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1. Úvod 
ALTERNIS se v tomto roce etabloval ve světě profesionální podpory odborníkům, kteří 

poskytují své služby a současně i v přímé práci s rodinami a dětmi tím naplňuje své vize.  

V rámci svých aktivit podpory odborníkům bylo realizováno facilitování případových 

konferencí, setkání s rodinou či setkání odborníků, vzdělávání sociálních pracovníků tak, 

aby se zvýšila jejich profesionalita při práci s rodinami a ohroženými dětmi. Při realizaci 

supervizí jako formy dlouhodobé podpory, rozvoje a učení zejména profesionálů 

v pomáhajících profesích byly důsledně uplatňovány základní funkce supervize – řídící, 

vzdělávací a podpůrná.  

V rámci aktivit pro rodinu byli podporováni rodiče v tom, aby nahlédli na své rodičovské 

kompetence a hledali možnosti spolupráce v rámci naplňování potřeb svých dětí. Jako 

důležitá se jevila interdisciplinární spolupráce se justicí a dalšími NNO.  

Byl to hektický rok, který přinesl řadu změn, kterým jsme šli vstříc. Náš tým je stabilní 

a vnímá pevně svoji vizi.  

Děkujeme našim klientům a všem, kteří nás podporují.  
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2. Facilitace 

Facilitování případových setkání se v tomto roce stalo velmi využívaným nástrojem 

zejména pro nastavení zdravé komunikace v ohrožených rodinách, při nastavování 

individuálních plánů ohrožených dětí, při propojování komunikace rodiny a odborníků, 

kteří mohou rodině nabídnout podporu.  

 

Využití facilitovaných setkání se začalo využívat i v kontextech vedení jednání 

zastupitelstev, nebo setkání učitelů s rodiči a dalších odborníků.  

 

Hlavní využití našich facilitátorů je stále u facilitace případových konferencí. 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, First housing Jihlava).  

 

Náš facilitační přístup se kromě respektu k ostatním a neutrální pozice facilitátora opírá 

i o pevně nastavený proces facilitačního setkání a také o nastavený cíl setkání, který je pro 

užitečnost setkání zásadní. Cíl by měl být specifický a srozumitelný, protože jedině tak lze 

předpokládat, že bude správně pochopen, dále by měl být měřitelný, aby bylo možné 

vyhodnotit, zda se k němu blížíme, akceptovaný, tedy přijatý všemi zúčastněnými, reálný, 

aby odrážel schopnosti těch, kteří ho budou naplňovat a termínovaný, aby bylo zřejmé, 

do kdy bude naplněn.  
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3. Supervize 

Supervizní podpora poskytovaná týmem supervizorek byla v roce 2021 limitována 

celospolečenskými epidemiologickými opatřeními, a to především v prvním pololetí roku 

2021. Supervidovaní využívali osobních i on-line forem podpory pro skupinové 

i individuální sdílení klientských, týmových a organizačních témat. Je možné konstatovat, 

že týmy průběžně posilovaly profesní rozvoj, a to svojí ochotou a otevřeností sdílet 

dilemata přímé práce s klienty či týmová, převážně vztahová témata.  Průběžně bylo 

využíváno všech tří supervizních funkcí, a to podpůrné, vzdělávací a sebeřídící, které 

posilovaly profesní kompetence supervidovaných.  

Podpory profesního rozvoje formou supervize využívaly týmy v oblasti sociálních služeb, 

a to 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 Magistrátu města Jihlavy a Městských úřadů Moravský Krumlov 

a Břeclav. V oblasti školství pokračovala supervizní podpora vedení organizace a týmů 

pedagogů a vychovatelů Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové.  
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Sdílenými tématy byla témata mezioborově přenositelná v jednotlivých oblastech 

pomáhajících profesí týkající se dilemat vztahů a intervencí při výkonu profese; témat 

hranic, rolí, kompetencí a zodpovědnosti; získávání náhledu přístupu k lidem 

s manipulativními tendencemi chování prostřednictvím dramatického trojúhelník 

(manipulátor, oběť, zachránce); zvědomování příležitostí pro „zdravé mezilidské vztahy 

a komunikaci“; zodpovědnost pomáhajících profesionálů za proces a klientů za výsledek; 

dilemata součinnosti aktérů v systému klienta; možnosti slaďování součinnosti aktérů 

systému – pojmenovaný a odsouhlasený cíl;   dilemata vícerolovosti při výkonu profese. 
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Ze zpětných vazeb supervidovaných vyplynulo, že supervizi vnímají jako nezbytnou 

součást své profese a oceňují především její podpůrnou funkci. Zaznívalo: „vyhovuje mi, 

