Zpráva o činnosti za rok 2016

Stabilita poskytovaných služeb:

Stav pracovních úvazků - Liberec, Semily,Turnov, Jilemnice - k 31.12. 2016:
Psychologové-manželští a rodinní poradci …………………..10.125
Sociální pracovnice ……………….…………………………… 4.00
Asistentka……………………………………………… ……….1.00
Uklizečka……………………………………………….……..... 0.50
Celkem………………………………………………………….15.625

Aktivity:


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



Zúčastnili jsme se odborných psychoterapeutických seminářů



Zúčastnili jsme se odborných seminářů a setkání se zaměřením na NRP



Celý psychologický tým absolvoval dvoudenní odborný seminář v Dolním Podluží



Jako každý rok jsme spolupracovali s různými institucemi, realizovali odborné
semináře a přednášky pro tým našich pracovníků (právní poradenství, psychiatrické
minimum, 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 „Šikana a jiné druhy psychického násilí na
pracovišti.“, který pořádalo Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, p.o.



Organizovali jsme semináře na kultivaci rodinně terapeutického myšlení, na které
zveme kolegy ze spolupracujících institucí (tzv. Videosemináře)



Otevřeli jsme cyklus přednášek pro veřejnost

-2Stejně 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 8 anketních lístků, všechny
s pozitivní zpětnou vazbou. Pouze jeden z respondentů si posteskl, že chybí nácviky relaxací
Všechny anketní lístky byly předány vedoucímu zařízení.

Plnění plánu z loňského roku:
V letošním roce se nám podařilo naplnit všechny stanovené úkoly.

Statistika za rok 2016:
Liberec

Turnov Jilemnice Celkem

a Semily
Počet nových případů

760

78

39

877

1 622

182

117

1 921

17 450

1 995

Počet vedených účastníků

2 221

238

158

2 617

Počet uzavřených případů

856

87

70

1 013

Počet vedených případů
Počet intervencí

907

20 352

V roce 2016 se otevřely celkem 4 skupiny Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči,
z toho dvě zaměřené pouze na adoptivní rodiče, jedna zaměřená pouze na pěstouny
a hostitelskou péči a jedna skupina smíšená (pěstouni plus pěstouni na přechodnou dobu).

Statistika za rok 2016 (NRP):
Počet nových případů

47

Počet vedených případů

71

Počet konzultací
Počet vedených účastníků

1 804
115

-3Vzdělávání pracovníků:


Několik kolegů pokračuje v několikaletém 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 zařízením
a některým zaměstnancům zlepšit stávající počítačovou techniku.
Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě.
Proběhl nákup terapeutických pomůcek do tzv. Dětské sekce.
Hlavní úkoly pro rok 2017:
Pokračovat v psychoterapeutické skupině zaměřené na potíže ve vztazích


Otevřít edukační Skupinu pro „zvídavé rodiče“ malých dětí



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



Pokračovat v rámci tzv. Dětské sekce pokračovat v nabídce dětských individuálních
konzultací



Pokračovat v organizování Videoseminářů

V Liberci dne 16. ledna 2017

PhDr. David Cichák,
vedoucí poradny

