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Chceš-li přinést pořádek do země,
musíš jej nejdříve nastolit v oblastech,
chceš-li jej přinést do oblastí,
musíš jej nejdříve vytvořit ve městech,
chceš-li přinést pořádek do měst,
musíš jej nejdříve vytvořit v rodinách,
chceš-li přinést pořádek do rodin,
vytvoř jej ve své vlastní rodině,
chceš-li jej vytvořit ve vlastní rodině,
musíš jej udělat napřed v sobě samém.
(Čínská moudrost)

Poslání poradny
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci manželské a
rodinné poradny. Její pracovníci jsou členy Asociace manželských a
rodinných poradců ČR. Organizace poskytuje sociální služby a činnosti
spadající do oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Poradna působí
v oblastech harmonizace a posilování rodinných, partnerských a
mezilidských vztahů. Klienti jsou pracovníky motivováni k činnostem,
které nevedou k dlouhodobému setrvání v klientské roli nebo
prohlubování nepříznivé sociální situace, ale naopak je posilováno jejich
sociální začleňování. Posláním poradny je pomáhat lidem při řešení
vztahových kolizí, jiných obtížných situací a poskytovat informace a rady
osobám v nepříznivé situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.

Důležité informace
Veškeré sociální služby jsou v Poradně poskytovány bezplatně. Při první
návštěvě organizace představí pracovník klientovi zařízení, poskytované
služby a základní pravidla jejich poskytování. Dále pracovník Poradny
vyplní s klientem záznamový arch, kde jsou uvedeny základní údaje
o klientovi. Klient má možnost 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 a dodržují 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.

Cílová skupina
Poradna je otevřená všem osobám, bez ohledu na věk, pohlaví, stav,
sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské vyznání či etnickou
příslušnost. Z důvodů jazykových schopností pracovníků Poradny, mohou
být klienti pouze český popřípadě slovensky hovořící. Ve výjimečných
případech lze konzultace realizovat za přítomnosti tlumočníka. Poradna
nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, prožívají
akutní krizi v osobním, partnerském či rodinném životě a tuto situaci
nedokážou řešit vlastními silami. V neposlední řadě jsou cílovou skupinou
ohrožené děti a jejich rodiče, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči či
zájemci o náhradní rodinnou péči.
Specifikace cílové skupiny:
- Manželé a partneři řešící problémy ve vztahu
- Osoby zažívající krizi po traumatické životní události nebo
nepříznivé okolnosti (např.: úmrtí v rodině, rozchod s partnerem
apod.)
- Rodiny s dětmi a výchovnými či jinými problémy
- Rodiny a manželé před, během a po rozvodu
- Neúplné a rekonstituované rodiny
- Osoby ve znevýhodněných podmínkách, případně ohrožené
sociálním vyloučením
- Nezaměstnané osoby
- Invalidní a starobní důchodci
- Matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené
- Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společenský
nežádoucími jevy
- Oběti domácího násilí nebo trestné činnosti
- Osoby s chronickým duševním onemocněním
- Osoby pečující či osoby v evidenci
- Žáci a studenti základních a středních škol
- Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
- Zájemci o náhradní rodinnou péči

Činnosti Poradny – sociální služba
Odborné sociální poradenství
V rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství
poskytuje Poradna zejména osobní, párové a rodinné poradenství a
psychologickou pomoc, právní 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:
511 klientů, cca 1 722 konzultací

Financováno:
Ústecký kraj – velký dotační titul 903 000,- (16/SML0493)
Statutární město Ústí nad Labem 59 291,- (SML1018724)
Ústecký kraj – malý dotační titul 55 769,- (16/SML0114)
Statutární město Teplice 30 000,-

Doba realizace : od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Činnosti Poradny – náhradní rodinná péče
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 náhradní rodinnou péči atd.)

Dohody o výkonu pěstounské péče
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. je pověřena k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí. Je tedy doprovázející subjektem rodinám
s dětmi v dlouhodobé pěstounské péči.

