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KONTAKTNÍ, ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ INFORMACE:
SÍDLO:
tel:
email:
www:

Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno
312 292 344
poradna@zsi-kladno.cz
www.zsi-kladno.cz

PROVOZNÍ doba poradny:
pondělí
8,00 - 15,00
úterý
8,00 - 15,00
středa
8,00 - 19,00
právník 13,00 - 15,00
čtvrtek
8,00 - 19,00
pátek
8,00 - 15,00

V roce 2012 pracovalo v poradně 5 interních pracovníků s těmito funkcemi a úvazky:
PhDr. Jana Lavická
Mgr. Olga Schneipflugová
Mgr. Tomáš Blaha
Hana Vrkotová
JUDr. Jitka Krejčová

psycholog, vedoucí poradny - 0,625
psycholog - 0,8
psycholog - 1,0
Sociální pracovnice - 0,875
právník, dohoda o činnosti
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Úvod:
Rok 2012 pro nás byl výjimečný z různých důvodů, tím nejvýraznějším však je uvědomění,
že postupně se proměňuje klientela naší poradny.
Ze statistiky, kterou si o klientech vedeme, se ukázalo, že za posledních pět let došlo
k nárůstu počtu klientů mužů, kteří k nám přicházejí na individuální konzultace. Postupně
se podíl mužů v celkovém počtu klientů zvýšil o patnáct procent. Tento trend je postupný a
trvalý. Klademe si proto otázku, čím je to způsobeno. Nabízí se několik hypotéz:
-

-

-

Může se měnit pohled veřejnosti na psychologické služby - navštívit psychologa není
tolik stigmatizující, muži proto nemusí vnímat účast na konzultaci jako projev své
slabosti.
Dále s rostoucí emancipací žen, může docházet k postupné proměně či diverzitě role
muže v rodině, muži se potřebují adaptovat, mohou hledat nové podoby partnerského
soužití.
Také je možné, že se mění nastavení mužů nesdělovat své emoce směrem k větší
otevřenosti, muži se mohou stávat ochotnější své emoce sdílet, rozumět jim.

V každém případě se s nárůstem klientů i proměňuje naše práce, muži přináší jiná témata,
mění se atmosféra skupin, když je v nich více mužů. Touto proměnou se více zabýváme
ve statistické části této výroční zprávy.

Historie a poslání poradny:
Manželská a rodinná poradna s původním názvem Manželská a předmanželská poradna bylo
zařízení sociální péče tohoto druhu třetí poradnou v republice (po Praze a Ústí nad Labem).
Po vzniku v roce 1974 měla poradna cca 180 klientů. Pracovníky poradny byli vždy především
psychologové a sociální pracovnice. Od samého vzniku nabízí poradna prostřednictvím
externích pracovníků také bezplatné právní poradenství. Od roku 2003 je součástí Zařízení
sociální intervence Kladno s ředitelkou Hanou Rabochovou. Zřizovatelem tohoto zařízení
jako rozpočtové organizace je Středočeský kraj.
Poskytování sociálních služeb v poradně se řídí metodickými pokyny, které vyplývají
ze zákona 108/2006 Sb., poradna poskytuje základní a odborné sociální poradenství
osobám, které se ocitly v sociální krizi.
Podle zákona jsou všechny naše služby bezplatné, každý klient může vystupovat i
anonymně, tj. bez udání osobních identifikačních údajů.
Poslání poradny:
„Trápí Vás vztahy s vašimi nejbližšími a situaci nedokážete sami vyřešit? Naše poradna nabízí
pomoc a podporu při hledání vlastního řešení těchto obtížných životních situací v důvěrném
a bezpečném prostředí.
Naší snahou je dovést klienta k pochopení celé situace a k nalezení vlastního řešení, které
pro něj bude nejvhodnější.“
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Poskytované služby:
Poradna poskytuje psychologicko-poradenské služby zejména v problematice:
 osobní - jedná se o osobní problémy, se kterými si klienti nedokáží poradit, osobní krize,
ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, potíže s navázáním vztahu, nezaměstnanost,
vyrovnávání se s rozchodem partnera.
 párové - jedná se o problémy soužití v manželství nebo v partnerském vztahu,
problematika nevěry jednoho z partnerů, problémy v komunikaci v páru, překonání krize
vztahu, odcizení.
 rodinné - jedná se o problémy soužití v rodině, problémy s vícegeneračním soužitím,
problémy rodičů a dětí, problémy úpravy vztahů po rozvodu rodiny, problémy vztahů
rodiny k okolí.
 sociální - jedná se o problémy neúplných rodin, problematika domácího násilí.
Cílová skupina poradny
Cílovou skupinou je každý klient ve věku od 16-ti let výše, který se v důsledku narušení
mezilidských vztahů, dostává do nepříznivé životní situace. V důsledku těchto konfliktů ztrácí
schopnost žít běžným způsobem života jako jeho sociální okolí (schopnost pracovat a
udržovat trvalé mezilidské vztahy, schopnost uspokojovat své potřeby).
V případě, že klient nemluví česky, jsme schopni službu poskytnout pouze za přítomnosti
tlumočníka.
Od roku 2011 jsme schopni poskytnout i bezbariérový přístup pro vozíčkáře.

