Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.
460 05 Liberec 5-Králův Háj, Dvorská 445/10
Tel.: 606 167 312, 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz
www.rpliberec.cz, www.facebook.com/rpliberec

Zpráva o činnosti za rok 2019
Stabilita poskytovaných služeb:

Stav pracovních úvazků - Liberec, Semily,Turnov, Jilemnice - k 31. 12. 2019:
Psychologové - manželští a rodinní poradci……………… 6.94
Sociální pracovnice ………………………………………… 5.00
Asistentka……………………………………………………. 1.00
Uklizečka………………………………………….………... 0.50
Celkem…………………………………………………….. 13.44

Aktivity:


Došlo k výrazným koncepčním změnám programu Přípravy pro žadatele o náhradní
rodinnou péči (dále NRP), které akceptují požadavky MPSV a KÚ Liberec



Realizovali jsme odborné semináře a přednášky pro tým našich pracovníků (seminář
o dětském traumatu, Trauma release exercises, seminář první pomoci ČK)



V průběhu roku pokračovala v práci psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže
v mezilidských vztazích



V průběhu roku pracovala Dětská sekce



Proběhly 4 odborné přednášky pro veřejnost, přednáška o činnosti a poslání poradny
pro TU Liberec a vojáky AČR, přednáška pro žáky 9. tř. ZŠ Kunratická Liberec



Navštívili jsme odborný seminář MUDr. Jaroslavy Lukešové na téma „Vliv
domácího násilí na děti“, který pořádalo Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb LK, p.o.



Celý tým psychologů a sociálních pracovníků poradny absolvoval dvoudenní
výjezdní seminář v Pasekách nad Jizerou



Na pracovišti probíhaly stáže studentů z vysokých škol

Průběžně probíhá celý rok na pracovišti anonymní anketa uživatelů, která nám umožňuje
získat zpětnou vazbu na naši práci, nápady pro zlepšení provozu zařízení. Všech 13
anketních lístků bylo předáno vedoucímu zařízení. V obdržených se neobjevil nějaký
zásadní negativní podnět.
Vzdělávání pracovníků:


Šest pracovníků prochází víceletými psychoterapeutickými výcviky



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



Pokračovala supervize týmu NRP s pracovníky KÚ Liberec



Sociální pracovníci poradny absolvovali akreditované odborné semináře dle
požadavků MPSV na vzdělávání sociálních pracovníků



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

Z našich plánů se nepodařilo :
V letošním roce se nám podařilo naplnit všechny stanovené úkoly.

Statistika za rok 2019:
Liberec

Turnov

Jilemnice

Semily

Celkem

Počet nových případů

547

110

52

35

744

Počet vedených případů

1253

188

123

92

1656

Počet konzultací

12920

2129

1060

648

16757

Počet vedených účastníků

1723

286

179

115

2303

Počet uzavřených případů

576

7

27

17

627

Od roku 2003 má Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec pověření
k vykonávání Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Přípravy se uskutečňují
v objektu poradny Liberec.
V roce 2019 se otevřelo celkem 5 skupin Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči.
Z toho dvě zaměřené pouze na adoptivní rodiče, jedna pro pěstouny a dvě sloučené skupiny
pro pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu.

Statistika za rok 2019 (NRP):
Počet nových případů

38

Počet vedených případů

62

Počet konzultací

1802

Počet vedených účastníků

94

Materiálně technické vybavení:
V zahradě poradny byly instalovány nové lavičky
Koncem roku se podařilo dovybavit většinu kanceláří v Liberci, Jilemnici a Turnově novým
nábytkem a dalším potřebným zařízením
Místnost pro semináře byla vybavena novou projekční technikou
Byla pořízena nová kopírka
Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě

Hlavní úkoly pro rok 2020


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



Realizovat přednášky pro veřejnost



Pokračovat v případových supervizích



Pokračovat v týmových intervizních seminářích



Zúčastnit se konference AMRP



Pokračovat v práci Dětské sekce



Uskutečnit výjezdní seminář pracovníků poradny

V Liberci dne 14. ledna 2020

Mgr. Ivo Lánský
vedoucí poradny

