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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
právě listujete výroční zprávou občanského sdružení TREMEDIAS za rok 2012. Jejím
prostřednictvím bychom vás rádi seznámili s našimi aktivitami, kterým jsme se věnovali a
výsledky, které přinesly.
Mnoho neziskových organizací řeší v dnešní době otázku problematického financování svých
projektů a bohužel, ani my jsme nebyli výjimkou. I díky vám jsme ale vše zvládli a období
nejasností překonali. Zpětná vazba vás všech, že děláme naši práci dobře, je pro nás
nenahraditelná a velmi si ji ceníme.
Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně
přínosnou spolupráci a rozvoj našeho sdružení.

Mgr. Iva Macková
předsedkyně sdružení

O NÁS
Název občanského sdružení: TREMEDIAS
Sídlo: Třebíč, Tomáše Bati 1069
Detašované pracoviště: Havlíčkův Brod, Horní 3188
Kontakt: 739 967 323, info@tremedias.cz
Statutární zástupce: Mgr. Iva Macková
Hlavní činnost: poskytování mediace a supervize
Vedlejší činnost: vzdělávání dospělých (vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, firemní vzdělávání), grantové poradenství
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MEDIACE
Mediace je efektivní technika vyjednávání a řešení sporů, při níž profesionální prostředník
(mediátor) pomáhá stranám sporu obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat
způsob řešení jejich sporu. Cílem mediace je vyvážená, reálná a konkrétní dohoda, která
odráží možnosti, zájmy a potřeby obou stran. Prostřednictvím rodinné mediace mají rodiče či
partneři možnost dohodnout se, zlepšit své vztahy a vzájemnou komunikaci, transformovat
své konflikty a minimalizovat negativní dopad svých sporů na rodinu a děti. V tomto smyslu
funguje mediace jako prevence negativních dopadů konfliktů v rodině a jako podpora rodin a
jejich jednotlivých členů.
Projekt Rodinná mediace na Vysočině navázal na již zavedenou službu rodinné mediace
poskytovanou obyvatelům kraje Vysočina občanským sdružením TREMEDIAS od roku 2009.
Reagoval na potřebu rozšíření a zkvalitnění sítě služeb navazujících na sociální služby kraje
Vysočina. Cílem projektu bylo poskytovat osobám z cílových skupin mediaci v podobě přímé
práce s rodinou.
Součástí projektu bylo zajištění souvisejících propagačních aktivit a průběžné zvyšování
kvality poskytované služby. Mediaci poskytoval tým kvalifikovaných odborníků mediátorů.
Součástí týmu byl též PR pracovník a externí supervizor.
TREMEDIAS si kladl za cíl zajistit místní, časovou i finanční dostupnost mediace. Místní
dostupnost služby byla naplněna tím, že mediaci byla poskytována na dvou pracovištích v
kraji Vysočina - v Třebíči a v Havlíčkově Brodě. Časová dostupnost byla realizována v souladu
s principy mediace jako rychlé a efektivní techniky řešení sporů nabízíme klientům objednací
lhůty nejpozději do 14 dnů, průběžně celoročně.
Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina je dle statistik dlouhodobě regionem s vysokou
nezaměstnaností a nízkou úrovní příjmů, byla považována finanční dostupnost mediace za
klíčovou pro její efektivní využití potřebnými rodinami. Díky dotacím (Město Třebíč, kraj
Vysočina, MPSV), sponzorským darům (Fraenkische) a vlastnímu spolufinancování, mohla být
mediace poskytována klientům z cílové skupiny zdarma.
V rámci projektu bylo během roku 2012 uskutečněno celkem 108 přímých mediací. Uzavřeno
bylo 82 dohod, ve 26 případech nebylo možné dohodu uzavřít.

SUPERVIZE

V roce 2012 poskytovalo TREMEDIAS již čtvrtým rokem službu supervize pro oblast sociální
práce a sociálních služeb, a to jak v sektoru veřejné správy, tak i v neziskovém sektoru.
Ze statistických údajů vyplývá, že pravidelně na základě supervizního kontraktu byla tato
služba poskytována pěti týmům, a to v rozsahu 82 hodin pro 74 supervidovaných.
Nejpočetnějším týmem byla příspěvková organizace Paprsek, které provozuje pobytové
zařízení pro osoby s mentálním postižením. Nejdelší spolupráce v poskytování supervize je u
odboru sociálních věcí Městského úřadu Havlíčkův Brod, kde této služby pravidelně již čtyři
roky využívají především sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Naopak k
"nováčkům" ve využití supervize v roce 2012 patřil MěÚ Chotěboř.
U neziskových organizací pokračovala supervizní spolupráce s Pečovatelskou službou
Ivančice a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Jihlava.

