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Úvod

Na přelomu roku 1989 a 1990 vznikla Asociace manželských a rodin-

ných poradců České republiky o. s. (dále jen AMRP ČR, o. s.) jako první 

porevoluční profesní organizace psychologů a sociálních pracovníků. 

Ve spolupráci s MPSV ČR se zaměřila především na udržování a zvyšo-

vání profesních kompetencí obou profesí. Všichni členové, kteří vstou-

pili do AMRP ČR, o. s., byli zaměstnanci Manželských a předmanželských 

poraden, které v té době v souladu s platnými ustanoveními tvořily 

kompletní síť odborných poradenských služeb po celé Československé 

a posléze České republice.

Poradny se staly součástí nově budované sítě sociálních služeb a od 

roku 2007 jsou vymezeny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách. Spadají pod odborné sociální poradenství, které je blíže vymeze-

no vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

V současnosti nepůsobí všichni členové aktivně v poradnách. V průbě-

hu let někteří kolegové odešli do důchodu či na jiná pracoviště, jiní si 

otevřeli soukromou praxi.

AMRP ČR, o. s. sdružuje 241 kvalifi kovaných manželských a rodinných 

poradců a sociálních pracovníků.

Celkový počet členů AMRP ČR, o. s. 241

Psycholožky/gové 179

Sociální pracovnice/i 62

Cíle

Cílem AMRP ČR, o. s. je především udržování a zvyšování profesních 

kompetencí psychologů a sociálních pracovníků pracujících v odbor-

ném sociálním poradenství v Poradnách pro rodinu, manželství a mezi-

lidské vztahy (dále jen RP).

Neméně podstatnou činností je informování a reprezentace rodinného 

a manželského poradenství směrem k odborné a laické veřejnosti, dále 

ochrana práv uživatelů sociálních služeb v RP a pořádání odborných 

konferencí, přednášek a seminářů na republikové a regionální úrovni. 

AMRP ČR, o. s. spoluprácuje s MPSV a s dalšími odbornými organizacemi: 

např. Asociací linek důvěry, Národním centrem pro rodinu, Českomo-

ravskou psychologickou společností, Unií psychologů, Národním vzdě-

lávacím fondem, CEKAS, Bílým kruhem bezpečí, Asociací občanských 

poraden, Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením, VIDA  

centrem, Asociací mediátorů ČR atd.



VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

5

Poslání 

Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psycholo-

gie, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s pro-

blémy v mezilidských vztazích, zejména pak s problémy rodinnými 

a manželskými.

Poradenství je chápáno jako forma pomoci člověku, který se ocitl 

v obtížné životní situaci. Manželský a rodinný poradce poskytuje psy-

chologické, psychosociální a sociálně právní poradenství jednotliv-

cům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které 

se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na 

zvládání potíží v mezilidských vztazích, na zvládání osobních a rodin-

ných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, 

styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a obtíží v intimním 

soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především 

o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů.

Služby, které manželští a rodinní poradci poskytují:

• poradenská a psychoterapeutická pomoc jednotlivcům, párům, 

manželům a rodinám

• rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu 

nezletilých dětí)

• psychologická pomoc osobám osamělým

• předmanželské poradenství

• psychologická pomoc občanům v životních krizích

• osvětová, výchovná, vzdělávací a publikační činnost

• psychologická pomoc rodinám i jednotlivcům zasaženým neza-

městnaností

• psychologická pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handica-

povaným členem

Statistika

Klientela poraden a manželských a rodinných 

poradců

• Klientem/kou RP se může stát kterýkoliv občan České republiky, 

jakož i cizí státní příslušník s dlouhodobým či trvalým pobytem na 

území ČR. 

• Jednotkou kontaktu s klientem je jedna konzultace, jež představuje 

30–55 minut v přímém kontaktu s klientem.

• Počet provedených konzultací v poradnách za rok 2007 a rozdělení 

na individuální, dyadické a rodinné (statistika vychází z dostupných 

údajů) viz tabulky a grafy č. 1 a 2.

Tabulka č. 1
Počet nových případů 18 180

Počet všech vedených případů 29 443

Celkový počet účastníků – fyzických osob 38 726

Počet všech konzultací 128 045

Průměrný počet konzultací na případ 4,35

Graf č. 1 Graf č. 2

Tabulka č. 2
Individuální konzultace 58 267

Dyadické konzultace 40 087

Rodinné konzultace 29 691
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Další činnost
Jednotlivé poradny dle zadání svých zřizovatelů, platných právních 

norem a personální kapacity zajišťují:

• odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstoun-

ské péče a odbornou přípravu fyzických osob vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

• skupinové programy sociálně terapeutického charakteru

• sebevzdělávací kurzy pro širší veřejnost

• kurzy zvládání stresu/autogenní trénink, jóga atd./

• přednáškovou a osvětovou činnost

• jiné specifi cké aktivity vycházející z potřeb daného regionu, kde RP 

působí

Místo výkonu profese členů AMRP ČR, o. s.

