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Již 10 let jsme tu pro Vás!

ÚVODNÍ SLOVO

Za deset let existence Poradny již bylo řečeno a napsáno mnohé
a tak mi dovolte pouze… krátký příběh k zamyšlení.
Jednoho večera vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.
Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit
a důvěra.“
Vnuk o tom přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

A jak jste na tom VY?

Za celý kolektiv Poradny
Mgr. Lenka Štréblová, ředitelka společnosti

POSLÁNÍ PORADNY

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci manželské a rodinné poradny, pracovníci jsou členy Asociace manželských a rodinných poradců ČR. Organizace poskytuje sociální
služby a činnosti spadající do oblasti sociálně – právní ochrany
dětí. Poradna se snaží působit v oblasti harmonizování a posílení
rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Posláním Poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných problémů a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé životní situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.
Poradna byla založena v roce 2004, své dveře klientům tak otvírá
již deset let.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou Poradny jsou osoby bez ohledu na věk, pohlaví, stav, sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské vyznání či etnickou příslušnost. Z důvodu jazykových
schopností pracovníků Poradny, mohou být klienti pouze česky
a slovensky hovořící. Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci, prožívají akutní či chronickou krizi
v osobním, partnerském či rodinném životě a tuto situaci nedokážou vyřešit vlastními silami.
Cílovou skupinu také tvoří děti ohrožené a jejich rodiče, rodiny
s dětmi v náhradní rodinné péči či zájemci o náhradní rodinnou
péči.

Specifikace cílové skupiny:

ã Manželé a partneři řešící problémy ve vztahu
ã Osoby zažívající krizi po traumatické životní události nebo
nepříznivé okolnosti
ã Rodiny s dětmi s výchovnými či jinými problémy
ã Rodiny a manželé před, během a po rozvodu
ã Neúplné a rekonstituované rodiny
ã Osoby ve znevýhodněných podmínkách, případně ohrožené
sociálním vyloučením
ã Nezaměstnané osoby
ã Invalidní a starobní důchodci
ã Matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené
ã Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
ã Oběti domácího násilí nebo trestné činnosti
ã Osoby s chronickým duševním onemocněním
ã Osoby pečující či osoby v evidenci
ã Žáci a studenti základních a středních škol
ã Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
ã Zájemci o náhradní rodinnou péči

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sociální služby jsou v Poradně ze zákona poskytovány bezplatně.
Při první návštěvě představí klientovi pracovník organizaci, poskytované služby a základní pravidla jejich poskytování. Dalším
krokem je vyplnění Záznamového archu se základními údaji. Klient má právo vystupovat anonymně. V případě, že klient poskytne organizaci své osobní údaje, pracovníci s nimi nakládají v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci
mají podepsanou povinnost mlčenlivosti. Klientem se může stát
kdokoli na základě svého dobrovolného rozhodnutí. V některých
případech mu však může být uložena povinnost využít pomoci
odborného poradenského zařízení dle Zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Klient může ukončit spolupráci kdykoli, bez udání důvodu. Klient má také právo požádat o změnu odborného
konzultanta. Na konzultaci s jednotlivými odborníky je nutné se
předem objednat.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ã Individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám
ã Rozvoj aktivity a samostatnosti. Snaha klienta aktivně se zapojit do poradenského procesu.
ã Motivování uživatele k činnostem, které nevedou k jeho
dlouhodobému setrvání v roli klienta, ale k jeho osamostatnění, posílení sociálního začleňování apod.
ã Respektování svobodného rozhodování, osobnosti klienta
a dodržování zásad rovného přístupu ke klientům a lidské
důstojnosti
ã Striktní dodržení zásad důvěrnosti, mlčenlivosti, ochrany zájmů klienta
ã Respektování etických zásad profese poradce a sociálního
pracovníka
ã Ochrana práv a zájmů dítěte
ã Spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství

ČINNOSTI PORADNY

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství poskytuje Poradna zejména osobní, párové a rodinné poradenství a psychologickou pomoc, právní poradenství, základní
sociální poradenství, sociálně – právní poradenství, arteterapii
a další služby určené především sociálně slabším jedincům a osobám v přechodné krizové situaci. Průměrná délka konzultace
v rámci odborného sociálního poradenství je 60 minut.
Statistika:

296 klientů, 1707 konzultací

Financováno:

MPSV
Magistrát města Ústí n.L.
Ostatní zdroje

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

958 098,50 000,56 445,-

ČINNOSTI PORADNY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována ambulantní formou v prostorách Poradny. Odborní poradci z oblasti manželského a rodinného poradenství, mediace, psychologie intenzivně
pracují s jednotlivcem i rodinou s cílem realizovat aktivity zaměřené
na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování rodinných vazeb,
zefektivnění komunikačních dovedností v rámci rodiny. Tato služba je
dále zaměřena na podporu funkčních vztahů, rozvoj rodičovských dovedností a dalších aktivit směřujících k řešení konfliktních situací. Uživatelé této služby jsou ve většině případů doporučeni z Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, jiných obecních úřadů
na území Ústeckého kraje. Klienti však také mohou docházet z vlastní
iniciativy. Klientem této služby je rodina s dětmi. Časová náročnost jednotlivých konzultací s rodinou je minimálně 90 minut. Od 7. 1. 2015
Poradna ukončila poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Intenzivní práci s rodinou se věnuje i nadále.
Statistika:

31 rodin, 58 klientů, 143 konzultací

Financováno:

Magistrát města Ústí n.L.
Ostatní zdroje

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

25 000,17 900,-

ČINNOSTI PORADNY

2. OSTATNÍ AKTIVITY
SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Poradna na základě pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje je
oprávněna poskytovat činnosti v rámci sociálně – právní ochrany dětí.
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo
pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
- Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče,
pokud osoba pečující o tuto službu požádán, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

ČINNOSTI PORADNY

SLUŽBY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
-

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
Setkávání pěstounských rodin
Vzdělávání pěstounů
Poskytování odborných služeb pro náhradní rodiny (psychologické poradenství, sociálně-právní poradenství, právní poradenství, informace pro zájemce o nrp atd.)

Financováno:

Statutární město Ústí n.L., MPSV ČR,
ostatní zdroje (státní příspěvek ÚP
+ vlastní zdroje)

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

ČINNOSTI PORADNY

Rodiny na jedné lodi – podpora rodin s dětmi v náhradní
rodinné péči pro rok 2014
Již od roku 2012 Poradna realizuje projekt Rodiny na jedné lodi
zaměřený na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které žijí na Ústecku či v dalších oblastech Ústeckého kraje. Jedním
z minulých cílů tohoto projektu bylo rozvíjet vzdělávání pěstounů, v současné době je spíše orientován na podporu vzájemné
setkávání rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. V roce 2014 bylo
realizováno 5 jednodenních setkání, tvořených odbornými semináři s odpoledním doprovodným programem pro celé rodiny.
V rámci projektu se také uskutečnil relaxačně – vzdělávací víkend
ve Starých Splavech.
Statistika:

18 rodin, 35 dospělých, 36 dětí

Financováno:

Magistrát města Ústí n./L.
Ostatní zdroje

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

20 000,29 200,-

ČINNOSTI PORADNY

Rodiny na jedné lodi – podpora rodin v Ústeckém kraji
V roce 2014 Poradna ve spolupráci s MC Ovečka, TJ Sokol Ústí nad
Labem a Místním klubem Duha v Teplicích realizovala projekt
na podporu rodin v Ústeckém kraji. Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči, případně
získání zájemců o některou z forem náhradní rodinné péče, dále
také zvyšování rodičovských kompetencí, sdílení rodičovských
zkušeností, ale také seznámení rodin s nabídkou služeb pro rodiny v Ústeckém kraji a prevence sociálně – patologických jevů.
V rámci zvyšování informovanosti byly realizovány osvětové aktivity na podporu náhradní rodinn péče a dále byly uspořádány
3 vzdělávací semináře pro běžné rodiny, kterých se zúčastnilo
29 osob. Víkendové setkání se účastnilo deset rodin.
Financováno:

MPSV
Ostatní zdroje

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

56 773,33 950,-

ČINNOSTI PORADNY

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V rámci preventivních činností pořádá Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. besedy a přednášky pro žáky a studenty
základních a středních škol z Ústeckého kraje. Během roku 2014
se devíti přednášek zúčastnili žáci a studenti ze čtyř základních
a středních škol v rozsahu 14- ti hodin. Tématy jako je šikana,
sebepoznání, řešení konfliktů, teambuilding a partnerské vztahy
se zabývalo celkem 86 žáků a studentů.
Financováno:

ostatní zdroje

Doba realizace: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

SPOLUPRÁCE

Poradna dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s Fakultou sociálně – ekonomickou
a s Pedagogickou fakultou. V rámci této spolupráce je Poradna
poskytovatelem odborných praxí studentů oboru Sociální práce
a Sociální pedagogika.
V rámci realizovaných projektů zaměřených na rodiny běžné i náhradní Poradna také dlouhodobě spolupracuje s Mateřským centrem Ovečka na Doběticích v Ústí nad Labem.
Poradna také spolupracuje s organizací pro náhradní rodiny Děti
patří domů, o.s. V roce 2014 společně spolupracovaly na přednáškových a osvětových aktivitách.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Mgr. Lenka Štréblová
Pracovní pozice: ředitelka společnosti, psycholožka, manželská
a rodinná poradkyně, psychoterapeutka
Vzdělání: UK Praha – jednooborová psychologie, postgraduální
studium v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik v systemické terapii atd.
Praxe: Psycholog Policie ČR, psycholog Lázně Teplice, Manželská
a rodinná poradna Ústí n.L.
Mgr. Růžena Kupcová
Pracovní pozice: psycholožka, manželská a rodinná poradkyně,
psycholožka pro náhradní rodinnou péči
Vzdělání: UP Olomouc – jednooborová psychologie, postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik, výcvik v supervizi, atd.
Praxe: Manželská a rodinná poradna Pardubice, Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem, psycholog pro náhradní rodinnou
péči KÚ ÚK

