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1. Poslání 
 
Činnost obecně prospěšné společnosti Triadis (dříve Člověk člověku, o. s.) má tři základní 
směry:  
o programy na posilování zdravých partnerských a rodinných vztahů, podporu 

rodičovských kompetencí a zdravého vývoje dětí v rodinách,  

o profesionalizace pracovníků sociální práce a prevence a další vzdělávání pracovníků 

pomáhajících profesí,  

o vzdělávací aktivity a aktivity osobnostního růstu 

Doplňkovou činností o.p.s. Triadis je od roku 2014 samostatný projekt „Institut 
managementu a práva“ (IMaP), zaměřený na osobnostní i profesní rozvoj a manažerské 
dovednosti. 
 
Společnost svou obecně prospěšnou činnost realizuje ve prospěch široké laické i odborné 
veřejnosti, a to v pořadí na její aktivity vznášených požadavků, se zachováním rovného 
přístupu všech klientů k poskytovaným službám s respektem k jejich lidské důstojnosti bez 
ohledu na jejich věk, pohlaví, sociální vrstvu, náboženskou či etnickou příslušnost. 
Prostřednictvím poskytovaných služeb obecně prospěšná společnost umožňuje klientům 
řádně se zapojit do rodiny a společnosti a prožít tvořivý, plnohodnotný život. Služby jsou 
poskytovány se zaměřením na pozitivní osobní zdroje a dovednosti klientů, kteří se tak 
naučí uvědomovat si své lidské stránky, přijímat je a dále rozvíjet a využívat pozitivní 
stránky. 
 
 
S ohledem na individuální potřeby pracovníci společnosti Triadis pomáhají klientům hledat 
cestu ke spokojenému životu, podporují a pomáhají rozvíjet sebeúctu a svobodu, pomáhají 
v osobním růstu, motivují je k převzetí zodpovědnosti za svůj život, učí je respektu k sobě 
i druhým, pomáhají nacházet harmonický a vyrovnaný vztah mezi partnery, v rodině mezi 
rodiči a dětmi, i rodiči navzájem. 
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2. Posilování zdravých partnerských a rodinných vztahů a podpora zdravého vývoje dětí 
v rodinách  

Program Spokojená rodina 

Spokojená rodina je sociálně terapeutický program pro děti a jejich rodiny, jehož cílem je 
ozdravovat, budovat a udržovat zdravé vztahy a podporovat zdravý vývoj dětí v rodině. 
Současná rodina je podle odborníků stále více ohrožena rozpadem, míra rozvodovosti 
stoupá. Dítě se pak často stává jednak svědkem sporů rodičů a jednak dokonce jejich 
účastníkem. To ohrožuje zdravý vývoj těchto dětí. Také míra nezdravých, sociálně rizikových 
jevů v rodinách má narůstající tendenci a situace může dojít tak daleko, že mohou být 
rodičům omezena rodičovská práva, nebo může být dítě dokonce z rodiny odebráno. 
Program Spokojená rodina se snaží preventivně působit proti rozpadu rodiny a snaží se 
pomoci snížit míru ohrožení soc. rizikovými jevy a umožnit, aby dítě mohlo vyrůstat ve své 
biologické rodině a hlavně vyrůstat zdravě. Program nabízíme rodinám kontinuálně již od 
roku 2008. 

 
 
 
 
Cílová skupina:  

 rodiče s dětmi, kteří chtějí podpořit zdravé vztahy a 
zdravý vývoj dětí; • rodiny nebo jejich jednotliví členové v 
přechodné krizi (např. se vztahovými problémy);  

 rodiny s dětmi, které jsou vystavené konfliktům mezi 
rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, 
konfliktům týkajícím se porozvodovému uspořádání péči o 
děti;  

 rodiny s dětmi s poruchami chování, výchovnými 
problémy; • rodiny s dlouhodobými problémy;  

 rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálně rizikovým 
chováním některého z jejích členů. 