VZDĚLÁVÁNÍ
Prevence kriminality – Zdravé město Třebíč
V roce 2012 realizovalo TREMEDIAS dva projekty v rámci sekundární prevence kriminality a
drogové problematiky prostřednictvím opakovaných cyklů vzdělávacích programů ve vazbě
ke specifickým cílovým skupinám obyvatel Třebíče.
První z projektů se věnoval cílovým skupinám osob se zdravotním postižením a seniorům v
projektu nazvaném "Chováme se bezpečně?" s dílčími tématy: jak se nestát obětí domácího
násilí, jak se bezpečně bránit, jak se vyhnout dluhům, jak sebou nenechat manipulovat a jak
se bezpečně chovat na internetu.
Druhý z projektů byl zaměřen na cílovou skupinu sociálně vyloučených maminek nezletilých
dětí, které se seznamovaly s novými informacemi z oblasti psychologie, trestního práva,
sociálního zabezpečení, bezpečného internetu a finanční gramotnosti prostřednictvím
projektu "Preventivně a lépe do života".
Cílem obou projektů bylo rozšířit znalosti a dovednosti osob z cílových skupin s aktuálními
trendy ve společnosti a minimalizovat jejich sociální ohrožení.

Motivační kurz – psychologie osobnosti pro Třebíčské centrum
TREMEDIAS v rámci 2. etapy projektu Třebíčského centra "Rodina - základ kariéry"
realizovalo „Motivační kurz" s obsahovým zaměřením na sociální komunikaci, psychologii,
motivaci, supervizi a orientaci na trhu práce.
Kurz byl založen na kombinaci přímé výuky s e-learning formou vzdělávání. Cílem kurzu bylo
rozšířit u účastnic znalosti specifických témat, ale i rozvoj dovedností nezbytných pro
uplatnění v pomáhajících profesích.

Letní škola nových trendů sociální práce III
V pořadí již pátý kurz letních škol sociální práce se uskutečnil v měsíci září 2012 v Třebíči pro
cílovou skupinu sociálních pracovníků veřejné správy a neziskového sektoru. Pětidenní
akreditovaný vzdělávací kurz MPSV ČR byl tematicky zaměřen na etická dilemata sociální
práce, psychohygienu v sociální práci, novela občanského zákoníku ve vazbě na sociální
práci, diagnostiku syndromu CAN, šetrnou sebeobranu a facilitaci případových konferencí.

PROJEKTY ESF

Projekt „Inovace vzdělávacích programů o.s. TreMediaS" je zaměřen na inovaci
vzdělávacích programů u cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách. V rámci projektu jsou týmem lektorů vytvářeny dva nové vzdělávací produkty
založené na e-learning formě vzdělávání v kombinaci s přímou výukou, které jsou obsahově
zaměřeny na aplikaci psychologie v sociální práci a sociálních službách. Klíčovými aktivitami
projektu je pilotní ověření kurzů ve spolupráci s organizacemi a osobami z cílových skupin.
Projekt je realizován od ledna 2011 do srpna 2013, který je financovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
1. pilotní ověření kurzu „Aplikace poznatků psychologie v sociální práci“ bylo realizováno
v období 1/2012-6/2012, přičemž úvodní setkání se uskutečnilo 15. 12. 2011 a jeho cílem
bylo seznámit účastníky kurzu s jeho organizačním zajištěním a především s formou on-line
vzdělávání prostřednictvím Internetu. Kurz byl zajišťován lektorským týmem složeným z Mgr.
Vladimíry Jůzové, Mgr. Ivy Mackové, Mgr. Aleny Dzurňákové, Mgr. Moniky Šmardové a Ing.,
Mgr. Ivo Vítka. Účastníci 1. pilotního ověření kurzu působí v různých organizacích kraje
Vysočina, jedná se o 20 sociálních pracovnic/pracovníků, kteří vykonávají svoji činnost ve
státní správě i neziskovém sektoru. Organizace státní správy jsou zastoupeny 11 účastníky z
Magistrátu města Jihlavy, MěÚ Třebíč, MěÚ Telč a MěÚ Žďár nad Sázavou. Z neziskového
sektoru se kurzu účastní 9 sociálních pracovníků/pracovnic Oblastní charity Třebíč, Oblastní
charity Havlíčkův Brod, Svazu neslyšících a nedoslýchavých Jihlava, Aply Jihlava a Spektra
Vysočiny. O účast v pilotním ověření kurzu projevilo zájem více sociálních pracovníků, než
bylo možné z kapacitních důvodů přijmout.
V období od ledna do června 2012 osoby z cílové skupiny sociálních pracovníků ověřovaly
funkčnost produktu – kurzu vytvořeného v prostředí LMS Moodle. Kurz byl organizován tak,
že se účastníkům kurzu postupně zpřístupňovalo deset odborných témat, přičemž u každého
z témat měli účastníci k dispozici studijní oporu, prostřednictvím které získávali znalosti

nezbytné pro splnění korespondenčních úkolů a průběžných testů. Plnění korespondenčních
úkolů i testů si časovali účastníci dle svých možností distanční formou vzdělávání v on-line
prostředí. K jednotlivým korespondenčním úkolům dávali lektoři účastníkům zpětnou vazbu
nejen v prostředí LMS Moodle, ale i při osobních setkáních. Každé z dílčích témat mělo
pětihodinovou časovou dotaci pro přímou výuku, ve které byla témata konzultována a
doplňována nácvikem dovedností, skupinovými technikami či sdílením příkladů dobré praxe.
Účastníci pilotního kurzu průběžně poskytovali lektorům zpětnou vazbu k nové formě
vzdělávání. Poznatků z pilotního ověření kurzu od sociálních pracovníků i lektorů samotných
bylo využito pro optimalizaci kurzu, který bude i nadále nabízen jakožto produkt občanského
sdružení TREMEDIAS pro sociální pracovníky v rámci rozšiřování jejich kvalifikace. Pro
potenciální účastníky kurzu je podstatná také informace, že kurzu byla udělena akreditace
MPSV ČR.

Druhý projekt Evropského sociálního fondu „Obchodní němčina on-line“ si kladl za cíl
vytvořit interaktivní produkt v podobě odborného kurzu obchodní němčiny s potenciálem
využitelnosti ve firemním prostředí. I tento vzdělávací produkt měl kromě klíčové aktivity
tvorby odborného jazykového kurzu vytvořeného v prostředí LMS Moodle za cíl jeho pilotní
ověření na osobách z cílové skupiny. Projekt byl založen na partnerství se Západomoravskou
vysokou školou Třebíč s obdobím realizace leden 2011 až březen 2013. Od září 2012
probíhalo pilotní ověření na skupině osob dalšího vzdělávání působících ve firemním
prostředí Kraje Vysočina.

GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
V rámci aktivity grantového poradenství se občanské sdružení TREMEDIAS v roce 2012
spolupodílelo na realizaci projektu Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - krajské
organizace Vysočina "Podpora vstupu na trh práce osobám se sluchovým postižením".
Cílem dvouletého projektu je vytvoření podmínek specifického vzdělávání a vstupu na trh
práce osobám z cílové skupiny v kraji Vysočina. Osoby se sluchovým postižením mají
možnost se zapojit do klíčových aktivit v podobě motivačního kurzu (sociální a komunikační
dovednosti, základy finanční gramotnosti, sociálně-právní minimum), mají příležitost
absolvovat kurz autoškoly či specifické rekvalifikační kurzy. Na vzdělávací aktivity navazují
aktivity podporující vstup na trh práce s nástupem na nově vytvořená pracovní místa u
zaměstnavatelů v kraji Vysočina. Členové o.s. TREMEDIAS se spolupodílejí na realizaci
projektu jakožto členové projektového týmu na pozici manažera projektu a supervizora.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
V roce 2012 dosáhlo občanské sdružení TREMEDIAS výnosů ve výši 2.268.479,- Kč, přičemž
tržby z prodeje služeb (vzdělávání, supervize, grantové poradenství) činily 302.930,- Kč,
ostatní výnosy ve výši 1.965.549,- Kč tvořily dotace ESF a státního rozpočtu ČR, MPSV ČR,
Krajského úřadu Kraje Vysočina a Města Třebíče.

A co dodat na závěr? Nejspíše sdělení, že na konci roku 2012 změnilo občanské sdružení
TREMEDIAS své sídlo a přestěhovalo se v Třebíči do nových prostor na ul. Tomáše Bati, kde
má k dispozici jak kancelářské zázemí, tak i prostory pro vzdělávací, mediační, supervizní či
facilitační aktivity včetně nových aktivit pracovní integrace osob se zdravotním hendikepem.
Ale to již bude jiný příběh, příběh roku 2013, ve kterém se s Vámi těšíme na setkání 

