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POSLÁNÍ PORADNY 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy plní funkci 

činností spadá do sítě Asociace manželských a rodinných 

poradců ČR. Organizace poskytuje sociální služby a 

služby pro rodiny s dětmi.  Poradna se snaží pomáhat 

v oblasti harmonizování a posílení rodinných, 

partnerských a mezilidských vztahů. Naším posláním je 

pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných 

obtížných problémech a poskytovat informace a rady 

osobám v nepříznivé životní situaci.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou Poradny jsou osoby bez ohledu na věk, 

pohlaví, stav, společenské postavení, náboženské vyznání 

či etnickou příslušnost. Z důvodu jazykových schopností 

pracovníků Poradny, mohou být klienti pouze česky 

případně slovensky mluvící. 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 nedokáží 

vyřešit vlastními silami.  
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Jedná se tedy především o:  

→ manžele a partnery 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 (výchovné problémy dětí, těžkosti 

rekonstituovaných rodin apod) 

→ rodiny a manželé před, během a po rozvodu 

→neúplné rodiny 

→ osoby ve znevýhodněných podmínkách, případně 

ohrožené sociálním vyloučením 

→nezaměstnané 

→invalidní a starobní důchodce 

→ matky na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské 

dovolené 

→ děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společenskými nežádoucími jevy 

→ oběti domácího násilí nebo trestné činnosti 

→ osoby s chronickým duševním onemocněním 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE A 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V PORADNĚ 

Veškeré sociální služby jsou v Poradně poskytovány 

zdarma. Při prvním vstupu klienta do Poradny, mu 

nejprve sociální pracovník případně odborný konzultant 

představí zařízení, poskytované služby a možnosti, 

postupy a podmínky jejich využívání. Dalším krokem je 

vyplnění záznamového archu se základními údaji. Klient 

má právo vystupovat anonymně. V případě kdy poskytne 

organizaci své osobní údaje, pracovníci s nimi nakládají 

v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a tato 

data slouží pouze k orientaci a statistice. Klient může 

spolupráci ukončit kdykoli bez udání důvodu. Klient má 

také právo požádat o změnu odborného konzultanta. 

Klientem Poradny 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. Na konzultace s jednotlivými 

odborníky je nutné se předem objednat. 
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Zásady 

- Individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám. 

- Rozvoj aktivity a samostatnosti. Snaha klienta 

aktivně zapojit do poradenského procesu.  

- Motivování uživatelé k činnostem, které nevedou 

k jeho dlouhodobému setrvávání v roli klienta, ale 

k jeho osamostatnění, posílení sociálního 

začleňování apod.  

- Respektování svobodného rozhodování, osobnosti 

klienta a dodržování zásad rovného přístupu ke 

klientům a lidské důstojnosti.  

 

ČINNOSTI PORADNY 
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

V roce 2013 Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. 

pořádala stejně tak jako v předchozích letech přednášky 

pro žáky základních škol a studenty středních škol 

z ústeckého kraje. Během roku 2013 se zúčastnilo 5 škol 

celkem 11 přednášek či besed. Témata jako je 

teambuilding, šikana, sebepoznání a poznání druhých 
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absolvovalo celkem 178 žáků a studentů, jejichž věková 

struktura se pohybovala od 6 třídy základní školy až po 

druhý ročník střední školy.  

RODINY NA JEDNÉ LODI – PODPORA RODIN 

S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PRO 

ROK 2013 

Posláním projektu 

Rodina na jedné lodi 

je podporovat a 

rozvíjet služby pro 

rodiny s dětmi 

v náhradní rodinné 

péči, které žijí na Ústecku či v dalších oblastech 

Ústeckého kraje. Cílem projektu bylo rozvíjet vzdělávání 

pěstounů, podporovat jejich vzájemné setkávání a také 

realizovat informační činnosti směrem k zájemcům o 

náhradní rodinnou péči. Projekt byl uskutečněn v roce 

2013 i v letech předešlých. V uplynulém roce byla 

realizována 4 jednodenní setkání, tedy odborné semináře 

s odpoledním doprovodným programem pro celé rodiny.  

Těchto setkání se zúčastnilo celkem 37 rodin. V rámci 
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projektu se také v září 2013 uskutečnil relaxačně- 

vzdělávací víkend v penzionu Na Bělidle v Krásné Lípě, 

kterého se účastnilo 8 rodin, tedy 14 dospělých a 16 dětí.  

