
 

 

15 let výročí založení Psychocentra -  manželské a  rodinné   poradny Kraje Vysočina – 

poděkování PhDr. Olze Hinkové 

Existence  mladého Kraje Vysočina byla od počátku vzniku spjatá s koncepčně a metodicky dobře  

propracovaným systémem služeb pro páry, rodiny i jednotlivce,  a to vše pod hlavičkou Psychocentra- 

manželské a rodinné   poradny  Kraje  Vysočina, kdy v roce  2004  došlo  ke   spojení již   existujících 

poraden  v jednu   organizaci.  Prostřednictvím Psychocentra  jsou  tyto služby v regionu Vysočina 

nabízeny klientům   již 15 let. Za  přehlednou krajskou koncepcí stojí osobnost PhDr. Olgy Hinkové, 

která spolu s osvícenými úředníky a nadšenými kolegy Psychocentrum stvořila. Oslava 15 letého 

výročí, která proběhla 26. února 2019 v prostorách krajského úřadu,  se nesla v duchu odborného 

semináře se zajímavým programem.  

V dopolední části programu byl promítnut pozoruhodný snímek (Ne)rodič od režisérky Jany Počtové, 

která byla projekci přítomna. Odpolední část se nesla v duchu diskuse nad současnými podobami 

rodičovství a jejich funkčností. Diskuse byla moderována  a hlavně facilitována výraznými osobnostmi 

rodinné terapie – MUDr. V. Chválou a PhDr. L. Trapkovou. V průběhu dne zaznělo velké poděkování 

PhDr.  Olze Hinkové mimo jiné i z řad výše postavených úředníků Kraje Vysočina. PhDr. Olga Hinková  

na tomto setkání veřejně ohlásila svůj „odchod ze scény“ metodické vedoucí a koncepčního tvůrce 

Psychocentra, nadále se ale chce věnovat klientům v přímé práci. V auditoriu byla řada významných 

pracovníků z oboru i  jiných odborných institucí. 

 Myslím, že je třeba si také připomenout, že Olga Hinková se  dlouhá léta věnovala propagaci oboru 

manželský a rodinný poradce na celorepublikové úrovni, byla platným členem vrcholných orgánů 

Asociace manželských a rodinných poradců, neúnavným pozorovatelem trendů v sociálních službách 

a v neposlední řadě také schopnou obhájkyní oboru na úrovní politického vyjednávání. Za celou 

Asociaci manželských a rodinných poradců proto píši tyto řádky jako poděkování za práci pro profesi 

manželského a rodinného poradce.  
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