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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 2020 bylo zabezpečování provozu Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích.  

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

rok 2020  
 

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 OSOV/16/2019 (2019-2021). 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.  

Tradičně – jako v posledních letech 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). Rok 2020 byl specifický díky 

pandemii COVID 19 a s tím spojenými vládními opatřeními. Naše 

poradna pracovala po celou dobu. Přecházeli jsme částečně na 

elektronickou bezkontaktní online verzi – telefonicky, videokonzultace, 

emailovou komunikaci, v kombinaci s přímou prací s klienty za přísných 

hygienických podmínek. Hned z jara jsme rozeslali na MěÚ dopis, kde 

jsme pro tuto dobu rozšířili možnost telefonního kontaktu nad pracovní 

dobu v pracovní dny až do 18.00 hodin. Naše služby klienti plně 

využívali – i v orientaci v rámci situace COVID 19. Zaznamenali jsme 

navýšení případů agresivit (slovní i brachiální), množství zhoršení 

vztahů v rodinách, v souvislosti s distanční výukou dětí, zhoršování 

ekonomické situace rodin… Výrazný nárůst byl v oblasti zhoršování 

psychické kondice klientů, zejména nárůst úzkostných a úzkostně-

depresivních stavů. To se také projevilo ve zvyšujícím se napětí 

v mezilidském soužití. Obě pracovnice vynakládaly nadstandardně 

zvýšené úsilí k zvládnutí požadavků klientů na sociální službu. Práce 

našeho pracoviště je na vysoké odborné úrovni a je kladně hodnocena 
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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, 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 byly poskytovány ve Strakonicích, Pod hradem 9, 

v prostorách rodinné poradny. V roce 2020 byla poradna 

konfrontována se situací, že bude muset opustit stávající 

prostory (Pod hradem 9). Dostala od města Strakonice výpověď 

s ukončením nájmu 31. 1. 2021. Na žádost poradny byl městem učiněn vstřícný krok a nájem byl prodloužen 

na dobu určitou do 30. 6. 2021. Nově tedy v příštím roce 2021 (od 1. 7. 2021) – bude služba realizována 

v nových prostorech. 

 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.).  Jsme 

jednou z mála služeb v Kraji s vysokou 

odbornou specializací na rodinu a manželství. 

V souvislostí se situací COVID 19 

nemohla poradna v roce 2020 (jako 

v předcházejících letech) realizovat odbornou 

praxi pro studenty SŠ a VŠ se zaměřením na 
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sociální práci a psychologii. Nemohla realizovat odborné besedy pro střední školy v tématech rodiny, 

komunikace, sociálně-patogeních jevů…  

 

V roce 2020 poradna poskytla pomoc  

824 klientům (421 případů). S klienty bylo 

uskutečněno 4142 terapeutických, 

diagnostických, exploračních intervencí.  

I v tomto roce se potvrdilo, že naše 

služby jsou velmi žádané a 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 

Vodňany, MěÚ Volyně, MěÚ Vimperk, MěÚ 

Blatná, MěÚ Horažďovice a darem MUDr. Lenky 

Scheinostové.  

MěÚ Vimperk, MěÚ Blatná, Oblastní 

charita Prachatice se dále podíleli 

prostřednictvím financovaných doplňkových 

služeb o. p. s. 
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Základní přehled využití služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v roce 2020 
 

počet klientů počet případů 
počet terapeutických, diagnostických, exploračních 

intervencí 

824 421 4142 

 

Percentuelní využití služeb dle pohlaví a zletilostních 

kritérií 

 

Percentuelní využití služeb dle cílových skupin klientů  

 

51% 

36% 

13% ženy 

muži 

děti a mládež 
do 18 let 

31% 

28% 

17% 

10% 

6% 
2% 2% 4% 

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 2020 

 

účet název účtu náklady výnosy 

501 100 Spotřeba materiálu-nerozlišené 19 488,48 
 501 101 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby 7 940,87 
 501 103 Spotřeba materiálu – DrDHM do 20tis Kč 93 856,14 
 502 100 Spotřeba energie 38 571,93 
 502 101 Spotřeba energie-vodné-paušálně 2 400,00 
 511 100 Opravy a udržování 9 922,00 
 512 100 Cestovné 174,00 
 518 100 Ostatní služby-nerozlišené 796,00 
 518 101 Ostatní služby-telefony, internet, poštovné, ost. spoje 12 579,44 
 518 102 Ostatní služby-nájemné 15 000,00 
 518 103 Ostatní služby-právní a ekonomické služby 106 878,00 
 518 104 Ostatní služby-školení a kurzy 7 610,20 
 518 106 Ostatní služby-servisní služby kopírka 987,97 
 521 100 Mzdové náklady 872 128,00 
 521 101 Mzdové náklady-dohody 14 200,00 
 521 108 Mzdové náklady-dotace MPSV Covid 19 48 852,00 
 524 100 Zákonné sociální pojištění-SP 150 795,00 
 524 108 Zákonné sociální pojištění-SP/ dotace MPSV Covid 19 12 115,00 
 524 200 Zákonné sociální pojištění-ZP 78 490,00 
 524 208 Zákonné sociální pojištění-ZP/ dotace MPSV Covid 19 4 397,00 
 544 100 Úroky 184,61 
 549 100 Jiné ostatní náklady 0,14 
 549 101 Jiné ostatní náklady-pojištění 6 015,00 
 602 100 Tržby z prodeje služeb 

 
19 200,00 

682 100 Přijaté příspěvky (dary) 
 

2 000,00 

691 101 Provozní dotace-provozní náklady   1 482 29500 

CELKEM: náklady - výnosy 1 503 381,78 1 503 495,00 

Výsledek hospodaření  

 

113,22 
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Poděkování 

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2020 podpořili činnost 

naší společnosti. Za finanční podporu chci poděkovat Ministerstvu 

práce a sociálních věcí ČR, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, 

Jihočeskému kraji, Městu Strakonice, Městu Vimperk, Městu Volyně, 

Městu Vodňany, Městu Horažďovice, Městu Blatná a Oblastní 

Charitě Prachatice. Za sponzorský dar MUDr. Lence Scheinostové. 

 

PhDr. Adéla Doležalová 

ředitelka Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 

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


