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Úvod 

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s. (dále AMRP) vznikla v květnu 1990 

jako profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků působících 

především v tehdejších manželských a předmanželských poradnách. V současné době jsou 

jejími členy převážně zástupci poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v rámci 

sociálních služeb a také další kolegové poskytující analogické služby buď na komerční bázi 

nebo v některých zdravotnických zařízeních. Asociace se zaměřuje především na udržování a 

zvyšování profesních kompetencí, připravuje a realizuje kurzy, výcviky, supervize a další 

vzdělávací aktivity. Má vlastní systém kvalifikačních stupňů a o dosažené kvalifikaci vydává 

členům osvědčení.   

Poradny se staly součástí sítě sociálních služeb a od roku 2007 je jejich činnost specifikována 

Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné služby poskytované v poradnách 

spadají pod odborné sociální poradenství, které je blíže vymezeno vyhláškou 505/2006 

Sb. Některé poradny poskytují i služby v rámci Zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí. 

K 31. 12. 2016 sdružovala Asociace manželských a rodinných poradců 143 členů -  

kvalifikovaných manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků.   

 

Cíle 

Cílem AMRP je především udržování a zvyšování profesních kompetencí psychologů a 

sociálních pracovníků, pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy po 

celé republice, ochrana klientů před nekvalifikovaným působením 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 jsou srovnatelné 

s požadavky ostatních evropských zemí, a Etický kodex. 

AMRP spolupracuje s MPSV ČR, jakož i s dalšími odbornými organizacemi, mezi něž patří 

např. Asociace linek důvěry, Národní centrum pro rodinu, Českomoravská psychologická 

společnost, Unie psychologů, Národní vzdělávací fond, Bílý kruh bezpečí, CEKAS, Asociace 

občanských poraden, Asociace poraden pro lidi se zdravotním postižením, Asociací 

mediátorů ČR atd.    
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 Poslání 
 

Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie, který představuje 

aplikaci psychologických postupů na práci s problémy 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 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:   

 

 

 

 

 

 

 

  

Členská základna AMRP 
 

K 31. 12. 2016 evidovala AMRP 143členů, z toho je 107 manželských a rodinných poradců 

s psychologickým vzděláním, 21 manželských a rodinných poradců jiného humanitního 

vzdělání s dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem, případně poradců jiného zaměření 

(právník apod.) a 15 sociálních pracovnic. Nejvyšší počet členů měla tradičně oblast 

Jihomoravský kraj a Vysočina, dále Středočeský kraj  a Praha. Členská základna zůstává 

v posledních letech více méně stejná, přesto jsme za poslední období zaznamenali mírný 

nárůst. Cennou devizou je, že se díky změně Stanov podařilo zjistit skutečný počet členů, tedy 

těch, kteří platí členské příspěvky a více nebo méně se do činnosti AMRP zapojují či ji 

podporují nebo aspoň sledují. 

♦ 
  

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 
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Dvě třetiny členů pracují pouze v neziskové sféře (nejčastěji jako zaměstnanci „klasických“ 

manželských poraden, obvykle příspěvkových organizací), téměř 20% členů poskytuje své 

služby pouze v soukromé sféře a 10% členů svou práci dělí mezi zaměstnání v neziskové 

sféře a soukromou praxi.   
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Volené orgány AMRP  
 

V květnu 2016 končilo 4-leté volební období členů orgánů Asociace a během května proběhly 

volby do orgánů, tentokrát elektronicky pomocí online formuláře. O technickou stránku voleb 

se zasloužil zejména Marek Kolařík a nad regulérností voleb dohlížela volební komise s 

předsedkyní Darinou Skokanovou. Výsledky byly vyhlášeny na Valné hromadě AMRP 

12.5.2016. 

Volby v roce 2016 zaznamenaly velkou změnu v počtu osob, které hlasovaly. Celkem 

hlasovalo 99 členů AMRP, což představovalo 74 % členů. V každé z osmi oblastí hlasovala 

nadpoloviční většina členů, nejvíce na Střední Moravě (90 % členů), ve středních Čechách 

(86 %) a ve Slezsku (83 %). Nadpoloviční většinou byli zvoleni představitelé do všech orgánů 

AMRP.  

Prezidium– původní složení: 

MUDr. Jitka Chmelová – prezident 

Mgr. Pavel Rataj – viceprezident 

Mgr. Darina Skokanová – tajemník 

PhDr. Adéla Doležalová 

PhDr. Milena Chadimová 

PhDr. Marek Kolařík, PhD. 

Mgr. Jiřina Kozoňová 

PhDr. Petr Šmolka – čestný prezident 

 

Stavovská rada – původní složení: 

PhDr. Pavel Pokorný – předseda 

Mgr. Virginia Kočárová 

Mgr. Zbyšek Mohaupt 

PhDr. Monika Stejskalová 

PhDr. Josef Zeman, Csc. 

 

Etická komise – původní složení: 

PhDr. Magdaléna Dostálová 

PhDr. Olga Hinková 

Doc. PhDr. Ivo Plaňava 

PhDr. Ludmila Piňosová 

Mgr. Lenka Rezková 

 

Revizní komise – původní složení:  

Jana Kotková, Dis. 

MUDr. Vlasta Binderová 

PhDr. Ivana Šimková 

 

Výbor sekce sociálních pracovnic – 

původní složení: 

Magda Kratochvílová 

Lenka Vyskočilová, Dis. 

Prezidium – nové složení: 

Mgr. Darina Skokanová – prezident 

Mgr. Pavel Rataj – viceprezident 

Mgr. Jiří Procházka - tajemník 

Mgr. Martina Jirovská 

PhDr. Marek Kolařík, PhD. 

Mgr. Peter Kollár 

Mgr. Zuzana Vostrovská 

PhDr. Petr Šmolka – čestný prezident 

 

Stavovská rada – nové složení: 

PhDr. Petra Nebesová – předseda 

Mgr. Petr Doležal 

Mgr. Jiřina Kozoňová 

PhDr. Marcela Škábová 

Mgr. Zbyšek Mohaupt – odstoupil 

 

Etická komise – nové složení: 

PhDr. Magdaléna Dostálová - předseda 

PhDr. Adéla Doležalová 

PhDr. Hana Chmelařová 

PhDr. Ludmila Piňosová 

Doc. PhDr. Dana Štěrbová, PhD. 

 

Revizní komise – nové složení:  

Mgr. Jana Kotková. 

PhDr. Marek Hošek 

PhDr. Jaromír Zýka 

 

Výbor sekce sociálních pracovnic: 

Vzhledem k absenci kandidátů nebyl výbor 

obsazen 
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Zpráva o činnosti volených orgánů AMRP za rok 2016 
 

Zápisy z jednotlivých setkání orgánů najdete na webových stránkách www.amrp.cz. 

 

 Prezidium 
 

Původní Prezidium se na závěr svého volebního období zdárně zhostilo organizace 

Konference AMRP v Medlově pod názvem Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence.  

Programové skladbě se věnoval zejména Marek Kolařík, ale i ostatní členové Prezidia 

oslovovali lektory, v této oblasti byl aktivní zejména Pavel Rataj. Faktické zajištění 

konference na Medlově leželo zejména na pracovnici Psychocentra  Šárce Dostálové. Olga 

Hinková, vedoucí Psychocentra, a Jitka Chmelová vyřizovaly žádosti o dotace z krajských 

úřadů.  

Jiřina Kozoňová se ujala organizace voleb do orgánů AMRP, vlastní volby pak měla na 

starost Darina Skokanová.  

Probíhala další jednání na MPSV, aktivně se do  nich zapojili především Jitka Chmelová, 

Jiřina Kozoňová, Pavel Rataj a Petra Nebesová.  

Se Stavovskou radou spolupracovalo Prezidium na vydání knihy Manželské a rodinné 

poradenství autorů T. Nováka a P. Šmolky. 

 

Po volbách v květnu 2016 proběhla další 3 setkání Prezídia, a to v novém složení. 

Na základě výsledků voleb zůstali v Prezidiu pracovat 3 bývalí členové Prezidia (Darina 

Skokanová, Pavel Rataj a Marek Kolařík) a svou práci zde zahájili 4 noví členové (Martina 

Jirovská, Zuzana Vostrovská, Peter Kollár a Jiří Procházka). Na prvním jednání  dne 11. 7. 

2016 byla prezidentkou zvolena Darina Skokanová, viceprezidentem Pavel Rataj a 

tajemníkem Jiří Procházka.  

Obsahem jednání nového Prezídia bylo především 

- Rozdělení kompetencí členů Prezidia 

- Spravování a zdokonalení webových stránek  

- Pokračování v aktivitách směrem k MPSV (připomínkování novely ZoSS) 

- Zmapování manželského a rodinného poradenství v jednotlivých regionech ČR se 

zájmem podpořit členskou základnu, ale i prestiž oboru v očích odborné i politické a 

laické veřejnosti – v roce 2016 se na tento bod nedostalo, úkol byl přesunut do 

následujícího období 

- Zapojení do spolupráce v dalších institucích, organizacích, spolcích apod.  

 

 

http://www.amrp.cz/
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Webové stránky 

Nový webmaster Tomáš Blaha se do modernizace webových stránek pustil s velkým 

nadšením a velmi dobrými nápady. Záštitu nad www převzala členka Prezídia Martina 

Jirovská. Práce tohoto dvoučlenného týmu přinesla záhy velmi dobré výsledky. Webové 

stránky postupně byly doplňovány významnými dokumenty z minulosti, které byly dostupné 

(např. Zápisy orgánů AMRP, informací z konferencí, Výročními zprávami) a také zajímavými 

informacemi z minulosti i ze současnosti. 

Významným počinem byla možnost registrovat nového člena na www a upravovat na 

stránkách údaje o sobě přímo členy AMRP. Stránky se tak staly živými a maximálně 

aktuálními a snahou bylo zainteresovat na jejich aktualizaci přímo členskou základnu.  

Na základě zájmu některých oblastí bylo zajištěno, aby každá oblast měla své heslo a e-

mailovou adresu pro případné využití jen pro danou oblast. 

Členové Prezídia se dohodli, že na kvalitě webových stránek budou pokračovat i 

v následujícím období, zaměřovat se budou na oblast vzdělávání (poskytování informací) a 

zatraktivnění www tak, aby se členové AMRP o stránky více zajímali, zapojovali do jejich 

podoby, sdíleli, získávali i předávali si informace. 

Připomínkování novely Zákona o sociálních službách 

V srpnu 2016 byl zaslán dopis ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o osobní setkání, 

které se do konce roku 2016 neuskutečnilo.  

Připomínkování novely ZoSS proběhlo korespondenčně, přijímány byly názory jak členské 

základny AMRP, tak všech zainteresovaných osob, které měly k dané problematice „jak 

prosadit manželské poradenství tak, aby zaujímalo důstojné postavení v zákoně“ co říct. 

Výsledkem široké diskuse byl dokument, zaslaný na různé instituce i přímo na MPSV a 

shrnující stručně ve 3 bodech připomínky k novele s cílem přijetí připomínek AMRP.  

Dne 21. 11. 2016 se zástupci AMRP Pavel Rataj, Darina Skokanová (za Prezidium) a Petra 

Nebesová (členka Stavovské rady) zúčastnili připomínkového řízení na MPSV. Bohužel 

vzhledem k nedostatku času se zástupci spolků a jiných sdružení k osobnímu rozhovoru na 

tomto řízení nedostali, dopis, kterým jsme žádali o osobní setkání s předkladatelem novely 

ZoSS z MPSV se neuskutečnilo a naše připomínky nebyly zapracovány. Nicméně novela 

ZoSS v aktuální verzi nepřinesla snížení významu manželských a rodinných poradců a 

manželského a rodinného poradenství oproti stávajícímu zákonu (Z 108/2006 Sb.). 

Zapojení do dalších organizací, institucí apod. 

Bylo dohodnuto, že Peter Kollár se zapojí do jednání UPA, Zuzana Vostrovská měla navázat 

spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Jiří Procházka a Pavel Rataj měli 

AMRP zastupovat na jednáních týkajících se rodinné politiky.  

Darina Skokanová, Prezident AMRP 
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 Stavovská rada 

 

Výroční zpráva stavovské rady AMRP za rok 2012 - 2016 

 

Stavovská rada AMRP pracovala ve složení: 

 

PhDr. Pavel Pokorný 

PhDr. Josef  Zeman Csc. 

Mgr. Virginia Kočárová,  

Mgr. Zbyšek Mohaupt 

PhDr. Monika Stejskalová 

 

  Předsedou SR byl zvolen PhDr. Pavel Pokorný. Za dobu čtyř let se Stavovská rada 

sešla celkem 17 krát. Od prosince roku 2015 probíhala tato jednání formou videokonferencí.  

 

2) Stavovská rada projednávala žádosti o přiznání kvalifikačních stupňů. SR vydala celkem 

6x osvědčení o dosažení kvalifikačního stupně „Certifikovaný manželský a rodinný poradce 

AMRP I. stupně“  a 2x osvědčení o dosažení kvalifikačního stupně „Certifikovaný manželský 

a rodinný poradce AMRP II. stupně“. Na svých jednáních schválila celkem 13 supervizorů a 

zařadila je do „Seznamu supervizorů AMRP“. 

 

3) Stavovská rada ve svém uplynulém funkčním období pracovala na několika tématech, které 

se dotýkají oblasti manželského a rodinného poradenství. Jedním z  významných témat byla 

práce SR na nových „Kvalifikačních požadavcích“, které více reflektují legislativní změny 

v sociálních službách v ČR a zjednodušují procedury udělování nových kvalifikačních stupňů. 

Tyto nové „Kvalifikační požadavky“ jsou v mnohém jasnější a přístupnější pro nové 

manželské a rodinné poradce, zejména díky zrušení dosavadního ustanovení, kdy bylo potřeba 

mezi udělením druhého a třetího kvalifikačního stupně mít rozestup pěti let. Ujasnily a 

zpřístupnily se také podmínky pro supervizory, kdy se změnila dosavadní praxe volení 

supervizorů jednotlivými oblastmi do nynější podoby. Supervizorem AMRP se nyní stává 

daný poradce po splnění příslušných kritérií. Jasněji jsou také stanovená pravidla pro 

kvalifikované manželské a rodinné poradce k průběžnému udržování jejich odborného 

standardu. 

 

4) Stavovská rada vytvořila a schválila koncept „Celoživotní vzdělávání poradců – průběžné 

udržování odborného standardu“, se záměrem trvale podporovat odbornou úroveň členů 

asociace. Stavovská rada sestavila aktuální seznam doporučené odborné literatury pro členy 

asociace, který by měl být trvale dostupný na webu AMRP. 

Stavovská rada odborně posoudila vyžádaný materiál „Metodika manželského, rodinného, 

partnerského a dalšího vztahového poradenství“ a na začátku roku 2014 na svém jednání 

přijala jednohlasně toto stanovisko: 
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„Metodika manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství, která je 

dílem kolektivu autorů, je velice rozsáhlý dokument, popisující pracovní postupy oboru 

manželského a rodinného poradenství. Stavovská rada AMRP ČR doporučila tento materiál 

využívat pro práci manželských a rodinných poradců a k tvorbě standardů v institucích, 

poskytující manželské a rodinné poradenství.“ 

 

5) Spolupráce s prezidiem: Stavovská rada spolupracuje na vypracování materiálů a 

připomínek týkající se činnosti ohledně vzniku novely zákona o sociálních službách. Touto 

aktivní spoluprací byl pověřen Dr. Zeman.  

6) Stavovská rada ve spolupráci s prezidiem iniciovala aktivity kolem připomenutí 25. výročí 

založení AMRP v roce 1990. Konkrétně se jednalo o možný vznik knihy a uveřejnění 

prezidentské ankety v časopise „Psychologie dnes“. 

 

7) Stavovská rada v roce 2013 zaujala stanovisko k poskytování psychoterapie v rámci AMRP 

v tomto znění: „Členové AMRP mohou poskytovat na svých pracovištích psychoterapii, 

pokud mají splněnou psychoterapeutickou kvalifikaci, garantovanou příslušným institutem, 

poskytujícím komplexní psychoterapeutické vzdělání“. 

 

8) V rámci SR vznikla první SWOT analýza profese manželského a rodinného poradenství, 

zaměřená k ochraně oboru. SR doporučuje pokračovat v práci nad tímto tématem a využít 

v praxi členů i orgánů AMRP konkrétní výstupy. 

 

9) Stavovská rada se začala zabývat postojem k mediaci v manželském a rodinném 

poradenství. V manželském a rodinném poradenství je mediace jednou z metod, jakou může 

kvalifikovaný manželský a rodinný poradce pracovat. Poradce, který tuto metodu používá, 

musí být v této metodě kompetentní. 

 

V Olomouci, duben 2016 

PhDr. Pavel Pokorný, předseda Stavovské rady  

 

Zpráva o činnosti Stavovské rady od května 2016 

V loňském roce se Stavovská rada věnovala jednak převzetí a orientaci v dokumentaci a 

činnosti předešlé Stavovské rady, ale také projednávání žádostí o udělení kvalifikačních 

stupňů. Mezi další   činnosti pak  patřila diskuse nad požadavky dalšího vzdělávání pro 

jednotlivé kvalifikační stupně a systém supervizí, včetně uznání nových supervizorů. Sem 

spadá i oblast uznávání  konkrétních kurzů a orientace v současné široké nabídce možností 

vzdělávání. Stavovská rada v této oblasti rozlišuje několik kategorií kurzů a výcviků, které 

jsou po spolupráci s Mgr. Blahou uvedeny na webu AMRP. Došlo k úpravě dokumentu 

kvalifikačních požadavků, kde bylo nutné sjednotit systém číslování tak, aby odpovídal 

vydávaným certifikátům. K dalším projednávaným a dosud rozpracovaným tématům patří i 

možnost "grandparentingu" pro motivování nových členů, grafická úprava certifikátu, 

doporučená literatura a diskuse nad případnými recenzemi členů AMRP či spolupráce s 
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nakladatelstvími. Došlo k upřesnění kvalifikačního požadavku supervize. Do budoucna se pak 

Stavovská rada bude zabývat definováním kompetencí manželského a rodinného poradce s 

odkazem na systém vzdělávání poradců a sociálních pracovníků a jejich sladění s 

kvalifikačními požadavky. Dalším stěžejním tématem bude stanovení kritérií pro vzdělávání, 

které by mohlo být doporučováno přímo AMRP.   

PhDr. Petra Nebesová, předseda Stavovské rady 

 

 Etická komise 

 

Etická komise v novém složení se v roce 2016 sešla jedenkrát. V rámci setkání byla zvolena 

předsedkyně Etické komise - M. Dostálová. Komise se zabývala možnou spoluprací s UPA – 

dle UPA by bylo žádoucí, aby na jejích setkáních měla AMRP i nadále svého zástupce.  UPA 

usiluje o sjednocování kodexů jednotlivých psychologických asociací, je zde vytvářen 

metakodex, který by měl být relevantní i vůči institucím EU. V rámci metakodexu by mělo 

být ošetřeno i vyřizování stížností/podnětů na psychology, kteří nejsou členy některé 

z asociací, ale by na ně v některé asociaci stížnost podána. 

Etická komise se dále zabývala podnětem na členku AMRP, dle závěrů komise nedošlo 

k žádnému pochybení členky asociace.  

 

 Revizní komise 

 

V roce 2016 byly provedeny následující kontroly: 

 dne 14.4.2016 kontrola OS Brno a Vysočina – nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 dne 16.12.2016 kontrola finančního hospodaření AMRP ČR – nebyly zjištěny žádné 

nedostatky 

V tomto roce také došlo ke změně složení revizní komise zvolením nových členů Valnou 

hromadou AMRP ČR a to ve složení: 

 Jana Kotková, Mgr. 

 Marek Hošek, PhDr. 

 Jaromír Zýka, PhDr. 

Na rok 2017 je v rámci plánu kontrolních činností plánovaná kontrola hospodaření Asociace 

AMRP ČR a jednoho oblastního sdružení. Termíny budou revizní komisí upřesněny. 

Mgr. Jana Kotková, člen Revizní komise 
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Zpráva o činnosti oblastních sdružení AMRP 
Zde přinášíme zprávu o činnosti některých oblastních sdružení AMRP.  

 

Oblastní sdružení Jihomoravský kraj a Vysočina 

Naše oblast se v roce 2016 rozrostla o 4 nové členy, základna aktuálně čítá 44 členů Sdružení. 

K našim pravidelným aktivitám patří konání sněmů oblasti, a to 2x ročně. Sněmy jsou vždy 

složeny z odborné a stavovské části.  V odborné části sněmů se zabýváme aktuální oborovou 

problematikou. Na letním sněmu 2016 se uskutečnily nové volby do výboru OS, program byl 

věnován diskuzi nad dalším směřováním AMRP, diskuse se snažila postihnout cílové oblasti 

AMRP z hlediska potřeb členské základny.  Na zimním sněmu 2016 byla realizována 

přednáška na téma:  Mediace – jako nástroj, východiska, podobnosti a rozdíly v praxi 

manželského a rodinného poradce.  OS pod hlavičkou AMRP pořádá jedenkrát měsíčně 

pravidelná supervizní setkání formou bálintovských skupin pro své členy i další zájemce z řad 

odborné veřejnosti.  Členka oblastního výboru Šárka Dostálová ve spolupráci s Prezidiem a 

Výborem oblasti zorganizovala celorepublikovou konferenci  AMRP. Tato konference byla 

stavovskou veřejností velmi dobře hodnocena.  

Jiřina Kozoňová 

 

 

Oblastní sdružení Severní Čechy 

 

V roce 2016 jsme se v rámci oblastního sdružení sešli 3x, a to vždy v Poradně pro mezilidské 

vztahy v Ústí nad Labem. Je nás 11 platících členů. Program setkávání byl tentokrát převážně 

zaměřen k dění uvnitř Asociace (konference) a také k tomu, čím se zabývají jednotlivé 

poradny. Dvě poradny (UL, DC) jsou neziskové organizace, 2 jsou řízeny Krajem (LN, LT) a 

zřizovatelem poradny v Mostě je město Most. Chomutovská poradna poskytuje více sociální - 

finanční poradenství, nezaměstnává vlastně žádného manželského a rodinného poradce, ale 

sociální pracovníky. 

Rok 2017 bude zřejmě bohatší na vzdělávací aktivity, již proběhla konference, kterou 

zorganizovala ústecká poradna na téma "Střídavé péče" a příští oblastní sněm bude obohacen 

o seminář s tematikou "Krizová intervence v dětských skupinách. 

 

Milena Chadimová 

 

 

Oblastní sdružení Střední Čechy 

Oblastní sdružení ve Středočeském kraji je aktivní a rozrůstající se, má přes třicet členek a 

členů z poraden, dalších nestátních zařízeních a soukromích praxí. Scházíme se pravidelně na 

dvou a tříhodinových skupinových supervizích: v roce 2016 s PhDr. Jiřím Tošnerem a PhDr. 
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Bohumilou Bašteckou. Tradičně jsme měli také intervizi poradenské práce vedenou Mgr. 

Zbyškem Mohauptem. Při jiné příležitosti PhDr. Marta Boučková mluvila o životních 

scénářích a modelech klientek a klientů, které jsou v rámci transakční analýzy pojímány 

pomocí postav z řecké mytologie a jejich osudů. Obdobně MUDr. Šárka Poupětová probírala 

téma her, které s klienty a klientkami hrajeme. V listopadu Mgr. Hana Imlaufová 

z Křesťanské PPP v Praze, která se s manželem věnuje předmanželským přípravám, přiblížila 

důležitost přípravy na manželství v katolické církvi a svatební obřad v katolické církvi. Mgr. 

Jiří Procházka z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, předseda 

oblasti a tajemník AMRP nakonec v prosinci moderoval setkání s hostkou a hostem na téma 

polyamorie a asexualita/aromantismus jako nemonogamních typy vztahů. 

  

Jiří Procházka 

 

 

Oblastní sdružení Střední Morava 

V roce 2016 proběhla změna vedení OS, jako vedoucí oblasti byla zvolena Monika Novotná a 

jako pokladník Jana Kotková. Do konce roku 2016 jsme měli tři nové zájemce o vstup do 

AMRP, nyní v lednu další dva a aktuálně probíhá online hlasování o přijetí členů. K 30.12. 

