Zpráva o činnosti za rok 2015

Stabilita poskytovaných služeb:
V průběhu roku 2015 došlo k navýšení úvazků.

Současný stav pracovníků - Liberec, Semily,Turnov, Jilemnice - k 31.12. 2015:
Psychologové-manželští a rodinní poradci poradci………………………….12.35
Sociální pracovnice ……………………………………………………………. 5
Uklizečka………………………………………….……………………….…… 0.50
Celkem…………………………………………………………………….…… 17,85

Aktivity:


Dále se průběžně koncepčně mění program Přípravy pro žadatele o náhradní
rodinnou péči (dále NRP), který akceptuje požadavky MPSV



Zúčastnili jsme se odborných psychoterapeutických seminářů (Den rodinných
terapeutů, Psychiatrické semináře…)



Zúčastnili jsme se odborných seminářů a setkání se zaměřením na NRP



Celý psychologický tým absolvoval dvoudenní výjezdní seminář v Dolním Podluží



Jako každý rok jsme spolupracovali s médii a různými institucemi, realizovali
odborné semináře a přednášky pro tým našich pracovníků (právní poradenství,
seminář

o

psychoterapeutických

směrech

a

technikách,

nácviky

psychoterapeutických technik a postupů apod.)


Věnovali jsme se praktikantům a stážistům z vysokých škol



Provozovali jsme jednu psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na potíže
v mezilidských vztazích



Navštívili jsme odborný seminář „Interdisciplinární spolupráce jako prostředek
pomoci seniorům ohroženým domácím násilím.“, který pořádalo Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.



Pokračujeme v organizaci semináře na kultivaci rodinně terapeutického myšlení, na
které zveme kolegy ze spolupracujících institucí



Založili jsme pracovní skupinu Dětská sekce, která se prolíná všemi poradnami CIPS
LK, p.o. (Liberec, Jablonec a Česká Lípa) a která má za úkol vytvořit speciální
program individuální psychoterapeutické pomoci pro děti

Stejně jako v uplynulých letech, probíhala celý rok na pracovišti anonymní anketa
uživatelů, která nám umožňuje získat zpětnou vazbu na naši práci, nápady pro zlepšení
provozu zařízení. Celkem se nám vrátilo v letošním roce 21 anketních lístků, většinou
s pozitivní zpětnou vazbou. Výhrady uživatelů zařízení se týkají hlavně délky objednacích
termínů. Objevila se žádost mít možnost 2 psychologů na sezení při párové konzultaci. Také
se objevil povzdech nad zázemím v čekárně (WC přímo dostupné z čekárny). Všechny
anketní lístky byly předány vedoucímu zařízení.

Z našich plánů se nepodařilo :
V roce 2015 se nám podařilo naplnit všechny hlavní úkoly.

Statistika za rok 2015:
Liberec
Počet nových případů

Turnov Jilemnice Celkem

875

89

47

1011

1775

200

104

2079

19692

3223

1157

24072

Počet vedených účastníků

2053

218

107

2378

Počet uzavřených případů

918

97

26

1041

Počet vedených případů
Počet intervencí

V roce 2015 se otevřelo celkem 6 skupin Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči,
z toho jedna zaměřená pouze na adoptivní rodiče, dvě zaměřené pouze na pěstouny, dvě
zaměřené na pěstouny na přechodnou dobu a jedna smíšená (pěstouni plus adoptivní rodiče).

Statistika za rok 2015 (NRP):
Počet nových případů

55

Počet vedených případů

94

Počet konzultací
Počet vedených účastníků

2431
157

Vzdělávání pracovníků:



Několik kolegů pokračuje ve víceletém psychoterapeutickém výcviku



Celý rok probíhala individuální případová supervize u psychologů, týmová případová
intervize u psychologů a sociálních pracovnic, supervize zaměřená na náhradní
rodinnou péči



Všichni členové týmu absolvovali různé odborné kursy, semináře, přednášky,
konference apod.

Materiálně technické vybavení:

Během roku se podařilo vybavit některé kanceláře psychologů potřebným nábytkem a
některým zaměstnancům zlepšit stávající počítačovou techniku. Taktéž se povedlo zajistit a
uskutečnit vymalování čekáren a některých konzultoven.
Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě.

Hlavní úkoly pro rok 2016



Pokračovat v psychoterapeutické skupině zaměřené na potíže ve vztazích



Pokračovat v pořádání Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, zrealizovat
požadované množství Příprav



Pokračovat v sebevzdělávání formou výcviků a odborných kurzů



Pokračovat v pořádání interních odborných seminářů



Pokračovat v případových supervizích



Pokračovat v týmových intervizních seminářích



Zorganizovat odborný seminář pro sociální pracovnice ohledně Přípravy žadatelů o
náhradní rodinnou péči



Aktivní účast na Konferenci AMRP v Medlově



Vytvořit, otevřít a nabídnout i individuální dětskou psychoterapeutickou pomoc

V Liberci dne 14. ledna 2016

PhDr. David Cichák,
vedoucí poradny

