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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. 2017 sdružovala Asociace manželských a rodinných poradců 160 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, Unií psychologických asociací, 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 a mezigeneračních 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. 2017 evidovala AMRP 160 členů, z toho je 145 manželských a rodinných poradců, 

případně poradců jiného zaměření (právník, lékař 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. 

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.   

♦ 
  

poradenská a psychoterapeutická pomoc jednotlivcům, párům, manželům a 

rodinám  

♦ 
  

předrozvodové, rozvodové a pozvodové 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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Volené orgány AMRP  
 

Od května 2016 začalo 4-leté volební období nových členů orgánů Asociace. Výsledky byly vyhlášeny 

na Valné hromadě AMRP 12.5.2016. 

Prezidium – složení: 
Mgr. Darina Skokanová – prezidentka 

Mgr. Pavel Rataj – viceprezident 

Mgr. Jiří Procházka - tajemník 

Mgr. Martina Jirovská 
PhDr. Marek Kolařík, PhD. – od 4. 12. 2017 ho nahradil Mgr. Tomáš Blaha 

Mgr. Peter Kollár 

Mgr. Zuzana vostrovská 
PhDr. Petr Šmolka – čestný prezident 

 

Stavovská rada – složení: 
PhDr. Petra Nebesová – předseda 

Mgr. Petr Doležal 

Mgr. Jiřina Kozoňová 

PhDr. Marcela Škábová 
Mgr. Zbyšek Mohaupt – odstoupil, nahradila ho Mgr. Monika  Novotná 

 

Etická komise – 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 2017 
 

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

 

 Prezidium 

Prezidium AMRP ČR pracovalo v roce 2017 až do prosince v původním složení odpovídajícím 

výsledkům voleb, tj. Darina Skokanová (prezidentka), Pavel Rataj (viceprezident), Jiří Procházka 

(tajemník), Martina Jirovská, Zuzana Vostrovská, Peter Kollár a Marek Kolařík. Na konci roku 2017 

požádal Marek Kolařík o uvolnění z funkce člena Prezidia a jeho nástupcem se stal Tomáš Blaha, 

který byl na jednání Prezidia dne 4. 12. 2017 zvolen 5ti hlasy. 

Prezidium se v roce 2017 sešlo celkem 6x, a to  

- 20.  2. 2017 

- 27.  3. 2017 

- 24.  5. 2017 

- 13.  9. 2017 

- 16.10. 2017 

- 4.  12. 2017 

V roce 2017 se členové Prezidia angažovali navenek při projednávání novely Zákona o sociálních 

službách, jehož konečné znění předložené Poslanecké sněmovně ČR nakonec neobsahovalo 

připomínky, které jsme prosazovali.  

Zapojili jsme se také do tvorby koncepce rodinné politiky (MPSV), do projektu Krajské rodinné 

politiky a do síťování sociálních služeb. Naši zástupci se účastnili jednání Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb, proběhla řada jednání mj. s  pracovníky MPSV a dalších institucí.  

Pro představu zde uvádíme jednání s naší účastí: 

- Fórum rodinné politiky (Plzeň, 31.8.2017, MPSV) - účast v panelové diskuzi na téma Stabilita 

partnerských vztahů 

- Odborný kulatý stůl - na téma: Psychoterapie v sociálních službách, (26.9.2017) - 

organizovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb (o tom, že AMRP může být silným 

partnerem ve společném jednání s MPSV) 

- Mezinárodní kulatý stůl - Rodičovství jako výzva a příležitost – Poslanecká sněmovna 

2.10. 2017 

- 50. let výročí pražské Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (8. 11. 2018) včetně 

aktivního vystoupení za AMRP 

- Konference Zdravá rodina u 45. výročí MR poradny v Olomouci (28. 11. 2017) s aktivním 

vystoupením za AMRP 

- Přednáška pro studentky a studenty na Katedře psychologie FF UK, Praha (7.11.2017) 

