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Úvod
Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. (dále AMRP) vznikla v květnu 1990
jako profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků působících
především v tehdejších manželských a předmanželských poradnách (nyní jsou to většinou
poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy). V současné době jsou jejími členy také
další kolegové poskytující analogické služby na základě smluv se zdravotními pojišťovnami,
v některých zdravotnických zařízeních nebo na komerční bázi.
Asociace se zaměřuje především na udržování a zvyšování profesních kompetencí, podílí se
na přípravě a realizaci kurzů, výcviků, supervize a dalších vzdělávacích aktivit. Definuje
požadavky pro získání jednotlivých kvalifikačních stupňů a o dosažené kvalifikaci vydává
osvědčení.
Poradny se staly součástí nově budované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou
legislativně zakotveny dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Odborné služby v
poradnách poskytované spadají pod sociální poradenství, které je blíže vymezeno vyhláškou
505/2006 Sb.
Asociace manželských a rodinných poradců sdružuje v současné době 136 manželských a
rodinných poradců a sociálních pracovníků.

Cíle
Cílem AMRP je především udržování a zvyšování profesních kompetencí poradců a
sociálních pracovníků, pracujících jak v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy po celé republice, tak i mimo poradny, ochrana klientů před nekvalifikovaným
působením členů asociace, ochrana práv jejích členů vůči zaměstnavatelům a také
reprezentace oboru směrem k odborné a laické veřejnosti.
V krátké době od vzniku AMRP byly vytvořeny a přijaty Kvalifikační požadavky
manželských a rodinných poradců ČR, které nedáno prošly aktualizací a nyní jsou srovnatelné
s požadavky v ostatních evropských zemích. Asociace má vytvořený Etický kodex.
Větší část členů asociace pracuje v rámci sociálních služeb, převážně v Poradnách pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy. Taková pracoviště podléhají režimu pracovišť v sociálních
službách, takže každá poradna si musela zpracovat minimální standardy kvality.
AMRP spolupracuje s MPSV ČR i s dalšími odbornými organizacemi, mezi něž patří např.
Českomoravská psychologická společnost, Unie psychologů, Bílý kruh bezpečí, Unie
psychologických asociací, Asociace občanských poraden, Asociace linek důvěry, Asociace
poraden pro lidi se zdravotním postižením, VIDA centrum, Asociace mediátorů ČR atd.

Poslání
Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie a sociální práce,
který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s problémy v mezilidských
vztazích, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. Poradenství je
chápáno jako forma pomoci člověku, který se ocitl v obtížné životní situaci.
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Členové asociace poskytují psychologické, psychosociální a sociálně právní poradenství
jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které se nacházejí
v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských
vztazích, osobních a rodinných 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 nezaměstnaností
psychologická pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem

Členská základna AMRP
Na začátku roku 2013, před uzávěrkou této výroční zprávy, proběhla aktualizace členské
základny AMRP (viz příloha – seznam členů AMRP). V současnosti sdružuje AMRP 136
členů, z čehož je 116 manželských a rodinných poradců a 20 sociálních pracovnic.
Nejvyšší počet členů má oblast Jihomoravský kraj a Vysočina (32) a Středočeský kraj (24).
Cca 73% členů pracuje v sociálních službách, 15% v soukromé sféře a 12% jinde
(zdravotnictví, pedagogická činnost, popř. jsou na mateřské dovolené či v důchodu).

Volené orgány AMRP
Na Valné hromadě AMRP v květnu 2012 se uskutečnily volby do orgánů AMRP a tím došlo
většinou k částečné obměně personálního obsazení. Následující seznam odpovídá stavu po
těchto volbách:
Prezidium:
MUDr. Jitka Chmelová – prezidentka
Mgr. Pavel Rataj – viceprezident
Mgr. Darina Skokanová – tajemnice
PhDr. Adéla Doležalová
PhDr. Milena Chadimová
PhDr. Marek Kolařík, PhD.
Mgr. Jiřina Kozoňová
PhDr. Petr Šmolka – čestný prezident
Výbor sekce sociálních pracovnic:
Magda Kratochvílová
Lenka Vyskočilová, Dis.
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Stavovská rada:
PhDr. Pavel Pokorný – předseda
Mgr. Virginia Kočárová
Mgr. Zbyšek Mohaupt
PhDr. Monika Stejskalová
PhDr. Josef Zeman, CSc.
Etická komise:
PhDr. Olga Hinková - předsedkyně
PhDr. Magdaléna Dostálová
PhDr. Ludmila Piňosová
Doc. PhDr. Ivo Plaňava
Mgr. Lenka Rezková
Revizní komise:
Bc. Marie Badalová
Jana Kotková, Dis.
PhDr. Vítězslav Ryšánek

