Zpráva o činnosti za rok 2014

Stabilita poskytovaných služeb:
V průběhu roku 2014 došlo k navýšení úvazku.
Současný stav pracovníků - Liberec, Turnov, Jilemnice - k 31.12. 2014:
Psychologové-manželští poradci…………………………10,15
Sociální pracovnice ………………………………………. 4
Uklizečka………………………………………….……… 0.50
Celkem…………………………………………………… 14.65

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, Konference psychosomatické medicíny, Psychiatrické semináře…)



Zúčastnili jsme se odborných seminářů a setkání se zaměřením na NRP



Velká část týmu absolvovala 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,
drogové minimum, seminář o traumatu, seminář o psychoterapeutických směrech a
technikách, nácviky psychoterapeutických technik a postupů apod.)



Věnovali jsme se praktikantům a stážistům z vysokých škol a spolupracujících
organizací



Provozovali jsme jednu psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na potíže
v mezilidských vztazích



Uspořádali jsme tiskovou konferenci a setkání bývalých pracovníků poradny v rámci
oslav 40. výročí otevření poradny



Poskytli jsme dvěma libereckým školám „přednášku“ o náplni a zaměření poradny



Organizujeme 4x ročně semináře kultivace rodinně terapeutického přemýšlení



Aktivně jsme se zúčastnili Konference AMRP v Medlově



Aktivně spolupracujeme s odbornými organizacemi v Liberci

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 tento rok vrátilo 13 anketních lístků, většinou s pozitivní
zpětnou vazbou. Výhrady uživatelů zařízení se týkají hlavně délky objednacích termínů.
Objevila se žádost mít možnost dvou terapeutů (muž a žena) při párových sezeních. Všechny
anketní lístky byly předány vedoucímu zařízení.

Z našich plánů se nepodařilo :
V roce 2014 se nám nepodařilo zorganizovat odborný seminář pro sociální pracovnice
ohledně Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči a také jsme nezrealizovali ani jeden běh
relaxační skupiny.

Statistika za rok 2014:
Liberec

Turnov

861

74

70

Počet vedených případů

1675

212

146

Počet konzultací

7076

743

393

Počet vedených účastníků

1613

182

120

Počet uzavřených případů

815

99

61

Počet nových případů

Jilemnice

V roce 2014 jsme otevřeli celkem 7 skupin Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči,
z toho tři zaměřené pouze na adoptivní rodiče, dvě zaměřené pouze na pěstouny a dvě
zaměřené na pěstouny na přechodnou dobu.

Statistika za rok 2014 (NRP):
Počet nových případů

60

Počet vedených případů

99

Počet konzultací
Počet vedených účastníků

2525
128

Vzdělávání 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 nábytkem a
některým zaměstnancům zlepšit stávající počítačovou techniku.
Byla realizovaná běžná údržba počítačové sítě.

Hlavní úkoly pro rok 2015


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



Zorganizovat odborný seminář pro doprovázející organizace ohledně Přípravy
žadatelů o náhradní rodinnou péči



Materiálně vybavit kanceláře pro pracovnice NRP

V Liberci dne 6. února 2015

PhDr. David Cichák
vedoucí poradny

