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1. O NÁS
TREMEDIAS, spolek
Sídlo:
Kontakt:
Statutární zástupce:

Třebíč, Tomáše Bati 1069
+420 739 967 323, info@tremedias.cz
Mgr. Iva Macková
IČ: 22731946

Hlavní činnost: poskytování mediace, supervize a facilitace.
Vedlejší činnost: vzdělávání dospělých (vzdělávání sociálních pracovníků,
vzdělávání pracovníků v sociálních službách, firemní vzdělávání), grantové
poradenství.
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2. ÚVODNÍ SLOVO
Proměna občanského sdružení ve spolek přinesla v osmém roce existence
TREMEDIAS i jistou proměnu ve vnímání formy nabízené podpory založené kromě
jiného na využití poradenského přístupu více směrem k přístupům přímé podpory
otevírající potenciál klienta.
Profesní zkušenosti týmu TREMEDIAS jsou postupně úročeny v další profesní
růst a nadhled, který se snažíme předávat dál v souladu s posláním spolku
a prioritou směřující k rozvoji sociální práce. Ve svých činnostech nabízíme
cílovým skupinám sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách
a osobám se sociálním či zdravotním znevýhodněním, možnost vstoupit na naši
pomyslnou loď podpory, kdy využitím našich služeb mohou dočasným společným
plutím na jedné lodi zlepšit kvalitu svého profesního nebo osobního života.
V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí býti tvůrci svého
života a řídit samostatně svoji životní loď.
V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat
formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím vzdělávání, supervizí, mentorinku,
facilitací, poradenství, mediací, terapií či koučování.

Mgr. Iva Macková
předsedkyně TREMEDIAS, spolek
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3. SUPERVIZE
V roce 2016 poskytovaly službu supervize v oblasti sociální práce supervizorky
TREMEDIAS v rámci veřejné správy na orgánech sociálně-právní ochrany dětí
na Magistrátu města Brna či na Městských úřadech:


Velké Meziříčí,



Mikulov,



Pohořelice,



Ivančice,



Moravské Budějovice,



Moravský Krumlov.