Zpráva o činnosti za rok 2012
Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů AMRP:
Prezidium
V první polovině roku 2012 se činnost Prezidia (ve složení Tomáš Kvarda jako prezident,
Radek Benýšek, Adéla Doležalová, Jitka Chmelová, Jiřina Kozoňová, Pavel Pokorný, Pavel
Rataj) odehrávala ve znamení blížící se konference – organizační záležitosti, vyjednávání
dotací z krajských úřadů JMK a Vysočiny.
Ve volbách v květnu 2012 se členy prezidia stali Adéla Doležalová, Milena Chadimová, Jitka
Chmelová, Marek Kolařík, Jiřina Kozoňová, Pavel Rataj, Darina Skokanová, za sekci
sociálních pracovnic Magda Kratochvílová a Lenka Vyskočilová. Nově zvolené Prezidium
postupně převzalo agendu a na třech jednáních, která do konce roku 2012 proběhla (jedno z
nich bylo společné se Stavovskou radou), pracovalo zejména na dokončení formulace změn
ve stanovách, na zajištění průběhu hlasování o těchto změnách a na definování strategických
cílů pro celé volební období, do nichž patří :
- funkční webové stránky a rozesílání upozornění všem členům při každé aktualizaci
- aktualizace databází na webových stránkách; každý člen AMRP bez ohledu na
pracoviště má právo být prezentován na webu AMRP – zveřejnit aktualizovaný
seznam včetně údajů o ne/placenosti služby
- vydávání Výročních zpráv
- konkretizace podoby Věstníku ( patrně elektronicky, možná placený editor ?)
- zvážit možnost 1 x za rok zorganizovat a pro členy AMRP spolufinancovat
vzdělávací aktivity
- diskuse s členy AMRP v oblastech nad otázkou psychoterapie v manželském a
rodinném poradenství
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-

diskuse o oblasti vzdělávání (i průběžného pro kvalifikované členy), ujasnění
možností dosahování kvalifikace (spolupráce se Stavovskou radou)
diskuse nad otázkou zatraktivnění členství v AMRP pro studenty
diskuse nad možnostmi ochrany členů AMRP - lze ji nejlépe uskutečnit členstvím v
některé ze stávajících asociací: členství v Asociaci sociálního poradenství, v Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb ČR, v Unii psychologických asociací

Výbor sekce sociálních pracovnic
Od svého květnového zvolení zástupkyně Sekce sociálních pracovnic aktivně spolupracovaly
s Prezidiem AMRP, diskutovaly nad směřováním Sekce SP a stanovily plán své činnosti pro
následující rok, jehož cílem je aktivnější zapojení sociálních pracovnic a rozšíření členské základny.
Konkrétním krokem bude dotazníkové šetření, které zmapuje zájem o členství sociálních pracovnic v
AMRP, případně jaké jsou jejich představy o činnosti výboru a sekce, kam se ubírat. V návaznosti na
výsledky pak ve spolupráci s prezídiem zajistí potřebné kroky.

Stavovská rada
Od začátku roku 2012 až do voleb na jaře během konference na Vysočině pracovala
Stavovská rada ve složení Magdalena Frouzová, Virginie Kočárová a Svatoslava Kalábová
pod vedením svého předsedy Josefa Zemana. Vedle běžné agendy SR velmi pečlivě sledovala
podobu díla, který vytvářela pracovní skupina pro tvorbu metodiky manželského a rodinného
poradenství. Stavovskou radu znepokojil odklon pracovní skupiny od původního pověření –
změnil se název metodiky, materiál velmi podrobně popisoval podobu poradenského procesu
v rámci sociálních služeb a v komerční sféře pro jednotlivce a páry. Komplikace
v komunikaci mezi SR a členy pracovní skupiny byly důvodem účasti zástupců SR na jednání
pracovní skupiny, podařilo se částečně zkorigovat název budoucí metodiky (členové pracovní
skupiny přistoupili na název Metodika poradenství pro jednotlivce, páry, rodinu a vztahy).
Postoj k práci skupiny na tvorbu metodiky zpracovala SR do zprávy o činnosti za minulé
volební období, která je na webových stránkách AMRP v zápisu z Valné hromady na
konferenci v květnu 2012
Ve volbách proběhnuvších v rámci konference v Medlově byli do Stavovské rady zvoleni
Virginie Kočárová, Zbyšek Mohaupt, Monika Stejskalová, Josef Zeman a Pavel Pokorný,
který se stal jejím předsedou. Tato nově zvolená Stavovská rada se ve zbývající části roku
2012 sešla dvakrát. Předmětem jednání bylo řešení nového fungování rady, zabývali jsme se
zejména otázkami spojenými s metodikou, kvalifikačními požadavky, absencí zvolených
supervizorů AMRP. Stavovská rada také dokončila a vyvěsila na stránkách AMRP Pokyny
pro autory nabídek vzdělávání na stránkách AMRP. V řešení této problematiky bude
pokračovat i v roce 2013.