V současné době většina členů AMRP ČR, o. s. pracuje v RP, které zřizují 

jednotlivé kraje a větší města. Tabulka č. 3., grafy č. 3 a 3.1. uvádí spolu-

pracující poradenská pracoviště a členskou základnu na těchto praco-

vištích (statistika vychází z dostupných údajů).

Tabulka č. 3
Spolupracující poradenská pracoviště 65

Fyzický počet všech pracovníků 321

Celé úvazky včetně externistů 233

Členové AMRP ČR, o. s. 155

Psycholožky/gové 109

Sociální pracovnice 46

Graf č. 3 Graf č. 3.1

Organizační členění
Volené orgány AMRP ČR, o. s. pro období let 2006–2008

Prezidium:
PhDr. Marcela Škábová – prezidentka
Mgr. Tomáš Kvarda – viceprezident
PhDr. Pavel Pokorný – tajemník
PhDr. Olga Hinková
Mgr. Lenka Rezková
Mgr. Ján Lukány – odstoupil 
Mgr. David Cichák
MUDr. Šárka Poupětová – odstoupila
Mgr. Radka Kulhánková – kooptována, následně odstoupila

Stavovská rada:
Mgr. Jana Šmolková – předsedkyně
PhDr. Jiří Tošner
PhDr. Ota Františ
Mgr. Virginia Kočárová
PhDr. Ludmila Piňosová
PhDr. Otakar Františ († 29. 3. 2007)
Stavovská rada dále pracovala ve čtyřčlenném složení

Senát:
Doc. PhDr. Ivo Plaňava – předseda
PhDr. Bohumila Baštecká
PhDr. Agnesa Mrázková
PhDr. Karla Muselíková
Mgr. Lubomír Smékal

Revizní komise:
PhDr. Ivana Šimková – předsedkyně
Mgr. Vladimíra Šťastná
PhDr. Vítězslav Ryšánek

Výbor sekce sociálních pracovnic:
Eva Mrázková – předsedkyně
Janina Kafková
Jana Lálová 
Lucie Nováková
Jana Kotková

Celé úvazky včetně externistů

Členové AMRP ČR, o. s.

Psycholožky/gové

Sociální pracovnice/i
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Zpráva o činnosti AMRP ČR, o. s. 

za rok 2007

• Formální změny v registraci AMRP ČR, o. s. – změna sídla organizace 

s veškerou nezbytností formálních jednání.

• Korespondenční hlasování o změně Stanov AMRP ČR, o. s. v sou-

vislosti s legislativou – změna v názvu na „AMRP ČR, o. s.“, změna 

v počtu členů volených orgánů, změna pozice pokladníka v Prezi-

diu za profesionální účetní, zvýšení členských příspěvků.

• Aktivní zapojení v Komisi pro Národní rodinnou politiku MPSV 

– PhDr. P. Šmolka, v Monitorovací skupině pro kvalitu na MPSV 

– Mgr. J. Šmolková, v Expertní pracovní skupině pro Druhové stan-

dardy kvality v sociálních službách – PhDr. M. Škábová.

• Opakované připomínky a návrhy na změny v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách – odborná způsobilost obecně (kvalifi ka-

ce, doba praxe, chybějící zařazení psycholog, právník atd.), odborná 

způsobilost pro sociální pracovnice (díky tomu došlo k částečným 

změnám v zákoně), mlčenlivost (předložen návrh zpracovaný 

JUDr. Machem).

• Opakovaná diskuse na všech úrovních asociace i s JUDr. Machem 

na téma formulace „Dohody o poskytování sociální služby“.

• Jednání zástupců s ministrem MPSV RNDr. P. Nečasem o tématech 

celkové situace poraden, fi nanční podpory poraden z prostřed-

ků MPSV, možnosti dalšího připomínkování zákona, zapojení do 

procesu tvorby a naplňování Standardů kvality i připomínkování 

procesu pilotních (tzv. školících) inspekcí. Ministr RNDr. P. Nečas 

převzal záštitu nad plánovanou konferencí AMRP ČR, o. s. v květnu 

2008. Osobní schůzka zástupců s PhDr. S. Volákem z poradního 

sboru ministra MPSV v říjnu 2007.

• Podání žádosti o dotaci na MPSV, na KÚ SK z Humanitárního fondu 

pro zajištění fi nančních prostředků na organizaci Konference v roce 

2008, oslovení potenciálních sponzorů.

