
2019 

Výroční zpráva 

ALTERNIS z.s. 



Výroční zpráva 2019 

ALTERNIS z.s. 

Obsah 
 

1. Úvod  .......................................................................................................................  3 

2. Supervize  ...............................................................................................................  4 

3. Facilitace  ................................................................................................................  5 

4. Vzdělávání ..............................................................................................................  6 

4.1. Dramatický trojúhelník v sociálních službách  .........................................  6 

4.2. Základy koučování v sociální práci  ...........................................................  7 

5. Projekty  .................................................................................................................  8 

5.1. Realizace tzv. Cochemské praxe  při práci s rodinou  ...............................  8 

6. Hospodářský výsledek 2019  ...............................................................................  10 

6.1. Náklady a výnosy 2019  ............................................................................  10 

6.2. Majetek a závazky 2019  ...........................................................................  11 



Výroční zpráva 2019 

ALTERNIS z.s. 

1. Úvod 

ALTERNIS je moderní a otevřená nezisková organizace, která vznikla v roce 2014. Její 

cesta začínala začleněním do sítě organizací, které doplňují sociální služby. Nyní je ve fázi, 

kdy je sebevědomým partnerem a nabízí své služby a profesionální podporu zejména 

odborníkům, kteří vykonávají sociální práci s rodinami, pedagogům ve školách a vedoucím 

týmů ve vedení a rozvoji lidí. ALTERNIS umožňuje členům svého profesního týmu úročit 

jejich pracovní zkušenosti a umožňuje jejich profesní růst a nadhled, který předávají dál 

svým klientům.  

 

Společně tak ALTERNIS otevírá dveře ke kreativitě a změnám, které se v profesních 

životech našich klientů následně dějí. Zakládáme si na diskrétní, nestranné a 

profesionální pomoci, provázející naše klienty při cestě k jejich osobnímu růstu. 

 

 

Mgr. Alena Dokulilová 
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2. Supervize 
Tým ALTERNIS vnímá supervizi jakožto nástroj odborné podpory v oblasti pomáhajících 

profesí, tedy např. v oblasti sociální práce, sociálních služeb, školství či zdravotnictví. 

Supervize se stává v současné době běžnou součástí pomáhajících profesí, je metodou 

provázející sdílení profesní zátěže v přímé práci s klienty či v týmu. Východiskem pro 

supervizi je reflexe minulé profesní zkušenosti, na kterou nahlížejí supervidovaní za 

podpory supervizora s cílem vyvozování náhledů, nových možností a budoucích řešení 

situací pro vlastní profesní praxi. Supervidovaní přinášejí témata a zakázky, supervizor je 

zodpovědný za proces supervize. Nabízeny jsou formy supervize individuální, týmové a 

skupinové. Podmínky supervize jsou upravovány tzv. kontraktem supervize nebo dohodou. 

V oblasti školství byla zahájena supervizní spolupráce s týmem pedagogů a vychovatelů 

Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové. 

 

Z praktických supervizních zkušeností vyplývá, že obdobná témata vystupují napříč 

různými oblastmi pomáhajících profesí. Jedná se především o opakující se témata 

jednotnosti přístupů k  pravidlům v organizaci (zaměstnanci x klienti, pedagogičtí 

pracovníci x žáci); dilemata hranice výkonu profese; role a kompetence; vztahová dilemata 

v systému klientů a organizací; strategie přístupů k manipulujícím klientům/žákům a 

jejich rodinným příslušníkům za využití náhledů skrze zdroje transakční analýzy: 

manipulátor, oběť, zachránce či rolí rodič, 

dítě, dospělý a také dle pozitivních a 

negativních OK stavů. 

V roce 2019 uzavřel supervizní tým několik 

dlouhodobých kontraktů na poskytování 

supervize v oblasti sociálních služeb, a to 

pro týmy zaměstnanců Diakonie ČCE – 

střediska Myslibořice, Charity Humpolec, 

Charity Havlíčkův Brod, Denního a 

týdenního stacionáře Jihlava či Portima 

Nové Město na Moravě. V oblasti sociální 

práce je supervize poskytována orgánům 

sociálně-právní ochrany dětí Moravský 

Krumlov a Břeclav. 
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3. Facilitace 

V průběhu celého roku 2019 se na facilitátory spolku ALTERNIS obracely organizace, 

které poptávaly zejména facilitování případových konferencí, interdisciplinárních setkání 

a pracovních porad. Facilitátoři spolku za toto období odfacilitovali celkem 68 takovýchto 

setkání. 