- Krajská rodinná politika (Praha, 4. 9. 2017) - navázání spolupráce s Mgr.Opletalovou z MPSV 

- Podpora rodin s dětmi (Praha, 14. 6. 2017) - účast na semináři, nadace Sirius, MPSV 

http://www.amrp.cz/
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- Setkání s odborem Rodinné politiky a stárnutí (MPSV, Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc) 

- Rozpad rodin (Praha, Poslanecká sněmovna 17. 2. a Senát ČR, 12.5. 2017) - účast na semináři, 

na který navázalo osobní setkání s představitelkou Cochemského projektu v Praze dne 14. 7. 

2017, kde jsme si vyjasnili případné místo manželských a rodinných poradců v tomto systému 

práce s rozcházejícími se rodiči 

- Jeseník 16. 6. 2017 jednání o novele Zákona o sociálních službách a platech pracovníků 

v sociálních službách, o možnostech, jak je řešit u manželských a rodinných poradců (na toto 
jednání navázala korespondence s MPSV ohledně vyrovnání platových rozdílů mezi poradci a 

sociálními pracovníky) 

Toto bylo pole působnosti především pro Pavla Rataje a Jiřího Procházku, zapojila se Darina 

Skokanová a některých jednání se zúčastnila Martina Jirovská a Zuzana Vostrovská.  

Ke konci roku 2017 jsme vyvinuli iniciativy v otázkách platů manželských a rodinných poradců. 

Naším úmyslem bylo zmapovat možnosti (zvýšení platové třídy, změna tabulkového hodnocení či 

zařazení manželského a rodinného poradenství do katalogu služeb). Oslovili jsme Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, vzhledem k povolební nestabilitě jsme byli požádáni o trpělivost. Do těchto iniciativ 

se zapojili všichni členové a členky Prezidia, především Darina Skokanová. 

Zabývali jsme se otázkami, jak dát o sobě více vědět směrem k veřejnosti. V tomto směru měli řadu 

iniciativ hlavně Jiří Procházka (medializace) a Martina Jirovská (oslovování regionů), která spolu 

s Tomášem Blahou aktivně a intenzivně oslovovala členy i nečleny prostřednictvím webových 

stránek. Zatím naše kroky v přímé komunikaci s manželskými a rodinnými poradci a těmi, kdo o jejich 

pozici rozhodují, nebyly příliš systematické, a tak si tyto aktivity necháváme jako „dluh“ do příštího 

období. 

Na žádost členské základny jsme vytvořili stanovisko k přítomnosti dalších osob (příbuzných, 

blízkých, právních zástupců apod.) při konzultacích, které najdete na našich webových stránkách. I 

toto bylo dílem všech členů Prezidia, o pomoc jsme požádali i právníka. První koncept a potřebné 

podklady sestavil Jiří Procházka, v závěru stanovisko uspořádala Darina Skokanová.   

Směrem dovnitř řešilo Prezidium otázku formálního střetu zájmu v OS Střední Morava, na kterou 

upozornilo vedení této oblasti. Toto se podařilo velmi rychle napravit, v první polovině roku 2017 už 

všechno fungovalo v souladu se Stanovami AMRP.  

Komunikaci s předsedkyněmi a předsedy oblastí a pokladními/ky za Prezidium zajišťuje zejména Jiří 

Procházka. Měl na starosti také administrativu spojenou s novelizací Stanov, které by lépe odpovídaly 

současným trendům a potřebám Asociace, a zohlednily to, jak Asociace funguje v praxi. I když Jirka 

pečlivě připravil všechny podklady a návrhy, dokončení změny Stanov jsme nezvládli a bylo 

ponecháno na počátek roku 2018. 

Zabývali jsme se rovněž postupným zpracováním archivních dokumentů AMRP, některé z nich byly 

umístěny na web, např. Věstníky AMRP (17x) nebo organizační a odborné výstupy z konferencí 

AMRP (13 setkání). V této oblasti se angažovala zejména Martina Jirovská a Tomáš Blaha.  

