


Většina lidí nečiní druhým příkoří naschvál (pominu nyní opravdu vyhrocené a extrémní příběhy). Nesetkáváme se 

s druhými lidmi s cílem záměrně škodit. Jen každý kolem sebe našlapuje jinak. Ne vždy to však dopadne tak skvěle, jak se 

domníváme. Třeba takové klasické „já si myslel“, „předpokládal jsem, že“, „domníval jsem se“, „ale vždyť ono to tak vypadalo“, 

„jsem naprosto jistě přesvědčen“. Připomíná vám to něco? Je vám to povědomé? Jsou to domněnky. Jsou to takové potvůrky, 

které nám mohou žití docela velkým způsobem komplikovat. Je to něco, co u našich klientů bývá i fatální. Domněnka je tvrzení, 

že něco může být správně, nebo nesprávně, ale není to dokázáno. 

 

Manželé v nejlepších letech mi jednou vyprávěli, že pravidelně, jednou za 14 dní v neděli mají špenát. Už 30 let. A přitom 

ho nemá ani jeden z nich rád. Nesnáší ho, přesto ho tak pravidelně mají. Jak se to mohlo stát? Paní, čerstvá novomanželka, 

zvládla uvařit docela poživatelné jídlo. Manžel tehdy, před 30 lety, manželce špenát pochválil, protože v té době to bylo jedno 

z mála jídel, které se jí podařilo uvařit a dalo se konzumovat. Paní z toho usoudila, že manžel má špenát rád. On špenát nemá 

rád. Chtěl jí udělat radost a najíst se. Ona špenát nesnáší odjakživa. Ale aby udělala manželovi radost, tak mu ho pravidelně 

vaří, když má ten špenát tak rád. Ona ho nesnáší, on ho nesnáší, přesto ho s takovou železnou pravidelností mají. A sem už 

vlastně patří čas minulý. Mívali. 

 

Zrevidujme nějaká svá domnělá přesvědčení. Každý jich máme ve svém šuplíku určitě několik. Jsou to zdroje třenic, 

nepohody a nedorozumění. Kolikrát sami něco na stopro tvrdíme a jsme o tom bytostně přesvědčeni. Třeba o tom, že když mi 

vedoucí něco vytknul, byl otevřený a věcný, tak mě nesnáší. To je náš závěr. Mylná domněnka. Domníváme se totiž, že by měl 

ten šéf přece umět „našlapovat“ opatrněji, když vytýká, protože my se to snažíme také tak dělat. Ale přitom to je jen o tom, že 

šéf je cholerik a zkrátka je hotový hned, rychle a s každým. Šetří čas a nás má stále stejně rád. Proč dobrovolně vstupujeme do 

svých vlastních bažin? 

 

Jak z toho ven? Přestat se domnívat a ptát se, jak to tedy je. Jak to mám já a jak to má druhý. 



 

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. 
 

• Manželské a rodinné poradenství 

• Psychologické poradenství 

• Rodinná terapie 

• Právní poradenství 

• Sociálně-právní poradenství 

• Arteterapie, psychoterapie 
 

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. 

 

Klientem se může stát kdokoliv bez ohledu na rodinný stav, 

pohlaví, společenské postavení, sexuální orientaci, etnickou 

příslušnost, náboženské přesvědčení apod. 

• 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 

 

Jedná se o osoby, které jsou v obtížné životní situaci 

v osobních, partnerských nebo rodinných vztazích.  



V rámci registrované sociální služby odborného sociálního 

poradenství poskytuje poradna zejména osobní, párové a 

rodinné poradenství, předrozvodovou, porozvodovou a 

rozvodovou 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.  

 

 

 

 

 

 

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.  