že je supervize zaměřená nejen na vztahy, ale i na procesy a na řešení, což mi vyhovuje“; 

„je to čas, který máme pro sebe, můžeme se soustředit jen na sebe a svá témata, nejsme 

rozptylováni telefonáty, kolegy…“; „máme možnost si dát podporu, předávat si zkušenosti, 

můžeme se vzájemně inspirovat“; „jsme vedeni v tématu, docházíme k výstupům…“; 

„zažívám podporu skupiny v mých dilematech či otaznících přímé práce s klienty“; 

„supervizi vnímám jako prevenci vyhoření“. 



4. Vzdělávání 

V roce 2021 realizoval tým lektorů ALTERNIS vzdělávací programy s akreditací MPSV 

pro cílovou skupinu sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí městských 

úřadů Polička, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Znojmo, Moravské Budějovice a Boskovice. 

Vzdělávací programy absolvovalo celkem 54 sociálních pracovníků z Kraje Vysočina, 

Jihomoravského kraje a Pardubického kraje.  
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Sociálními pracovníky byla oceňována především propojenost obsahu vzdělávacích 

programů s aktuálními trendy přístupů v sociální práci a inovativními metodami s prvky 

koučovacího přístupu či využitím prvků mediace v sociální práci. Opakovaně realizovaným 

vzdělávacím programem bylo téma „Práce s emocemi u dětí ohrožených vývojovým 

traumatem v kontextu sociální práce“. Sociální pracovníci měli příležitost porozumět 

specifickým emočním potřebám a projevům chování u dětí zraněných vývojovým 

traumatem (opuštěním biologickými rodiči, zanedbáváním, týráním či zneužíváním) 

a získat inspirace základů bezpečné komunikace s emočně zahlcenými dětmi. 

V roce 2021 získal ALTERNIS novou akreditaci MPSV pro vzdělávání cílové skupiny 

sociálních pracovníků s obsahovým zaměřením na „Sociální práci s párem či skupinou 

on line“ prostřednictvím kterého mohou účastníci získávat kompetence vedení 

skupinových setkání prostřednictvím vzdálených přístupů.  

Sociální pracovníci rozvíjeli své profesní 

kompetence v tématech:  

Časová osa v sociální práci  

Práce s emocemi u dětí ohrožených vývojovým 

traumatem v kontextu sociální práce  

Techniky sociální práce s prvky koučovacího 

přístupu  

Využití mediačních technik v praxi sociálního 

pracovníka  

Základy koučování v sociální práci  
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5. 1. Efektivní interdisciplinární spolupráce při práci s rodinou 

Projekt, který byl realizován s finanční podporou MPSV ČR z oblasti Rodina, si kladl za cíl 

poskytnout komplexní pomoc ohroženým rodinám, a to zejména prostřednictvím aktivit 

projektu, které jsou zaměřeny na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování 

rodinných vztahů a pomoci při předcházení a řešení krizových situací v rodině. 

Aktivity projektu:  

 

Aktivita Poskytování intenzivního psychosociálního poradenství bylo realizováno pro 

klienty OSPOD (OSPOD Třebíč, Náměšť n. Osl. a Moravské Budějovice) na doporučení 

koordinátora případu, nebo v souladu s výstupem z aktivity Reflektovaná případová 

spolupráce OSPOD, NNO a dalších subjektů při práci s konkrétními rodinami a dětmi 

v evidenci SPOD, kdy je klíčem k poskytování této aktivity doporučení interdisciplinárního 

týmu po vyhodnocení případu k práci s rodinou.  