2016 měla pobočka 11 členů. 

 

Monika Novotná 
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Konference 2016 
 

XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství pod názvem 

„Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence“ se konala 11. – 13. května v již známých 

prostorách hotelu Medlov na Vysočině. Konference se zúčastnilo na 200 osob, vystoupilo 21 

odborníků s celkem 18ti odbornými příspěvky. K přednášejícím patřily kapacity jako PhDr. 

Helena Franke, PhD., Mgr. Julie Gaia Poupětová, ASC., CSB., MUDr. Vladislav Chvála, 

Doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD., MUDr. Pöthe, PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Ludmila Trapková 

a další. V průběhu konference se rozhodl se svým příspěvkem vystoupit také Prof. PhDr. 

Stanislav Kratochvíl, CSc.   

Velká pozornost byla věnována aktuálním celospolečenským tématům, např. „Jak nakládáme 

s hněvem v párové terapii“, „Když dítě odmítá jednoho z rodičů aneb Ale on k tobě přece 

nechce jít“, „Partnerský vztah – k čemu ho potřebujeme“, „Koevoluční svázanost 

biologických, psychických a sociálních systému v rodině“ a další.  

Konferenci obohatila panelová diskuse „Milníky a Omylníky manželského a rodinného 

poradenství“ jako zamyšlení nad více než 40ti lety tohoto oboru v ČR. S velkým ohlasem se 

setkala panelová diskuse na téma „Homoparentalita a netradiční rodiny“.  

Tématem byly i formální otázky, např. připravovaná novela Zákona o sociálních službách, 

která měla  vymezovat pole působnosti sociálních pracovníků i poradců v manželských a 

rodinných poradnách. K tomuto tématu krátce pohovořili i přítomní zástupci krajů Vysočina a 

Jihomoravského kraje. Záštitu nad konferencí převzala také ministryně pro sociální věci paní 

Ing. Michaela Marková, která se z pracovních důvodů nakonec omluvila.  

V průběhu konference proběhla autogramiáda knihy „Manželské a rodinné poradenství“, 2. 

vydání autorů PhDr. Tomáše Nováka a PhDr. Petra Šmolky. Byla vydána u příležitosti 25 let 

od založení Asociace manželských a rodinných poradců ČR a PhDr. Petr Šmolka jako jeden 

z autorů a čestný člen Prezidia na konferenci také krátce vystoupil.  

Cíl konference, a to prezentovat nové a zajímavé poznatky z oboru manželského a rodinného 

poradenství se podařilo naplnit, jak vypověděly evaluační dotazníky. Ze 114 dotazníků 

zpětných vazeb byl odborný program konference ohodnocen známkou 1,74 (průměr známek 

všech účastníků) a konference jako celek pak známkou 1,84. S největším ohlasem se setkaly 

příspěvky Slavomíra Titla „Nevědomá vztahová přesvědčení a jejich uplatnění v párové a 

rodinné terapii“, který 52 osob ohodnotilo jako nejlepší, 46 hlasů získal příspěvek MUDr. 

Petera Pöthe „Rodičovský pár versus partnerství s rodičem“.   
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Statistika za rok 2016 
 

V letošním roce jsme oslovili opět pouze poradny, jejichž alespoň někteří zaměstnanci jsou 

členové AMRP. 

Ze statistických údajů (viz tabulka v příloze), které se podařilo shromáždit, nelze vyčíst žádné 

zásadní změny oproti předchozím rokům. Mírně stoupl percentuelní podíl mužů vs. žen, až 

další vývoj ukáže, zda si více mužů najde cestu do manželské a rodinné poradny, nebo zda jde 

o náhodný výkyv. Podíl klientů, kteří si přejí zůstat v anonymitě, zůstává trvale poměrně 

nízký. Nicméně není plošně jednoznačně definováno, kdo je „anonymní klient“, různé 

poradny mohou mít mírně odlišná kritéria. Tam, kde poradna poskytuje i služby intervenčního 

centra, je samozřejmě počet anonymních klientů vysoký (např. viz Centrum poradenství pro 

rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně).  

Některé poradny vykazují zvlášť případy, při nichž probíhá spolupráce s orgánem sociálně 

právní ochrany dítěte; průměrný procentuální podíl případů OSPOD z celkového počtu 

případů je 13%, přičemž několik poraden (Vyškov, Blansko, Žďár nad Sázavou, Louny), 

vykazují podíl OSPOD případů nad 20%.  

Stabilizuje se podoba poskytování služeb pěstounským rodinám. Některé poradny poskytují 

své služby ve dvou až třech režimech – „klasické“ manželské a rodinné poradenství jako 

sociální služba, uzavírání dohod a doprovázení pěstounů v rámci sociálně-právní ochrany 

(někde do tohoto režimu spadají i soudně nařízené rodinné terapie) a služby intervenčního 

centra. 

