Po usilovném hlídání předprodeje vstupenek na úspěšnou one man show Caveman v režii autora bestselerů Patrika
Hartla, jsem konečně usedla do jednoho z křesel k prasknutí nabitého sálu divadla. Plna očekávání jsem vychutnávala atmosféru
kulturního zážitku. Humornými monology a hranými dialogy bylo s nadsázkou vykreslováno odlišné nastavení mužů a žen.
Muži jako LOVCI, ze své podstaty změřeni na jeden jediný cíl, s převahou RACIONÁLNÍHO myšlení a komunikačním stylem
VYJEDNÁVÁNÍ, kteří nedávají najevo EMOCE, ale tam někde hluboko uvnitř je samozřejmě také mají, jen s nimi neumí zacházet.
Ženy jako SBĚRAČKY nastavené na SPOLUPRÁCI, plné EMOCÍ a očekávání stejného fungování od svých komunikačních
partnerů.
Nejen já, ale všichni „řvali“ smíchy téměř od začátku do konce. Paradoxem je, že o to samé – předat takovouto zkušenost
a náhled na odlišné fungování mužů a žen se snažíme v Poradně. Edukovat přes poradenský či terapeutický proces o
individuálních rozdílech pohlaví, o jedinečnosti partnerského soužití, definování hodnot a rolí v rodinném systému či partnerské
dyádě. Rozdílnost prostředí je v tom, že při představení je konzumentům vše naservírováno a nejsou nuceni vydávat jakoukoliv
energii. My jsme náročnější. Naši klienti bez aktivního přístupu, zapojení se, výdeje energie nic pod nos nedostanou, musí si
na všechno, za našeho doprovodu, přijít sami. Je to jako když dětem rodiče z cesty jejich vývoje odstraní všechny překážky.
Nenaučí se přijímat, řešit, hledat, zdolávat, učit se, posouvat se dál, být kompetentnější, soběstačnější, zodpovědnější, zralejší
a respektující.
Ano, souhlasím s Vámi, kdo jste to dočetli až sem, musí chtít.
DĚKUJI týmu Poradny, bez jehož energie, nasazení a ochoty angažovat se nad rámec přidělených dotací by Poradna
nemohla poskytovat služby v takové šíři, kvalitě, a tak dlouhodobě stabilně. Dále děkuji těm, kteří naši službu podporují a
poskytují prostředky k tomu, abychom mohli klienty přijímat.
A co bych popřála Poradně? Aby se do budoucna dostala služba Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v rámci plánu
sociálních služeb do priorit.
.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci
manželské a rodinné poradny. Poskytuje službu odborného
sociálního poradenství. 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.

Klientem se může stát kdokoliv bez ohledu na rodinný stav,
pohlaví, společenské postavení, sexuální orientaci, etnickou
příslušnost, náboženské přesvědčení apod.

• Manželské a rodinné poradenství
• Psychologické poradenství
• Rodinná terapie
• Právní poradenství
• Sociálně-právní poradenství
• Arteterapie, psychoterapie

Jedná se o osoby, které jsou v obtížné životní situaci
v osobních, partnerských nebo rodinných vztazích.

Těžiště činnosti spočívá v konzultacích s rodinou, párem či
jednotlivcem.
Od října 2015 nabízí klientům i skupinová sezení se
zaměřením na manželské a rodinné potíže, problémy.

• Děti a mládež ve věku od 7 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy

• Oběti domácího násilí a trestné činnosti
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby v krizi
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Senioři

V rámci registrované sociální služby odborného sociálního
poradenství poskytuje poradna zejména osobní, párové a
rodinné poradenství, předrozvodovou, porozvodovou a
rozvodou mediaci za účelem úpravy styku rozvádějících se
rodičů s dětmi, psychologickou pomoc, sociálně-právní
poradenství, právní poradenství, arteterapii a další služby
určené osobám v přechodné krizové situaci.

Realizujeme odborné služby, které mají hlavní přístupy
vycházející z psychologických, sociálních, právních a
pedagogických věd. Poradenské a terapeutické aktivity,
které pomáhají klientovi nacházející se v nepříznivé
vztahové, osobní či rodinné situaci, jež narušuje jeho sociální
fungování. Například pomáháme s využitím pomoci v rámci
sociálního systému (sociální dávky, jiné sociální služby).
Pomáháme s řešením některých formalit, které jsou spojené
s rozvodovým řízením či s péčí o děti. Všechny služby jsou
poskytovány kvalifikovanými odbornými pracovníky, a to
v rozsahu daném jejich profesní specializací a odbornou
způsobilostí.