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 • 

• Respektování potřeb klienta, individuální přístup • 

• Rovnost bez diskriminace • 

• Podpora v soběstačnosti a prevence závislosti • 

• Bezplatnost poradenských služeb • 

•  Není potřeba doporučení • 

• Možnost vystupovat anonymně • 

 



Poskytli jsme 

dlouhodobou 

praxi 4 

studentkám 

Spolupořádání 

edukačních skupin 

pro rodiče 

v rozvodovém 

řízení ve spolupráci 

s Bateau a Prosapií 

Ve spolupráci s oblastním 

sdružením AMRP Severní 

Čechy jsme zorganizovali 

vzdělávací kurz na téma 

„Obtíže dospívání 

pohledem rodinných 

terapeutů“ pro 43 

účastníků 

a kurz „Vliv 

rozpadu rodiny 

na vývoj dítěte“ 

pro 32 

účastníků  

Rozšířili jsme výši 

úvazků 

pracovníků 

v přímé péči a 

provozní hodiny  

Uspořádali 

jsme 3 besedy 

pro 34 

studentů 

středních škol 

Vytváříme zázemí pro 

setkávání kolegů 

z ostatních poraden 

v Ústeckém kraji 

v rámci činnosti 

Oblastního sněmu 

AMRP Severní Čechy 

Pracovníci se 

stále vzdělávají 

a zvyšují tak 

kvalitu své 

práce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



• Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová Bělecká – manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka • 

• Doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – speciální pedagožka, arteterapeutka • 

• Mgr. Jana Haslingerová – manželská a rodinná poradkyně • 

• 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. Kateřina Šámalová – advokátka • 

• Mgr. Lenka Štréblová – ředitelka, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka • 

• Bc. Barbora Vančurová – projektová manažerka, sociální pracovnice • 

Statutární orgán  

Ředitelka: 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, Mgr. Kateřina Šámalová 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT pro nevýdělečné organizace (v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019) 

V celých tisících Kč 

Označení 

a 

NÁKLADY 

b 

Činnost 

Hlavní (1) Hospodářská (2) Celkem (3) 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6) 409  409 

1. Spotřeba materiálu, energie a ost. neskladových dodávek 56  56 

5. Náklady na reprezentaci 1  1 

6. Ostatní služby 352  352 

A.III. Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.) 1 130  1 130 

10. Mzdové náklady 934  934 

11. Zákonné sociální pojištění 196  196 

A.V. Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22) 11  11 

22. Jiné ostatní náklady 11  11 

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII) 1 550  1 550 
 

Označení   

a 

VÝNOSY 

b 

Činnost 

Hlavní (1) Hospodářská (2) Celkem (3) 

B.I. Provozní dotace (B.I.1.) 1 596  1 596 

1. Provozní dotace 1 596  1 596 

B.II. Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.) 8  8 

3. Přijaté příspěvky (dary) 7  7 

4. Přijaté členské příspěvky 1  1 

B.IV. Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.) 1  1 

10. Jiné ostatní výnosy 1  1 

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) 1 605  1 605 
 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 55  55 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 55  55 

 

 
Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ludmila Burešová  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace (ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019) 

V celých tisících Kč 

Označení 

a 

AKTIVA 

b 

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

(1) (2) 

B.  Krátkodobý majetek (celkem (B.I. + BII. + B.III. + B.IV.) 503 584 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 500 581 

B.IV. Jiná aktiva celkem 3 3 

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 503 584 

Označení 

a 

PASIVA 

b 

Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období 

(3) (4) 

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 144 198 

A.I. Jmění celkem 0 143 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 144 55 

B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 359 386 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 160 224 

B.IV. Jiná pasiva celkem 199 162 

PASIVA CELKEM (A. + B.) 503 584 



Ústecký Kraj Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program 13 370,- 

Ústecký kraj Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 1 445 500,- 

Statutární město Teplice Dotace na neinvestiční náklady spojení s poskytováním sociálních služeb 30 000,- 

Statutární město Ústí nad Labem Dotační program města ÚNL na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2019 62 857,- 

Vlastní zdroje --- 6160,22,- 

Úřad práce Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 000,- 

Děkujeme Mgr. Hance Heindorferové a PhDr. Davidu Cichákovi za spolupráci na vzdělávacím semináři.  

  





Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01 

475 216 504, 775 234 159 

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 – 12:00 13:00 – 16:00 

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

 

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.  

 

 

 

 


