Výroční zpráva 2017
TREMEDIAS, spolek

Výroční zpráva 2017, TREMEDIAS, spolek

Obsah
1. Úvod ....................................................................................................... 3
2. Mediace .................................................................................................. 4
3. Supervize ................................................................................................ 5
4. Vzdělávání ............................................................................................... 7
5. Facilitace ................................................................................................. 9
6. Prorodinné aktivity ................................................................................ 10
6.1. Cílená podpora ohrožených dětí v kraji Vysočina ......................... 10
6.2. Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině ................................ 11
6.3. Rodinné kruhy ........................................................................... 12
7. Projekt „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina“ ......... 13
8. Projekt RESTART PRÁCE aneb cesta k novému pracovnímu životu ......... 16
9. Hospodářský výsledek 2017 ................................................................. 17
9.1. Náklady a výnosy 2017 ............................................................... 17
9.2. Majetek a závazky 2017 .............................................................. 18

Výroční zpráva 2017, TREMEDIAS, spolek

1. Úvod
„I cesta je cíl“ … tým TREMEDIAS, působící v oblasti sociální práce, 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.
V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem
objevovat formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím mediací, supervizí,
vzdělávání, facilitací, terapií, mentorinku či koučování. V těchto různých
formách podpory rádi využíváme kreativních možností.
V roce 2017 vznikla sada inspiračních karet „ZNAČKOVÉ KARTY
s TREMEDIAS na cestách životem“ a to spontánními reálnými fotozáznamy
síly přítomného okamžiku, uvědoměním si, že v našich životech jsme stále
na cestě, že je někdy fajn se pozastavit, rozhlédnout se, kde právě na své
cestě stojíme, kam směřujeme, kam chceme či toužíme jít. Inspirační karty
mohou využívat dospělí, ale i děti a mladiství, mohou najít uplatnění
v podpoře jednotlivců, párů, rodin, skupin či pracovních týmů. Jedná
se o sadu 50 karet, které pojí symbol turistické značky nacházející
se v různém prostředí. Jedna z nich byla pořízena mimo českou krajinu …
Nabízí se otázka, z jakého důvodu byla výjimečná karta do sady zařazena?
Odpovědí může být, že v koučovacím přístupu využíváme výjimky jako
návratu do pozitivní minulosti, tedy využití minulé příznivé zkušenosti
z naší životní cesty pro cestu současnou a především budoucí.
Přejeme vám mnoho inspirací
TREMEDIAS na cestách životem :-)