Poskytnutý státní příspěvek na dohody o výkonu pěstounské péče :
Úřad práce ČR 352 000,Rodiny na jedné lodi
Projekt Rodiny na jedné lodi je realizován již od roku 2012. Je zaměřen na
podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které žijí v Ústí nad
Labem nebo v dalších oblastech Ústeckého kraje. Jedním z cílů tohoto
projektu je rozvíjet vzdělání pěstounů. Dalším cílem je podpora
vzájemného setkávání rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. V roce 2016
bylo realizováno 7 jednodenních setkání, která tvořily odborné semináře
s odpoledním doprovodným programem pro celé rodiny. V rámci
projektu se také uskutečnil relaxačně-vzdělávací víkendový pobyt ve
Starých Splavech.

Statistika:
69 unicitních osob

Financováno:
Statutární město Ústí nad Labem 31 100,- (SML1018500)
Nadace Táta a máma 7 500,- (201601009)
Úřad práce 38 437,Vlastní zdroje 26 630,-

Doba realizace : od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Dračí plavba po Labi
Na projektu Dračí plavba po Labi se Poradna podílela společně
s organizací Děti patří domů, z.s. Projekt byl stejně jako v loňském roce
realizován formou celodenní plavby. Plavba se konala 11. 6. 2016, její
cesta se započala v Děčíne s cílem v německém městečku Dorf Wehlen.
Akce byla určena pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, jejich
rodinné příslušníky a také pro rodiny, které oblast náhradní rodinné péče
zajímá. V průběhu akce se konaly tematické workshopy zaměřené na
problematiku náhradní rodinné péče. Po celou dobu probíhal oddělený
program pro děti, který byl volně inspirovaný pohádkami Jak vycvičit
draka a byl tedy plný Vikingů a draků. Děti se také zábavnou formou
dozvěděly zajímavosti o krásách Českosaského Švýcarska. Projekt byl
materiálně podpořen společností České Švýcarsko, o.p.s., která sídlí
v Krásné Lípě a Statutárním městem Ústí nad Labem.

Statistika:
105 osob (51 dospělých, 54 dětí)

Poskytnutý nadační příspěvek ve výši :
Ústecká komunitní nadace 12. 500,-

Činnosti Poradny – 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

- V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě
- 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, které byly shledány jako
vhodné 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 požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout
Přednášková činnost pro děti a mládež
V rámci preventivních činností jsou Poradnou pořádány besedy a
přednášky pro žáky a studenty základních a středních škol z Ústeckého
kraje. V průběhu roku 2016 se uskutečnilo 11 přednášek, kterých se
zúčastnili žáci a studenti z 6 základních a středních škol v rozsahu 14
vyučovacích hodin. Tématy besed a přednášek byly šikana, sebepoznání,
poznání druhých, řešení konfliktů a umění naslouchat, dobrá spolupráce
v týmu a partnerské vztahy. Těchto aktivit se zúčastnilo cca 180 žáků a
studentů.

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Jak lépe zvládnout výchovu svého dítěte – preventivní programy pro
rodiče z Ústí nad Labem
V průběhu roku se uskutečnily 3 semináře na témata spojená s péčí a
výchovou dětí. Seminářů se většinou účastnili rodiče malých dětí, které
buď zaujalo téma semináře, nebo řešili podobnou situaci v rodině a
zajímal je názor odborníka. Na projektu spolupracovala Poradna společně
s Oblastních charitou Ústí nad Labem a Centrem pro rodinu Ovečka na
Doběticích, kde se semináře uskutečnily. V rámci programu bylo možné
domluvit hlídání pro děti. Veřejnost byla o seminářích informována
prostřednictvím facebookových stránek, e-mailem a formou plakátů
umístěných na veřejných místech.