• Průběžná příprava odborného programu Konference v roce 2008.

• Účast zástupců na různých konferencích, např. Národní týden 

manželství (únor 2007) – vystoupení na tiskové konferenci v Senátu 

Mgr. Šťastná, Světová konference v rodinné terapii V. Satirové (kvě-

ten 2007) – PhDr. O. Hinková, Světová konference psychologických 

asociací (červenec 2007) PhDr. Kvintová, Ph. D.

• Uspořádání Mimořádné valné hromady 25.10.2007 v Jihlavě u pří-

ležitosti 40. výročí založení manželského a rodinného poradenství 

v ČR, se současným hlasováním o prodloužení funkčního období 

na 4 roky a sjednocení členských příspěvků pro sociální pracovníky 

i poradce. Tyto změny byly předloženy k registraci na MV ČR.

• V souladu s Analýzou potřeb členů asociace byly přetvořeny a prů-

běžně doplňovány webové stránky.

• Aktivní účast na pracovních i projektových aktivitách Asociace soci-

álního poradenství (dále ASP). 

• Akreditace AMRP ČR, o. s. jako vzdělavatelské organizace ASP. 

Akreditace programu Odborné sociální poradenství I. – Základní 

kurz v rozsahu 65 hodin spolu se samostatnou akreditací lektorů 

a školitelů pro tento kurz s řad členů asociace.

• Akreditace programu Odborné sociální poradenství II. – Nástavbo-

vý kurz AMRP v rozsahu 70 hodin spolu se samostatnou akreditací 

lektorů a školitelů pro tento kurz z řad členů asociace

• Finanční zpráva AMRP ČR, o. s. za rok 2007
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Rozbor hospodaření za rok 2007

Příjmy:
Stav k 1. 1. 2007 99.415,26 Kč

Členské příspěvky 50.037,50 Kč

Příspěvky na konf. v Jihlavě  7.400 Kč

Příspěvky na konf. v roce 2008  15.560 Kč

Připsané úroky od KB  29,04 Kč

Příjmy celkem   172.441,18 Kč

Výdaje:
Právní pomoc 44.990 Kč

Cestovné 18.132,80 Kč

Kancelářské potřeby  3.299,90 Kč

Občerstvení  5.856,50 Kč

Telefony  684 Kč

Úprava LOGA 1.000 Kč

Poštovné  251 Kč

Pröcklová J. DPP  6.750 Kč

GORDIC – účetní program  5.140,80 Kč

Údržba domény  1.785 Kč

Nákup knihy – Účetnictví  462 Kč

Tisk/plakát, letáčky, výr. zpráva 11.265 Kč

Zpravodaj ČMPS 3.300 Kč

Prezentace  809 Kč

Čl. příspěvek do ASP  2.000 Kč

Převod z JPD/leden 2008   14.435,37 Kč

Výdaje celkem  120.161,37 Kč

Stav k 31. 12. 2007  52.279,81 Kč

Vyhotovila: Pröcklová Jaroslava dne 20. 1. 2008

Záměry AMRP ČR, o. s. pro rok 2008

• Podání žádosti o akreditaci AMRP ČR, o. s. jako samostatné vzděla-

vatelské instituce k podání (připraveno, realizace v lednu 2008).

• Projekt na vytvoření a zavádění Druhových standardů kvality v soci-

álních službách.

• Akreditace a realizace dalšího vzdělávání členů v republikovém 

měřítku – DÍLPRAP, zároveň s tím další vzdělávání supervizorů 

AMRP ČR, o. s.

• Realizace záměru částečné profesionalizace asociace a vytvoření její 

samostatné kanceláře.

• Další jednání na úrovni MPSV, některých krajů, snaha o stabilizaci 

oboru manželského a rodinného poradenství i stabilizaci AMRP ČR, 

o. s.

• Pokračování ve spolupráci s ostatními odbornými asociacemi.

• Aktualizace webových stránek, jejich přizpůsobení potřebám člen-

ské základny.

• Dokončení změny kvalifi kačních požadavků manželských a rodin-

ných poradců a sociálních pracovníků.

• Uspořádání IX. Konference manželských a rodinných poradců ČR ve 

Starých Splavech v Hotelu Bezděz 7.–10. května 2008.

• Revize účetnictví Prezidia AMRP ČR, o. s. za uplynulé funkční období.
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Kontaktní údaje

Prezidentka
PhDr. Marcela Škábová

e-mail: r.poradna@quick.cz

Viceprezident
Mgr. Tomáš Kvarda

e-mail: tomas.kv@seznam.cz

Účetní
Jaroslava Pröcklová

e-mail: procklovaj@seznam.cz

Podklady zpracoval: Mgr. Tomáš Kvarda
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