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Činnost obecně prospěšné společnosti Triadis (dříve Člověk člověku, o. s.) má tři základní směry: 

 programy na posilování zdravých partnerských a rodinných vztahů, 
podporu rodičovských kompetencí a zdravého vývoje dětí v rodinách, 

 profesionalizace pracovníků sociální práce a prevence a další vzdělávání 
pracovníků pomáhajících profesí, 

 vzdělávací aktivity a aktivity osobnostního růstu

Novou doplňkovou činností o.p.s. Triadis je samostatný projekt „Institut managementu a práva“ (IMaP), zaměřený 
na osobnostní i profesní rozvoj a manažerské dovednosti.

1 Poslání

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 respek-
tem 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 zodpo-
vědnosti 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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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. (Zdroj: Národní zpráva 
o rodině. http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/899/zprava_b.
pdf). 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 rodičov-
ská 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 ohro-
žení 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 konfl iktům mezi 
rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, 
konfl iktům 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. 

Posilování zdravých partnerských a rodinných 
vztahů a podpora zdravého vývoje dětí v rodinách2
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Cílem projektu Spokojená rodina je harmonický a zdra- 
vý růst biologické rodiny, podpora zdravého vývoje dítěte 
v primární rodině a zmírnění dopadu nepříznivých událostí 
v životě rodin. Projekt v roce 2014 pomohl 65 klientům 
z 38 rodin zmírnit dopad nepříznivých či krizových událostí 
v životě rodiny a podpořit zdravý vývoj dětí. Program pomá-
hal ozdravovat, budovat, udržovat zdravé vztahy a vytvářet 
bezpečí pro děti v jejich rodině, podporoval sebeúctu dětí 
i rodičů, rozvíjel rodičovské kompetence, učil řešit konfl ikty 
konstruktivně, pomáhal dokončit konfl ikty z minulosti, 
případně podporoval děti v jejich vyrovnávání se s negativ-
ními dopady rozvodu a rozpadu rodiny.

V roce 2014 program fi nancovalo Ministerstvo práce a so- 
ciálních věcí ČR, městská část Praha 10 a Nadace Táta 
a máma. 

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 konkrét-
ního 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 specifi kují 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 směřo-
vána 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 osob-
nostního 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 
2014 jsme nejčastěji spolupracovali s pracovníky 
z městské části Praha 4 a Praha 10, ale i s dalšími 
městskými částmi hlavního města Prahy. 
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V roce 2014 byly výsledky práce velmi 
dobré: zaznamenali jsme větší zodpovědnost 
rodičů k dětem i k sobě, výrazné posílení 
kompetentního chování směrem k dětem, 
byla posílena zdravá autorita rodičů, byly lépe 
nastaveny hranice mezi jednotlivými lidmi 
v rodině. U dospělých, kteří prošli obtížnou 
životní situací jsme zaznamenali postupné 
vyrovnání se s obtížnou situací a její akceptaci, 
zmírnění dopadů obtížné situace na současnost. 
V některých případech rozsáhlých a hlubokých 
porozvodových konfl iktů však nejsou výsledky 
tak hmatatelné, u rodičů sice k osobnímu 
posunu dochází, ale ke smíru dochází jen 
pozvolna. Vnímáme tedy i nadále potřebu 
pracovat na posunu metodiky práce směrem 
k této cílové skupině.
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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 rodin-
nou 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 procvi-
čuje a prohlubuje. Odborníci mohou pracovat s konkrét-
ními rodinnými mapami a hledají inspirace pro další 
práci s rodinou. 

3 Profesionalizace pracovníků sociální práce a prevence 
a další vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí

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 hrani-
cemi svých možností a zároveň posílí jejich dovednosti 
v kontaktu s nemocnými.

Úvod do zdravotní gramotnosti a výcvik v krát-
kých intervencích (akr. 2014/0663-PC/SP) je prak-
tický seminář pro pracovníky v sociálních službách 
i sociální pracovníky, který chce zprostředkovat účastní-
kům 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.