Jednou z forem poskytované služby je
základní sociální poradenství, při kterém
klientům nabízíme nebo zprostředkováváme
kontakty na jiná pracoviště podle jejich
zakázky.
Externí
právnička
poskytuje
informace a základní rady z oblasti práva
rodinného, pracovního a občanského. Protože
pracuje v rámci poradenství v sociálních
službách, nemůže sepisovat s klienty návrhy
k soudu ani je nemůže zastupovat.
Odborné sociální poradenství probíhá na
základě individuální potřeb klienta formou
individuálních nebo skupinových sezení.
Frekvence návštěv v poradně si klient volí sám
po dohodě s poradcem.
V tomto roce jsme se věnovali revizi metodiky
práce v sociálních službách, výsledkem je již
třetí úprava. Standardy budeme i nadále
revidovat a aktualizovat, aby zcela odrážely
námi poskytované služby a naši práci co možná
nejvíce zprůhlednili pro naše klienty
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SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI:
Vzhledem k deklarovanému poslání a k odbornosti jednotlivých poradců jsme v roce 2012
spolupracovali a nadále spolupracujeme s dalšími institucemi, kam odkazujeme zájemce, kteří
žádají službu, kterou neposkytujeme.
V tomto roce jsme se pokusili vytvořit tradici pravidelných setkávání spolupracujících organizací
poskytujících sociální služby v kladenském regionu.
Pracovní setkání institucí sociální sféry kladenského regionu 2012
V dubnu a listopadu 2012 zorganizovala poradna pracovní setkání organizací, které poskytují
služby v psychosociální sféře kladenského regionu. Rozhodli jsme se tak proto, aby kromě
nahodilé spolupráce vždy u konkrétního případu, mohla probíhat mezi námi odborná diskuse,
abychom si navzájem mohli sdělovat konkrétní změny jak personální tak také při zavádění nových
služeb. Kromě toho bychom rádi mluvili i o odborných tématech, která nás společně zajímají.
Prvního dubnového setkání se zúčastnilo 15 zástupců z 12 organizací. Cílem bylo především vzájemné
seznámení s jednotlivými pracovišti, se službami, které tato pracoviště nabízejí. Mluvilo se také o
tom, jak velká je potřeba se takto vzájemně setkávat. Společně jsme diskutovali o možných
tématech na další setkání. Z diskuse vyplynulo, že zástupci organizací uvítají tuto možnost,
zároveň kladli důraz na to, aby tato setkávání nebyla samoúčelná a aby se program utvářel na
základě skutečných potřeb jednotlivých pracovišť. Zůstala otevřená otázka, zda bude setkání
organizovat jedno pracoviště nebo zda se organizace vždy ujme jiná organizace.
Druhého listopadového setkání se ujala opět naše poradna. Tentokrát se účastnilo 12 pracovníků
z 8 organizací. Programem se stala námi předložená kazuistika problémové rodiny se čtyřmi dětmi.
Prostřednictvím tohoto modelu jsme se pokusili při společné diskusi se všemi účastníky přinést již
konkrétní formulace problémů, se kterými se tato rodina potýká. Následně probíhala diskuse o
tom, jaké služby by která organizace mohla této rodině nabídnout. Závěrem vyplynula z této
diskuse kromě jasnější představy, co které pracoviště nabízí a komu, také „bílá místa“ v nabídce
služeb, tzn. absence komplexní resocializační služby a nedostatky v řešení finanční gramotnosti a
služeb dluhového poradenství.

