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1. Úvod 
ALTERNIS je v tomto roce zase o krůček dál ke své profesionalitě a podpoře klientů. Tento 

krůček vnímáme jako velký posun k našim vizím.  

 

Letošní rok byl výzvou pro naši schopnost přizpůsobit se změnám, které se děly kolem nás 

v souvislosti s koronavirovou krizí a tyto změny uchopit tak, abychom zůstali na poli 

návazných služeb stále blízko našim klientům a současně abychom, dodrželi nastavené 

omezení. 

 

Z této situace, která všem přinesla hodně nejistoty a někdy i pocitu ohrožení, si nicméně 

náš tým odnáší nové dovednosti, které jsme se díky tomu naučili a také nové přístupy 

práce s klientem i se skupinou. Část našich aktivit jsme přesunuli do světa online 

komunikace, který nám byl dříve s ohledem na charakter našich aktivit velmi vzdálený. 

Naučili jsme se s tímto virtuálním prostorem pracovat tak, aby naši klienti dostávali 

stejnou kvalitu jako dříve a naše podpora pro ně byla hodnotou.  

 

V letošním roce jsme pokračovali v nastavených aktivitách, které se již etablovaly do 

celého systému návazných služeb v našem regionu. Současně jsme ale věnovali energii i do 

nových projektů, které byly realizovány v průběhu roku 2020. Zejména projekt 

„Zmocňování dítěte ohroženého rodičovským konfliktem,“ podpořený Výborem dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, financovaný z Norských 

fondů, který je primárně zaměřen na podporu dětí v rodinách a také projekt podpořený 

MPSV ČR „Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy“. 
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Při odborné práci s rodinami jsme se v rámci 

těchto projektů často setkávali i s fenoménem 

domácího a genderově podmíněného násilí. 

Na zvýšený výskyt tohoto jevu odborný tým 

spolku ALTERNIS reagoval a poskytoval 

osobám, které byly tímto jevem ohroženy 

krizovou intervenci a také systematickou 

terapeutickou podporu. 

 

Celý tým, a možná i celá společnost nyní 

netrpělivě očekává, co přinese rok 2021. Doba 

je nejistá, ale jedna z věcí, o které se v našem 

týmu můžeme opřít je, směrování 

k odbornému růstu a schopnost reagovat na 

změny tak, abychom stále přinášeli klientům 

profesionální služby.  

Motto: Změň společnost. 

S odvahou. 
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2. Supervize 

V roce 2020 poskytoval tým supervizorek odbornou podporu formou supervize v oblasti 

sociálních služeb, a to pro týmy zaměstnanců Diakonie ČCE – střediska Myslibořice, 

Charity Humpolec, Charity Havlíčkův Brod, Denního a týdenního stacionáře Jihlava, 

Portimo Nové Město na Moravě a Sdílení Telč. V oblasti sociální práce byla supervize 

poskytována orgánům sociálně-právní ochrany dětí Moravský Krumlov a Břeclav. 

V oblasti školství pokračovala supervizní podpora týmu pedagogů a vychovatelů 

Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové. 

 

Supervizi v ALTERNIS vnímáme jako nástroj podpory v oblasti pomáhajících profesí, tedy 

např. v oblasti sociální práce, sociálních služeb, školství či zdravotnictví. Spolupodílíme se 

na rozvíjení supervize, která se stává běžnou součástí pomáhajících profesí, je metodou 

provázející sdílení profesní zátěže v přímé práci s klienty či v tématech týmu. „Jiné časy“ 

roku 2020 přinesly nové zkušenosti i v poskytování supervizní podpory, která byla 

v předchozích letech poskytována výhradně formou osobních setkání ať již individuálních, 

týmových či skupinových. Ve vazbě na opakovaně vyhlašovaný nouzový stav a 

celospolečenská epidemiologická opatření došlo ke změn způsobu poskytování supervize 

v tom, že se výrazně navýšilo využívání supervizní podpory prostřednictvím vzdálených 

přístupů, tedy on-line formou. Zvýšil se počet individuálních supervizních setkání, kdy lidé 

v pomáhajících profesích vnímali zvýšenou potřebu vlastní podpory v celospolečensky 

náročných podmínkách. 
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3. Facilitace 