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

PhDr. Milena Chadimová
Pracovní pozice: manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka, mediátorka
Vzdělání: UK Praha – Andragogika, postgraduální studium manželské
a rodinné poradenství, psychoanalytický výcvik ve skupinové terapii
Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí n. L., Manželská a rodinná poradna Děčín, Krizová poradna Děčín, Linka důvěry Ústí
nad Labem, soukromá poradenská praxe
Doc. Mgr. Jitka Géringová, PhD.
Pracovní pozice: arteterapeutka, psychoterapeutka
Vzdělání: UJEP FSE, postgraduální studium VŠUP Praha, Výcvik
v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se
speciálním zaměřením na využití arteterapie, výcvik v terapeutické metodě Biosyntéza atd.
Praxe: soukromá psychoterapeutická praxe v Ústí n. L., Katedra
výtvarné výchovy UJEP PP Ústí n. L.
Bc. Lucie Nováková
Pracovní pozice: sociální pracovnice, klíčová pracovnice pěstounských rodin, koordinátorka služeb
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, odborné kurzy a semináře
Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem, Linka důvěry Ústí nad Labem

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Zděnka Jakubová
Pracovní pozice: sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí, realizátorka přednášek
Vzdělání : účast na odborných kurzech a seminářích
Praxe: OSV Magistrát města Ústí nad Labem, Linka důvěry Ústí
nad Labem, Domov pro matky s dětmi, Poradna pro ženy a dívky
v Ústí nad Labem
Mgr. Petra Kaše - Lukschová
Pracovní pozice: právnička
Vzdělání: MU Brno – obor právo
Praxe: soukromá advokátní praxe Praha a Ústí nad Labem, Bílý
kruh bezpečí České Budějovice
Eva Skokanová
Pracovní pozice: pracovník v sociálních službách
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, účast na odborných kurzech a seminářích
Praxe: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ústí n.L.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutární orgán
Ředitelka společnosti:

Mgr. Lenka Štréblová

Správní rada
Předsedkyně správní rady: Mgr. Nikol Aková
Členky správní rady:
Mgr. Růžena Kupcová
Mgr. Lenka Nikoličová
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Členky dozorčí rady:

Ing. Vladimír Polák
Bc. Lucie Nováková
Bc. Michaela Mátlová

FINANČNÍ ZDROJE 2014

ČÁSTKA V KČ
MPSV OSP

958 098,-

MPSV Rodiny na jedné lodi
– podpora rodin v Ústeckém kraji

56 773,-

Statutární město Ústí n/L SAS

25 000,-

Statuární město Ústí n/L OSP

50 000,-

Statutární město Ústí n/L
Rodiny na jedné lodi – podpora rodin
s dětmi v náhradní rodinné péči

20 000,-

Další zdroje
(státní příspěvky ÚP, vlastní zdroje)
Celkem

148 000,1 257 871,-

FINANČNÍ ZDROJE 2014
MPSV OSP
MPSV Rodiny na jedné lodi- podpora rodin v Ústeckém kraji
Statutární město ÚnL SAS
Statutární město ÚnL OSP
Statutární město ÚnL Rodiny na jedné lodi - podpora rodin s dětmi v NRP
0%
Další zdroje

11%

2%
2%

4%

4%

77%

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2014

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2014

KONTAKTNÍ INFORMACE

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
IČO: 266 70 763
Číslo účtu: 193 041 211/0300
Adresa:
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
Kontakty:
Telefon: 475 216 504, 775 234 159
Email: poradna.ul@centrum.cz
Web: www.poradna-ul.cz
Facebook: https://www.facebook.com/poradna.ul
Dostupnost:
Poradna sídlí v centru města Ústí nad Labem, vedle kina Hraničář.
Prostory Poradny naleznete v prvním patře rohové budovy
(P. Diviše x Moskevská) nad kavárnou Focus kafé. Poradna je
dostupná pěšky z Mírového náměstí (10 min) či od vlakového
nádraží (15 min) nebo MHD stanice Hraničář.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek
8:00 – 13:00

V dřívějších ranních či pozdějších odpoledních
a večerních hodinách probíhají konzultace pouze
s objednanými klienty.
Setkání pěstounských rodin probíhají převážně
v rámci víkendových dnů.

PODĚKOVÁNÍ

Za podporu a spolupráci v roce 2014 děkujeme:

