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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 

Dozorčí rada: 

 předseda dozorčí rady:  Mgr. Bc. Ivana Morávková 
 

 člen dozorčí rady:  PhDr. Oldřiška Tomšová 
 

 člen dozorčí rady:  Alena Vachušková 

Správní rada: 

 předseda správní rady:  Mgr. Ing. Luděk Lávička 

 člen správní rady:  Ing. Josef Kalbáč 

 člen správní rady:  Ing. Zbyněk Hroneš 
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Poradna pro rodinu, manželství  
a mezilidské vztahy  

Naší hlavní činností v  roce 2018 bylo zabezpečování provozu Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích.  

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

rok 2018  
 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje služby odborného sociálního 

poradenství dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách. Číslo registrace  -  6425072.  Poradna je pověřena 

Jihočeským krajem poskytovat své služby – číslo pověření je OSVZ/116/2016 (dodatek č. 2 – pro rok 2018). 

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.  

I v roce 2018 -  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, 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 2018  - (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 2018 poradna poskytla pomoc 812 klientům (415 případů). 

S klienty bylo uskutečněno 4124  terapeutických, diagnostických, exploračních intervencí.  

I v tomto roce se potvrdilo, že naše služby jsou velmi žádané, je tendence růstu klientely. 

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, 

Vodňany, Volyně, Vimperk, 

Horažďovice. MěÚ Blatná se podílel 

prostřednictvím financovaných 

doplňkových služeb o. p. s. (stejně tak 

i MěÚ Vimperk a Oblastní charita 

Prachatice). 
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Základní přehled využití služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v roce 2016 
 

počet klientů počet případů 
počet terapeutických, diagnostických, exploračních 

intervencí 

812 415 4124 

 

Percentuelní využití služeb dle pohlaví a zletilostních 

kritérií 

 

Percentuelní využití služeb dle cílových skupin klientů  

 

50% 

37% 

13% ženy 

muži 

děti a mládež 
do 18 let 

28% 

26% 14% 

10% 

9% 

2% 
5% 

6% 

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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Hospodaření 2018 

 

účet název účtu náklady výnosy 

501 100 Spotřeba materiálu-nerozlišené 1 751,33 
 501 101 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby 9 050,67 
 501 103 Spotřeba materiálu – DrDHM do 40tis Kč 8 354,00 
 502 100 Spotřeba energie 35 986,65 
 502 101 Spotřeba energie-vodné-paušálně 2 400,00 
 512 100 Cestovné 1 174,00 
 518 100 Ostatní služby-nerozlišené 5 419,00 
 518 101 Ostatní služby-telefony, internet, poštovné, ost. spoje 13 387,94 
 518 102 Ostatní služby-nájemné 16 200,00 
 518 103 Ostatní služby-právní a ekonomické služby 107 768,00 
 518 104 Ostatní služby-školení a kurzy 3 750,00 
 521 100 Mzdové náklady 743 801,00 
 524 100 Zákonné sociální pojištění-SP 184 551,00 
 524 200 Zákonné sociální pojištění-ZP 66 437,00 
 544 100 Úroky 610,73 
 549 101 Jiné ostatní náklady-pojištění 5 340,00 
 602 100 Tržby z prodeje služeb 

 
21 800,00 

691 101 Provozní dotace-provozní náklady   1 184 000,00 

CELKEM: náklady - výnosy 1 205 981,32 1 205 800,00 

Výsledek hospodaření - ZTRÁTA 

 

-181,32 
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Poděkování 

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2018 podpořili činnost naší společnosti. Za finanční podporu chci 

poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeskému kraji, 

Městu Strakonice, Městu Vimperk, Městu Volyně, Městu Vodňany, Městu Horažďovice, Městu Blatná 

a Oblastní Charitě Prachatice. 

 

 

PhDr. Adéla Doležalová 

ředitelka Poradny pro rodinu, manželství, 

mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

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


