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Zpráva o činnosti za rok 2020 
 

 

 

Stabilita poskytovaných služeb: 

 

 

Stav pracovních úvazků - Liberec, Semily, Turnov, Jilemnice  -  k 31. 12. 2020: 

Psychologové - manželští a rodinní poradci………………   7.44 

Sociální pracovnice …………………………………………  5.00 

Asistentka……………………………………………………. 1.00 

Uklízečka………………………………………….………...   0.50 

Celkem……………………………………………………..   13.94 

 

Aktivity: 

• Došlo ke  změnám ve způsobu realizace programu Přípravy pro žadatele o náhradní 

rodinnou péči (dále NRP), které akceptují požadavky MPSV a KÚ Liberec  

a respektují všeobecná nařízení týkající se pandemie 

• V průběhu roku pokračovala v práci psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže 

v mezilidských vztazích 

• V průběhu roku pracovala Dětská sekce 

• Celý tým psychologů a sociálních pracovníků poradny absolvoval dvoudenní 

výjezdní seminář v Malé Skále 

 

Průběžně probíhá celý rok na pracovišti anonymní anketa uživatelů, která nám umožňuje 

získat zpětnou vazbu na naši práci, nápady pro zlepšení provozu zařízení. Všech 9 anketních 

lístků bylo předáno vedoucímu zařízení. V obdržených se neobjevil žádný zásadní negativní 

podnět. 
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Vzdělávání pracovníků:  

 

• Pět 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 

• Sociální pracovníci poradny absolvovali akreditované odborné semináře dle 

požadavků MPSV na vzdělávání sociálních pracovníků probíhající ponejvíce on-line 

formou   

• Všichni členové týmu absolvovali různé odborné kursy, semináře, přednášky, 

konference, z větší části on-line   

 

Z našich plánů se nepodařilo : 

V letošním roce se nám nepodařilo uskutečnit 3 přednášky pro veřejnost a interní vzdělávací 

seminář zaměřený na krizovou intervenci a seminář zaměřený na práci s rekonstituovanými 

rodinami. Práce poradny byla v průběhu roku značně ovlivněna pandemií covidu.   

 

Statistika za rok 2020: 

 Liberec Turnov Jilemnice Semily Celkem 

Počet nových případů 426 70 38 20 554 

Počet vedených případů 1108 181 95 96 1480 

Počet konzultací 9459 1255 554 411 11679 

Počet vedených účastníků 1539 204 93 115 1951 

Počet uzavřených případů 556 20 43 44 663 

 

 

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 2020 se otevřelo celkem 5 skupin Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. 

Všechny skupiny byly dle nové metodiky smíšené, tedy pro adoptivní rodiče, pěstouny a pro 

pěstouny na přechodnou dobu. Část programů probíhala on-line formou. 

 



Statistika za rok 2020 (NRP): 

Počet nových případů                                             41 

Počet vedených případů                                          56 

Počet konzultací                                                  1700 

Počet vedených účastníků                                       94 

 

Materiálně technické vybavení: 

 

Koncem roku se opět podařilo inovovat vybavení některých kanceláří v Liberci a Turnově, 

zejména novým nábytkem a dalším potřebným zařízením 

V části poradny v Liberci a v poradně v Turnově byly vyměněny koberce 

Byly vymalovány chodby v poradně v Liberci 

Byla pořízena nová kopírka 

Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě 

 

Hlavní úkoly pro rok 2021 

 

• Pokračovat v psychoterapeutické skupině zaměřené na potíže ve vztazích  

• Pokračovat v pořádání Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči on-line 

formou, 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 a týmových supervizích 

• Pokračovat v týmových intervizních seminářích 

• Zúčastnit se konference AMRP 

• Pokračovat v práci Dětské sekce 

• Uskutečnit výjezdní seminář pracovníků poradny 

 

    

V Liberci dne 27. ledna 2021                                                            Mgr. Ivo Lánský  

                                                                                                            vedoucí poradny 

 


