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1. Úvod
Jedenáct let fungování spolku TREMEDIAS nabízí moţnost ohlédnutí se,
pozastavení se, uvědomění si… a nás v týmu při této příleţitosti napadá otázka:

„Co jsou ţité hodnoty týmu TREMEDIAS?“
Stabilita jakoţto síla vůle a odhodlanosti, získáváme ji, kdyţ se věnujeme tomu, na čem
nám opravdu záleţí, jakoţto stabilní tým známe svůj směr a toho se drţíme.
Tvořivost se schopností přicházet s novými neotřelými nápady, projekty, záměry … je
to projev naší nespoutané síly, umoţňuje nám kombinovat tradiční prvky
s netradičními způsoby, vidět věci v jiném světle a hledat nové cesty v oblasti
pomáhajících profesí.
Důvěra jakoţto základ vzniku i pokračování jakéhokoliv vztahu, důvěřovat pro nás
znamená spoléhat se na druhé beze strachu ze zklamání, pomáhá nám překonávat
překáţky a pochybnosti. Umíme se spolehnout na sebe navzájem, na druhé. Naše
důvěra je zaloţená na optimistické budoucnosti.
Radostnost pro náš tým znamená zaţívat vnitřní pocit klidu a štěstí, oceňovat všechny
dary, které nám ţivot přináší, uţívat si i malé radosti, nejedná se o krátkodobou emoci,
ale o dlouhodobý stav mysli. Pomáhá nám překonat i těţší ţivotní chvíle, neboť víme, ţe
vše je jak má být, radostnost nám dává příleţitost k lehkosti ţití spojenou se
smysluplností naší práce.
Podpora je pro náš tým příleţitostí stát vedle někoho na jeho cestě a poskytnout mu to,
co potřebuje, aby na ní mohl pokračovat. U cílové skupiny pomáhajících profesionálů je
to především podpora formou vzdělávání, supervizí, mentorinku či koučování. U cílové
skupiny klientů se jedná o podporu formou poradenství, terapií, rodinných mediací,
edukace či vzdělávání.
Vytrvalost vnímáme jakoţto předpoklad úspěchu. Pokud se dle nás člověk, tým či
organizace vzdají při prvním nezdaru, nikdy se úspěchu nedočkají. I náš tým zaţíval za
dobu své existence chvíle radostné, ale i momenty nezdaru, které pro nás byly
příleţitostí na cestě ke změně. Šlo o překonávání překáţek bez ohledu na to, jak dlouho
potrvají. A tou jednou našim týmem ţitou překáţkou byla zásadní změna na přelomu
roku 2018/2019 v podobě nečekané a neplánované změny sídla naší organizace. Tato
vnucená změna, kterou tým přijal jako výzvu, přinesla pro nás i pro naše cílové skupiny
vhodnější podmínky a prostředí pro přímou práci. Od února 2019 se s členy týmu
TREMEDIAS můţete potkávat na nové „dobré“ adrese Třebíč – Otmarova 82/3.
Těšíme se na další potkávání se s vámi.
Za tým spolku TREMEDIAS Mgr. Iva Macková
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2. Mediace
Mediátoři spolku TREMEDIAS se specializují zejména na rodinnou mediaci, jejímţ cílem
je poskytnout rodičům bezpečné prostředí pro jednání, prostřednictvím nestranné
osoby jim umoţnit navzájem si naslouchat a dosáhnout porozumění potřeb toho
druhého a zároveň dospět ke společnému, rodičům vlastnímu rozhodnutí, které
reflektuje jejich potřeby.
Většina ze 108 poskytnutých mediací v roce 2019 byla rodičům doporučena či nařízena
soudem či orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jejich výstupem byla v 92 případech
mediační dohoda, v 16 případech se dohody nepodařilo dosáhnout.
Rodiče vyuţili rodinné mediace nejčastěji v případech, kdy nebyli schopni dojít
k dohodě podoby péče o jejich děti po rozpadu jejich manţelství, výši výţivného na děti
a kontaktu dětí s rodiči.
Proto, aby bylo ve finálním výsledku zohledněno i přání a potřeby dětí, začali mediátoři
po dohodě s rodiči v některých případech vyuţívat podpory psychosociální pracovníka,
který zjišťoval stanoviska dětí, jeţ následně přenesl do mediace.
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3. Supervize
Supervize sociální práce a sociálních sluţeb je poskytovaná jedenáctým rokem, je
moţné konstatovat, ţe se jedná o běţný nástroj odborné podpory v této oblasti
pomáhajících profesí, kdy ji supervidovaní vnímají jakoţto součást své profese, obdobně
jako svůj profesní rozvoj prostřednictvím vzdělávání. V týmu TREMEDIAS nás těší, ţe
