
Výroční zpráva 
za rok 2021 



 

 

Výroční zpráva ● 2021 

 
 

 

Kontakt 

IČ:  

02424282 

Sídlo: 

Záboří 83, 373 84 Záboří 

 

Pracoviště: 

Palackého náměstí 97, 386 01 Strakonice 

tel: 727 809 070 

mail: info@rodinnaporadna-strakonice.cz 

 

web: http://www.ops-poradnastrakonice.cz/ 

web: http://www.rodinnaporadna-strakonice.cz/ 

 

Ředitelka: 

PhDr. Adéla Doležalová 

 tel: 724 046 602 

mail: adela.dolezalova@ops-poradnastrakonice.cz



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

 
 

 
 

  3. strana    Výroční zpráva ● 2021   

 

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 2021 bylo zabezpečování provozu Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích.  

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

rok 2021  
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 jsou zajišťovány pracovnicemi s 

dlouholetou odbornou praxí – psycholožka s certifikátem EUROPSY 

uděleným pro rodinné poradenství a rodinnou terapii a sociální pracovnice 

s odborným výcvikem. 

Tradičně – jako v minulých letech byla služba klienty plně 

využívána (klienti jsou dlouhodobě zvyklí využívat služeb poradny i díky 

zakomponování jejích služeb do současnosti s dalšími organizacemi, 

institucemi a službami). 

Rok 2021 byl v návaznosti na rok 2020 specifický díky pokračující pandemií COVID 19 a s tím 

spojenými vládními opatřeními. Dalším náročným momentem v r. 2021 bylo přestěhování poradny k 1.7.2021 

z prostor Pod hradem 9, Strakonice – do nových prostor 

Palackého náměstí 97, Strakonice –  a to se zajištěním 

kontinuálního plného provozu pro klienty zařízení Poradny pro 

rodinu, manželství, mezilidské vztahy. (naše poradna pracovala 

nepřetržitě - po celou dobu). 

V náročnosti specifických podmínek jsme využívali 

všechny dostupné možnosti práce s klienty, aby naše služby byly 

pro klienty dostupné v plné míře ( částečně elektronickou 

bezkontaktní online verzi –videokonzultace, telefonicky, 

emailovou komunikaci,..). Plně převažující však byla přímá práce 

s klienty za přísných hygienických podmínek. I v roce 2021 byl 

rozšířený telefonický kontakt pro klienty – denně do 18.00 hod. 

– nad rámec pracovní doby. 

Naše služby klienti plně využívali se všemi zvláštnostmi 

dané doby. Zaznamenali jsme nárůst případů hetero agrese 
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(slovní i brachiální), ale i auto agrese (sebepoškozování, pokusů o 

siucidum – sebevraždu). Zaznamenali jsme zhoršení vztahů v 

rodinách i mezilidských vztazích obecně. Zhoršování ekonomické 

situace v rodinách. 

V souvislosti se střídáním distanční výuky ve školách – pak k 

nárůstu problémů ve zvládání izolace X přímého kontaktu se 

spolužáky i učiteli, i problémy se zvládáním vyšších nároků na učivo 

(doháněné z online výuky). Pokračující byl nárůst případů v oblasti 

zhoršování psycho-sociálního klimatu v rodinách  – zvládání zátěže a 

řešení vzniklých konfliktních situací, zhoršení komunikace. 

Celkově pokračující  zhoršování psychické kondice klientů, 

zejména nárůst a prohlubování 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 i k zvládání faktu nároků na zajištění kontinuity poskytování služeb – v souvislosti s pandemií, i s 

faktem přestěhování poradny do nových prostor. 

 

Práce našeho pracoviště je na vysoké úrovni a 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, 

Vodňanska, Blatenska, Volyňska a dalších tradičně 

spádových regionů- Vimperska, Prachaticka, Písecka …. (ale 

i Horažďovicka a Sušicka) 

 

S klienty pracujeme na bázi odborného sociálního 

poradenství, psychoterapie, podpory, edukace, atd. 

 

Služby byly poskytovány ve Strakonicích – od 

1.1.2021 do 30.6.2021 – Pod hradem 9, 
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Od 1.7.2021 do 31.12.2021 byly poskytovány ve 

Strakonicích -  Palackého náměstí 97. 

(v r. 2020 byla poradna konfrontována se skutečností, že bude 

muset opustit stávající prostory Pod hradem 9  - dostala 

výpověď z prostor od města Strakonice – kterému  prostory 

Pod hradem 9. patřily) 

Dalo dosti úsilí najít odpovídající prostory nové. Ale podařilo se 

a navíc nové prostory jsou bezbariérové. 