V roce 2016 využilo služeb poraden, které zahrnuje naše statistika, 28 256 osob, což je, pro 

zajímavost, srovnatelné s celkovým počtem obyvatel např. Písku nebo Kroměříže. 

 

percentuelní zastoupení mužů, žen a dětí 

rok muži ženy děti 

2016 38 51 11 

2015 33 55 12 

2014 35 55 10 

2013 34 57 9 

2012 34 59 7 
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Finanční zpráva 
 

    Výkaz zisků a ztrát   

    ke dni 31.12.2016       

    v celých tisících Kč Činnost 

    Název položky hlavní hospodářská celkem 

1 A. Náklady 368   368 

2 A.I. 
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 299   299 

9 A.II. 
Změna stavu zásob vlastní činností a 
aktivace     0 

13 A.III. Osobní náklady 66   66 

19 A.IV. Daně a poplatky     0 

21 A.V. Ostatní náklady 3   3 

29 A.VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opravných položek     0 

35 A.VII. Poskytnuté příspěvky     0 

37 A.VIII. Daň z příjmů     0 

39   Náklady celkem 368 0 368 

40 B. Výnosy 368   368 

41 B.I. Provozní dotace 160   160 

43 B.II. Přijaté příspěvky 57   57 

47 B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 151   151 

48 B.IV. Ostatní výnosy     0 

55 B.V. Tržby z prodeje majetku     0 

61   Výnosy celkem 368 0 368 

62 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 

63 D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 

Datum: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje:                                           

22.3.2017 Ing. Marie Kozlová 

      Telefon: 541 238 607 
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    Rozvaha     

    ke dni 31. 12. 2016 stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

    v celých tisících Kč 

    AKTIVA 

1 A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

2 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek     

10 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem     

21 A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem     

29 A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem     

41 B. Krátkodobý majetek celkem 167 220 

42 B.I. Zásoby celkem     

52 B.II. Pohledávky celkem 7   

72 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 160 220 

81 B.IV. Jiná aktiva celkem     

85   Aktiva celkem 167 220 

    
       PASIVA 

  1 A. Vlastní zdroje celkem 131 172 

2 A.I. Jmění celkem 185 179 

6 A.II Výsledek hospodaření celkem -54 -7 

10 B. Cizí zdroje celkem 36 48 

11 B.I. Rezervy celkem     

13 B.II. Dlouhodobé závazky celkem     

21 B.III. Krátkodobé závazky celkem 6   

45 B.IV. Jiná pasiva celkem 30 48 

49   Pasiva celkem 167 220 

Datum: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje:                                           

22.3.2017 Ing. Marie Kozlová 

      Telefon: 541 238 607 
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Kontaktní údaje 
 

Prezident Darina Skokanová, Poradna pro rodinu Přerov, SSP Olomouc, 

p.o., Velká Dlážka 44, 752 02 Přerov 

skokanova@ssp-ol.cz 

Viceprezident Mgr. Pavel Rataj, Poradna pro rodinu, Mánesova 53, Praha, 

ravelus@seznam.cz 

Tajemník Mgr. Jiří Procházka, Centrum psychologicko-sociálního 

poradenství středočeského kraje, Viktora Huga 5, Praha 5 

centrumpsp-prahazv@seznam.cz 

Účetní Firma: Ing. Marie Kozlová;  

účetnictví zpracovává Renata Mikulcová 

kontakt: marie.kozlova@tiscali.cz  

Fakturační údaje Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s. 

V. Huga 4, 150 00 Praha 5 

IČO:00539384 

Číslo účtu: 20536021 / 0100 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Daniela Mitášová, Manželská a rodinná poradna Brno, 

Bratislavská 2, mrpbratislavska@ccsbrno.cz 

  

mailto:centrumpsp-prahazv@seznam.cz
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Příloha č. 1 – statistika za rok 2016 

 

o
b

la
st

Název pracoviště

Počet

aktivních

 případů

Počet 

uživatelů 

(osob, 

které v 

daném 

roce 

navštívily 

poradnu)

Počet 

mužů

Počet 

žen

Počet 

dětí do 

18 let

Počet 

"konzulta

cí" (tj. 50 

a více 

minut) *

Počet 

"intervenc

í" (tj. 30 - 

60 minut) *

Počet 

anonym

ních 

klientů

Domácí 

násilí – 

počet 

případů

OSPOD 

– počet 

případů

NRP - 

počet 

případů

Počet 

úvazků na 

pozici 

manželský 

a rodinný 

poradce / 

počet 

členů 

AMRP

Počet 

úvazků na 

pozici 

sociální 

pracovnice 

/ počet 

členů 

AMRP

Psychocentrum Jihlava 1000 3958 37 7 71 171 2,6/3 1/1

Psychocentrum Žďár nad 

Sázavou
505 3189 2 2 132 132 3/3 0

Psychocentrum Třebíč 288 1635 19 2 32 0 2/1 1/0

Psychocentrum Havlíčkův 

Brod
287 1380 16 7 7 0 1/0 1/1

Psychocentrum Pelhřimov 325 1730 8 5 8 0 2/0

Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Znojmo
180 183 70 113 3 3689 4 3 5 0 1,125/1 1