 

Největší díl facilitací byl realizován facilitováním Případových konferencí, které jsou 

svolávány orgány sociálně-právní ochrany dětí. Spolupráce probíhala s 11 orgány SPOD v 

Kraji Vysočina (Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, 

Bystřice nad Perštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, 

Telč a Žďár nad Sázavou), 4 orgány SPOD v Jihomoravském kraji (Moravský Krumlov, 

Břeclav, Ivančice, Blansko). Služeb facilitace využily také další pomáhající organizace 

(Oblastní charita Třebíč, KOUS Vysočina, Denní stacionář Jihlava). 

 

Tým facilitátorů je stabilní, skládá se z koordinátora, jež s poptávajícími facilitací 

konzultuje cíl a další nezbytnosti facilitačního procesu a třech facilitátorů, kteří 

absolvovali dlouhodobé facilitační výcviky, pracují pod odbornou supervizí a dále se 

vzdělávají a prohlubují své dovednosti.  
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4. Vzdělávání 

Profesní podporu cílových skupin sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

realizoval tým ALTERNIS v roce 2019 prostřednictvím vzdělávacích programů 

s akreditací MPSV s tematickým zaměřením na „Základy koučování v sociální práci“ 

A2019/0882-SP v rozsahu 16 vyučovacích hodin, „Využití mediačních technik v praxi 

sociálního pracovníka“ A2019/0825-SP v rozsahu 16 vyučovacích hodin (cílová skupina 

sociální pracovníci) a „Dramatický trojúhelník v sociálních službách“ A2019/0657-PC 

s rozsahem 16 vyučovacích hodin (cílová skupina pracovníci v sociálních službách). 
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4.1. Dramatický trojúhelník v sociálních službách 

Ze strany MPSV byla v měsíci červnu 2019 udělena akreditace vzdělávacímu programu 

„Dramatický trojúhelník v sociálních službách“ pro cílovou skupinu pracovníků v 

sociálních službách. Premiérově využila účasti na tomto vzdělávacím programu nezisková 

organizace PORTIMO, o.p.s. z Nového Města na Moravě. Ve dvoudenním profesním rozvoji 

získávali účastníci znalosti a dovednosti pro rozlišování zdravých a nezdravých 

mezilidských vztahů, a to skrze zdroje transakční analýzy a dramatického trojúhelníku s 

rolemi manipulátor, oběť a zachránce. Cílem vzdělávání bylo nejen získat informace k 

danému tématu, ale také je aplikovat v oblasti sociálních služeb např. za využitím stopky 

nezdravým vztahům. Účastníky byla ceněna především sebezkušenost v náhledu na 

myšlení, prožívání a jednání lidí skrze role manipulátora, oběť a zachránce, získání 

zkušeností s OK stavy plus a mínus, ale i např. uvědomění rolí rodič, dítě a dospělý. 

Účastníky byla ceněna především 

sebezkušenost v náhledu na 

myšlení, prožívání a jednání lidí 

skrze role manipulátora, oběť a 

zachránce, získání zkušeností s 

OK stavy plus a mínus, ale i např. 

uvědomění rolí rodič, dítě a 

dospělý. 
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4.2. Základy koučování v sociální práci 

Vzdělávání se zaměřením na využití koučovacího přístupu v sociální práci proběhlo v 

areálu zámku Dukovany v září 2019. Na profesním rozvoji sociálních pracovníků MěÚ 

Třebíč se spolupodílel tým ALTERNIS v přívětivém a klidném prostředí, které 

podporovalo rozvíjení znalostí a dovedností koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. 

Prioritou koučovacího přístupu je nepřebírání zodpovědnosti za klienta a využití zdrojů 

klienta pro řešení jeho nepříznivých životních situací v kontextu jeho sociálního 

začleňování. 

Účastníky vzdělávání byla velmi pozitivně 

ceněna obsahová přínosnost kurzu, 

získání nových znalostí a dovedností, 

aplikace technik koučování do přímé 

sociální práce, nové postupy a náhledy. 

V průběhu roku 2019 lektorský tým 

ALTERNIS zpracoval a k akreditaci 

MPSV předložil další vzdělávací 

programy: „Práce s emocemi u dětí 

ohrožených vývojovými traumaty 

v kontextu sociální práce“ a „Časovou 

osu v sociální práci a v sociálních 

službách“. 
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Od ledna 2019 ALTERNIS realizoval projekt „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s 

rodinou“ zaměřený na cílovou skupinu ohrožených rodin a participaci dětí, vedených 

v evidenci OSPOD Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Projekt byl 

podpořen dotací MPSV z dotačního programu Rodina v částce 621 262Kč. 