NEJEN

Tým TREMEDIAS
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2. Mediace
Tým mediátorů TREMEDIAS poskytuje především rodinnou mediací. Jejím
cílem 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. Pro mnohé rodiče se jedná o první významnou příležitost
vést spolu rozhovor jiným způsobem, než na jaký byli dosud zvyklí.
V roce 2017 poskytli 4 mediátoři celkem 93 mediací, přičemž průměrná
délka trvání jedné byla 3 hodiny. Celkově bylo uzavřeno 87 mediačních
dohod a 6 dohod o nedohodě.
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3. Supervize
Supervize jakožto forma profesní podpory sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách byla členy týmu TREMEDIAS
realizována v roce 2017 v těchto organizacích:
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, Portimo - raná péče
Nové Město na Moravě, Portimo - centrum primární prevence Nové Město
na Moravě, Pečovatelská služba Ivančice, Centrum pro neslyšící
a nedoslýchavé Jihlava, Pečovatelská služba DIANA Třebíč, TyfloCentrum
Jihlava, ADAPTA Jihlava, SOVY Jihlava, Magistrát města Brna, OSPOD
Moravský Krumlov, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Boskovice
a OSPOD Žďár nad Sázavou.
Supervizní působení spolku TREMEDIAS se zaměřovala nejen na místo
dopadu Kraje Vysočina, ale i Jihomoravského a Pardubického kraje.
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Členové supervizního týmu využívali pro svoji supervizní činnost
základních principů a funkcí: podpory, vzdělávání a sebeřízení. Nejčastěji
využívanou formou supervize byla supervize případová sdílená ve skupině
či týmu, dále pak supervize týmová a individuální. U supervizních setkání
byla supervidovanými oceňována schopnost supervizorek reagovat
na potřeby sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách,
otvírání možností nových pohledů či nadhledu na vedení případu, vztahy
s klienty či vztahy v týmu. Pozitivně hodnoceny byly kreativní techniky
využívané v procesu supervize v podobě inspiračních karet, využití prvků
systemiky či náhledu na vztahové jevy v kontextu dramatického
trojúhelníku s rolemi manipulátor, oběť a zachránce.
Velmi kladně byla hodnocena možnost profesního propojení sociálních
pracovníků s různými specializacemi ve veřejné správě skrze supervize
v projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina“, který
nabízel možnost sdílení sociálních pracovníků z regionu ve specializaci
na výkon pozice kurátora pro mládež, terénního sociálního pracovníka
či pracovníka náhradní rodinné péče.
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4. Vzdělávání
V roce 2017 bylo vystaveno ze strany spolku TREMEDIAS celkem
126 osvědčení za úspěšné absolvování kurzů s akreditací MPSV ČR.
Jednalo se o vzdělávání podporující profesní rozvoj sociálních pracovníků
veřejné správy i neziskového sektoru s obsahovým zaměřením na: facilitaci
skupinových setkání, využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem,
na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží, aplikaci prvků
arteterapie v sociální práci, základy metod práce s lidmi s duševním
onemocněním, koučovací přístup v praxi sociální práce a praktické
kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky. Nejčetněji
absolvovaným kurzem byl vzdělávací program koučovacího přístupu
v praxi sociální práce, který absolvovalo celkem 24 sociálních pracovníků/
sociálních pracovnic. Kurz nabízel možnosti zkompetentňování klientů
a hledání řešení nepříznivých životních situací ve zdrojích klientů. Ve své
podstatě všechny vzdělávací programy směřovaly k podpoře rozvoje
sociálních pracovníků s přesahem k rozvoji a posilovaní kompetencí jejich
klientů. Vzdělávací programy spojovalo i jejich pojetí založené
na kombinaci prožitků s teorií a vazbou na přímou práci s klienty v oblasti
sociální práce.
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Členové lektorského týmu byli účastníky kurzů opakovaně kladně
hodnoceni za své profesní zkušenosti, schopnosti předávat své odborné
znalosti a dovednosti s aplikací do praxe sociální práce. Ceněna byla