Aktivita Intenzivní psychosociální poradenství spočívala v nastavení zdravě fungujících 

vztahů mezi rodiči, rodiči a dětmi a širší rodinou. Rodiče byli vedeni ke vzájemné dohodě 

a byl nastavován standard jejich společné odpovědnosti a komunikace v zájmu nezletilých 

dětí. Rodiče byli dlouhodobě podporováni k respektování vzniklých dohod a dílčích 

ujednání. V rámci této aktivity byla poskytována i krizová intervence rodině nebo dítěti 

odborníkem specialistou ambulantní formou (krizový intervent), v případech akutních 

stavů a konfliktů v rodinách. Specialista se zaměřoval na problém, ohnisko, spouštěč, 

podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". Společně hledali způsob řešení.  

Aktivita Rodinná terapie probíhala formou intenzivní spolupráce psychoterapeuta 

a socioterapeuta s rodinou. Do terapie byly zařazeny tréninkové aktivity na posílení 

rodičovských kompetencí a zdravých vztahů v rodině. Těžištěm bylo společné hledání nové 

možnosti komunikace a nastavení řešení, které vznikne dohodou. Dosažení dohody 

poskytovalo záruku udržitelnosti do budoucna s ohledem a ochranu dítěte před zatížením 

konfliktem. 

Aktivita Reflektovaná případová spolupráce OSPOD, NNO a dalších subjektů při práci 

s konkrétními rodinami a dětmi směřovala ke koordinaci, spolupůsobnosti a návaznosti 

intervencí poskytovaných všemi subjekty konkrétním ohroženým dětem, potažmo jejich 

rodinám v evidenci OSPOD.  

5. Projekty 
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V rámci aktivity Participace dítěte došlo k zapojení dítěte do situace rodiny, která 

se ho týká. Jednalo se především o informování dítěte o situaci, aby bylo naplněno 

především právo na informace, dále se jednalo o nabídku zapojení, sdělení jeho názoru, 

o vytvoření bezpečného prostředí.  Dítě bylo ve svých názorech respektováno, byla 

mu poskytnuta zpětná vazba, jak bude s jeho názory naloženo. Účast na této aktivitě byla 

dítěti nabídnuta odmítnutelným způsobem. 

Kvantitativní hodnocení - počet 

nadefinovaných osob z cílové byl dodržen - 

35 rodin, které se zapojily do aktivit 

projektu. V rámci aktivit bylo pracováno 

s rodinami i za využití online spojení, aby 

byla zachována kontinuita schůzek 

a realizace podpory rodin.  

Kvalitativním výstupem konzultací byl 

zpracovaný společný "Rodičovský plán", 

na kterém pracoval každý z rodičů 

samostatně a následně společně. 
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5. 2. 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 

Již od poloviny roku 2020 realizuje zapsaný spolek ALTERNIS projekt zaměřený 

na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný 

z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou 

projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu soc-právní ochrany dětí Magistrátu 

města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Cíle je průběžně 

dosahováno realizací jednotlivých klíčových aktivit, kterými 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 roce 2021, ve třetím a částečně čtvrtém období realizace projektu byly týmy sociálních 

pracovníků, zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, 

Magistrátu Města Jihlavy a MěÚ Telč podpořeno účastí na revizi a aktualizaci vybraných 

standardizovaných metodických postupů v rámci SQ 9 výkonu sociální práce s cílovou 

skupinou dětských klientů, paralelně probíhalo zavádění inovativních metod do přímé 

sociální práce, a to za podpory supervizora, metodika, mezioborového pracovníka 

a facilitátora. Souběžně byla podpora poskytována i formou odborné supervize 

v individuální i skupinové podobě a rozvojem mezioborové a mezirezortní spolupráce 

v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí 

a organizací v daném regionu.  