• Dobrovolnost •
• Nezávislost & nestrannost •
• Důvěrnost •
Klient může kontaktovat poradnu telefonicky, e-mailem či
osobně. Klientem se může stát kdokoli na základě svého
dobrovolného rozhodnutí. V některých případech může být
uložena povinnost využít pomoci odborného poradenského
zařízení dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Naše
služby jsou realizované v souladu s metodikou Asociace
manželských a rodinných poraden, dále podle platné
legislativy.

• Respektování potřeb klienta, individuální přístup •
• Rovnost bez diskriminace •
• Podpora v soběstačnosti a prevence závislosti •
• Bezplatnost poradenských služeb •
• Není potřeba doporučení •
• Možnost vystupovat anonymně •

Proškolili jsme se a
aplikovali GDPR

Ve spolupráci s oblastním
sdružením AMRP Severní
Čechy jsme zorganizovali
vzdělávací kurz na téma
„Emoce nejen u dětí“ pro
23 účastníků

Spolupořádání
edukačních
skupin pro rodiče
v rozvodovém
řízení ve
spolupráci
s Bateau a
Prosapií.

Zmodernizovali
jsme technické
vybavení poradny
Poradna se
stala tradičním
zázemím pro
AMRP.

• Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová Bělecká – manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka •
• JUDr. Václav Cidlina – advokát •
• Doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – speciální pedagožka, arteterapeutka •
• PhDr. Marek Hošek – manželský a rodinný poradce, psychoterapeut, adiktolog •
• PhDr. Kateřina Anežka Houdková – manželská a rodinná poradkyně, psycholožka •
• PhDr. Milena Chadimová – manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka, mediátorka •
• Zděnka Jakubová – sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí •
• Mgr. Petra Kaše-Lukschová – právnička •
• Mgr. Lenka Štréblová – ředitelka, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka •
• Bc. Barbora Vančurová – projektová manažerka, sociální pracovnice •

Statutární orgán
Ředitelka společnosti: Mgr Lenka Štréblová
Správní rada
Předsedkyně správní rady: Mgr. Nikol Aková
Členové správní rady: Mgr. Lenka Nikoličová, PhDr. Marek Hošek,
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Polák
Členky dozorčí rady: Bc. Lucie Nováková, Bc. Michaela Mátlová

Ústecký Kraj

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program

14 948,54,-

Ústecký kraj

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018

1 153 200,-

Statutární město Teplice

Dotace na neinvestiční náklady spojení s poskytováním sociálních služeb

30 000,-

Statutární město Ústí nad Labem

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám
sociálním 2018

62 857,-

Vlastní zdroje

---

4 661,-

Statutární město Ústí nad Labem

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých
službám sociálním 2018

14 096,-*

Úřad práce

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

10 400,-

Vlastní zdroje

---

22 987,-

Ústecký kraj

Fond Ústeckého kraje

120 000,-

Úřad práce

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

144 000,-

*Celkem poskytnuto 40 350,- (26 254,- vráceno zpět na účet SMÚ)

Děkujeme všem lektorům (Mgr. Lenka Křížová, PhDr. Milena Chadimová, PhDr. Kateřina Anežka Houdková, Mgr. Eva Křížová,
Bc. Jindřiška Schejbalová) a asistentům (Bc. Barbora Vančurová, Barbora Štréblová, Lucie Formanová, Bc. Kristýna Volfová, Bc.
Pavlína Šalanská) podílejících se na setkáních pěstounských rodin. Děkujeme Mgr. Hance Heindorferové a PhDr. Davidu
Cichákovi za spolupráci na vzdělávacím semináři. Dále děkujeme panu Ing. Janu Kudrnovi za poskytnutí finančního daru
poradně.

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
475 216 504, 775 234 159

8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
(16:00 – 20:00 pouze pro předem objednané klienty)

poradna.ul@centrum.cz
www.poradna-unl.cz
https://www.facebook.com/poradna.ul/
266 70 763
Poradna sídlí v centru města Ústí nad Labem nalevo od kina
Hraničář. Je dostupná pěšky z Mírového náměstí (10 minut),
od vlakového nádraží 15 minut nebo se v těsné blízkosti
nachází zastávka MHD Hraničář. Prostory poradny se
nacházejí v prvním patře rohové budovy (Prokopa Diviše x
Moskevská) nad kavárnou Fokus kafé. Přístup není
bezbariérový.

8:00 – 13:00
(13:00 – 20:00 pouze pro předem objednané klienty)
Pro neobjednané klienty (zájemce o službu, první kontakt,
akutní situace apod.) je možné navštívit poradnu od pondělí
do pátku od 8:00 do 12:00 hodin. V ostatních časech a
dnech je poradna otevřena pouze pro předem objednané
klienty.