V roce 2014 byla výrazně rozšířena nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MPSV ČR.
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Úvod do využití technik Modelu růstu v sociál-
ní práci (akr. 2014/1404-PC/SP/PP) Seminář je určen 
sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních služ-
bách. Jeho cílem je rozšíření kompetencí, dovedností 
a znalostí při práci s uživatelem sociálních služeb, posí-
lení 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 pra- 
covníkům. Program rozvíjí kompetence pro práci 
s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky, a to 
zejména pro sociálně terapeutické činnosti při posky-
tování sociálních služeb, intervence u jedince s riziko-
vým resp. patologickým chováním a jeho rodinnými 
příslušníky, případně osobami blízkými. Cílem je také 
multidisciplinární přesah kompetencí sociálních pracov-
níků 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 prak-
tickou, kde si mohou účastníci na modelových situacích 
vyzkoušet naučené techniky. 
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Semináře realizované v roce 2014:

Leden   Výcvik komunikace: Řekni to přímo, uzavřený seminář 
pro Klub K2. o.p.s., Praha

Únor Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny, 
uzavřený seminář pro Klub K2, o.p.s., Praha

Březen Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny, 
uzavřený seminář pro MŠ a ZŠ Lačnov, Svitavy

Duben Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny, 
otevřený seminář.

Červen Výcvik komunikace: Řekni to přímo, otevřený seminář.

Říjen Úvod do problematiky duševního onemocnění, 
otevřený seminář.

Listopad Výcvik komunikace: Řekni to přímo, otevřený seminář,

 Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika rodiny II – otevřený 
seminář.

Prosinec Úvod do problematiky duševního onemocnění, uzavřený seminář pro SSP 
Tereza, Benešov u Semil
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Vzdělávací aktivity 
a aktivity osobnostního růstu4

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 2014 bylo realizováno:

Květen 

Rodinné vztahy pod lupou, 
uzavřený víkendový seminář pro skupinu mladých dospělých, kteří 
v dětství prošli náhradní rodinnou péčí (dětský domov, SOS vesničky), 
realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením Janus, o. s. (sídlo: 
Popkova 1005, 664 34 Kuřim, www.janus-os.cz)

Leden – červen

Meditační a sebezkušenostní večery

V období od ledna do června proběhla více méně pravidelná čtvrteční tříhodinová setkání pro 
uzavřenou skupinu. Náplní byla vždy práce na jednom tématu, které přinesli účastníci sami, 
proběhla vždy řízená imaginace na dané téma a pak tvořivá a růstová práce.
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Institut managementu a práva (dále jen IMAP) byl usta-
noven správní radou jako projekt společnosti Triadis 
s cílem využít její volné zdroje a nabídnout v rámci celoži-
votního vzdělávání ucelené programy zakončené uděle-
ním profesního titulu MBA (Master of Business Admi-
nistration) nebo BBA (Bachelor of Business Administra-
tion). Studium trvá standardně 3 semestry.

IMaP začal programy nabízet na speciálně zřízených 
internetových stránkách www.imapcz.eu. Studium pro-
bíhá převážně distančně. Institut využívá bezplatný 
studijní program Moodle.

Projekt IMAP byl od počátku fi nancován z darů a přís-
pěvků a jeho účetnictví je vedeno odděleně, transpa-
rentně včetně samostatného bankovního účtu tak, aby 
bylo možno kdykoli doložit, že pro společnost tento 
projekt není fi nančně ztrátový. Naopak v roce 2015 
budou fi nanční přebytky použity na částečné fi nancování 
aktivit společnosti (např. příspěvek na nájem kanceláří 

Institut managementu 
a práva5
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v sídle společnosti, HW vybavení). Je však třeba připo-
menout, že především náklady na reklamu na internetu 
jsou hrazeny z externích darů a tento stav není dlouho-
době udržitelný. 

V říjnu 2014 se uskutečnily úvodní semináře ke dvěma 
nově spuštěným programům, a to Executive MBA (čtyři 
studenti, z toho jeden požádal o odklad) a Obchod 
a ekonomika BBA (šest studentů). Oba programy, respek-
tive vyučované předměty jsou pokryty kvalitními lektory, 
kteří pracují na základě dohody o provedení práce, nebo 
za svou činnost standardně fakturují. Přehled nabíze-
ných programů a pokrytí předmětů lektory je k dispozici 
na webových stránkách www.imapcz.eu.