Vzhledem k vysokým poplatkům došlo ke změně banky, od poloviny roku máme účet u jediné banky, 

a to Fio. Oblastní sdružení Jižní Morava a Vysočina si vyřídilo zřízení svého účtu jako podúčtu u této 

banky, protože původní účet jim byl zrušen, když jsme přestali být občanským sdružením a legislativa 

toto neumožňovala.  
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Byla vytvořena nová Směrnice pro hospodaření, která odráží aktuální změny jak v AMRP a 

v pravidlech hospodaření obecně. Interně jsme také zavedli přísnější pravidla pro proplácení 

cestovních příkazů.  

Martina Jirovská se pustila do aktualizace adresářů členské základny a kontaktů na síť poraden a 

zahájila s nimi komunikaci. Společně s Tomášem Blahou tvoří naše webové stránky, které sklidily už 

řadu pochval a uznání. Pokračovali jsme ve vytváření nové struktury webu, kde  

 jsou aktualizované kontakty na členy sítě AMRP 

 najdete informace o vzdělávání - členové sítě mají možnost sami přinášet tipy na vzdělávání 

(mód Členové doporučují - 38x), případně jsou informování o vzdělávání schválené 

stavovskou radou (mód AMRP doporučuje - 16x) 

 členové oblastních sdružení mohou v zaheslované části ukládat organizační a odborné 

dokumenty (59x) 

 přinášíme aktuality (108x), které jsou periodicky posílány na kontaktní e-maily členů a 

registrovaných odběratelů 

 je zaheslovaná sekce Video pro členy, která byla doplněna o další záznamy (3 hodiny obsahu) 

 byla založena nová sekce Téma měsíce (5x), která nabízela komplexně zpracovaná odborná 

témata s důrazem na získání zpětných vazeb od členů sítě (vzhledem k nižšímu zájmu tato 

služba v roce 2018 zatím není poskytována) 

Pokračovalo také umísťování informací na Twitterový účet (#AMRPCZ, 178x), rámci chystané 

konference byl založen účet na Facebooku (@DlouheStrane), apod. 

Velkou částí aktivity Prezidia tvořila příprava konference 2018. K její organizaci se přihlásil Peter 

Kollár a do svého týmu si vybral Martinu Jirovskou a Tomáše Blahu. Ostatní členové Prezidia se 

zapojovali také, např. oslovováním přednášejících (všichni členové), pokusy o získání finančních 

prostředků (Darina Skokanová), prezentací konference na webu (Tomáš Blaha) atd. Jak se Peterovi 

konference povedla, budete moct posoudit sami 16. - 18.  května 2018 v Loučné nad Desnou na 

Šumpersku.   

Mezi naše plány do dalšího období patří odborné vymezování oboru manželského a rodinného 

poradenství, systematická komunikace s kraji a obhajoba MRP na této úrovni, a pokračující diskuse 

s MPSV a představiteli volených orgánů o postavení manželských a rodinných poradkyň a poradců, 

včetně jejich oceňování. Našim krédem je „psycholog dělá pořádek v duši a sociální pracovník 

v životě“, měli by tedy být v rovném postavení, jeden nemůže nahradit druhého.  

Směrem dovnitř máme v plánu dokončit novelu Stanov, vytvořit Skartační řád a dokončit pročištění 

archivních materiálů. Chceme podpořit členy a členky AMRP k větší aktivitě. Pokud se vám zdá, že 

jdeme pomalu či nesprávným směrem, budeme rádi za všechny vaše připomínky, návrhy, náměty, 

rady a doporučení. Pokud máte pocit, že se nám něco daří, potěší nás vaše ocenění.  

Za Prezídium zpracovala Darina Skokanová 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

8 
 

Stavovská rada

Činnosti Stavovské rady AMRP v roce 2017: 

Stavovská rada se v roce 2017 sešla celkem 6x. Na setkáních se průběžně věnuje žádostem o 
přidělování kvalifikačních stupňů a komunikaci s žadateli. 