Již dva roky tvoří nejpočetnější skupinu klientů rodiny v období 
rozchodu rodičovské dvojice a po něm.  
 
 
 

 
 
 
Cílem projektu Spokojená rodina je harmonický a zdravý růst 
biologické rodiny, podpora zdravého vývoje dítěte v primární 
rodině a zmírnění dopadu nepříznivých událostí v životě rodin. 
Projekt v roce 2015 pomohl 60 klientům z 33 rodin zmírnit dopad 
nepříznivých či krizových událostí v životě rodiny a podpořit 
zdravý vývoj dětí. Program pomáhal ozdravovat, budovat, 
udržovat zdravé vztahy a vytvářet bezpečí pro děti v jejich 
rodině, podporoval sebeúctu dětí i rodičů, rozvíjel rodičovské 
kompetence, učil řešit konflikty konstruktivně, pomáhal dokončit 
konflikty z minulosti, případně podporoval děti v jejich 
vyrovnávání se s negativními dopady rozvodu a rozpadu rodiny.  
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Program probíhá ve dvou formách - klienti absolvují jednak 
individuální, případně rodinnou terapii nebo poradenství (min. 10 
hodin) a také fakultativně skupinový výcvik nebo preventivně 
vzdělávací seminář (15 hodin). Pokud terapeut usoudí, že je 
zapotřebí navýšit hodinovou dotaci na konkrétního klienta, nebo 
pokud rodina požádá na základě svých potřeb o další setrvání v 
programu nebo je setrvání rodiny v programu doporučeno 
OSPOD je možné mu vyjít vstříc, pokud to dovoluje kapacita 
programu. Zároveň je možné navýšit hodiny pro individuální 
práci u klientů, kteří se z nějakého důvodu nezúčastní 
skupinového programu. 
 
Individuální, párová a rodinná terapie 
Podle předběžné dohody i na základě aktuálních potřeb rodiny 
docházejí její členové na předem domluvené 50 minutové 
konzultace (v případě rodinné terapie lze časovou dotaci pro 
jedno setkání zdvojnásobit). Cíle se specifikují vždy na základě 
potřeby konkrétní rodiny.  
 
 
 
 

Skupinový seminář (fakultativní část programu) 
Skupinový program prohlubuje změny z individuální a rodinné 
práce. Práce je podle potřeb klientů směřována jako preventivně 
vzdělávací a sebezkušenostní seminář, který je zaměřený na 
vnímání a posilování vlastní hodnoty, účastníci se učí udělat svoje 
"ano" a "ne" skutečným. Tato část je fakultativní, protože ne pro 
každého klienta je forma skupinové práce vhodná (ať už 
vzhledem k povaze problému, který ho do programu přivedl, 
nebo třeba z důvodu osobnostního založení - pro hodně 
uzavřeného klienta by byla účast ve skupině velmi frustrující) 
 
Spolupráce s dalšími subjekty 
Při práci s rodinou spolupracujeme s pracovníky OSPOD nebo 
kurátory, kteří mají rodinu v péči. V roce 2016 jsme nejčastěji 
spolupracovali s pracovníky z městské části Praha 4 a Praha 10, 
ale i s dalšími městskými částmi hlavního města Prahy.  
 
 

 

V roce 2016 program financovaly městské části Praha 4 a Praha 10. 
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Program „Mámo, táto, jsem tu taky!“ 

V roce 2016 jsme zahájili realizaci nového terapeutického  programu pro rodiny s dětmi 
v evidenci OSPOD, který navazuje na náš tradiční program Spokojená rodina nabízený 
kontinuálně od roku 2008. Tímto novým programem reagujeme na zvyšující se a převažující 
podíl klientely ve fázi rozpadu rodiny z důvodu rozchodu rodičů (od r. 2013 více než polovina 
klientely programu Spokojená rodina) a výrazný nárůst klientely odesílané do služeb našeho 
pracoviště pracovníky OSPOD v souvislosti s vyhrocenými (po)rozchodovými 
a (po)rozvodovými spory mezi rodiči nebo konflikty týkajícími se porozvodového 
(porozchodového) uspořádání péče o děti a jejich závažnými dopady na děti.  
 

