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Organizační struktura 

 

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 

 
je obecně prospěšná společnost. 

 

Statutární orgán: 

 ředitel:  PhDr. Adéla Doležalová 
 

 

Správní rada: 

 předseda správní rady:   Mgr. Luděk Lávička 

 člen správní rady:  Ing. Zbyněk Hroneš 

 člen správní rady:  Ing. Josef Kalbáč 
 

 

Dozorčí rada: 

 předseda dozorčí rady:  Mgr. Bc. Ivana Morávková 

 člen dozorčí rady:  PhDr. Oldřiška Tomšová 

 člen dozorčí rady:  Alena Vachušková DiS.
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Poradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy  

Naší hlavní činností v  roce 2015 bylo zabezpečování provozu Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích.  

Zpráva o činnosti Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy za 

rok 2015  
 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy poskytuje služby odborného sociálního 

poradenství dle zákona 1082006Sb. O sociálních 

službách. Číslo registrace  -  6425072.  Poradna je 

pověřena Jihočeským krajem poskytovat své služby – 

číslo pověření je OSVZ/116/2016. Služba je poskytována 

ambulantní formou. Služby zajišťují pracovnice s 

dlouholetou odbornou praxí – psycholožka s certifikátem 

EUROPSY uděleným v roce 2015 pro rodinné poradenství 

a rodinnou terapii a sociální pracovnice s odborným 

výcvikem.  

Působnost poradny se datuje již do roku 1984, 

kdy působila pod různými zřizovateli. Poslední zřizovatel 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – 

(příspěvková organizace Krajského úřadu v Českých 

Budějovicích). Rozhodnutím Krajského úřadu, byla 

činnost poradny pod Centrem sociálních služeb ukončena 

k 31. 12. 2014. 

Poradna se k 1. 1. 2015 transformovala na o. p. s. a služba Odborného sociálního poradenství – se 

zaměřením na rodinu pokračuje v činnosti v plném rozsahu předchozích let. Pokračuje v dlouholeté 

spolupráci s pracovišti zabývajícími se obdobnou problematikou, rovněž i s pracovišti následné péče.  

V r. 2015 -  byla služba klienty plně využívána, (klienti jsou dlouhodobě zvyklí využívat služeb poradny 

i díky zakomponování jejích služeb do součinnosti s dalšími organizacemi, institucemi a službami).  Obě 

pracovnice vynakládaly – jako i v předchozích letech - nadstandardně zvýšené úsilí k zvládnutí požadavků 

klientů na sociální službu. Práce našeho pracoviště je kladně hodnocena jak samotnými klienty (klienti se 

hojně objednávají na doporučení svých známých a přátel, kteří našimi službami prošli a byli spokojeni, 

docházení k nám jim pomohlo v řešení jejich tíživé životní situace), tak spolupracujícími organizacemi – 

zejména OSPOD MěÚ – kde probíhá vzájemná úzká spolupráce.  Klientelu poradny tvoří občané Strakonicka, 
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Vodňanska, Blatenska, Volyňska a dalších již tradičně spádových regionů – Vimperska, Prachaticka, 

Písecka……. 

S klienty pracujeme 

na bázi odborného sociálního 

poradenství, psychoterapie, 

podpory, edukace, atd. 

Služby jsou 

poskytovány ve Strakonicích, 

Pod hradem 9, v prostorách 

rodinné poradny. Zabýváme 

se komplexní problematikou 

rodiny, manželského soužití, 

rozvodového a 

porozvodového stavu, 

zejména s ohledem na co 

nejlepší řešení pro děti. 

Pracujeme s osobami v krizi – 

vleklé i akutní, s osobami v 

obecně nepříznivé situaci. 

Dále naše činnost zahrnuje práci se sociálně- patologickými jevy (osoby závislé na návykových látkách nebo 

jimi ohrožené), s osobami s duševním onemocněním, a osobami nezaměstnanými, s domácím násilím, atd. V 

rámci naší činnosti se dle povahy problému zabýváme i problematikou v oblasti financí, kdy se snažíme 

klienty zorientovat v jejich situaci a případně je směrovat k další pomoci (právníci, finanční poradci, atd.).  

V roce 2015  - jako v předchozích letech poskytovala poradna odbornou praxi pro studenty SŠ a VŠ se 

zaměřením na sociální práci a psychologii. Pro střední školy byly provedeny odborné besedy na téma rodiny, 

komunikace, sociálně patologických jevů. 

V roce 2015 poradna poskytla 

pomoc 805 klientům (410 případů). S 

klienty bylo uskutečněno 4098  

terapeutických, diagnostických, 

exploračních intervencí.  

Údaje potvrzují, že se na 

klientele neprojevila změna zřizovatele a 

že nový zřizovatel za obtížnějších 

podmínek (náročné, komplikované a 

problematické postupy v rámci 

financování sociální služby), zvládl chod 

poradny v rozsahu předchozích let. 
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Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy byla financována ze zdrojů – jednak 

MPSV – prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, dále finanční dotační podporou z prostředků 

Krajského úřadu Jihočeského kraje, z finančních dotací MěÚ Strakonice, Volyně, Vimperk, Horažďovice. 
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Základní přehled využití služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v roce 2015 
 

počet klientů počet případů 
počet terapeutických, diagnostických, exploračních 

intervencí 

805 410 4098 

 

Percentuelní využití služeb dle pohlaví a zletilostních 

kritérií 

 

Percentuelní využití služeb dle cílových skupin klientů  

 

53% 
35% 

12% ženy 

muži 

děti a mládež 
do 18 let 

30% 

25% 
10% 

10% 

10% 

5% 
5% 5% 

rodiny s dětmi 

osoby v krizi 

děti a mladí lidé  
(věk 6-26 let) 
ohrožení závislostí 

duševní onemocnění 

domácí násilí 

zdravotně postižení 

senioři 
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Projekt „Společně to zvládnem“  

V roce 2015 jsme organizovali program sociálního začleňování osob ohrožených 

sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje. Cílem byla podpora fakultativních 

služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní kriz í.  

Program byl podpořen z grantu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách“ 

Cílem projektových aktivit bylo snížit riziko rozpadu vazeb, odejmutí dětí z rodinného prostředí, zvýšit 

kompetence rodičů ve výchovných postupech, změnit rizikové chování  dětí  -  jako prevence sociálně 

patologických jevů - kriminality, drogových závislostí, do budoucna u dětí zvýšit povědomí etických 

a vztahových hodnot potřebných pro kvalitní utváření a prožívání jejich budoucích vztahů a jejich budoucí 

rodičovské zodpovědnosti.  

 Zlepšit rodinné klima směřující k většímu porozumění mezi rodiči a dětmi a dětmi a rodiči.  

 To znamenalo zamezit procesu sociálního vylučování, k možnému narůstání nežádoucích 

dopadů.  

 Cílené aktivity byly určeny pro rodiny (biologické i náhradní), které prožívají protrahovanou či 

akutní krizi, mají výchovné problémy se svými dětmi. 

 Jednalo se o užší spolupráci s odd. OSPOD – věnovat více času doporučeným rodinám (např. 

tam, kde je stanoven soudní dohled….) 

 S dětmi a rodiči se pracovalo v intenzivnějším režimu individuálně, zařadili jsme i skupinová 

setkání rodičů, skupinová setkání dětí s předáváním informací, formou zážitkových aktivit. 

Zařazeny byly i vzdělávací akce pro všechny zainteresované.  

 Důležitou složkou působení bylo zlepšení spolupráci rodičů s odd. OSPOD a jinými 

zainteresovanými institucemi (školami, lékaři,…) 

 Součástí programu byla pomoc rodičům i dětem s jejich osobnostmi a složitými situacemi ve 

vztazích mezi sebou i směrem navenek – zaměstnání, škola, instituce, okruh přátel,…  

 Spolu s OSPOD vytvořit společnou strategii vůči jednotlivým případům, společná jednání. 

 Podpora smysluplných aktivit pro děti.  

 V nejširším měřítku  - v rámci přímých aktivit pomoci daným jedincům - rodinám zapojit se do 

aktivního sociálního, kulturního, ekonomického života společnosti  

 Do projektu byly zařazeny 4 rodiny – 12 lidí (5 dětí, 7 dospělých osob – rodičů). 

Rodiny byly vytipovány spolu s OSPOD na základě návrhu sociálních pracovnic a kurátorek pro děti a 

mládež. 

Nejprve byly projednány aspekty jednotlivých případů (povaha problému,…)příslušnými pracovníky 

OSPOD a pracovníky projektu. 