Facilitování případových setkání bylo doménou spolku v letech, kdy svoji činnost začínal 

rozvíjet. Nyní jsou facilitace standartní součástí nabídky pro podporu subjektů, které mají 

potřebu nezávislého vedení procesu. Facilitace byla i v průběhu roku 2020 vnímána jako 

užitečný a praktický nástroj komunikace, který ve své podstatě usnadňuje provázení 

skupiny lidí procesem jejich jednání, podněcuje jejich proaktivitu a motivaci podílet se na 

společném úsilí.  

 

Doménou našich facilitátorů jsou stále facilitace případových konferencí nezávislým 

facilitátorem. Svolavateli případových konferencí jsou orgány sociálně právní ochrany dětí 

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

Bystřice nad Perštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov), v Jihomoravském kraji 

(Moravský Krumlov, Břeclav).  

 

Služeb facilitace využily také další pomáhající organizace (Oblastní charita Třebíč, KOUS 

Vysočina, Denní a týdenní stacionář Jihlava, First housing Jihlava).  
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Facilitační přístup vychází z hodnot 

spolku ALTERNIS, protože máme od 

přírody respekt ke schopnostem a 

zkušenostem ostatních lidí a tým 

našich facilitátorů ctí uchování 

neutrální pozice. To otvírá prostor 

maximálně pracovat s vnitřní motivací 

zúčastněných. Často jsme proto při 

facilitování svědky toho, jak lidé, 

kterým je umožněno rovnocenně se 

podílet na společném naplňování cílů, 

pracují i nad rámec svých schopností a 

často přicházejí s vlastním řešením, 

nebo s transformací vlastního postoje. 



4. Vzdělávání 

V „jiných časech“ roku 2020 se sešla 

příležitost podpořit profesní rozvoj 

sociálních pracovníků přímým, 

nikoliv distančním vzděláváním, a to 

v období srpen až říjen 2020. Tým 

lektorů ALTERNIS měl příležitost 

předávat své znalosti a dovednosti v 

kurzech „Využití mediačních technik 

v praxi sociálního pracovníka“, 

„Základech koučování v sociální 

práci“ a „Časová osa v sociální práci“.  
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Obsahově byly kurzy založeny na východisku posilování zodpovědnosti klientů v řešení 

jejich nepříznivých životních situací s využitím zdrojů a potenciálu samotných klientů.  Ze 

sdílení sociálních pracovníků vystupovala pozitivní odezva k praktickému předávání 

zkušeností, uvědomění umění vést rozhovor s klienty, strukturovat rozhovor s jasným 

cílem, umění pokládat v daný okamžik vhodné otázky, reflektovat složky emoce, myšlení a 

jednání… oceňovány byly ukázky a možnosti vyzkoušet si v rámci vzdělávání konkrétní 

techniky s prvky mediací a koučování uplatnitelné v přímé sociální práci. V tématu časové 

osy nacházeli sociální pracovníci inspirace pro vedení rozhovoru s klienty v kontextu jejich 

rodinné historie, tedy v reflektování mapy rodiny včetně psycho-somaticko-sociálních 

faktorů na kvalitu života jedince. Vzdělávací programy s akreditací MPSV absolvovalo 

celkem 40 sociálních pracovníků z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Pardubického 

kraje.  

Tým ALTERNIS i přes nouzovým 

stavem limitovanými možnosti 

roku 2020 měl příležitost 

realizovat alespoň některé z kurzů 

s akreditací MPSV. Rok 2020 byl 

současně příležitostí ke zpracování 

nových vzdělávacích programů 

reagujících na vzdělávací potřeby 

sociálních pracovníků. 
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4.1. Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí  

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128 

Realizace: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2022 

Celkové způsobilé výdaje: 1.618.250,- Kč  

 

K datu 1.5.2020 začal zapsaný spolek ALTERNIS realizovat projekt zaměřený na podporu 

procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního 

fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je 

profesionalizace sociální práce při výkonu soc-právní ochrany dětí Magistrátu města 

Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Prostřednictvím 

realizace jednotlivých klíčových aktivit, který mi jsou: aktualizace standardů SPOD, 

zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce 

včetně přímé soc práce se systémem klienta, odborná supervize akreditované vzdělávání. 