Řídí se mottem: Rozvodem končí pouze partnerské soužití, nikoliv rodičovská role 
partnerů. 

 
 
K vytvoření nového programu nás vedla: 
a) potřeba více uzpůsobit naši stávající metodiku práce s 
rodinami potřebám dětí z rozpadajících se rodin a potřebám 
rozcházejících se rodičů;  
b) potřeba rozvinout naši metodiku spolupráce s OSPOD s 
ohledem na tyto typy kauz; 
c) potřeba podněcovat odbornou diskusi s odborníky, kteří se na 
péči o tyto rodiny rovněž zaměřují, a společně napříč systémem 
hledat efektivní postupy v pomoci dětem ohroženými konfliktem 
rodičů;  
d) potřeba zachovat program Spokojená rodina a jeho kapacity 
pro klientelu, jíž byl původně určen; 
e) potřeba vypořádat se s tím, že název programu Spokojená 
rodina nerezonuje s průběhem práce s rodinou v rozpadu – název 
Mámo, táto, jsem tu taky! přiléhavě vystihuje její podstatu.  

 
Cílovou skupinu tvoří rodiny, v nichž jsou:  

- děti, které potřebují podporu při vyrovnávání se s 
negativními dopady rozpadu rodiny a rozchodu rodičů, 

- děti ohrožené konflikty mezi rodiči, dlouhodobými a 
vyhrocenými rozvodovými (rozchodovými) spory rodičů 
nebo konflikty týkající se porozvodového 
(porozchodového) uspořádání péče o ně (střídavá péče, 
výlučná péče jednoho z rodičů)  

- rodiče, kteří potřebují terapeutické provázení fázemi 
rozchodu a pomoc s vytvářením nové podoby 
rodičovského týmu  

 

 
Děti bývají vlivem rozpadu rodičovského vztahu či rozvodu vystaveny těžkému dlouhotrvajícímu stresu. Vedle 
toho, že prožívají pocity ztráty, stávají se svědky nebo nezřídka i účastníky vyostřených konfliktů mezi rodiči, 
nástroji pomsty, prostředníky mezi rodiči. Tyto děti jsou často ve svých starostech, bolesti, strachu a nejistotě 
samy. Rodiče bývají pohlceni vlastními emocemi či nejistotou, často nemají kapacitu a podvědomě ani nechtějí 
vidět, slyšet, vnímat pravdivý obraz toho, čím děti procházejí, ani je nestranně připravovat na to, co je čeká. 
To ohrožuje jejich zdravý vývoj, mnohé nesou známky syndromu CAN. Program se zaměřuje na práci s dítětem 
a rodiči v tomto období pomocí rodinné, párové a individuální terapie nebo skupinových programů pro dospělé i 
děti.  
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Terapeuti pomáhali rodičům vyrovnat se s rozpadem partnerského vztahu, znovu soustředit pozornost na potřeby dítěte, které se bez 
vlastního přičinění ocitlo ve velmi těžké životní situaci, a obnovit vzájemnou komunikaci se zřetelem k zájmům a potřebám dítěte – vytvořit 
dobře fungující rodičovský tým. V případě potřeby jim byly zprostředkovány služby mediátora.  
 
Dětem byla poskytována terapeutická péče a podpora, aby náročnou situaci lépe zvládaly, přijaly nové rodinné uspořádání a bylo 
minimalizováno ohrožení jejich dalšího zdravého vývoje.  
 

Pro děti mladšího školního věku proběhla speciální skupinová část nazvaná „Kroužek“ (tzv. dětský průvodce 
světem rozvodu), která má za cíl děti podpořit a pomoci jim s vyrovnání se s rodinnou situací.  
 