Senát
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2012 nebyl vznesen žádný podnět pro činnost Senátu,
nevykázal Senát žádnou zásadní činnost.
V souladu se změnou stanov je od dubna roku 2013 Senát nahrazen Etickou komisí
s rozšířenými kompetencemi.
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Revizní komise
Až do květnových voleb pracovala Revizní komise ve složení: Ivana Šimková, Vladimíra
Šťastná a Vítězslav Ryšánek. Na sklonku svého volebního období provedla kontrolu
hospodaření OS Brno a Jihomoravský kraj a OS Střední Morava, přičemž neshledala žádné
nedostatky. Její agendu převzala po volbách nová komise ve složení Marie Badalová, Jana
Kotková a Vítězslav Ryšánek.
XI. konference o manželském a rodinném poradenství
Ve dnech 8. – 10. května 2012 se konala XI. konference o manželském a rodinném
poradenství, tentokrát na téma „Formy práce s rodinou“. Konference se zúčastnilo 159
posluchačů a se svými příspěvky vystoupilo 34 přednášejících. Přednášky a workshopy byly
tematicky rozděleny do tří sekcí (sekce psychologické, sekce sociální práce a sekce sanace
rodin) a účastníci si tak vždy mohli vybrat jednu ze tří paralelně probíhajících aktivit.
Nabídka byla opravdu pestrá - vedle přednášejících z řad odborníků v manželském a
rodinném poradenství se se svými zkušenostmi přijeli podělit i lektoři z řad pracovníků
v nestátních neziskových organizacích zaměřených na práci s rodinou, ve státní správě (např.
OSPOD) nebo v rodinně právní oblasti. Konference probíhala v hotelu Medlov, který nabízel
nejen pohodlné ubytování pro všechny zúčastněné, ale i dostatek prostoru pro neformální
setkávání.
V rámci Konference se konala Valná hromada AMRP, na které se sešlo 34 členů. Valná
hromada vzala na vědomí zprávy z jednotlivých volených orgánů za proběhlé funkční období
a zveřejnila výsledky voleb do těchto orgánů. (Kromě voleb do orgánů proběhlo i hlasování o
změně Stanov AMRP, které z důvodu nedostatečného počtu odevzdaných platných
hlasovacích lístků nebylo úspěšné.) Dále proběhla diskuze nad aktuálním stavem prací na
Metodice poradenství a bylo doporučeno, aby Metodika byla Stavovskou radou předložena do
května 2013 členům AMRP tak, aby se k ní mohli vyjádřit.
Skupina pro tvorbu metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího
vztahového poradenství
V roce 2012 se skupina sešla celkem 7x. Skupina pracovala ve složení Jarmila Čierná,
Kateřina Halfarová, Marek Kolařík, Zbyšek Mohaupt, Šárka Poupětová, Jiří Procházka.
V červenci 2012 ukončily svou aktivní činnost ve skupině Dr. Bohumila Baštecká a Mgr. Eva
Habětínková, které však zůstaly i nadále v pozici externích konzultantek. Novou členkou
skupiny se od října 2012 stala Mgr. Šárka Dostálová.
Podařilo se dokončit Úvod a část metodiky týkající se práce s jedincem, ke konci roku 2012
byl rovněž vytvořen rámec částí metodik pro práci s párem a rodinou. O činnosti pracovní
skupiny byly pravidelně informovány jak Prezidium AMRP, tak Stavovská rada AMRP
(jeden ze členů pracovní skupiny je členem Prezidia a jeden ze členů pracovní skupiny je
členem Stavovské rady). Ze strany Stavovské rady, Prezidia i široké členské základny byly
přijaty podněty k obsahu metodiky, které jsou dle jejich relevance pracovní skupinou
průběžně zpracovávány.
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Záměry pro rok 2013
- Korespondenční volby o změně Stanov AMRP
- Aktualizace členské základny AMRP.
- Dokončení Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství.
Doporučení Valné hromady diskutovat nad Metodikou v rámci členské základny vzhledem
k nízké účasti členstva na Valné hromadě nebylo závazné a Prezidium po úvaze rozhodlo, že
vzhledem k přístupnosti Metodiky na webu a k tomu, že řada oblastních sdružení posílala
pracovní skupině podněty a připomínky průběžně, nebudeme již odsouvat možnost začlenění
Metodiky do dokumentů AMRP a po převzetí Metodiky Stavovskou radou připravíme
hlasování členské základny o jejím využití.
- Obnovení vydávání Věstníku AMRP.