Statistika :
23 účastníků (20 žen, 3 muži)

Financováno :
Statutární město Ústí nad Labem 3 500,- (SML1018870)
Vlastní zdroje 3000,-

Doba realizace : od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016

Spolupráce
Poradna dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, s Fakultou sociálně-ekonomickou a
Pedagogickou fakultou. V rámci této spolupráce Poradna poskytuje
odborné praxe studentům oboru Sociální práce a Sociální pedagogika.
Dlouhodobou spolupráci má Poradna také navázanou s Centrem pro
rodinu Ovečka na Doběticích v Ústí nad Labem, se kterým spolupracuje
v rámci projektů zaměřených na rodiny běžné i rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči. Poradna pořádá též každoročně s organizací pro náhradní
rodiny Děti patří domů, z.s. červnové plavby po Labi určené pro náhradní
rodiny.

Na Poradnu se, kromě institucí v Ústí nad Labem, stále více obrací
pracovníci oddělení OSPOD měst Teplice, Litoměřice a Lovosice a
Okresních soudů měst Litoměřic a Teplic. Již od roku 2015 je Poradna
také členem koordinační skupiny pro oblast rodiny, dětí a mládeže města
Teplice v Čechách a byla zahrnuta do komunitního plánování tohoto
města. Poradna je také zařazena v komunitním plánu města Ústí nad
Labem a je členem pracovní skupiny Krajského Úřadu Ústeckého kraje.

Plány, vize, úspěchy
- Nové webové stránky
- Naplánování konference k Národnímu týdnu manželství 2017
- Prohloubit činnosti poradny a využít možnost financování z programů
EU
- Navázání bližší spolupráce s OSPOD Teplice a OSPOD Litoměřice
- Zachování dosavadních projektů poradny a udržení jejich kvality
- Rozvíjení spolupráce s partnery

Personální zabezpečení
Mgr. Lenka Štréblová
Pracovní pozice: ředitelka společnosti, psycholožka, manželská rodinná
poradkyně, psychoterapeutka
Vzdělání: UK Praha – jednooborová psychologie, postgraduální studium
v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik
v systemické terapii
Praxe: Psycholog Policie ČR, psycholog Lázně Teplice, Manželská a
rodinná poradna Ústí nad Labem
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
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 nad Labem, Manželská a
rodinná poradna Děčín, Krizová poradna Děčín, Linka důvěry Ústí nad
Labem, soukromá poradenská praxe
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
PhDr. Mgr. Jitka Géringová, PhD.
Pracovní pozice: arteterapeutka, psychoterapeutka
Vzdělání: UJEP FSE, postgraduální studium VŠUP Praha, Výcvik
v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii se speciálním
zaměřením na využití arteterapie, výcvik v terapeutické metodě
Biosyntéza atd.
Praxe: soukromá psychoterapeutická praxe v Ústí nad Labem, Katedra
výtvarné výchovy UJEP PF Ústí nad Labem
Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová-Bělecká
Pracovní pozice: psychoterapeutka
Vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem – Vychovatelství pro speciálně
pedagogické instituce, FSS MUNI v Brně – Psychoterapeutická studia,
Další výcviky a vzdělání – Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a
skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém
směru atd.
Praxe: Dětský domov Střekov Ústí nad Labem, MŠ Domino Ústí nad
Labem, Dětský domov Krupka
PhDr. Marek Hošek
Pracovní pozice: Manželský a rodinný poradce, psychoterapeut
Vzdělání: Filozofická fakulta UK v Praze – Sociální pedagogika,
postgraduální PPF – PVŠPSS Praha, komplexní vzdělání v psychoterapii
akreditované pro zdravotnictví. Další výcviky a vzdělávání – telefonická
krizová intervence, mladiství a drogy, náročné situace v komunikaci
s klientem atd.
Praxe: Centrum sociálních služeb Děčín, Krizová poradna Děčín, Agentura
Naděje, Krajský úřad Ústeckého kraje atd.
PhDr. Kateřina Anežka Houdková
Pracovní pozice: psycholožka, rodinná terapeutka
Vzdělání: FF UP Olomouc – jednooborová psychologie