partnerská spolupráce ve vztahu účastník a lektor, profesní podpora,
empatie či schopnost lektorů reagovat na potřeby vzdělávaných.
Místem realizace vzdělávacích aktivity byly prostory v sídle TREMEDIAS,
areálu Na Pilce u Okříšek, areálu Radostova v Luhačovicích, Městského
úřadu v Třebíči, Městského úřadu v Poličce a Českého červeného kříže
v Ústí nad Orlicí. S místem vzdělávacích aktivit byli členové lektorského
týmu schopni a ochotni se přizpůsobit potřebám sociálních pracovníků.
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5. Facilitace
V roce 2017 facilitátoři spolku TREMEDIAS facilitovali nejen Případové
konference a Rodinné kruhy, ale i setkání, které vycházely z principů tzv.
skupinových konferencí. Tento způsob práce s komunitou je rozšířen
převážně v Anglosaských zemích. V našich podmínkách se využívá
především proto, že je zde dán prostor pro odpovědnost za své chování
a rozhodování komunitě.
Největší díl facilitací byl v roce 2017 realizován facilitováním Případových
konferencí, které jsou svolávány orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pro
14 orgánů SPOD v Kraji Vysočina a pro 4 orgány SPOD v Jihomoravském
kraji bylo realizováno celkem 64 Případových konferencí. Tato služba
je poskytována již sedmým rokem a stala se součástí sociální práce v rámci
SPOD na jednotlivých městských úřadech v kraji Vysočina a v JM Kraji.
Tým facilitátorů je stabilní. Důraz je kladen jednak na rozšiřování
dovedností facilitace formou vzdělávání a také na strukturu procesu
Případových konferencí v jejich různých typech. Jako inovativní prvky,
které jsou našimi facilitátory realizovány, je příprava a zapojení dítěte
do procesu a realizace Případových konferencí.
Facilitátoři se podílí i na vzdělávání
sociálních
pracovníků
MěÚ
na Vysočině i v JM kraji v oblasti
facilitačních dovedností a principů
Případových konferencí. Bonusem
této
spolupráce
je
jednotné
nahlížení na konkrétní případy,
které se následně realizují v praxi.
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6. Prorodinné projekty
6.1. Cílená podpora ohrožených dětí v kraji Vysočina
Projekt „Cílená podpora ohrožených dětí v kraji Vysočina“ byl realizovaný
po celý rok 2017 zejména díky poskytnutí dotace MPSV ze státního
rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2017. Byl určen pro odbornou
podporu klientů z cílové skupiny rodin dětí náležejících do §6 zákona
o sociálně-právní ochraně dětí a do místní působnosti ORP Třebíč, Velké
Meziříčí a Moravské Budějovice. Ve svých klíčových aktivitách směřoval
k podpoře ochrany práv dětí a posilování rodičovských kompetencí v této
oblasti. Aktivity byly ve svém obsahu soustředěny zejména na posílení
možnosti dětí vyjádřit svůj názor a potřeby v oblastech, které se je přímo
dotýkají (zejména v rodičovském konfliktu) s důrazem na jejich vyslyšení
a zapracování do celkové podoby řešení konfliktu. Rodiče v hojné míře
využívali především intenzivního poradenství zaměřeného na řešení,
rodinné terapie a koučování. Docházelo tak k posílení jejich rodičovských
kompetencí a obnovení vzájemné důvěry mezi členy rodiny.
Podporu poskytoval tým 3 poradců (psychosociální a právní), terapeuta
a kouče, kdy celkem za dobu realizace projektu bylo aktivitami podpořeno
55 rodin. Celkem bylo poskytnuto 206 přímých intervencí.
Nejčastějším tématem napříč všemi projektovými aktivitami bylo
uspořádání vztahů rozvedených, rozvádějících se a odloučeně žijících
rodičů, konkrétně zejména svěření dítěte do péče, styk s dítětem, předávání
dětí, nastavení komunikace mezi rodiči.
Další aktivitou projektu byl rozvoj případové spolupráce
v podobě 6 uskutečněných multidisciplinárních setkání
v konkrétních případech ohrožených dětí a jejich rodin.
Cílem bylo zmapování situace dítěte, potažmo rodiny,
vyhodnocení rizik a hledání konkrétních forem podpory,
které odpovídaly jejich potřebám.
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6.2. Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině
Projekt „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině“ byl též podpořen
dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2017.
Cílem byla podpora klientů z cílové skupiny rodin s dětmi žijících
na Vysočině a ocitajících se v ohrožení. Ve svých klíčových aktivitách
směřoval k podpoře harmonického rodinného prostředí a obnovení
přirozených funkcí rodiny prostřednictvím průběžného posilování
rodičovských kompetencí a podporou při zajišťování kvalitního výkonu
rodičovství. Aktivity byly ve svém obsahu soustředěny na posílení
rodičovských kompetencí prostřednictvím poradenského procesu,
a to v oblasti právního poradenství a poradenství při řešení konfliktů
v rodině, sociální terapie a tréninku sociálních a komunikačních
dovedností, psychoterapeutické podpory a dále prostřednictvím
svépomocných skupin vytvářených k podpoře osob v náročných životních
situacích umožňujících sdílení ve skupině za kontinuální podpory
psychoterapeuta.
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). Svépomocné skupiny byly vytvořeny na základě
identifikovaných témat, jednalo se např. o klienty s výskytem vícečetných
rizik (souběh výskytu domácího násilí a rozvodového a opatrovnického
řízení), kdy skupiny využívaly pod vedením psychoterapeuta sdílení
vlastního potenciálu pro řešení nepříznivých životních situací.
Další aktivitou projektu bylo vytvoření sdíleného pracovního prostoru pro
nezávislé profesionály (coworking).
Podporu poskytoval tým 4 poradců (psychosociální a právní),
1 psychoterapeuta a 2 socioterapeutů, kdy celkem za dobu realizace
projektu bylo pracováno s 67 rodinami a to prostřednictvím 230 přímých
intervencí.
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6.3. Rodinné kruhy
Projekt „Rodinné kruhy“ realizovaný TREMEDIAS v období let 2015 - 2016
pokračoval i v prvních čtyřech měsících roku 2017, a to prostřednictvím
dodatkové aktivity, která byla podpořena příspěvky MPSV a dále z Grantu
Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Stěžejním cílem projektu byla i nadále
široká rodinná setkání - rodinné kruhy, uskutečňovaná ke společnému
řešení nepříznivých životních situací. Cílem kruhových setkání bylo
posílení kompetencí a podpory klientů při nalézání řešení nepříznivých
životních situací za využití přirozených zdrojů primární i širší rodiny.
Klíčové aktivity původního projektu přispěly především k zavedení
inovativní metody sociální práce v podobě Rodinných kruhů, doplňované
o zjišťování názoru dítěte a jeho podpory prostřednictvím osoby
podporovatele. Návazné aktivity projektu přinesly především zefektivnění
výkonu přímé práce s klienty, tj. s dětmi a členy rodiny, s důrazem
na individuální přípravu klientů do rodinných setkání, včetně zapojení
širšího okruhu členů rodiny. Je možné konstatovat, že byl naplněn
očekávaný výsledek dodatkových aktivit, kdy byla zefektivněna činnosti
rodinných kruhů vytvářením většího prostoru pro individuální přípravu
klientů (děti, mladiství, dospělí) a zapojování většího počtu osob z širší
rodiny či komunity do rodinných setkání. Realizace rodinných kruhů na
Vysočině byla postupně aplikovaná do všech částí regionu, tj. do všech
patnácti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s výkonem sociálněprávní ochrany dětí v Kraji Vysočina.
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7. Projekt „Profesionalizace sociálního
začleňování v Kraji Vysočina“
Po celý rok 2017 pokračovala realizace projektu Profesionalizace sociálního
začleňování v Kraji Vysočina, jehož cílem je podpora přímé sociální práce
prostřednictvím nástrojů rozvoje s podpory profesního potenciálu
sociálních pracovníků účastní na kurzech akreditovaného vzdělávání,
poskytováním přímé supervizní podpory a uskutečňováním workshopů
multidisciplinární spolupráce pro sdílení příkladů dobré praxe sociálního
začleňování a dále se jednalo o tvorbu internetového portálu nabídky
a poptávky služeb přispívajících k podpoře sociálního začleňování,
a to včetně zavedení do praxe regionu.
V jarních měsících byly uskutečněny tři akreditované vzdělávací kurzy pro
celkem 22 osob, a to:
 kurz „Koučovací přístup v praxi sociální práce“ s časovou dotací

