisciplinární spolupráci při řešení rodičovského konfliktu. Z již
osvědčených vzdělávacích programů využili sociální pracovníci možnosti
rozvíjet své znalosti a dovednosti v tématech: mediace, facilitace,
mentorinku a koučování.
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Lektory kurzů bylo využíváno interaktivních a kreativních forem podpory
profesního rozvoje založených na sebezkušenosti a sebepoznání účastníků
s potenciálem přenositelnosti do přímé práce s klienty. Opakovaně bylo
sociálními pracovníky na vzdělávacím přístupu lektorů oceňováno
vytváření bezpečného a důvěrného prostředí, prostoru pro sdílení
a spolupráci, vhodných kombinací teoretických a praktických částí kurzu.
V roce 2018 absolvovalo 133 sociálních pracovníků vzdělávání
s TREMEDIAS. Jednalo se o profesní rozvoj odborníků působících v oblasti
státní správy a neziskového sektoru v Kraji Vysočina, Jihomoravském
a Pardubickém kraji.
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5. Prorodinné projektz

5.1. Cílená podpora ohrožených dětí na Třebíčsku
V průběhu roku 2018 byl spolkem TREMEDIAS realizován projekt jehož
cílovou skupinu tvořili děti a rodiny ocitající se v ohrožení, vedené
v evidenci OSPOD Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Byl
zaměřen na komplexní podporu rodin ohrožených rozpadem v důsledku
konfliktů a potenciálního rozchodu rodičů s cílem dosažení minimálního
dopadu na děti a jasně nastavenou spolupráci. Jednalo se především
o rodiny,
kde
rodiče
neplnili
svoji
rodičovskou
zodpovědnost
či nevykonávali práva plynoucí z ní. Aktivity vycházely z aktuálních potřeb
rodin s dětmi v ohrožení a rodin v krizi a byly realizovány prostřednictvím
odborného poradenského procesu (psychosociální, právní a finanční),
socioterapie a koučování s cílem posilování rodičovských kompetencí,
a zjišťování názoru a potřeb dítěte pro zajištění stanoviska a postoje
nezletilého dítěte a jeho prezentace navenek, zejména pro účely
opatrovnického řízení. Celkem za dobu realizace projektu bylo
poradenským či terapeutickým procesem podpořeno 79 ohrožených rodin
a to opakovaně. Prostřednictvím socioterapeutické podpory ohrožených dětí
a rodin došlo k nácviku využívání vlastního potenciálu při řešení životních
nepřízní – vztahů rodině, a to formou individuální sebereflexe či vzájemné
interakce. Jednalo se o opakovanou podporu klientů ve vztahu jak
jednotlivcům nebo celým rodinám, a to včetně aktivit na podporu vztahů
v rodině mezi generacemi. Cílem koučování byla identifikace a zvědomení
rodičovského potenciálu v oblasti hledání řešení pro životní nepřízeň
v oblastech sociálních, ekonomických, zdravotních, pracovních či osobních.
Kouč byl vždy v partnerském vztahu s klientem, tedy v roli průvodce.

9

Výroční zpráva 2018, TREMEDIAS, spolek

Dílčí aktivity projektu byly zacíleny na ochranu práv dětí, na možnost
vyjádřit názor a přání dítěte při řízeních, při sdělování jeho postojů
a potřeb v rodině. Nezletilé dítě tak mohlo participovat na postupech
a konkrétních výsledcích řešení aktuální situace v rodině, které,
ho bezprostředně ovlivňují. Pozice dítěte zde byla posílena odborníkem,
psychosociálním pracovníkem, který dítě mohl i prezentovat postoje dítěte
v případě jeho potřeby zajištění bezpečného a respektujícího prostředí pro
sdělování. Projekt byl podpořen dotací MPSV z dotačního programu Rodina
ve výši 715.002,-Kč.