můţeme být součástí týmů schopných a ochotných reflektovat a nahlíţet hodnoty svých
vztahů a záleţitostí s klienty, mezi členy týmů navzájem, ve vztahu k organizaci…
s cílem smysluplného a profesionálního poskytování odborných činností.
Odborná profesní podpora sociálních pracovníků formou supervize poskytovaná týmem
TREMEDIAS v roce 2019 ve státní správě: OSPOD Mikulov, OSPOD Pohořelice, OSPOD
Ivančice, OSPOD Nové Město na Moravě, OSPOD Bystřice nad Pernštejnem, OSPOD
Magistrátu města Jihlavy,
OSPOD Ústí nad Orlicí, OSPOD Lanškroun, OSPOD
Moravský Krumlov, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Boskovice, OSPOD Břeclav a
OSPOD Ţďár nad Sázavou, Magistrát města Brna.
Supervize sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách v neziskovém
sektoru: Portimo, o. p. s., raná péče - centrum primární prevence - osobní asistence,
Pečovatelská sluţba Ivančice, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Jihlava, ADAPTA
Jihlava, SOVY Jihlava.
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V roce 2019 rozšířil tým TREMEDIAS svoji odbornou supervizní podporu o oblast
školství. Nově byla poskytována supervize ve školských zařízeních – základních školách
zřizovaných Městem Havlíčkův Brod. Pedagogickým pracovníkům byla nabídnuta
moţnost „ochutnávky“ formy profesní podpory, která v oblasti školství není dosud
běţným nástrojem podpory. Vyuţívaná byla případová supervize zaměřující se na
vztahy pedagogů, ţáků a jejich rodinných příslušníků a také týmová supervize
pedagogů podporující náhled na záleţitosti týmových hodnot, vztahů, rolí, kompetencí a
zodpovědnosti. Na některých školách vyuţilo vedení školy manaţerskou supervizi, která
měla svá specifika odborné podpory vedoucích pracovníků v organizačně-personálních
tématech. Město Havlíčkův Brod tak můţe být přístupem k inovativně zaváděným
nástrojům podpory v oblasti školství příkladem dobré praxe.
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4. Vzdělávání
V roce 2019 uskutečnil spolek TREMEDIAS akreditované vzdělávací kurzy pro celkem
102 frekventantů, převáţně sociálních pracovníků či osob aktivních v pomáhajících
profesích, přičemţ celková časová dotace uskutečněné výuky dosáhla 132 hodin.
Celkem třikrát proběhl vzdělávací kurz Cochemský model pro pomáhající profese, který
sociálním pracovníkům nabídl orientaci v základních principech interdisciplinární
spolupráce při řešení rodičovského konfliktu prostřednictvím tzv. cochemské praxe,
vysvětlil význam a vyuţitelnost nástroje rodičovského plánu a také rámce normálnosti.
Dále se uskutečnil jednodenní kurz Dramatický trojúhelník v soc. práci soustředící ve
svém obsahu pozornost na rozpoznání rolí sociálních pracovníků a jejich klientů v
přímé sociální práci. Dalším realizovaným vzděláváním byl dvoudenní kurz Koučovací
přístup v praxi sociální práce určený rovněţ pro sociální pracovníky se zaměřením na
osvojení koučovacích technik vyuţitelných k posilování kompetencí klientů při řešení
vlastních ţivotních nepřízní. Celkem dvakrát proběhl jednodenní kurz Sociální
komunikace v kontextu ţivotních ztrát. Dále se jednalo o dvoudenní kurz Vyuţití
mediačních technik při řešení konfliktu v rodině se zaměřením na mapování konfliktu,
práci s rozdílnými zájmy stran a emoce na straně klientů. Posledním proběhlým kurzem
byly Techniky koučovacího přístupu v sociální práci, uţ třetí dvoudenní navazující
setkání stálé skupiny zástupců pomáhajících profesí.
Rok 2019 vyuţil odborný tým
TREMEDIAS i k tvorbě nových
vzdělávacích
programů,
které
aktuálně procházejí schvalovacím
řízením akreditační komise MŠMT.
Jedná
se
o
kurzy:
Dluhové
poradenství v pomáhající profesi pro
sociální pracovníky i pracovníky
v sociálních sluţbách, Intervence
sociálního pracovníka v systému
klienta, Na řešení orientovaná práce
s dítětem a dlouhodobé kurzy
Koučovací přístup v praxi sociální
práce a Práce se systémem rodiny.
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5. Realizované projekty
Prorodinné projekty MPSV z dotační oblasti Rodina