 

Zabýváme se komplexní problematikou rodiny, 

manželského soužití, rozvodového (rozchodového) a 

porozvodového (porozchodového) 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, 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 nasměrovat k další pomoci ( právníci, finanční 

poradci, atd.). Jsme jednou z mála služeb v kraji s vysokou odbornou specializací na rodinu a manželství. 

 

V souvislosti se situací COVID 19  poradna jen 

částečně realizovala odbornou praxi pro studenty SŠ a VŠ 

se zaměřením na sociální práci a psychologii. V omezené 

míře pak byly realizovány i besedy pro střední školy v 

tématech rodiny, komunikace, sociálně-patologických 

jevů,…  

 

V roce 2021 poradna poskytla pomoc 825 klientům  

(422 případů). S klienty bylo uskutečněno 4149 

terapeutických, diagnostických, exploračních intervencí.  

 

I v tomto roce se potvrdilo, že naše služby jsou 

velmi žádané a je tendence růstu klientely. 
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Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy byla financována ze zdrojů MPSV – 

prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, dále  z finančních dotací MěÚ Strakonice,  

MěÚ Vodňany,  MěÚ Blatná, MěÚ Vimperk, MěÚ Horažďovice, MěÚ Sušice, MěÚ Volyně, darem 

MUDr. Lenky Scheinostové, pana  Karla Kotrce 

 

MěÚ Vimperk, MěÚ Blatná se dále podílely prostřednictvím financovaných doplňkových služeb o.p.s. 
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Základní přehled využití služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v roce 2021 
 

počet klientů počet případů 
počet terapeutických, diagnostických, exploračních 

intervencí 

825 422 4149 

 

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 

32% 

28% 

18% 

9% 

7% 
2% 1% 3% 

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 2021 

 

účet název účtu náklady výnosy 

501 100 Spotřeba materiálu-nerozlišené 18 534,36 
 501 101 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby 4 778,59 
 501 103 Spotřeba materiálu – DrDHM do 20tis Kč 58 216,97 
 502 100 Spotřeba energie 19 353,48 
 502 101 Spotřeba energie-vodné-paušálně 2 649,80 
 511 100 Opravy a udržování 8 170,00 
 518 100 Ostatní služby-nerozlišené 2 810,00 
 518 101 Ostatní služby-telefony, internet, poštovné, ost. spoje 12 406,10 
 518 102 Ostatní služby-nájemné 82 500,00 
 518 103 Ostatní služby-právní a ekonomické služby 133 498,00 
 518 104 Ostatní služby-školení a kurzy 4 620,00 
 518 106 Ostatní služby-servisní služby kopírka 6 723,07 
 521 100 Mzdové náklady 861 155,00 
 521 101 Mzdové náklady-dohody 16 500,00 
 521 108 Mzdové náklady-dotace MPSV Covid 19 48 000,00 
 524 100 Zákonné sociální pojištění-SP 213 572,00 
 524 108 Zákonné sociální pojištění-SP/ dotace MPSV Covid 19 11 904,00 
 524 200 Zákonné sociální pojištění-ZP 77 504,00 
 524 208 Zákonné sociální pojištění-ZP/ dotace MPSV Covid 19 4 320,00 
 544 100 Úroky 140,97 
 549 101 Jiné ostatní náklady - pojištění 6 230,17 
 602 100 Tržby z prodeje služeb-doplňková činnost 

 
15 000,00 

602  200 Tržby z prodeje služeb-podnájem 
 

10 500,00 

602 201 Tržby z prodeje služeb-elenergie,vodné,odpad 
 

1 500,00 

649 100 Jiné ostatní výnosy 
 

0,80 

682 100 Přijaté příspěvky (dary) 
 

22 000,00 

691 101 Provozní dotace-provozní náklady   1 544 803,00 

CELKEM: náklady - výnosy 1 593 586,51 1 593 803,80 

Výsledek hospodaření  

 

-217,29 
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Poděkování 

 

Chci poděkovat všem, kteří  v roce 2021 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 Blatná, Městu Horažďovice, Městu Sušice. Za sponzorský dar 

MUDr. Lence Scheinostové a panu Karlu Kotrcovi. 

Chtěla bych poděkovat Stavebnímu bytovému družstvu 

Strakonice za to, že pronajalo prostory právě naší sociální službě – 

Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy , a tím podpořilo i 

potřebnou a se složitostí situace – stále potřebnější  - službu pro občany 

města Strakonice a dalších měst strakonicka a přirozeně  spádových 

oblastí dalších měst, které podporují naši činnost. 

 

PhDr. Adéla Doležalová 

ředitelka Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 

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

 

 