Praxe: PhDr. Yveta Mikuličová (ordinace klinické psychologie pro děti a
dospělé), Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Bc. Lucie Nováková
Pracovní pozice: sociální pracovnice, klíčová pracovnice pěstounských
rodin, koordinátorka služeb
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, odborné kurzy a semináře,
v současné době navazující magisterské studium UJEP PF obor Sociální
pedagogika
Praxe: Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem, Linka důvěry Ústí
nad Labem
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
Kateřina Svobodová
Pracovní pozice: sociální pracovník
Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, účast na odborných kurzech a
seminářích
Praxe: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Ústí nad Labem

Pracovníci se pravidelně účastní supervizí a nejrůznějších vzdělávacích
kurzů. V roce 2016 například navštívili celostátní konferenci konanou na
téma Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence, pořádanou
Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

Finanční zdroje 2016
Finanční zdroj

Částka v Kč

Krajský úřad Ústeckého
55.769,kraje
Odborné
sociální
poradenství
(16/SML0114)
Krajský úřad Ústeckého 903.000,kraje
Odborné
sociální
poradenství
(16/SML0493) OSP
Statutární město Ústí
59.291,nad Labem Odborné
sociální poradenství
(SML1018724)
Statutární město Ústí
31.100,nad Labem
Rodiny na jedné lodi
(SML1018500)
Statutární
město
30.000,Teplice
Odborné
sociální
poradenství
Nadace Táta a Máma
7.500,Rodiny na jedné lodi
(201601009)
Ústecká
komunitní
12.500,nadace
Dračí plavba po Labi
(15-31-28-0)
Fond primátorky
3.500,Statutární město Ústí
nad Labem
Státní příspěvek na
výkon PP
342.000,- Příjem
188.721,79 ,- Použito
(Zbytek převeden do
rezervního fondu st.
příspěvku na výkon PP)
Vlastní zdroje
40.115,-

Organizační struktura
Statutární orgán
Ředitelka společnosti:
Správní rada
Předsedkyně správní rady:
Členky správní rady:

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Členky dozorčí rady:

Mgr. Lenka Štréblová

Mgr. Nikol Aková
Mgr. Růžena Kupcová
Mgr. Lenka Nikoličová

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

Výsledky hospodaření 2016

Poděkování
Rádi bychom poděkovali za přízeň:
- Všem lektorům a přednášejícím, kteří s Poradnou spolupracovali
v rámci setkání pěstounských rodin – J. Bílská, M. Hošek, K. A.
Houdková, M. Chadimová, Z. Právec, V. Roudná, J. Řezáč, I.
Rychnovský, L. Štréblová, K. Tyrbachová, M. Zindlerová, I. Dürrerová a
D. Marková ze společnosti K-Garten Teplice
S přípravou a realizací programu pro děti v náhradní rodinné péči –
Asistentům,

kteří

s Poradnou

spolupracují

v rámci

setkání

pěstounských rodin a pomáhají M. Jírovcová, M. Kučerová, M. Lišková,
K. Pokorná, K. Svobodová, B. Vančurová a asistentům, kteří se účastnili
Dračí plavby po Labi – J. Adamcová, L. Černík, O. Donát, M. Engl, S.
Piroutková, Z. Přímanová, P. Šalanská

Za podporu a spolupráci v roce 2016 děkujeme:

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
e-mail: poradna.ul@centrum.cz
Web: www.poradna-ul.cz
Facebook: http://www.facebook.com/poradna.ul
Dostupnost:
Poradna sídlí v centru města Ústí nad Labem nalevo od kina Hraničář. Prostory
Poradny se nacházejí v prvním patře rohové budovy (Prokopa Diviše X Moskevská)
nad kavárnou Fokus kafé. Poradna je dostupná pěšky z Mírového náměstí (10 minut),
od vlakového nádraží (15 minut) nebo MHD zastávka Hraničář.
Provozní doba (pro neobjednané klienty):
Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (dále pouze objednaní klienti)
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (dále pouze objednaní klienti)
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (dále pouze objednaní klienti)
Čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (dále pouze objednaní klienti)
Pátek
8:00 – 13:00 (dále pouze objednaní klienti)
V pozdějších odpoledních a večerních hodinách probíhají konzultace pouze
s objednanými klienty.
Setkání pěstounských rodin probíhají převážně o víkendech.