5. 1. Cílená podpora ohrožených dětí v okrese Třebíč
Po celý rok 2019 byly realizovány podpůrné a poradenské aktivity ohroţeným dětem a
jejich rodinám v evidenci OSPOD MěÚ Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Moravské
Budějovice. V rámci aktivity odborné poradenství poskytli poradci individuální podporu
celkem 46 rodinám. Převáţně se jednalo o právní poradenství z oblasti rodinného práva,
psychosociální poradenství z oblasti předcházení a řešení konfliktů a poradenství za
účelem zprostředkování kontaktů na odbornou pomoc.
Aktivita socioterapie zahrnovala převáţně aktivity pro posílení rodičovských kompetencí
a zdravých vztahů v rodině prostřednictvím dlouhodobějšího tréninku sociálních a
komunikačních dovedností a to jak individuálního, tak skupinového. Celkem bylo touto
aktivitou podpořeno 32 rodin.
Individuální aktivity koučování vyuţilo v rámci realizace projektu celkem 21 rodin,
přičemţ primárním cílem této aktivity bylo pomoci rodičům identifikovat a zvědomit
jejich rodičovských potenciál.
Na participaci dětí byla zacílena aktivita, která prostřednictvím práce psychosociálního
pracovníka přinášela individuální podporu přímo samotnému dítěti. Jednalo se zejména
o posílení dětí v jejich obtíţné situaci za podpory psychosociálních a terapeutických
technik, ale také jejich přímé podpory v doprovodu na jednání apod. Celkem této
aktivity vyuţilo 20 dětí.
Poslední aktivita rozvoj spolupráce se týkala koordinace, spolupráce a návaznosti
podpor poskytovaných ohroţeným dětem a jejich rodinám. V rámci ní zacílil svoji
činnost interdisciplinární tým odborníků působících v této oblasti také na sdílení
případů a ladění dalšího koordinovaného postupu.
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5. 2. Posilujeme zdravé vztahy v rodinách na Vysočině
Projekt „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách na Vysočině“, který odborný tým spolku
TREMEDIAS od 1.1.2019 do 31.12.2019 realizoval, byl zaměřen na podporu cílové
skupiny rodin s dětmi, které se ocitají v ohroţení, a to zejména rodin se specifickými
potřebami (neúplné rodiny a rodiny se členem se zdravotním postiţením). Komplexní cíl
projektu byl naplňován prostřednictvím preventivních opatření v rodinách směřujících k
odbourání ohroţujících rizik. Všechny realizované aktivity směřovaly zejména k
posilování sociálních (především rodičovských) kompetencí a to konkrétně
prostřednictvím poradenského procesu (právní poradenství, psychosociální poradenství
a poradenství při řešení konfliktů v rodině) a zprostředkování dalších odborných sluţeb,
rozvojem dovedností klientů prostřednictvím vzdělávacích workshopů z oblasti finanční
gramotnosti, bezpečnosti na internetu, sdílení rodinného a profesního ţivota, řešení
konfliktů a sporů v rodině, dále tréninkem sociálních a komunikačních dovedností na
podporu zdravých vztahů v rodině při řešení konfliktních situací a realizací
svépomocných skupin umoţňujících sdílení těţkých ţivotních situací ve skupině
(komunitě) za kontinuální podpory psychoterapeuta.
Dílčí aktivitou projektu bylo vytvoření sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé
profesionály (coworking), díky které efektivně fungovala malá síť pomáhajících
odborníků, a to v souladu s myšlenkou mezirezortní spolupráce, pečujících o rodiny na
Vysočině.
Za celou dobu realizace projektu bylo podpůrným poradenským či terapeutickým
procesem podpořeno 68 rodin, většinově opakovaně (v průměru 3 setkání), přičemţ
úzká spolupráce při realizaci projektu byla navázána se Svazem neslyšících a
nedoslýchavých Jihlava a Tyflocentrem Jihlava.
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6. Projekty ESF OP LZZ
6. 1. Cochemská praxe v územním obvodu OS Třebíč
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007566
období realizace projektu: 1.9.2018 – 31.8.2020