Pravidelně dochází k doplňování kvalifikačních požadavků, resp. zpřesňování jednotlivých kritérií . V 

jednání je i grafická úprava certifikátu. 

Dále se Stavovská rada se zabývala otázkou akreditací, doporučování a schvalování odborných kurzů 

pod záštitou AMRP, stanovila kritéria uznání výcviků a kurzů pro naplňování kvalifikačních stupňů. 

Iniciovala vznik webových rubrik „AMRP doporučuje“ a „Členové doporučují“. 

Stavovská rada průběžně spolupracuje s Tomášem Blahou na úpravách webu tak, aby byl pro členy 
AMRP přehledný a umožnil intuitivní orientaci. Spolupracuje s Prezidiem v otázkách redefinice oboru 

manželského a rodinného poradenství, stanovení pravidel pro přijímání nových členů a mapování 

potřeb stávajících členů AMRP. 

Byla přijata nová členka SR – Monika Novotná pro externí spolupráci a doplnila tak počet členů na 5. 

Stavovská rada diskutovala možnosti motivace dlouholetých členů, kteří ještě nepožádali o 

kvalifikační stupeň. V tomto kontextu zpracovala a vyhlásila institut Grandparentingu - možnost 

požádat o mimořádné udělení I. kvalifikačního stupně řádným členům AMRP s dlouholetou praxí v 
manželském a rodinném poradenství. 

Dlouhodobým tématem SR je koncept a redefinice oboru manželského a rodinného poradenství, a to 

jeho profilace a prezentace navenek – vůči jiným odbornostem a institucím, ale rovněž směrem dovnitř 
- zastoupení různých odborností v profesi manželského a rodinného poradce – psychologie, sociální 

práce a dalších, specifičnost jejich náplně práce. Jedním z východisek je kompetenční model 

manželského a rodinného poradce, jehož sestavení je dalším z dlouhodobých cílů Stavovské rady. 

Za Stavovskou radu 

Předsedkyně SR AMRP  PhDr. Petra Nebesová 

 

 Etická komise 

 

V roce 2017 došlo k jednomu fyzickému setkání členek EK, a to v květnu 2017. Přítomny 

byly čtyři členky z celkových pěti. Došlo také ke třem setkáním EK AMRP po síti, kde se 

aktivně zapojilo všech pět členek EK. Zápisy z osobního setkání i naše elektronická 

komunikace jsou součástí složky o činnosti EK AMRP. 

Aktivní podnět byl v roce 2017 jeden, který však pokračuje z předchozího roku, nejednalo se 

o nový podnět. EK dostala od stěžovatele v roce 2016 body stížnosti na členku AMRP, kterou 

následně oslovila, aby se k jednotlivým bodům vyjádřila. Členka tak neprodleně učinila. 

Stěžovatel sděloval, že psycholožka poskytla informace OSPODu i jeho ženě, se kterou byl v 

rozvodovém řízení. Nebyl však schopen doložit, že se tak skutečně stalo.  Stěžovaná členka 

AMRP sdělila, že žádné zprávy, ať už ústně či písemně, uvedeným stranám neposkytla. 
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Stěžovatel byl tedy vyzván, aby svá tvrzení doložil. K tomu však nemohlo dojít, neboť si 

korespondenci s EK AMRP dvakrát na poště a jednou osobně u mě v poradně nevyzvedl. 

Nyní už se stěžovatel delší dobu neozval. Veškeré dokumenty jsou archivovány ve složce o 

činnosti EK AMRP, kterou má nyní u sebe předsedkyně PhDr. Magdalena Dostálová. 

Dalším bodem, kterým se komise zabývala, byl dotaz od poradny v Kladně, jmenovitě od dr. 