 
U rodin odeslaných do našich služeb pracovníky OSPOD je součástí aktivit terapeutického týmu úzká spolupráce 
s OSPOD, a to jak na počátku práce s rodinou, tak i v jejím průběhu - vyjasnění žádoucího cíle programu pro dítě 
a rodiče, konzultace návaznosti poskytovaných služeb na IPOD, zpracování zpráv pro potřeby OSPOD (v mezích 
povinné mlčenlivosti), účast na případových konferencích a další formy multidisciplinární spolupráce. Terapeutická 
péče o rodiny v programu „Mámo, táto, jsem tu taky!“ je rodinám v zájmu zachování neutrality poskytována 
bezplatně, hrazena je ze získaných grantových prostředků. Součástí metodiky je také vyšší hodinová dotace na 
klienta (oproti původnímu programu, ze kterého vycházíme. Práce s danou cílovou skupinou je časově náročnější 
a intenzivnější, a proto je také adekvátně upraven počet účastníků. Služeb tohoto typu, natož dostupných klientům 
bezplatně, je v Praze a Středočeském kraji nedostatek. Zájem o program Spokojená rodina, v rámci něhož byla 
terapeutická pomoc těmto rodinám naším pracovištěm dosud poskytována, výrazně převyšoval jeho kapacity.  

 
V roce 2016 program financovala městská část Praha 4., 
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3. Profesionalizace pracovníků sociální práce a prevence a další vzdělávání pracovníků 
pomáhajících profesí  

 
V roce 2015 Triadis nabízel tyto vzdělávací programy akreditované MPSV ČR.  
 
Výcvik komunikace: Řekni to přímo (akr. 2011/1278-PC/SP/VP) je seminář pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 
a zaměřuje na komunikaci ve stresu, pomáhá profesionálům detekovat stresovou pozici klienta a prakticky učí, jak s klientem komunikovat. 

Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny (akr. 2011/0934-SP) je seminář určený sociálním pracovníkům, které seznámí 
s praktickou metodou rodinného mapování, na jejímž základě přehledně zaznamenají rodinnou anamnézu a získají podklady k diagnostickým 
závěrům.  

Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny II. (akr.2014/0664-SP) pokračující kazuistický seminář, který dovednosti ze 
základního semináře procvičuje a prohlubuje. Odborníci mohou pracovat s konkrétními rodinnými mapami a hledají inspirace pro další práci 
s rodinou.  

Úvod do problematiky duševního onemocnění (akr. 2014/0665-PC/SP) je seminář  určený pro pracovníky v sociálních službách 
a sociální pracovníky, který umožní profesionálům nový pohled na nemocné s psychiatrickou diagnózu jako na křehké lidské bytosti 
s určitými hranicemi svých možností a zároveň posílí jejich dovednosti v kontaktu s nemocnými. 

Úvod do zdravotní gramotnosti a výcvik v krátkých intervencích (akr. 2014/0663-PC/SP) je praktický seminář pro pracovníky 
v sociálních službách i sociální pracovníky, který chce zprostředkovat účastníkům základní informace a poznatky z oblasti zdravotní 
gramotnosti (zdravá výživa, pohyb, duševní pohoda, zdravé prostředí) a umožnit jim osvojit si dovednosti v krátkých intervencích. Krátké 
intervence jsou ověřená motivačně komunikační metoda ke změně životního stylu, hlavně v oblasti rizikového chování. 

Úvod do využití technik Modelu růstu v sociální práci (akr. 2014/1404-PC/SP/PP) Seminář je určen sociálním pracovníkům 
a pracovníkům v sociálních službách. Jeho cílem je rozšíření kompetencí, dovedností a znalostí při práci s uživatelem sociálních služeb, 
posílení jeho schopností o techniky vycházející z Modelu růstu. Účastníci se seznámí s teoretickými východisky tohoto humanistického 
pozitivně orientovaného směru a zároveň získají praktické dovednosti a seznámí se s několika praktickými technikami 

Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků (akr. 2014/1031-SP) je  roční výcvik určený sociálním pracovníkům. Program rozvíjí 
kompetence pro práci s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky, a to zejména pro sociálně terapeutické činnosti  při poskytování 
sociálních služeb, intervence u jedince s rizikovým resp. patologickým chováním a jeho rodinnými příslušníky, případně osobami blízkými. 
Cílem je také multidisciplinární přesah kompetencí sociálních pracovníků směrem k psychologickým dovednostem, aby bylo možné v rámci 
práce přistupovat k uživateli uceleně. Program je koncipován jako 5 třídenních soustředění. Obsahuje jednak teoretickou část a jednak část 
praktickou, kde si mohou účastníci na modelových situacích vyzkoušet naučené techniky.  
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Semináře realizované v roce 2016: 

Leden   Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, druhé soustředění výcviku  

Duben  Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, třetí soustředění výcviku  

Červen  Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, čtvrté soustředění výcviku 

Září   Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, páté, závěrečné soustředění výcviku 

Listopad  Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a diagnostiky rodiny, otevřený seminář 

Rodinné mapy: úvod do sociální anamnézy a diagnostiky rodiny, uzavřený seminář pro SSP Tereza, o. p. s., 
Benešov u Semil 
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4. Vzdělávací aktivity a aktivity osobnostního růstu 
 
Semináře pro laiky, kteří se chtějí dále vzdělávat, poznávat sami sebe či změnit dopad těžkých životních situací pomocí zážitkových 
programů. Tématy seminářů jsou především sebeúcta, respekt k sobě i ostatním, zdravé vztahy. 

 
V roce 2016 bylo realizováno:  
 
 
únor – březen  Setkání s energií 

Cyklus pěti večerů, který propojoval tělo a duši. Setkání začínalo jógovou praxí, pokračovalo autogenním 

tréninkem a bylo ukončeno sebezkušenostním sdílením a diskuzí na dané téma. 

 

duben – červen  Večery jen pro mě 

Cyklus deseti večerů, zaměřených na zklidnění, vycentrování, uzemnění a růst. Účastníci měli možnost odpočívat, 

posilovat své vnitřní zdroje, učit se zvládat stres a také užívat si život.  

 

září    Rodinná rekonstrukce 

 Rodinná rekonstrukce je terapeutický nástroj vytvořený Virginií Satirovou. Využívá rodinné mapy a psychodrama 

k uvědomění si nevědomých zátěží, nevyřešených úkolů, které generace rodiny klienta předávají jedna druhé. 

Cílem rodinné rekonstrukce je odložit v dětství nevědomé přijaté vzorce chování a plněji žít svůj vlastni život. 
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5. Institut managementu a práva 
 
 
 
 
 
Institut managementu a práva (dále jen IMAP) je samostatným 
projektem společnosti Triadis s cílem využít její volné zdroje a nabídnout 
v rámci celoživotního vzdělávání ucelené programy zakončené udělením 
profesního titulu MBA (Master of Business Administration) nebo BBA 
(Bachelor of Business Administration). Studium trvá standardně 3 
semestry. 
 
IMaP své programy nabízí na speciálně zřízených internetových stránkách 
www.imapcz.eu Studium probíhá převážně distančně. Institut využívá 
bezplatný studijní program Moodle. 
 
Projekt IMAP je financován z darů a poplatků za studium. Jeho účetnictví 
je vedeno odděleně, transparentně včetně samostatného bankovního 
účtu tak, aby bylo možno kdykoli doložit, že pro společnost tento projekt 
není finančně ztrátový. Naopak případné finanční přebytky jsou použity 
na částečné financování aktivit společnosti (např. příspěvek na nájem 
kanceláří v sídle společnosti, HW vybavení).  
 