TREMEDIAS od září 2018 realizuje projekt ESF OP LZZ, jehoţ cílem je zavést a nastavit
interdisciplinární spolupráci subjektů zapojených do opatrovnického řízení v územním
obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. Cochemského modelu.
Realizace projektu se posunula do fáze, kdy je nastavena funkční interdisciplinární
spolupráce mezi soudem orgány sociálně právní ochrany v Třebíči, Náměšti a
Moravských Budějovicích a dalšími neziskovými organizacemi, které pracují
s rozcházejícími se rodiči. Interdisciplinární tým se pravidelně schází, přičemţ tématem
schůzek je koordinace společných postupů, vytvoření tzv. Rámce normálnosti, tvorba
příloh pro metodiku a řešení postupů v konkrétních případech rodin.
Členové interdisciplinárního týmu absolvovali školení v Justiční akademii v Kroměříţi,
kde byli proškoleni zkušenými soudci, kteří jiţ interdisciplinární praxi realizují. Dále
byly realizovány odborné workshopy pro sociální pracovníky, na kterých byly řešeny
konkrétní postupy sociálních pracovníků při práci s rodinami a byla sdílena dobrá
praxe. Byl realizován i informativní workshop pro spolupracující subjekty, kde byla
navázána spolupráce s dalšími odborníky a subjekty. Byl vytvořen animovaný
informativní videospot pro širokou veřejnost, který informuje o konkrétních krocích
v případech rozchodu rodičů v rámci zavedené interdisciplinární spolupráce. Tento
videospot je přístupný na veřejných místech v rámci městského úřadu v Třebíči.
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V polovině roku 2019 byla po výše uvedených přípravách naplno interdisciplinární
spolupráce realizována v případech všech rozcházejících se rodičů, kdy je stanoven
společný postup, všech subjektů, kteří s rodiči pracují. V následujícím období bude
stěţejní společné ladění zvolených postupů, které vytváří specifické přístupy při práci
s rodinami odráţející specifika regionu a skladbu podpůrných sluţeb. Konkrétní
postupy interdisciplinární spolupráce se odrazí v metodice, která bude zásadním
výstupem projektu, přístupným odborné i široké veřejnosti.
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6. 2. RESTART PRÁCE aneb cesta k novému pracovnímu
životu
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007141
období realizace projektu: 1.12.2017 – 30.11.2019

Po celý rok 2019 aţ do 30. listopadu pokračovala realizace projektu RESTART PRÁCE,
který byl zahájen spolkem TREMEDIAS jiţ v roce 2017 a jehoţ hlavním cílem je podpora
pracovní integrace a zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti skupiny 30 osob
dlouhodobě izolovaných od pracovního ţivota a tedy ohroţených rizikem ztráty
pracovních návyků. Smyslem bylo konkrétně přispět ke zvýšení míry zaměstnanosti
osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, a to zejména v regionu Třebíčska a
Jihlavska, prostřednictvím klíčových aktivit motivace a aktivizace pro znovuzačlenění
do společenského i pracovního ţivota, individuálního poradenství prostřednictvím
poradenského centra Workpointu, krátkodobého vzdělávání v podobě jednodenních
seminářů, dále zajištění akreditovaných rekvalifikací a konečně vytvoření dotovaných
pracovních míst alespoň na dobu 6 měsíců.
V rámci dosaţení monitorovacích indikátorů byly odborným týmem naplněny
předpokládané hodnoty monitorovacích indikátorů, kdy za dobu realizace projektu bylo
celkem podpořeno účastí na klíčových aktivitách projektu 31 osob, 23 osob prošlo
úspěšně rekvalifikací a získalo osvědčení o zvýšení kvalifikace, pro 6 osob bylo nově
vytvořeno pracovní místo u místního zaměstnavatele.
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6. 3. Osoby se zrakovým postižením pracují
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009118
období realizace projektu: 1.9.2019 – 31.5.2021