5.2. Posilujeme {odpovědnost rodin na Vysočině II
Spolek TREMEDIAS realizoval také projekt „Posilujeme zodpovědnost rodin
na Vysočině II“ zaměřený na cílovou skupinu rodin s dětmi žijících
na Vysočině, které se ocitají v ohrožení. Směřoval k odbourání ohrožujících
rizik i k jejich prevenci a k podpoře harmonického prostředí posílením
rodičovských kompetencí s cílem kvalitního výkonu rodičovství a zajištěním
podpory zdravých rodinných vztahů i v mezigenerační rovině. Realizace
aktivit vycházela z aktuálních potřeb rodin s dětmi v ohrožení, rodin v krizi
nebo rodin se specifickými potřebami. Aktivity byly otevřeny vůči celé širší
rodině a byly zaměřeny na posilování kompetencí prostřednictvím
poradenského procesu (právní a finanční, poradenství při řešení konfliktů
v rodině), zprostředkování dalších odborných aktivit, sociální terapii
a trénink sociálních a komunikačních dovedností se zaměřením na zdravé
vztahy v rodině. Celkem za dobu realizace projektu bylo poradenským
či terapeutickým procesem podpořeno 74 ohrožených rodin, většinově
opakovaně. Nejčastějším tématem socioterapie bylo uspořádání vztahů
rozvedených, rozvádějících se a odloučeně žijících rodičů, a to jak vztahů
osobních v rovině rodičovské (styk s dítětem, předávání dětí, vzájemné
komunikace rodičů), tak vztahů majetkových (vypořádání SJM, výživné
a pokrytí potřeb nezletilých dětí).
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Dále byly vytvořeny svépomocné skupiny, jednalo se např. o klienty
s výskytem vícečetných rizik (souběh výskytu domácího násilí
a rozvodového a opatrovnického řízení), kdy skupiny pod vedením
psychoterapeuta (poradce či socioterapeuta dle jejich aktuální poptávky)
sdílely možnosti vlastního potenciálu pro řešení nepříznivých životních
situací. Činnost byla poskytována zejména také pro rodiny se specifickými
potřebami, které našly zázemí ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v Jihlavě, v Pelhřimově i ve Žďáru. Dílčí aktivitou projektu bylo vytvoření
sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé profesionály (coworking).
Projekt, který byl podpoře dotací MPSV z dotačního programu Rodina
ve výši 638.060,-Kč a dotací Kraje Vysočina ve výši 200.000,-Kč, byl
naplněn ve všech svých jednotlivě stanovených cílech, podpořil širokou
veřejnost na Vysočině, zejména pak rodiny ocitající se v ohrožení.
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6. Projektz ESF OP LZZ