Je reálným předpokladem, že posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny 

sociálních pracovníků bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty při 

výkonu kolizního opatrovnictví. V prvním a druhém období realizace projektu probíhala 

průběžně analýza dosavadní sítě služeb, které navazují na sociální práci realizovanou 

sociálními pracovníky v rámci výkonu funkce opatrovníka, vyhledávání poskytovatelů 

návazných služeb, jednání o dostupnosti a kapacitě při využití těchto služeb klienty 

Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč.  

Podklady pro Analýzu, která bude výstupem 

v závěru projektu, byly čerpány v první řadě ze 

zdrojů Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč, kdy 

byly kontaktovány čtyři služby, působící 

v ORP Jihlava a které by mohly být využívány 

pro klienty. Na schůzkách byla reflektována 

jejich časová kapacita a možnosti poskytnutí 

služby. Dále byl položen základ k vytvoření 

platformy mezioborové spolupráce, která bude 

sloužit k diskusnímu setkání formou Kulatých 

stolů.  V říjnu 2020 byl realizován první 

Kulatý stůl, kde došlo k vytvoření prostoru pro 

sdílení dobré praxe. Prostřednictvím 

mezioborového pracovníka probíhalo průběžné 

mapování potřeb aktérů, koordinace 

součinnosti orgánů a institucí v zavádění či 

zefektivňování mezioborové spolupráce, a to 

včetně využívání inovativních metod přímé 

práce s klienty.  
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4.2. Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů 

0014/2019/ACF/2 

Realizace: 1. 10. 2020 - 30. 4. 2022  

Celkové způsobilé výdaje: 69.735,82 EURO  

Odborný tým zapsaného spolku ALTERNIS zahájil v druhé polovině roku 2020 realizaci 

projektu Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů, č. 0014/2019/

ACF/2. Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active 

Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných 

skupin, a který je financován z Fondů EHP a Norska.  

 

Projekt ve svých vizích směřuje k těmto cílům: 

 Zmocněné participující dítě a jeho rodiče procházející rozvodovým konfliktem 

 Efektivní a rovnocenná spolupráce na poli platformy pravidelných interdisciplinárních 

setkání zástupců VS, neziskového sektoru a soudů 

 Informovaná široká veřejnost i ohrožené děti 

 Posílení kapacit a udržitelnosti spolku ALTERNIS  

 

V prvním realizačním období projektu byl činností odborného týmu naplněn milník A, tedy 

byl vyhodnocen dopad realizace klíčové aktivity Individuální podpory ohroženého dítěte a 

Terapeutické podpory KIDS SKILLS ve zmocňování ohroženého dítěte. Cílem bylo zajistit 

plnou participaci dětem z CS v oblastech, které se jich bezprostředně týkají v případech 

rodičovského konfliktu, kterým jsou ohroženy. Děti prostřednictvím této podpory zároveň 

dostaly informaci o tom, že na vlastních potřebách záleží a byly informovány o možnostech 

dalšího zapojení a slyšení jejich názoru.  

Paralelně byl zpracován a naplňován 

komunikační plán projektu, dále 

vzdělávací plán směřující k posilování 

profesního potenciálu odborného týmu 

projektu a byl rovněž vytvořen a 

zaveden interdisciplinární tým 

v místních podmínkách, jehož cílem je 

zefektivnění a vytvoření postupů 

interdisciplinární spolupráce, jejich 

koordinace, včetně  řešení konkrétních 

případů rozcházejících se rodičů, 

navrhování změn postupů všech 

zúčastněných subjektů - OSPOD, OS 

Třebíč, terapeuti, mediátoři a další 

NNO v místních podmínkách.  