Financováno: MPSV ČR 83 000,- 

                       Magistrát města Ústí nad Labem 14 500,-  

                       Obce 1 400,- Kč 

                       Příspěvky od účastníků projektu 4 200,-  

                       Vlastní zdroje 15 500,- Kč  

                       Wiki hračky Ústí nad Labem – materiální 

dar (odměny a ceny pro děti) 

Doba realizace: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

V rámci registrované služby Odborné sociální 

poradenství poskytujeme zejména osobní, párové a 

rodinné poradenství a psychologickou pomoc, 

předrozvodovou a porozvodovou mediaci za účelem 

úpravy styku rozvádějících se rodičů s dětmi, pomoc 

rekonstituovaným rodinám, základní sociální 

poradenství, sociálně – právní poradenství a další služby 
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určené především sociálně slabším jedincům a osobám 

v přechodné krizové situaci.  

Statistika: 380 klientů, 1446 konzultací 

Financováno: MPSV 800 000,-  

                       Krajský úřad Ústeckého kraje 30 000,- 

                       Magistrát města Ústí nad Labem 50 000,-   

Doba realizace: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

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 
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ve většině případů doporučení z Odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Ústí nad Labem, jiných obecních úřadů 

na území Ústeckého kraje či soudem. Klienti však také 

mohou docházet z vlastní iniciativy.  

Statistika: 42 klientů, 215 konzultací 

Financováno: MPSV 184 985,-  

                       Krajský úřad Ústeckého kraje 20 000,-  

                       Magistrát města Ústí nad Labem 25 000,-  

Doba realizace: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

  

SPOLUPRÁCE 
Poradna oficiálně spolupracuje s Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, konkrétně 

s Fakultou sociálně – ekonomickou. V rámci této 

spolupráce je Poradna poskytovatelem odborných praxí 

studentů oboru Sociální práce. V roce 2013 v Poradně 

absolvovala supervidovanou praxi v rozsahu 118 hodin 

jedna studentka 2. ročníku a individuální praxi v rozsahu 

124 hodin studentka 3. ročníku denního studia.  Zároveň 

také Poradnu průběžně navštěvují studenti prvního 
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ročníku v rámci řízené praxe, aby se seznámili se 

zařízením a jeho činností. 

V rámci projektu Rodiny na jedné lodi – podpora rodin 

s dětmi v náhradní rodinné péči Poradna také dlouhodobě 

spolupracuje s Mateřským centrem Ovečka na 

Doběticích v Ústí nad Labem. Právě v prostorách 

mateřského centra probíhá velká část aktivit tohoto 

projektu.  

Hodnocení spolupráce s FSE UJEP: 

 

 

 

 

Spolupráce s Poradnou pro rodinu a mezilidské 

vztahy, o.p.s. v Ústí nad Labem 

Poradna patří mezi tradiční spolupracovníky 

Katedry sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem. Její 

stěžejní součástí jsou odborné praxe studentů, na jejichž 

zajišťování se poradna podílí, neméně důležitá je ale i 

spolupráce při realizaci různých projektů obou 
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spolupracujících stran, jak v podobě personálního 

propojení, tak i konzultační či lektorské činnosti. 

Zástupci poradny se pravidelně účastní akcí KSP 

určených jak odborné veřejnosti, tak právě speciálně 

spolupracujícím organizacím. 

Z našeho pohledu spolupráce vždy probíhala 

bezproblémově a k oboustranné spokojenosti, počítáme 

s jejím pokračováním do budoucnosti a velmi si přístupů 

kolegů z Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy vážíme. 

Jménem Katedry sociální práce FSE UJEP 

       

    Mgr. Radka Michelová 

       

 zástupkyně vedoucího KSP 

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU 
Mgr. Lenka Štréblová  

pracovní pozice: předsedkyně sdružení, psycholožka, 

manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka 

vzdělání: UK Praha – jednooborová psychologie, 
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postgraduální studium v manželském a rodinném 

poradenství, psychoterapeutický výcvik v systemické 

terapii atd. 