Byly diskutovány společné postupy – na co se zaměřit (větší spolupráce rodin s OSPOD,…) V rámci 

přímé práce pracovníků projektu byl kladen důraz na změny v přemýšlení rodičů a dětí, rozbor a určení 
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individuální strategie – jak vzniklé obtíže zvládat, jak změnit přístupy rodičů, jak změnit přístupy dětí, jak 

dosáhnout změny – odstranění obtíží – začlenění se do běžného života bez nutnosti dozoru dalších orgánů, 

bez nutnosti umístění dětí mimo rodinné prostředí,…) 

 S jednotlivými rodinami bylo intenzivně pracováno na konkrétních situacích, důraz byl kladen 

i na edukativní (vzdělávací) část práce – jako podklad pro možnou změnu 

 Bylo realizováno – 7 setkání s každou rodinou 

 Jedno společné setkání rodičů, jedno společné setkání dětí 

 2 případové konference s OSPOD 

 Další spolupráce pracovníků + dětský psychiatr, škola (3) 

 Samostatné setkání pracovníků projektu s pracovníky OSPOD – průběžné vyhodnocování 

postupů. 

 V rámci společného setkání rodičů byly zařazeny edukativní pasáže, předávání sdílení 

zkušeností o prožívání rodičů, modelové situace – možnosti řešení 

 S dětmi společně pracováno tématicky – nejhorší x nejlepší zážitek – dle shody dětí – 

především výtvarné zpracování, volné téma- s rozborem možné symboliky daného námětu 

(kresby, lepení, modelování, stavění, vystřihování,…) 

 Hraní rolí s teoretickým výkladem – práce na pocitech, záměna rolí rodičů a dětí, řešení 

modelových situací, otevírání možností – nápadů na smysluplné činnosti-  objevení vnitřního 

potenciálu.  

 Cíle projektu byly naplněny.  

U všech rodin byla zažehnána hrozba vyloučení dětí z rodinného prostředí – formou 

umístění do DD  

 Zlepšena situace v rodinných vztazích, omezení výchovných problémů u dětí (včetně vymizení 

sebepoškozování) zlepšení situace dětí ve škole. 

 Zlepšila se spolupráce rodičů s OSPOD.  

Ukázky společné práce dětí a rodičů 

 

 



Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 

 
 

 
 

  10. strana    Výroční zpráva ● 2015   
 

  

  

  



Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 

 
 

 
 

  11. strana    Výroční zpráva ● 2015   
 

Hospodaření 2015 

 

ucet analyt text md dal 

501 100 Spotřeba materiálu-nerozlišené 884,00 
 501 101 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby 10 645,00 
 501 103 Spotřeba materiálu-DrDHM do 40tisKč 18 047,00 
 502 100 Spotřeba energie 35 078,94 
 502 101 Spotřeba energie-vodné-paušálně 2 400,00 
 511 100 Opravy a udržování 1 999,00 
 512 100 Cestovné 197,00 
 518 100 Ostatní služby-nerozlišené 1 723,00 
 518 101 Ostatní služby-telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 16 564,29 
 518 102 Ostatní služby-nájemné 21 000,00 
 518 103 Ostatní služby-právní a ekonomické služby 71 710,00 
 518 105 Ostatní služby-DNM do 60tisKč 9 700,00 
 521 100 Mzdové náklady 511 910,00 
 521 101 Mzdové náklady-dohody 95 400,00 
 524 100 Zákonné sociální pojištění-SP 127 981,00 
 524 200 Zákonné sociální pojištění-ZP 46 071,00 
 549 100 Jiné ostatní náklady 1,19 
 549 101 Jiné ostatní náklady-pojištění 4 589,00 
 602 100 Tržby z prodeje služeb 

 
7 446,64 

691 101 Provozní dotace-provozní náklady 
 

209 850,00 

691 102 Provozní dotace-mzdové náklady-HPP 
 

713 100,00 

691 103 Provozní dotace-mzdové náklady-DPP   46 400,00 

  
Celkem 975 900,42 976 796,64 
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Poděkování 

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2015 podpořili činnost naší společnosti. Za finanční podporu chci 

poděkovat Ministerstvu sociálních věcí ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Městu Strakonice, Městu 

Vimperk, Městu Volyně, Městu Horažďovice a Jihočeskému kraji. 

 

 

PhDr. Adéla Doležalová 

ředitelka Poradny pro rodinu, manželství, 

mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 