Motto: Změň společnost. 

S odvahou. 
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4.3. Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy  

Projekt, který byl realizován s finanční podporou MPSV ČR, z dotačního programu 

Rodina, si kladl za stěžejní cíl zkvalitnění rodinných vztahů, posílení rodičovských 

kompetencí a poskytnutí komplexní odborné pomoci rodinám a dětem, které se ocitají v 

ohrožení, včetně prevence patologických jevů, například domácího a genderově 

podmíněného násilí v rodinách na Vysočině a odbourávání rizik s tím spojených. Tento cíl 

byl naplněn prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu. Jednalo se o aktivity 

individuálního charakteru, které měly preventivní charakter.  

 

V rámci aktivity „individuální podpora zdravých vztahů v rodinách“ probíhala podpora 

osob z cílové skupiny při řešení životních situací rodin se specifickými potřebami, 

neúplných rodin, rodin v krizi, rodin, osob ohrožených domácím násilím, rodin, jejíchž člen 

je zdravotně postižený, rodin s více dětmi, rodin s výchovnými problémy dětí a 

tzv.sendvičových rodin. Tato klíčová aktivita zahrnovala tři formy podpory osob z cílové 

skupiny – „základní individuální poradenství, socioterapie a rodinná terapie“. 

 

Druhá aktivita projektu „odborné individuální poradenství“ zahrnovala dvě formy podpory 

osob z cílové skupiny a to „finanční poradenství“, které využili jednotlivci i rodiny, kteří se 

ocitli ve finanční krizi. V rámci této podpory byly s osobami z cílové skupiny 

vypracovávány finanční plány, které vedly k větší finanční stabilitě a posílení jejich 

kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. Druhá podpora v rámci Odborného 

individuálního poradenství spočívala v poskytování „právního poradenství“, kdy se jednalo 

především o sdílení. Jejím cílem bylo zpřístupnění informací klientům tak, aby se 

kompetentně rozhodovali v životě a převzali za něj zodpovědnost.  

 

Osoby z cílových skupin využily poskytované služby opakovaně, minimálně 3x. Celkový 

počet klientů projektu činil 65 osob z cílové skupiny, konkrétně bylo podpořeno 25 rodin. 

 Do tohoto počtu nejsou zahrnuty 

intervence, kdy osoby z cílové 

skupiny využily službu anonymně, 

zejména při výskytu domácího násilí 

v rodinách. Odborní pracovníci 

projektu vykonávali svoji činnost pod 

pravidelnou odbornou supervizí. 

Přínos pro osoby z cílové skupiny 

projektu byl spatřován také v místní, 

časové a finanční dostupnosti služeb, 

která je v tomto směru na Vysočině 

unikátní.  
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5. Hospodářský výsledek 2020 

Náklady (v tis. Kč) 

 

 

 

 

Výnosy (v tis. Kč) 

 

 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Spotřebované nákupy 

a nakupované služby 194 0 194 12,24 

Osobní náklady 1391 0 1391 87,76 

Daně a poplatky 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Náklady celkem 1585 0 1585 100 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Tržby za vlastní výkony a zboží 464 0 464 26,74 

Ostatní výnosy 0 0 0 0 

Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 

Přijaté příspěvky, dary 145 0 145 8,36 

Přijaté dotace 1126 0 1126 64,9 

Výnosy celkem 1735 0 1735 100 

5.1. Náklady a výnosy 2020 
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Majetek (aktiva) v tis. Kč 

 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

 

 

Položka k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 

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 206 1844 

Zásoby 0 0 

Pohledávky 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 206 1144 

Jiná aktiva 0 0 

Majetek celkem 206 1844 

Položka k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 

Vlastní zdroje celkem 95 245 

Vlastní jmění 0 0 

Výsledek hospodaření 95 245 

Cizí zdroje celkem 111 1599 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 111 1579 

Jiná pasiva 0 0 

Zdroje krytí celkem 206 1844 

5.2. Majetek a závazky 2020 

Děkujeme! 
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