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Zpráva o činnosti za rok 2021
Stabilita poskytovaných služeb:

Stav pracovních úvazků - Liberec, Semily, Turnov, Jilemnice - k 31. 12. 2021:
Psychologové - manželští a rodinní poradci……………… 7.44
Sociální pracovnice …………………………………………

5.8

Asistentka……………………………………………………. 1.00
Uklízečka………………………………………….………... 0.50
Celkem…………………………………………………….. 14.74

Aktivity:


Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsme realizovali dle požadavků
MPSV a KÚ Liberec a pružně jsme reagovali na aktuální pandemickou situaci. Část
programů proběhla prezenčně, část on-line



Již jedenáctým rokem 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 Hamru na Jezeře

Průběžně probíhá celý rok na pracovišti anonymní anketa uživatelů, která nám umožňuje
získat zpětnou vazbu na naši práci, nápady pro zlepšení provozu zařízení. Všech 6 anketních
lístků bylo předáno vedoucímu zařízení. V obdržených lístcích se neobjevil žádný zásadní
negativní podnět, klienti byli s prací poradny spokojeni.

Vzdělávání pracovníků:


Dva pracovníci procházeli 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, z větší
části on-line



Absolvovali jsme on-line konferenci AMRP



Proběhly dva interní semináře k problematice rekonstituovaných rodin a práci s
kameny

Z našich plánů se nepodařilo :
V letošním roce se nám nepodařilo uskutečnit přednášky pro veřejnost a jedno supervizní
setkání z důvodu covidové pandemie.

Statistika za rok 2021:
Liberec

Turnov

Jilemnice

Semily

Celkem

Počet nových případů

413

45

29

17

504

Počet vedených případů

968

193

72

46

1 279

Počet konzultací

10 195

1 003

444

198

11 840

Počet vedených účastníků

1 311

270

108

88

1 777

Počet uzavřených případů

421

122

37

22

602

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 2021 se nám podařilo navzdory pandemickým omezením realizovat celkem 5 skupin
Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Všechny skupiny byly dle aktualizované
metodiky smíšené, tedy pro adoptivní rodiče, pěstouny a pro pěstouny na přechodnou dobu.

Část programů probíhala on-line formou. Ve spolupráci s pracovnicemi KÚ jsme
aktualizovali metodickou příručku pro konání příprav.

Statistika za rok 2021 (NRP):
Počet nových případů

29

Počet vedených případů

37

Počet konzultací
Počet vedených účastníků

1 652
105

Materiálně technické vybavení:
Koncem roku se podařilo inovovat drobné vybavení některých kanceláří v Liberci a Turnově
Na detašovaném pracovišti v Semilech byly vyměněny koberce
Byl vyměněn bojler v poradně v Liberci a provedeno následné vymalování
Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě a inovace vybavení počítači
Byl proveden zmlazovací řez keřů v zahradě poradny
Část zahrady byla osázena okrasnými cibulovinami
Styl údržby zahrady byl přizpůsoben suchu a růstu invazivních rostlin
Hlavní úkoly pro rok 2021


Pokračovat v psychoterapeutické skupině zaměřené na potíže ve vztazích



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



Pokračovat v sebevzdělávání formou výcviků a odborných kurzů



Pokračovat v pořádání interních odborných seminářů



Pokračovat v případových a týmových supervizích



Pokračovat v týmových intervizních seminářích



Pokračovat v práci Dětské sekce



Uskutečnit výjezdní seminář pracovníků poradny

V Liberci dne 27. ledna 2022

Mgr. Ivo Lánský
vedoucí poradny