Mgr. Růžena Kupcová 

Pracovní pozice: psycholožka, manželská a rodinný 

poradkyně, psycholožka, psycholožka pro náhradní 

rodinnou péči 

vzdělání: UP Olomouc – jednooborová Psychologie, 

postgraduální studium v manželském a rodinném 

poradenství, psychoterapeutický výcvik, výcvik 

v supervizi, atd.  

PhDr. Milena Chadimová 

Pracovní pozice: manželský a rodinná poradkyně, 

psychoterapeutka, mediátor 

Vzdělání: UK Praha – Andragogika, postgraduální 

studium manželské a rodinné poradenství, 

psychoanalytický výcvik ve skupinové terapii   

Doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.  

Pracovní pozice: arteterapeutka, psychoterapeutka 

Vzdělání: UJEP FSE, postgraduální studium VŠUP 

Praha, Výcvik v psychodynamické a hlubinně 
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orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na 

využití arteterapie, výcvik v terapeutické metodě 

Biosyntéza atd.,  

JUDr. Jan Ondráček  

Pracovní pozice: právník 

Vzdělání: UK Praha – právnická fakulta, dlouholetá 

praxe ve státní správě, zakladatel Rodinné poradny v Ústí 

nad Labem v roce 1971 

Bc. Lucie Nováková  

Pracovní pozice: sociální pracovnice, realizátorka a 

koordinátorka služeb 

Vzdělání: UJEP FSE obor Sociální práce, odborné kurzy 

a semináře 

Zděnka Jakubová 

Pracovní pozice: sociální pracovnice, koordinátorka 

studentských praxí, realizátorka přednášek 

Praxe: dlouholetá praxe OSV Magistrát města Ústí nad 

Labem, Poradna pro ženy a dívky, účast na odborných 

kurzech a seminářích 
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Mgr. Petra Kaše – Lukschová 

Pracovní pozice: právník 

Vzdělání: MU Brno – obor Právo 

 

STRUKTURA ORGANIZACE  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Výbor sdružení 

Předsedkyně: Mgr. Lenka Štréblová 

Místopředsedové: JUDr. Jan Ondráček 

                              Bc. Lucie Nováková 

Další členové: Mgr. Růžena Kupcová 

                         Ing. Vladimír Polák 

Revizorka sdružení: Bc. Michaela Mátlová 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

FINANČNÍ ZDROJ ČÁSTKA 

V KČ 

MPSV ČR OSP 800 000,- 

MPSV ČR SAS 184 985,- 

MPSV ČR – Rodiny na jedné lodi 83 000,- 

KÚ ÚK OSP 30 000,- 

KÚ ÚK SAS 20 000,- 

Statutární město ÚnL OSP 50 000,- 

Statutární město ÚnL SAS 25 000,- 

Statutární město ÚnL Rodiny na jedné 

lodi 

14 500,- 

Další zdroje 35 515,- 

CELKEM 1 243 000,- 
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PROVOZNÍ DOBA PORADNY 

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.  

Aktivity náhradní rodinné péče probíhají převážně 

v rámci víkendových setkání. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. 

Prokopa Diviše 1605/5 

Ústí nad Labem, 400 01 

IČ: 266 70 763 

Číslo účtu: 193 041 211/0300 

Telefony: 475 216 504, 731 004 095 

Email: poradna.ul@centrum.cz 

Web: www.poradna-ul.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/poradna.ul 

Poradna sídlí v centru města Ústí nad Labem, vedle 

bývalého kina Hraničář, v prvním patře rohové budovy 

nad kavárnou Fokus kafé. MHD zastávka Hraničář.  

 

 

mailto:poradna.ul@centrum.cz
http://www.poradna-ul.cz/
https://www.facebook.com/poradna.ul
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ZMĚNA K 7. 1. 2014 

Změnou občanského zákoníku se Poradna pro mezilidské 

vztahy, o. s. k 7. 1. 2014 zapsáním na krajském soudě 

v Ústí nad Labem přetransformovala na Poradnu pro 

rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. 

NOVÁ PODOBA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 

Statutární orgán  

Ředitelka společnosti: Mgr. Lenka Štréblová 

Správní rada 

Předseda správní rady: Nikol Aková 

Členové správní rady: Růžena Kupcová 

                                    Lenka Nikoličová  

Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady: Vladimír Polák 

Členové dozorčí rady: Lucie Nováková 

                                    Michaela Mátlová 
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Za spolupráci a podporu v uplynulém 

roce děkujeme: 
 

 

 