6.1. Projekt Cochemská praxe v ú{emním obvodu OS Třebíč
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566

TREMEDIAS od září 2018 realizuje projekt Cochemská praxe, jehož cílem
je zavést a nastavit interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených
do opatrovnického řízení v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle
tzv. cochemského modelu.
Sociální pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Třebíč,
Moravské
Budějovice
a
Náměšť
nad
Oslavou, ve
spolupráci
s opatrovnickými soudci Okresního soudu v Třebíči a odbornými
pracovníky spolku TREMEDIAS zavádějí do svých postupů práce
s rozcházejícími se rodiči principy tzv. cochemské praxe.
Cochemská praxe dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči s cílem naučit
je komunikovat na rodičovské úrovni. Jedná se o koordinovaný postup
aktivní spolupráce všech profesí účastnících se opatrovnického sporu. Jeho
cílem je vrátit rozhodování o životě dětí a jeho rodiny do rukou samotným
rodičům.
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Zásadní klíčovou aktivitou, která proběhla v tomto roce je absolvování
odborných stáží projektovým týmem u OS Chrudim, kde je tato praxe
s dobými výsledky v ČR realizována. Cílem těchto stáží bylo seznámení
odborného projektového týmu s konkrétními postupy všech subjektů
a institucí v rámci opatrovnického řízení při aplikaci tzv. cochemské praxe
v územním obvodu OS Chrudim a seznámení s teoretickými i praktickými
východisky, které by bylo možné přenést a realizovat v podmínkách
působnosti OS Třebíč.
Další ze stěžejních klíčových aktivit projektu, které se podařilo naplnit
v roce 2018 je vytvoření interdisciplinárního týmu v územním obvodu OS
Třebíč při řešení případů konfliktních rozchodů rodičů, ve kterém bude
nastavena jejich mezirezortní a mezioborová spolupráce. Společným
znakem činnosti interdisciplinárního týmu složeného ze soudců, sociálních
pracovníků a odborného projektového týmu je společné vzdělávání,
koordinace a spolupráce při aplikaci jejich postupů a práce, vyhodnocování
přijatých řešení a diskuse a sdílení dobré praxe.
Následující období bude především ve znamení vzdělávání, kdy proběhne
akreditované vzdělávání pro CS sociálních pracovníků, workshopy
odborného týmu projektu a sdílení dobré praxe. V polovině roku 2019
proběhne pilotní realizace tzv. cochemské praxe. V průběhu projektu dojde
k vytvoření metodických postupů v praxi, které budou přístupné odborné
i široké veřejnosti.
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6.2. Projekt RESTART PRÁCE aneb cesta k novému
pracovnímu životu
V prosinci 2017 započala realizace projektu RESTART PRÁCE, jehož
hlavním cílem je podpora pracovní integrace a zvýšení zaměstnanosti
a zaměstnatelnosti skupiny 30 osob podpořených aktivitami, jejichž
smyslem je konkrétně přispět k zvýšení míry zaměstnanosti zejména osob
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných zejména v regionu Třebíčska
a Jihlavska.
V rámci realizovaného projektu byl v průběhu roku 2018 v prostorách
TREMEDIAS využíván sdílený pracovní prostor (coworking) nezávislých
odborníků „WorkPoint" s cílem zajištění místně dostupné komplexní
podpory osobám z cílových skupin v podobě individuálních poradenství.
V prostorách WorkPointu dále opakovaně probíhala skupinová setkání
v podobě motivačních kurzů. Účastníci si volili mezi kurzy PC gramotnost,
Finanční gramotnost, Společenská komunikace, Osobnostní rozvoj
a Orientace na trhu práce.
Osoby z cílové skupiny měly též možnosti absolvovat zvolený rekvalifikační
kurz, který v roce 2018 úspěšně ukončilo celkem 13 zapojených osob
závěrečnou zkoušku, testem či obhajobou a získalo osvědčení o úspěšném
absolvování.
Na
základě absolvovaného
rekvalifikačního
kurzu
a prohloubení profesních dovedností získali 3 osoby z cílové skupiny
zaměstnání a vrátili se tak aktivně na trh práce.
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6.3. Projekt Profesionali{ace sociálního {ačleňování v Kraji
Vysočina
V období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 realizoval tým spolku TREMEDIAS
projekt ESF směřující k podpoře sociálního začleňování v Kraji Vysočina,
a to nabídkou a realizací komplexních služeb profesního rozvoje pro cílovou
skupinu zaměstnanců veřejné správy v sociální oblasti. Cílovou skupinou
projektu byli zaměstnanci veřejné správy s výkonem činností v sociální,
rodinné nebo zdravotní problematice. V daném projektu se jednalo
o zaměstnance obecních úřadů obcí se samostatnou a přenesenou
působností při výkonu sociální práce, tj. obce tzv. I., II. a III. typu, v Kraji
Vysočina. Posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny bylo
dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými
sociálním vyloučením. Odborné kompetence osob z cílové skupiny byly
zvyšovány prostřednictvím klíčových aktivit v podobě vzdělávání, supervize
a mezioborové spolupráce.
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7. Hospodářský výsledek 2018
Náklady a výnosy 2018
Náklady (v tis. Kč)
Položka
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Hlavní
činnost
1 023
3 631
2
84
14
4 754

Hospodářská
činnost

Celkem

0
0
0
0
0
0

1 023
3 631
2
84
14
4 754

%
21,5
76,4
0,04
1,77
0,29
100

Výnosy (v tis. Kč)
Položka
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky, dary
Přijaté dotace
Výnosy celkem

Hlavní Hospodářská
Celkem
činnost
činnost
757
0
757
10
0
10
0
0
0
54
0
54
3 876
0
3 876
4 697
0
4 697
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%
16,12
0,21
0
1,15
82,52
100
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Majetek a {áva{ky 2018
Majetek (aktiva) v tis. Kč
Položka
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý majetek nehmotný
Dlouhodobý majetek hmotný
Dlouhodobý majetek finanční
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Majetek celkem

k 1. 1. 2018
15
0
192
0
-177
3 328
0
280
3 033
15
3 343

k 31. 12. 2018
0
0
192
0
-192
3 065
0
1 033
2 021
11
3 065

k 1. 1. 2018
-169
4
-173
3 512
0
0
3 511
1
3 343

k 31. 12. 2018
-180
4
-225
3 245
0
0
3 244
1
3 065

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč
Položka
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Zdroje krytí celkem
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