- Aktualizace databází na webových stránkách a rozesílání upozornění všem členům při
každé další aktualizaci.

Statistika za rok 2012 a další aktivity členů AMRP
Vzhledem k nejednotnosti výkaznictví (odpovídajícímu různým požadavkům různých zřizovatelů) a
neucelenosti získaných dat není možné vytvořit relevantní statistiku činnosti poraden. Data, která se
nám podařilo získat, jsou uvedena v příloze Výroční zprávy.
Mimo konzultační činnost pořádají mnozí členové AMRP osvětové přednášky a besedy zaměřené na
různé cílové skupiny (studenti, rodiče, senioři), vystupují v médiích (např. u příležitosti Národního
týdne manželství), poskytují praxe studentům, v rámci některých poraden realizují přípravné kurzy pro
žadatele o NRP. Rozvíjí se spolupráce převážně s OSPODy, soudy, dalšími organizacemi pracujícími
s ohroženými dětmi a rodinami apod.. Některé oblastní výbory organizují pro své členy pravidelné
skupinové supervize.

Zpráva o hospodaření AMRP, o.s. za rok 2012
Výsledek hospodaření za rok 2012 (zaokrouhleno):
Náklady
Materiál
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
celkem

58 000 Kč

6 000 Kč
46 000 Kč
291 000 Kč
3 000 Kč
346 000 Kč

Položka Ostatní služby představuje náklady na konferenci.

Výnosy
Tržby za konferenci
Členské příspěvky
Provozní dotace
celkem

225 000 Kč
19 000 Kč
160 000 Kč
404 000 Kč
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Zůstatky na rozvahových účtech sdružení :
Aktivní účty
Pokladna
Běžný bankovní účet u KB
Vkladový účet u KB
celkem

41 846 Kč
96 658 Kč
51 015 Kč
189 519 Kč

Pasivní účty ( zdroje sdružení)
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření r.2012
Nerozdělená ztráta minulých let
celkem

137 460 Kč
58 261 Kč
- 6 202 Kč
189 519 Kč

Tato stručná zpráva zahrnuje údaje, které vyplynuly ze zpracování dostupných podkladů.
Pokladna je představována finanční hotovostí v jednotlivých oblastních sdruženích.
Jedním z cílů stávajícího prezidia je nastavit taková pravidla, aby bylo hospodaření jak v prezidiu, tak
v oblastech jednoduché a průhledné.

Kontaktní údaje
Prezident
Viceprezident
Tajemník

Účetní

Správce webových stránek

MUDr. Jitka Chmelová, MRP Bethesda, Starobrněnská 7, 602 00 Brno,
bethesda@volny.cz
Mgr. Pavel Rataj, Poradna pro rodinu, Mánesova 53, Praha,
ravelus@seznam.cz
Mgr. Darina Skokanová, Poradna pro rodinu Přerov, SSP Olomouc, p.o.,
Velká Dlážka 44, 752 02 Přerov
skokanova@ssp-ol.cz
Firma: Ing. Marie Kozlová;
účetnictví zpracovává Renata Mikulcová, kontakt :
marie.kozlova@tiscali.cz
PhDr.Marek Kolařík, PhD., Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Vodární 6, 771 00 Olomouc
marek.kolarik@post.cz

Zpracovala: Daniela Mitášová, podklady z volených orgánů dodali Chmelová, Kočárová, Pokorný,
Piňosová, Badalová, Vyskočilová, zpráva skupiny pro metodiku: Kolařík
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