Scheinpflugové ohledně poskytování informací soudu. EK zpracovala a zaslala své stanovisko 

v souladu s aktuálně platnými právními normami.  

Dalším bodem byla dohoda mezi EK ČMPS a EK AMRP o vzájemném předávání podnětů. 

ČMPS navrhovala, aby byly podněty na členy AMRP, které však přijdou na adresu ČMPS, 

předávány nám. Všechny členky EK AMRP odsouhlasily, aby nám ČMPS podněty předávala. 

Při následném osobním setkání předsedkyní EK ČMPS dr. Slavíkové a předsedkyní EK 

AMRP dr. Dostálové došlo k písemnému uzavření dohody o výše uvedeném.  

Členky EK AMRP rovněž odsouhlasily, že se budou ve zpracování podnětů nadále střídat. 

Dosud zpracovávala veškeré podněty předsedkyně EK AMRP. Nyní bude práce rozvrstvena 

mezi všechny členky EK.  

PhDr. Magdalena Dostálová 

.  

 Revizní komise 

V roce 2017 byly provedeny následující kontroly: 

 dne 24.4.2017 v Brně kontrola OS Severní Čechy – nebyly zjištěny žádné nedostatky 

či nesrovnalosti 

 dne 24.4.2017 v Brně kontrola hospodaření Prezidia AMRP ČR – nebyly zjištěny 

nedostatky či nesrovnalosti 

Na rok 2018 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 oblastních sdružení AMRP, která nám své informace 

poskytla.  

 Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín 

V roce 2017 jsme se sešli 2x, na jaře a na podzim. Během setkání jsme zmapovali, jaká je 

aktuální situace a nabídka služeb psychologického poradenství naší oblasti, čemu se věnují 

jednotliví členové AMRP. Také jsme na jaře zvolili novou předsedkyni oblastního sdružení 

Mgr. Danielu Holoubkovou, neboť dosavadní předsedkyně se chystala na mateřskou 

dovolenou.  

Sdíleli jsme své zkušenosti s aktuálními problémy naší klientely, jakou pomoc hledají, či 

v jakých životních situacích se na nás obracejí. Zkonstatovali jsme, že velkou část poradenské 

práce věnujeme práci s páry a rodinami v rozvodové situaci, při sporech o péči o děti, roste 

zájem o služby asistovaných kontaktů a mediací (často nařízených soudně). V rámci práce 

v neziskovém sektoru se potýkáme s tlakem zřizovatelů na zvyšování výkonových ukazatelů 

služeb, protože ne vždy je plně v moci pracoviště zvýšit počet uživatelů služby. Přesto by 

nebylo vhodné kapacity služeb omezovat, aby se významně nezhoršila dostupnost služeb – 

rozpor psychosociálního a ekonomického pohledu na sociální služby. Přesto nás těší, že se 

k nám klienti vracejí s tím, že jsme jim v minulosti nějak pomohli, takže se nás opět obracejí 

s důvěrou. 

Mgr. Daniela Holoubková, Psycholožka, předsedkyně OS AMRP Zlínsko 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o., Zlín 

 

 Oblastní sdružení Praha  

Poradna má jednu sociální pracovnici, není však členkou OS.  

Na celý úvazek pracuje v Poradně 11 členů OS, z nichž jeden je důchodce a zároveň  

Čestným členem, dalších 6 členů má poloviční nebo mírně nadpoloviční či jinak upravené 

úvazky, další 3 členové jsou v privátní praxi, z čehož jeden je mimořádný člen, dále 1 člen je 

mimo klinickou i poradenskou činnost, a poslední 2 členové jsou důchodci, z nichž jeden 

pracuje v privátní praxi. 

V uplynulém roce jsme se sešli čtyřikrát, dvakrát jsme v rámci setkání uskutečnili seminář.  

Naše řady se v loňském roce rozrostly o několik nových členů.  

Mgr. Jana Banotová, OS Praha 
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 Oblastní sdružení Střední Čechy – Praha západ-východ 
 

Středočeská oblast má přes třicet členek a členů ze státní, neziskové a soukromé oblasti. 