Při realizaci projektu byly naplněny tyto cíle: 

 

1. Informovaná veřejnost o možnostech využití Cochemské praxe 

Vycházelo se z možností ochrany práv dětí a podpoře rodičovských kompetencí směřující k 

řádné péči. K dosažení cíle byly realizovány tři workshopy pro širokou veřejnost, v Třebíči, 

v Náměšti n. Oslavou a v Moravských Budějovicích. Dále byla realizována distribuce 

informačních letáků do spolupracujících organizací a na jiná veřejná místa, dále 

prostřednictvím sociálních sítí. 

 

2. Informované a orientované dítě, zapojené do řešení situace v rodině 

Dítě bylo přímým beneficientem této aktivity, kdy byl zohledněn věk a mentální 

schopnosti. Byly realizovány aktivity, které spočívaly ve zprostředkování informací o 

možnostech řešení v situaci, ve které se dítě nachází, byly nabídnuty možnosti se podílet 

na řešení situace rodiny a došlo k seznámení s dopady rozhodnutí na jeho život.  

 

3. Klient podpořený interdisciplinárním týmem  

Tento cíl byl realizován prostřednictvím aktivity Reflektovaná případová práce, kdy se 

uskutečňovaly setkání odborníků při práci s ohroženou rodinou a docházelo k nastavování 

jejich spolupráce v konkrétních případech ohrožených rodin. Byly nastaveny role 

jednotlivých účastníků, celý proces setkání byl facilitován. 

 

4. Kompetentní rodič schopný řešit konflikty v ohrožené rodině 

Tento cíl byl naplňován prostřednictvím aktivity poskytování intenzivního 

psychosociálního poradenství, které bylo realizováno podpůrnou nedirektivní formou 

osobám z cílové skupiny v oblasti rodinných vztahů, vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi 

manželi/partnery při řešení obtížných situací v rodině a řešení sporů. 

5. Projetky 

5.1. Realizace tzv. Cochemské praxe  při práci s rodinou 
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5. Rodiče vytvářející zdravé vztahy v rodině 

Cíl byl naplňován prostřednictvím realizace aktivity projektu Rodinná terapie. V rámci 

této podpory docházelo k znovunaučení komunikace rodičů a zvýšení míry ochoty rodičů 

dostát své rodičovské odpovědnosti. Na rodiče byly přenášeny požadavky, aby došlo k 

odbřemenění dětí od rodičovských konfliktů a aby mohli dostát své rodičovské 

odpovědnosti v plné míře.  

 

Odborní pracovníci projektu vykonávali svoji činnost pod pravidelnou odbornou supervizí. 

Celkový počet podpořených rodin činil 30 prvokontaktních, přičemž v průměru klienti 

využili 2 - 3 intervence. Jednalo se celkem o 60 osob z cílové skupiny. V průběhu celého 

roku bylo poskytnuto 120 přímých intervencí osobně, telefonicky a emailem. Služby byly 

poskytovány bezplatně a byly pro klienty místně a časově dostupné.  
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6. Hospodářský výsledek 2019 

Náklady (v tis. Kč) 

 

 

 

 

Výnosy (v tis. Kč) 

 

 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Spotřebované nákupy 

a nakupované služby 170 0 170 11,85 

Osobní náklady 1 265 0 1 265 88,15 

Daně a poplatky 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Náklady celkem 1 435 0 1 435  100 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Tržby za vlastní výkony a zboží 525 0 525 37,6 

Ostatní výnosy 0 0 0 0 

Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 

Přijaté příspěvky, dary 78 0 78 5,6 

Přijaté dotace 794 0 794 56,8 

Výnosy celkem 1 397 0 1 397 100 

6.1. Náklady a výnosy 2019 
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Majetek (aktiva) v tis. Kč 

 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

 

 

Položka k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý majetek nehmotný 0 0 

Dlouhodobý majetek hmotný 0 0 

Dlouhodobý majetek finanční 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

Krátkodobý majetek celkem 153 206 

Zásoby 0 0 

Pohledávky 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 153 206 

Jiná aktiva 0 0 

Majetek celkem 153  206 

Položka k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 

Vlastní zdroje celkem 133 95 

Vlastní jmění 0 0 

Výsledek hospodaření 133 95 

Cizí zdroje celkem 20 111 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 20 111 

Jiná pasiva 0 0 

Zdroje krytí celkem 153  206  

6.2. Majetek a závazky 2019 
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