40 hodin,
 kurz „Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální
pracovníky“ v rozsahu 16 hodin
 a kurz „Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem“ v rozsahu
8 hodin.
Dle sdělení samotných účastníků, mnohé z technik všech tří kurzů byly
pro ně cennou inspirací pro práci se svými klienty, kdy mohou při využití
těchto technik snadněji navázat vztah s klientem, nebo hovořit o tématech,
která mohou být intimní.
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V rámci realizace klíčové aktivity Mezioborové spolupráce byly v průběhu
roku 2017 (druhé a třetí období realizace projektu) uskutečněny
4 workshopy, a to ve Velkém Meziříčí, ve Žďáru nad Sázavou, v Havlíčkově
Brodě a v Pelhřimově. Setkání se zúčastnili zástupci spolupracujících
organizací k přenosu a sdílení zkušeností při profesionalizaci výkonu přímé
sociální práce, a to zejména v oblasti zpřístupnění informací o sociálních
a návazných službách pomoci a podpory klientům, tedy osobám
ohroženým sociálním vyloučením. Dalším sdíleným tématem byly možnosti
zkompetentňování klientů pomáhajících služeb v procesu poskytování
informací a zprostředkování jejich podpory a pomoci s cílem převzetí jejich
osobní odpovědnosti a zajištění individuální participace při hledání
vhodných řešení a adekvátních rozhodnutí.
Dílčím cílem projektu byla dále tvorba interaktivního internetového
portálu, který poslouží aktérům mezioborové spolupráce k flexibilnější
spolupráci při nabízení a poptávání služeb sociálního začleňování.
Do interaktivního portálu budou mít přístup zaměstnanci veřejné správy
v Kraji Vysočina a poskytovatelé sociálních a návazných služeb v daném
regionu, kteří projeví zájem o mezioborovou spolupráci v sociálním
začleňování, stejně tak jako jejich klienti, tedy přímo osoby ohrožené
sociálním vyloučením, či již přímo sociálně vyloučené. Odkaz na webový
portál: http://www.sitvysocina.cz/.
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V rámci projektu bylo také pokračováno v individuálních i ve skupinových
supervizních setkáních s tematickým zaměřením na výkon činností
kurátorů pro mládež, pracovníků náhradní rodinné péče, sociálních
pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí
a sociálních pracovníků. Na setkáních docházelo k propojování témat
sociálních pracovníků z různých částí ORP a ke vzájemnému sdílení
postupů z oblasti sociální práce v kontextu sociálního začleňování.
Supervizní setkání reagují i na aktuální potřeby supervidovaných týkající
se sdílení supervizních případů. Aktivně a pravidelně využívalo služby
supervize celkem 9 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Kraji
Vysočina, a to: Město Moravské Budějovice, Město Velké Meziříčí, Město
Náměšť nad Oslavou, Město Telč, Město Žďár nad Sázavou, Město Třebíč,
Magistrát města Jihlavy a Město Chotěboř.
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8. Projekt RESTART PRÁCE aneb cesta
k novému pracovnímu životu
V posledním měsíci roku 2017 započala realizace nového projektu
„RESTART PRÁCE aneb cesta k novému pracovnímu životu“. Projekt řeší
problém zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob z cílové skupiny
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných v kraji Vysočina ocitajících
se v sociální a pracovní izolovanosti v důsledku dlouhodobé pracovní
pasivity. V rámci realizace projektu se pokusíme odbourat znevýhodnění
osob dlouhodobě nezaměstnaných, které pociťují při uplatnění na trhu
práce, např. nedostatečné vzdělání, zastaralé znalosti v moderní rychlé
době, omezené časové možnosti, snížená mobilita, dlouhodobější ztráta
kontaktu s pracovním trhem aj.
Principem projektu je zdokonalování
osobních a profesních kompetencí,
dále poradenství a v neposlední řadě
umístění vybraných osob z cílové
skupiny na nově vytvořená pracovní
místa.
Vytvoření Workpointu bude
znamenat vytvoření multifunkčního
prostoru pod jednou střechou
v Třebíči. Účelem bude systematické
provázání motivačních, vzdělávacích
a
poradenských
aktivit,
za doprovodu volného přístupu
k informačním a komunikačním
technologiím.
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9. Hospodářský výsledek 2017
Náklady a výnosy 2017
Náklady (v tis. Kč)
Položka
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Hlavní
činnost
678
2 490
5
58
14
3 245

Hospodářská
činnost

Celkem

0
0
0
0
0
0

678
2 490
5
58
14
3 245

%
20,9
76,7
0,15
1,8
0,45
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
826
0
826
27
0
27
0
0
0
76
0
76
2 728
0
2 728
3 657
0
3 657
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22,6
0,7
0
2,1
74,6
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Majetek a závazky 2017
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. 2017
30
0
192
0
-162
3 090
0
2 274
796
20
3 120

k 31. 12. 2017
15
0
192
0
-177
3 328
0
280
3 033
15
3 343

k 1. 1. 2017
-581
4
-585
3 701
0
14
3 674
13
3 120

k 31. 12. 2017
-169
4
-173
3 512
0
31
3 480
1
3 343

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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