V září 2019 začal odborný tým spolku TREMEDIAS ve spolupráci s odbornými asistenty
nadačního fondu Mathilda a sociální sluţby TyfloCentrum Jihlava realizovat dvouletý
projekt na podporu pracovní integrace osob se smyslovým postiţením, tedy osob cela
nevidomých či s praktickou slepotou. Většinově se jedná osoby na trhu práce zcela
neaktivní.
V prvním období realizace projektu se tak projektový tým soustředil zejména na
realizaci klíčových aktivit zaměřených na nábor a motivaci osob z cílových skupin pro
vstup do projektu a jejich následnou aktivizaci při získání a rozvoj profesních
dovedností s cílem posílení sociálních a profesních kompetencí. Oslovování probíhalo
především na základě kontaktů předaných partnerskými organizacemi. K širšímu
oslovování byl vyuţit i Facebook, a to zveřejněním informací o projektu ve skupinách
shromaţďujících osoby se zrakovým postiţením. Všichni zájemci následně byli
kontaktováni telefonicky a během rozhovoru seznámeni s dalšími podrobnostmi o
projektu. V případě, ţe osoba projevila zájem o zapojení do projektu, byla pozvána na
skupinové motivační setkání, kde byly sdíleny jednotlivé klíčové aktivity projektu,
podmínky vstupu a přesahy v podobě získání podpory rekvalifikačním kurzem a účastí
na dotovaném pracovním místě. Motivační setkání se uskutečnila celkem 4, vţdy po
dvou v Praze a Jihlavě. Dále proběhly dvě intenzivní skupinová poradenská setkání k
tématům Sociální komunikace a Orientace na trhu práce. V závěru prvního období bylo
prvních 6 účastníků zapojených do projektu za intenzivní podpory odborných asistentů
a instruktorů zapojených do prvního běhu rekvalifikačního kurzu.
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Veřejná sbírka
Na základě osvědčení KÚ Kraje Vysočina, čj. KUJI 89471/2018, ze dne 30.11.2018
realizoval spolek TREMEDIAS veřejnou sbírku v období od 3.12.2018 do 30.11.2019.
Účel sbírky: shromaţďování finančních příspěvků na zvláštním bankovním účtu pro
paní Ilonu Vrchotovou (matku samoţivitelku), které dne 14.11.2018 rozsáhlý poţár
zničil rodinný dům. Dům se stal neobyvatelným, byl určen k demolici. Při poţáru došlo
ke zničení domu, osobních věcí i vybavení. Jednalo se o sbírku se zvláštním zřetelem
s ohledem na akutnost situace.
Způsob konání sbírky: shromaţďování na zvláštní bankovní účet.
Finanční prostředky byly ukládány na zvláštní bankovní účet č. 9500019905/7940
vedený u WSPK, Waldviertler Sparkasse. Čerpání veřejné sbírky bylo realizováno
výhradně formou převodu na účet.
Výtěžek sbírky: 74.450,- Kč
Finanční prostředky veřejné sbírky
byly vyuţity dle osvědčení a účelu ve
prospěch matky samoţivitelky a
jejího
nezletilého
syna,
a
to
především jako finanční příspěvky
na náklady náhradního bydlení,
vybavení domácnosti a splátky
hypotéky zničeného domu vázaného
hypotékou.
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7. Hospodářský výsledek 2019
7.1. Náklady a výnosy 2019

Náklady (v tis. Kč)
Položka

Hlavní
činnost

Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

1 607
4 154
5
12
0
5 778

Hospodářská
činnost

Celkem

0
0
0
0
0
0

1 607
4 154
5
12
0
5 778

%
27,8
71,9
0,09
0,21
0
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
709
0
709
0
0
0
0
0
0
276
0
276
4 944
0
4 944
5 929
0
5 929
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%
11,9
0
0
4,7
83,4
100
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7.2. Majetek a závazky 2019

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. 2019
0
0
192
0
-192
3 065
0
1 033
2 021
11
3 065

k 31. 12. 2019
0
0
65
0
-65
6 926
0
2 251
4 669
6
6 926

k 1. 1. 2019
-180
45
-225
3 245
0
0
3 244
1
3 065

k 31. 12. 2019
-74
0
-74
7 000
0
388
6 612
0
6 926

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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