Setkáváme se často, na supervizích a seminářích, které jsou pro členy/ky zdarma, ale jsou 

otevřené i lidem mimo oblast.  

V roce 2017 jsme měli dvě skupinové supervize s PhDr. Bohumilou Bašteckou a dvě s Mgr. 

Klárou Ježkovou. Mgr. Zbyšek Mohaupt pak vedl naši každoroční intervizi. PhDr. Marcela 

Škábová z naší oblasti měla příspěvek k náhradní rodinné péči. Pozvali jsme si také Mgr. 

Magdalenu Skřivánkovou, ředitelku Area Fausta, k tématu asistovaného setkávání. Daný rok 

jsme také domluvili dva placené semináře (PhDr. David Cichak a Mgr. Hana Heindorferová) 

na téma „Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů“ a „Emoce (nejen) u dětí“. 

Mgr. Jiří Procházka 

poradenský psycholog a psychoterapeut, tajemník Prezidia AMRP 

 

 

 Oblastní sdružení Jihomoravský kraj a Vysočina 

Naše oblastní sdružení má členskou základnu pokrývající dva územně správní celky, z čehož 

vyplývají i jistá specifika potřeb členů v každém z těchto krajů. OS JMK a Vysočina v 

současné době sdružuje 45 aktivních členů. V roce 2017 bylo do našich řad přijato pět nových 

členů, dvěma členům bylo členství ukončeno.  

Oblastní sdružení pořádá 2 x ročně sněm oblasti, v odborné části sněmu byly v letošním roce 

představeny metody práce s dětmi při rodinném poradenství a terapii. Konkrétně byly 

prezentovány: Program zaměřený na redukci rozvodových traumat u dětí – Archipelago; 

práce s dětskou skupinou věnující se tématu rozvodu; diagnostické metody pro práci s dětmi – 

Fast test, Začarované zvíře, Scénotest.   

Jedenkrát měsíčně probíhá v Brně pravidelná skupinová supervize pro odborníky pracující 

v manželském a rodinném poradenství. Pod hlavičkou oblasti – jihomoravské sekce, bylo 

v loňském roce uspořádáno setkání Poradců a pracovníků OSPOD na téma cochemská praxe. 

Okrajovým tématem byla explorace a srozumitelnost zadávání cílů vzájemné spolupráce.  

Jiřina Kozoňová 

předsedkyně oblasti 
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Statistika za rok 2017 
 

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 žen vs. mužů. 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.  

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

právní ochrany dítěte, (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 2017 využilo služeb poraden, které zahrnuje naše statistika, 30 441 osob. 

 

Percentuelní zastoupení mužů, žen a dětí 

ROK MUŽI ŽENY DĚTI 

2017 38 53 9 

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 31.12.2017       

    v celých tisících Kč Činnost 

    Název položky hlavní hospodářská celkem 

1 A. Náklady 
 

  
 

2 A.I. 
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 98   98 

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

13 A.III. Osobní náklady 18   18 

19 A.IV. Daně a poplatky     0 

21 A.V. Ostatní náklady 2   2 

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 118 0 118 

40 B. Výnosy 
 

  
 41 B.I. Provozní dotace 

 
  

 43 B.II. Přijaté příspěvky 66   66 

47 B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 42   42 

48 B.IV. Ostatní výnosy     0 

55 B.V. Tržby z prodeje majetku     0 

61   Výnosy celkem 108 0 108 

62 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -10 0 -10 

63 D. Výsledek hospodaření po zdanění -10 0 -10 

Datum: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje:                                           

31.3.2017 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, SSP Olomouc, příspěvková organizace 

Poradna pro rodinu Přerov, 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: Jarmila Mikulíková  

mailto:centrumpsp-prahazv@seznam.cz
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Příloha č. 1 – statistika za rok 2017 

 

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
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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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