MRP Bethesda, Brno 745 898 246 627 25 18825 35 4 21 2 6/4 1/0

MRP Buzkova, Brno 393 657 283 374 24 6638 19 10 51 3/3 1/0

MRP Bratislavská, Brno 337 508 208 300 32 5 724 8 65 6 2,5/2 1/0

MRP Táborská, Brno 560 771 311 455 5 6801 22 4 35 0 3,6/3 1/0

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy ve Vyškově

312 713 164 332 217 1440 759 13 101 3/3 1/1

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy Blansko

175 381 177 123 81 740 3303 3 0 60 10 1,5 0,5

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy CSSP

3282 1975 1259 48 15944 71 297 23,2/12 1/0

poznámky:

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy,  Most 

162 239 82 126 31 1621 9 2 20 0 1 0

Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Ústí nad 

Labem

278 511 150 310 48 1722 5 8 40 5 1,4/2 1,5/1

Manželská a předmanželská 

poradna Louny
145 227 83 144 924 0 40 2/2

Krizová poradna Děčín 264 66 124 74 702 3 1 27 0,45/2 0,5/0

Manželská a předmanželská 

poradna Litoměřice
174 272 107 165 11 892 215 38 7 26 1,4/1,2 1/0

RMP Opava 753 203 377 173 2740 14 4/3 4/0

RMP Bruntál 146 44 88 14 539 1,5/0 1,8/0

RMP Karviná 438 153 238 47 1596 5,5/0 4/0

RMP Frýdek-Místek 404 2318 4/0 3/0

Poradna pro NRP Ostrava 338 1416 5/0 7/0

RMP Nový Jičín 575 203 304 68 1806 3/0 6/0

poznámky:

Centrum psychologicko-

sociálního poradenství 

Středočeského kraje celkem

2920 4 032 21948 26 196

Beroun 402 589 3184 6 17

Kolín 370 655 3408 2 93

Kutná Hora 162 239 1089 1 4

Mladá Boleslav 481 686 2815 7 6

Nymburk 160 248 1629 4 9

Praha Z-V 445 580 3458 2 37

Příbram 548 590 4047 4 15

Rakovník 352 445 2318 0 15

poznámky:

Středisko sociální prevence 

Olomouc, poradny pro rodinu 

celkem

1034 1732 9825

Poradna pro rodinu Jeseník 139 234 96 138 68 1726 17 0,8/1 0,5/1

Poradna pro rodinu Olomouc 261 383 169 214 21 2265 48 2,1/0 0,5/0

Poradna pro rodinu 

Prostějov
168 247 89 158 20 1577 43 1,4/1 0,5/1

Poradna pro rodinu Šumperk 146 226 91 135 18 1360 0 0,7/0 0,5/0

Poradna pro rodinu Přerov 320 642 282 360 139 2897 13 1,4/2 0,5/0

Centrum poradenství pro 

rodinné a partnerské vztahy,p.o. 

Intervenční centrum

300 300 28 267 5 1828 300 300 32 0 0,5/1 3/0

Centrum poradenství pro 

rodinné a partnerské vztahy,p.o. 

Poradenské Centrum a 

Centrum náhradní rodinné 

péče

1271 1854 607 1127 120 6234 343 6 65 6,4/1 4,6 / 0

poznámky:

Intervenční centrum - služba je zaregistrovaná pro uživatele va věkové kategorii od 16 let; další odborný pracovník - právník, úvazek 0,04. 

Údaje v rámci OSPOD jsou údaje na základě Vykázání, jinak případy zaslané OSPOD neevidujeme. 

V rámci Poradenského centra působí další odborní pracovníci - právníci, na pobočce ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži. Poradenské 

centrum a Centrum náhradní rodinné péče jsou registrovány jako jedna sociální služba (odborné sociální poradenství), statistické údaje jsou 

sledovány společně. Počet případů, které jsou poslány z OSPOD neevidujeme. V rámci AMRP působí pouze 1 pracovník, který má rozdělen 

úvazek mezi obě služby.
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Velkou část naší práce (v Centru psychologické pomoci, pod které jednotlivé poradny spadají) zabírá náhradní rodinná péče. Jsme 

příspěvková organizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a provádíme odborné posuzování a přípravu žadatelů o NRP. Další 

velkou oblastí je doprovázení pěstounských rodin. Většina sociálních pracovníků jsou klíčoví pracovníci pěstounských rodin. Odbornému 

sociálnímu poradenství pro širší veřejnost se nevěnují vůbec nebo jen okrajově. 

S
le

zs
ko

bližší informace ve Zprávě o činnosti za rok 2016 http://www.poradna-rakovnik.cz/index.php?stranka=odborne-poradenstvi-dokumenty-

vyrocni-zprávy
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1 případ = 1 klient, tj. počet případů máme stejný jako počet klientů. V naší Poradně pracují i právníci a psychiatr na menší úvazky formou 

dohod. 
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