Vytvořena byla platforma mezioborové 

spolupráce, která slouží k řízeným 

diskusím formou Kulatých stolů 

a Mezirezortních setkání. Celkem byly 

u s k u t e č n ě n y  4  k u l a t é  s t o l y 

a 4 mezirezortní setkání, jejichž 

výstupem je koordinace součinnosti 

orgánů a institucí  v  zavádění 

č i  ze fekt iv ňován í  mez i ob orov é 

spolupráce, a to včetně využívání 

inovativních metod přímé práce 

s klienty. 
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5. 3. Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů 

0014/2019/ACF/2 

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

Motto programu: Změň společnost. S odvahou. 

Celkové způsobilé výdaje: 69.735,82 EURO 

Rok 2021 byl pro zapsaný spolek ALTERNIS druhým rokem realizace projektu 

Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů, č. 0014/2019/ACF/2, 

podpořeného Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active 

Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a Norska.  

 

Definované cíle odborného týmu projektu směřují k naplnění dílčích milníků 

opatrovnického řízení v praxi Okresního soudu Třebíč: 

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 

zajištění plné participace ohrožených dětí z CS v oblastech, které se jich bezprostředně 

týkají v případech rodičovského konfliktu. 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.  
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Druhé období bylo ve znamení naplňování milníků dalších, tedy byla vytvořena pravidla 

efektivní interdisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů (zaměstnanci státních 

úřadů, osoby s rozhodovací pravomocí a další), byla plnohodnotně informována široká 

laická veřejnost o možnostech zmocnění a zapojení do řešení rozvodového konfliktu rodičů 

s cílem zajištění participace této ohrožené cílové skupiny na hledání a realizaci řešení 

dané sociální nepřízně. Dále byl finalizován a zveřejněn videospot určený pro cílovou 

skupinu široká laická veřejnost, který srozumitelně popisuje situaci rozvodu rodičů 

pohledem dítě, pojmenovává stěžejní potřeby dítětem jeho motivace, postoje a přání. 

Informuje o možnostech podpory rodiny, a to jak rodičů (edukace, mediace, terapie), tak 

ohrožených dětí (ind. podpora KIDS SKILLS, terapie) v organizaci ALTERNIS, z.s.  

Rovněž došlo k podpoře stávajícího odborného týmu ALTERNIS v rozvoji profesních 

kompetencí s dopadem na zefektivnění řízení a organizaci a dále na zvýšení odbornosti při 

práci s osobami z cílových skupin. Vzdělávání bylo tedy zaměřeno na využitelnost metody 

facilitace interdisciplinární případové spolupráce, a dále na inovativní metody práce 

s osobami z CS při podpoře jejich občanského a sociálního začleňování, a to cestou 

zkompetentnění dětských klientů k obhajobě jejich vlastních práv a k jejich participaci 

na řešení problémů a prosazování změn v procesu rozvodu rodičů.  
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6. Hospodářský výsledek 2021 

Náklady (v tis. Kč) 

 

 

 

 

Výnosy (v tis. Kč) 

 

 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Spotřebované nákupy 

a nakupované služby 501 0 501 15,57 

Osobní náklady 2717 0 2717 84,43 

Daně a poplatky 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

Náklady celkem 3218 0 3218 100 

Položka 
Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 
Celkem % 

Tržby za vlastní výkony a zboží 608 0 608 16,37 

Ostatní výnosy 0 0 0 0 

Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 

Přijaté příspěvky, dary 414 0 414 11,15 

Přijaté dotace 2691 0 2691 72,48 

Výnosy celkem 3713 0 3713 100 

6.1. Náklady a výnosy 2021 
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Majetek (aktiva) v tis. Kč 

 

 

Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč 

 

 

Položka k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

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 1875 2347 

Zásoby 0 0 

Pohledávky 731 1442 

Krátkodobý finanční majetek 1144 905 

Jiná aktiva 0 0 

Majetek celkem 1875 2347 

Položka k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 

Vlastní zdroje celkem 268 763 

Vlastní jmění 0 0 

Výsledek hospodaření 268 763 

Cizí zdroje celkem 1607 1584 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 1599 1854 

Jiná pasiva 8 0 

Zdroje krytí celkem 1875 2347 

6.2. Majetek a závazky 2021 
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