První absolventy by měl projekt mít v červnu 2015, a to 
v případě, kdy studenti požádají o obhajobu závěrečné 
práce již po ukončení studia na konci 2. semestru.
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Personální a organizační 
zajištění projektů6

Iva Rainerová
lektorka a terapeutka programu Spokojená rodina
vedení seminářů a skupinových programů 

Klára Konvalinová
koordinátorka programu Spokojená rodina
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

Tomáš Kleisner
lektor Meditačních a sebezkušenostních večerů

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
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Zpráva 
o hospodaření7

 Celkový přehled o hospodaření v roce 2014

     náklady spotřeba materiálu 36 787 Kč
spotřeba elektřiny 38 514 Kč
náklady na reprezentaci 9 560 Kč
ostatní provozní náklady 150 896 Kč
nájemné 87 000 Kč
telefon, internet 17 632 Kč
lektorné 56 550 Kč
bankovní služby 3 015 Kč
mzdové náklady 466 749 Kč

celkem 866 703 Kč

     výnosy poplatky semináře 478 715 Kč
dary 93 525 Kč
dar Městské části Praha 10 na provoz dětské terapie 22 000 Kč
dotace 212 040 Kč
úroky z běžného účtu 3 Kč
celkem 806 283 Kč

     celkový hospodářský výsledek -60 420 Kč
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projekt 
Spokojená 
rodina

náklady spotřeba materiálu 0 Kč

spotřeba elektřiny 20 000 Kč

nájemné 40 000 Kč

telefon, internet 7 500 Kč

propagace 2 000 Kč

účetní, administrativa a koordinace 38 400 Kč

mzdové náklady 220 324 Kč

celkem 328 224 Kč
dotační příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí 212 040 Kč

Magistrát hl. města Praha 0 Kč

Městská část Praha 1 0 Kč

Městská část Praha 4 22 000 Kč

dar služby (koordinace+účetnictví) 38 400 Kč

celkem 272 440 Kč

celkem Spokojená rodina -55 784 Kč
projekt 
IMAP

náklady spotřeba materiálu 5 783 Kč

náklady na reprezentaci 4 647 Kč

ostatní náklady 50 550 Kč

mzdové náklady 239 000 Kč

celkem 299 980 Kč
výnosy poplatky za studium 276 255 Kč

celkem 276 255 Kč
celkem IMAP -23 725 Kč
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I v roce 2015 vnímáme jako nezbytné věnovat se 
rozvoji strategie společnosti a realizovat dlouho-
dobé strategické plánování. Také je nutné kompe-
tentně uchopit vedení společnosti, aby mohlo dojít 
k personální stabilizaci organizace. Více se zamě-
říme na oblast public relations, aby se společnost 
stala obecně známou.
Nadále chceme pokračovat ve zhodnocování na- 
bídky programů. V oblasti nabídky pro rodiny 
budeme nadále rozšiřovat metodiku programu 
Spokojená rodina směrem k rodinám s rozpa-
dajícím se nebo rozpadlým rodičovským párem 
a podněcovat odbornou diskusi s odborníky, kteří 
o takové rodiny pečují. Vzhledem k povaze služeb 

pro rododiny s dětmi chceme požádat o Pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Kromě meto-
dických změn přehodnotíme také název programu, 
který se vzhledem k měnící se problematice stává 
nedostatečně výstižný.
Pro zajištění fi nanční stability všech projektů bude 
také nutné hledat další fi nanční zdroje. Jednou z cest 
se jeví rozšíření nabídky rozvojových programů pro 
laiky a pravidelná nabídka akreditovaných vzděláva-
cích programů pro odborníky z pomáhajících profesí, 
a to nejen o krátkodobé jednorázové semináře, ale 
i o dlouhodobé vzdělávací programy. V roce 2015 je 
v plánu otevření ročního výcviku Rozvoj kompetencí 
pracovníků pomáhajících profesí.

Vize 
do budoucna8
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…za fi nanční podporu v roce 2014 děkujeme

MPSV ČR

Městská části Praha 10

Nadace Táta a máma

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