V oblasti sociálních služeb byla supervize poskytována organizacím
Portimo, o. p. s. Nové Město na Moravě - středisko raná péče, Pečovatelská služba
Ivančice a Svazu neslyšících a nedoslýchavých Krajská organizace Jihlava.
Supervidovaní, tj. sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách,
nejčastěji využívali případových supervizí sdílených ve skupině či týmu. Četným
zaměřením supervize bylo zaměření na klienta, následně na sociálního
pracovníka, systém a tým. V případových tématech převažovala témata vztahů
supervidovaných a klientů, dilemata přístupů ke specifickým klientům (např.
manipulativní, agresivní, s duševním onemocněním, pod vlivem psychotropních
látek), hranic spolupráce supervidovaných, témat zodpovědnosti aktérů, témata
konfliktů rolí sociálních pracovníků (podpora/výkon moci), dilemata vhodnosti
způsobů intervence u klientů, hranice součinnosti organizací v síti návazných
služeb a multidisciplinární spolupráce.
Supervizorkám se osvědčovala vizualizace témat za využití flipchart záznamu, kdy
za spoluúčasti supervidovaných zpřehledňovala jejich sdělení, např. mapy rodiny,
zachycení vztahů v širší rodině, v systému návazných služeb či k prostému
zpřehlednění supervizní zakázky s možnostmi řešení. K náhledu na témata
supervidovaných používaly supervizorky techniky mentálního mapování,
transakční analýzy (oběť, zachránce, perzekutor), poznatků systemického vedení
týmů či rodiny, komunikačních či inspiračních karet, sady projektivních koláží
apod. Zkušeností zažitých se supervizními technikami mohou supervidovaní
využívat i v přímé práci s klienty.
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Supervidovaní nejčastěji ve zpětných vazbách směrem k přínosům volí slova:
podpora, náhled, zpřehlednění, inspirace, nový pohled, řešení, týmová spolupráce,
ocenění, poradenství, vzdělávání, konfrontace, vizualizace, důvěra, bezpečí;
či sousloví charakteru: nestranný pohled, rozkrytí profesní (týmové) slepoty,
prevence vyhoření, odlehčení od zátěže, nejsem v tom sám – mohu se podělit
o zátěž, cením si inspirací ostatních v týmu
Ze zpětných vazeb supervidovaných i vlastního vnímání supervizorek
je jednoznačně nejvíce ceněná podpůrná funkce supervize následovaná vzdělávací
funkcí a funkcí řídící, respektive sebeřídící, kdy sociální pracovníci aplikují
výstupy ze supervize ve své profesní praxi, a to jak v zájmu klientů, tak i v zájmu
svém.
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4. VZDĚLÁVÁNÍ
Již osm let realizuje tým TREMEDIAS vzdělávací programy s akreditací MPSV pro
cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V roce
2016 absolvovalo kurzy celkem 110 sociálních pracovníků, a to v otevřených
kurzech či v kurzech realizovaných na zakázku pro jednotlivé týmy. Své profesní
kompetence rozvíjeli sociální pracovníci v osvědčených kurzech s obsahovým
zaměřením na základy mediace a základy krizové intervence. Nově byly
účastníkům nabízeny kurzy s obsahovým zaměřením na koučovací přístup v praxi
sociální práce, základy správního řízení na úseku OSPOD, využití socioterapie při
práci s dítětem a rodinou či základy metod práce s lidmi s duševním
onemocněním. Ze strany sociálních pracovníků bylo po absolvování kurzů ceněno
především propojování teorie s praxí včetně rozvoje dovedností inovativních metod
či technik přímé práce s klienty včetně sdílení příkladů dobré praxe. Ze strany
lektorů byla často pozitivně hodnocena angažovanost a aktivita účastníků kurzů,
jejich zapojování do řízené diskuse, ochota k řešení modelových situací či nácviku
specifických dovedností s chutí rozvíjet přímou práci s klienty.
V roce 2016 zpracovával tým lektorů TREMEDIAS nové žádosti o vzdělávací
programy, které byly ze strany MPSV schválené, čímž se rozšířilo portfolio nově
nabízených programů například o témata facilitace skupinových setkání,
mentorink v sociální práci, aplikace prvků arteterapie v sociální práci či na řešení
orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží. Cílem týmu TREMEDIAS bylo
a stále i je rozvíjet obor sociální práce o inovativní metody přímé práce s klienty,
které je možné označit za podpůrné přístupy zkompetentňujícími klienty.
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5. FACILITACE
V průběhu roku 2016 TREMEDIAS poskytoval facilitace skupinových jednání
různých subjektů. Nejvíce se věnoval facilitacím případových konferencí
svolávaných orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pro 11 orgánů SPOD v Kraji
Vysočina a pro 5 orgánů SPOD v Jihomoravském kraji bylo realizováno celkem
99 případových konferencí.
Tato služba je poskytována již pátým rokem a postupně se etablovala do sociální
práce v rámci SPOD na jednotlivých městských úřadech v kraji Vysočina a v JM
kraji. V tomto období došlo k rozšíření týmu facilitátorů, aby bylo možné
obsáhnout poptávku jednotlivých orgánů SPOD.
S klíčovými pracovníky jednotlivých orgánů SPOD byl před realizací a zadáním
termínu případové konference konzultován cíl případové konference, přizvání
zainteresovaných odborníků na případovou konferenci a její vhodnost
v konkrétním případě ohroženého dítěte. Facilitátoři případových konferencí byli
v rámci projektu podpořeni odborným vzděláváním zejména v oblasti komunikace
a facilitace, aby byla udržena vysoká odborná úroveň jejich práce.
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6. PRORODINNÉ AKTIVITY
TREMEDIAS se prostřednictvím většiny svých aktivit snaží přímo nebo nepřímo
podporovat fungování rodiny, zvyšovat rodičovské kompetence rodičů a jejich
zodpovědnost. Pomocí různých služeb působí preventivně proti negativním jevům
v rodině, podporuje komunikaci rodičů a dětí i zdravé vztahy v rodině.
Stěžejními činnostmi, které byly z balíčku prorodinných aktivit v loňském roce
nejvíce využívány, byly rodinné mediace, poradenství při řešení konfliktu, sociálně
-právní poradenství a rodinné terapie. Realizovány byly mimo jiné
i prostřednictvím dvou projektů, jejichž aktivity byly podpořeny dotací MPSV
z oblasti Rodina.

V roce 2016 jsme v rámci prorodinné aktivity realizovali dva projekty:



Komplexní podpora rodiny na Vysočině
Podpora ohrožených dětí ORP Třebíč, Velké Meziříčí a Moravské Budějovice
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6.1. PROJEKT „KOMPLEXNÍ PODPORA RODINY NA VYSOČINĚ“
Stěžejním cílem projektu, realizovaného díky finanční podpoře MPSV ČR z oblasti
Rodina a Kraje Vysočina, byla komplexní pomoc a podpora rodinám s dětmi
preventivními aktivitami v podobě posilování rodičovských kompetencí,
zkvalitňování rodinných vztahů a předcházení ohrožování těchto rodin. K naplnění
cíle docházelo průběžně po dobu realizace projektu prostřednictvím klíčových
aktivit v podobě poskytování odborného individuálního poradenství, socioterapie
a dále
realizováním
krátkodobých
vzdělávacích
seminářů
zaměřených
na slaďování profesního a rodinného života a řešení konfliktů v rodině. Klienti
z řad podpořených osob měli možnost volit ve vazbě na své potřeby metodu
podpory od individuální přes párovou, rodinou až po skupinovou. Podpora rozvoje
klienta byla založena na nedirektivním a partnerském přístupu využívajícím
potenciál klienta, jeho aktivní zapojení do procesu řešení nepříznivé životní
situace.
Poradenství poskytoval tým 4 poradců (psychosociální, rodinný, právní a finanční)
a 1 socioterapeut, kdy za dobu realizace projektu (12 měsíců) bylo poskytnuto
celkem 282 přímých poradenských intervencí.
Nejčastějším tématem 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 a rodičů s dítětem), tak
vztahů majetkových (vypořádání SJM, výživné a pokrytí potřeb nezletilých dětí).
Dílčí aktivitou projektu bylo vytvoření sdíleného pracovního prostoru pro nezávislé
profesionály (coworking).
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6.2. PROJEKT „PODPORA OHROŽENÝCH DĚTÍ ORP TŘEBÍČ,
VELKÉ MEZIŘÍČÍ A MORAVSKÉ BUDĚJOVICE“
Stěžejním cílem projektu, realizovaného po celý rok 2016, byla ochrana práv dětí
a posilování rodičovských schopností a kompetencí jejich rodičů tak, aby tato
práva dokázali sami zabezpečovat. Realizací aktivit došlo k vytvoření propojené
sítě místně, finančně a časově dostupných služeb pro rodinu a dítě v evidenci
OSPOD Třebíč, Velké Meziříčí a Moravské Budějovice. Klíčové aktivity byly
využívány dle aktuálních potřeb rodin a dětí na základě předchozích konzultací
s klíčovými sociálními pracovníky. K naplnění cíle docházelo průběžně po dobu
realizace projektu prostřednictvím klíčových aktivit v podobě asistovaného
předávání dětí, koučování, právního poradenství, rodinné terapie, zjišťování
názoru dítěte a hájení jeho potřeb, zvládání konfliktů v rodině prostřednictvím
psychosociálního poradenství. Klienti z řad podpořených osob měli možnost volit
ve vazbě na své potřeby podporu individuální, párovou, či rodinnou. Tato podpora
rozvoje klienta byla založena na nedirektivním a partnerském přístupu
využívajícím potenciál klienta a jeho aktivním zapojení do procesu řešení
nepříznivé životní situace.
Realizační tým projektu byl sestaven ze 4 profesionálů, jež poskytovaly
erudovanou podporu a pomoc všem osobám z cílové skupiny a pro svoji podporu
využívali odborné supervize a vzdělávání. Celkem bylo za dobu realizace projektu
poskytnuto 306 přímých intervencí. Projekt byl finančně podpořen MPSV ČR
z oblasti Rodina a Městem Třebíč.
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7. PROJEKT „RODINNÉ KRUHY“

Projekt Rodinných kruhů na Vysočině, který byl původně ze strany TREMEDIAS
realizovaný v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016, získal díky finančním zdrojům
MPSV a Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska podporu pro dodatkové
aktivity v období od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017. I nadále tak byla v roce 2016
realizována setkání rodinných kruhů pro řešení nepříznivých životních situací
aktivizující potenciál klientů a jejich rodinných příslušníků – celkem
se uskutečnilo 7 kruhových setkání a podporu získalo 12 dětí. V daném období
proběhly také dva plánované workshopy pro sociální pracovníky na téma
„Motivace rodiny pro RK“ a „Motivace dítěte pro účast na RK“.
V roce 2016 byl zároveň vytvořen
první videospot pro sociální
pracovníky.
Tento
videospot
poslouží k přenosu informací
o možnostech
využití
nových
metod sociální práce – realizace
kruhových setkání.
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8. PROJEKT „PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V KRAJI
VYSOČINA“
V posledním čtvrtletí roku 2016 započala realizace dvouletého projektu s názvem
Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina. Projekt směřuje
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 jsou zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují
sociální, rodinné nebo zdravotní problematice. V daném projektu se jedná
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 postupně docházelo v druhé polovině
roku 2016 ke zvyšování kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými
sociálním vyloučením. Profesní kompetence osob z cílové skupiny byly a postupně
budou v období let 2017 - 2018 zvyšovány prostřednictvím klíčových aktivit
v podobě vzdělávání, supervize a mezioborové spolupráce.
V období září až prosinec 2016 využily osoby z cílové skupiny podpory svého
profesního rozvoje aktivní účastí ve vzdělávacích programech s akreditací MPSV
ČR s obsahovým zaměřením na základy mediace, základy krizové intervence,
případové konference a specifika jednání s osobami se zdravotním postižením.
V rámci klíčové aktivity supervize sociální práce byla od září 2016 realizovaná
supervize formou skupinovou a individuální, a to především pro zaměstnance
jednotlivých pracovišť - obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v kontextu
výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Postupně byl vytvářen prostor i pro
supervizní setkání propojující
so ci áln í p ra co v ní ky r eg io nu
se specifickým zaměřením na výkon
terénní sociální práce, výkon
náhradní rodinné péče, výkon
pozice kurátora pro dospělé či pro
mládež.
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V supervizních setkáních byla účastníky oceňována možnost osobního setkání
zaměstnanců veřejné správy vykonávajících specializovanou funkci, možnost
sdílení a předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti v tématech, která jsou
aktuální a často dilematická.
Třetí klíčová aktivita v podobě mezioborové spolupráce byla v roce 2016
příležitostí k prvotnímu nastavení spolupráce včetně možnosti sdílení příkladů
dobré praxe účastí na workshopech mezioborové spolupráce. Osoby z cílové
skupiny se také začaly spolupodílet na tvorbě databáze organizací mezioborové
spolupráce „Síť Vysočina“ s následnou možností využívat internetové portálu
nabídky a poptávky služeb navazujících na výkon sociální práce veřejné správy
propojující veřejnou správu a neziskový sektor.
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9. UDRŽITELNOST PROJEKTŮ
V roce 2016 pokračovala v rámci udržitelnosti realizace tří projektů financovaných
z OP VK, a to konkrétně:

9.1. Inovace vzdělávacích programů o.s. TreMediaS:
V roce 2016 proběhlo již třetí období udržitelnosti projektu. V průběhu roku
docházelo k pravidelnému využívání multimediální učebny, která byla zřízena
za pomoci prostředků fondů EU. V daném období byly nabízeny dva vzdělávací
kurzy s názvem Aplikace poznatků psychologie v sociálních službách a Aplikace
poznatků psychologie v sociální práci. Ani jeden kurz nebyl z důvodu nízkého
zájmu zahájen. Nicméně materiály z těchto kurzů byly využívány lektorkami pro
profesní rozvoj osob z cílových skupin.

9.2. Obchodní němčina on-line:
V roce 2016 proběhlo již třetí období udržitelnosti projektu. V tomto období byl
vzdělávací kurz obchodní němčiny nabízen od 1. 9. 2015. Kurz ovšem z důvodu
nízkého zájmu účastníků nebyl otevřen a bude nabídnut opětovně v dalším
období udržitelnosti projektu. I nadále byl v rámci třetího období udržitelnosti
zachován LMS Moodle s vytvořeným e-learningovým kurzem obchodní němčiny.

9.3. Vstupte do světa business angličtiny:
V roce 2016 proběhlo druhé období udržitelnosti projektu. V roce 2016 byl
vzdělávací program pouze aktivně nabízen na webových stránkách TREMEDIAS.
Jeho realizace byla ovšem plánovaná až na první čtvrtletí roku 2017.
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10. PODPORUJÍ NÁS

Naše činnost a projekty jsou podporovány:


Městem Třebíč.



Krajem Vysočina.



Norskými fondy.



Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.



Ministerstvem práce a sociálních věcí.



Evropským sociálním fondem v ČR.



Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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11. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016

11.1 NÁKLADY A VÝNOSY 2016

Náklady (v tis. Kč)
Položka
Spotřebovaný materiál
Spotřebované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Hlavní
Hospodářská
Celkem
činnost
činnost
229
0
229
481
0
481
2721
0
2721
6
0
6
735
0
735
15
0
15
4187

0

%
5,5
11,4
65,0
0,2
17,5
0,4

4187 100,00

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
683
0
683
214
0
214
0
0
0
32
0
32
2763
0
2763
3692
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0

%
18,5
5,8
0
0,9
74,80

3692 100,00
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016

11.2. MAJETEK A ZÁVAZKY 2016

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. 2016
44
0
192
0
-148
1412
0
787
605
20

k 31. 12. 2016
30
0
192
0
-162
3090
0
2274
796
20

1456

3120

k 1. 1. 2016
-86
4
-90
1542
0
23
1519
0

k 31. 12. 2016
-581
4
-585
3701
0
14
3674
13

1456

3120

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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11.3. PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY 2016

Poskytovatel
Dary od fyzických osob
Platby na účet
Dotace
Celkem

Běžné období
31 505,2 474 166,2 763 000,5 268 671,-
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TREMEDIAS, spolek
Tomáše Bati č. 1069
674 01 Třebíč
IČ: 22731946

Tel.: +420 739 967 323
E-mail: info@tremedias.cz
www.tremedias.cz
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