 
V roce 2016 měl institut své další absolventy, kteří realizovali celý 
studijní program a obhájili vypracovanou závěrečnou práci a získali tak 
profesní titul MBA nebo BBA. 
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6. Personální a organizační zajištění projektů 
 
Klára Konvalinová 
koordinátorka programu Spokojená rodina 
lektorka a terapeutka programu Spokojená rodina 
vedení seminářů a skupinových programů  
 
Iva Rainerová 
lektorka a terapeutka programu Spokojená rodina 
vedení seminářů a skupinových programů  
 
Jana Barvíková 
terapeutka programu Spokojená rodina  
lektorka Meditačních a sebezkušenostních večerů 
 
Pavlína Schejbalová 
terapeutka programu Spokojená rodina 
 
Eva Barešová, Tereza Dlouhá, Martina Schotilová 
lektorky Kroužku „Dětský průvodce světem rozvodu“ 
 
Martina Šotková 
odborný právní poradce 
 
Jiří Konvalina 
tajemník a lektor projektu IMaP  
 
Radka Löwenhöfferová 
vedoucí studijního oddělení projektu IMaP 
 
Ester Karasová 
administrativa a vyúčtování projektů 
 
Kristýna Valentová 
účetnictví 
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7. Zpráva o hospodaření 
 

 Celkový přehled o hospodaření v roce 2016 
 Provoz společnosti  

Náklady   

 spotřeba materiálu 5 193 Kč 

 spotřeba elektřiny 41 366 Kč 

 ostatní provozní náklady  234052 Kč 

 nájemné 95 000 Kč 

 telefon, internet 21 999 Kč 

 lektorné (včetně mzdových nákladů na lektorné) 390 850 Kč 

 účetnictví 12 000 Kč 

 bankovní služby 1 082 Kč 

 ostatní provozní náklady 2179 Kč 

   

celkem  803 721 Kč 

   

Výnosy   

 poplatky semináře 485 795 Kč 

 sponzorské dary na provoz 64 000 Kč 

 dotace 264 000 Kč 

 ostatní provozní výnosy                         1 317 Kč 

   

celkem  815 112 Kč 
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 projekt „Spokojená rodina“ v roce2016  
Náklady   
 energie 25 000 Kč 
 nájemné 40 000 Kč 
 telefon, internet 8 000 Kč 
 lektorné (DPP) 100 000 Kč 
 účetnictví 10 000 Kč 
 koordinace projektu 40 000 Kč 
   
celkem  223 000 Kč 
   
Dotační příspěvky   
 MČ Praha 10 - dotace  24 000 Kč 
 MČ Praha 4 20 000 Kč 
 MČ Praha 4 80 000 Kč 
 MČ Praha 10 dar 40 000 Kč 
 dary 50 000 Kč 
 vlastní zdroje  21 500 Kč 
 Vratka grantu 12 500 Kč 
   
celkem  223 000 Kč 
   
  

 
 projekt „Mámo, táto, jsem tu taky!“ v roce 2016  
Náklady   
 energie 16 000 Kč 
 nájemné 25 000 Kč 
 telefon, internet 5 000 Kč 
 lektorné (DPP) 90 000 Kč 
 účetnictví 2 000 Kč 
 grafika 1 000 Kč 
 koordinace projektu 12 000 Kč 
   
celkem  151 000 Kč 
 
   



 - 14 - 
Dotační příspěvky   
   
 MČ Praha 4 20 000 Kč 
 MČ Praha 4 80 000 Kč 
 dary 14 000 Kč 
 vlastní zdroje  37 000 Kč 
   
celkem  151 000 Kč 

 
 

 Projekt „IMaP“ v roce 2016  
Náklady   
 spotřeba materiálu 5193 Kč 
 ostatní provozní náklady 40 792 Kč 
 nájemné 15 250 Kč 
 lektorné (včetně mzdových nákladů na lektorné) 180 000 Kč 
 ostatní náklady 55 Kč 
   
celkem  241 290 Kč 
   
Výnosy   
 poplatky semináře 234 335 Kč 
   
celkem  234 395 Kč 
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…za finanční podporu v roce 2016 děkujeme 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zároveň děkujeme všem 
pracovníkům OSPOD a kurátorům 
z úřadů jednotlivých městských 
částí za skvělou spolupráci. 