Následuje výčet organizací, se kterými jsme – mimo jiné v souslednosti s výše uvedenými setkáními –
v roce navázali nebo pokračovali ve spolupráci:
Azylový dům Kladno
Baobab
Člověk v tísni
Dětský psycholog
Intervenční centrum Kladno
Linka důvěry Kladno
nemocnice Kladno

www.zsi-kladno.cz
www.osbaobab.cz
www.clovekvtisni.cz
www.nemkladno.cz
www.zsi-kladno
www.ldkladno.cz
www.nemkladno.cz

OSPOD Kladno
Poradna pro občanství
PPP Kladno
Střep
SVP Slaný
Šance
Terapeutické komunity Dubí

www.mestokladno.cz
www.poradna-prava.cz
www.pppstredoceska.cz
www.strep.cz
www.svpslany.cz
www.sancekladno.cz
www.zsi-kladno.cz
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Statistika za rok 2012:
Základní sociální a právní poradenství
V rámci základního a právního poradenství (včetně administrativních úkonů z toho plynoucích)
jsme provedli celkem 709 jednotlivých aktivit: 235 rad, zprostředkování a poskytnutí
informací, 384 kontaktů a 90 konzultací právního poradenství (viz graf).

rady, informace a zprostředkování
kontakty s novými případy
konzultace právního poradenství

Odborné sociální poradenství
V roce 2012 řešili naši poradci 332 případů, naši poradnu navštívilo 374 osob. V poradně
uskutečnili pracovníci 2934 konzultací. Průměrně klient absolvoval v poradně 8 konzultací.
Podrobnější charakteristiky ilustrují následující grafy.

muži

Údaje o věku klientů poradny podává následující graf.

16 - 25 let (9)

26 - 35 let (29)

36 - 45 let (39)

46 - 55 let (21)

56 - 65 let (5)

66 -

let (5)

ženy

16 - 25 let (17)

26 - 35 let (76)

36 - 45 let (74)

46 - 55 let (34)

56 - 65 let (18)

66 -

let (11)
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Údaje o vzdělání klientů podává následující graf.

základní (26)
středoškolské (77)
středoškolské s maturitou (119)
vysokoškolské (18)

Přehled o typu konzultací klientů, kteří chodí samostatně, v párech, jako rodina a
těch, kteří navštěvují skupinovou terapii, podává následující graf.

individuální (1398)
dyadická (301)
rodinná (7)
skupinová (1189)

Přehled o problematikách konzultací klientů podává následující graf.

osobní (1928)

partnerská (669)

rodinná (339)

sociální (90)

Samostatným – v úvodu jiŽ nastÍNěNýM - tématem je přehled o zastoupení žen a mužů.

mužů (95)
žen (254)
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vývoj zastoupení mužů a žen za posledních 5 let ilustruje následující graf:

MUŽI

ŽENY
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Jak je z grafu patrno, postupný nárůst mužů za sledované období je zhruba 15%, přičemž
graf zahrnuje pouze nové klienty individuálního a skupinového typu konzultací –
u dyadického typu nelze jasně určit iniciátora setkání.
Při bližším zkoumání fenoménu jsme našli ještě rozdíly rozložení návštěvnosti v rámci
měsíců v roce – u mužů je návštěvnost homogennější, u žen více kolísá (viz graf níže).
Pro širší zobecnění je sledované období krátké a absolutní čísla nízká, přesto však lze
vysledovat určitý trend zvýšení podílu mužské klientely.
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Úspěšnost
Z hlediska standardů kvality poskytování sociálních služeb vyhodnocujeme, jak úspěšně
s našimi klienty pracujeme, s jakým závěrem klienti naši poradnu opouštějí.
Za pozitivně (úspěšně) vyřešené považujeme ty případy, kdy z hlediska klienta byla
ukončena smlouva s tím, že dále již klient naše služby nepotřebuje a jeho problém se mu
podařilo vyřešit.
Za částečně vyřešené považujeme takové, kdy klient dosud svůj problém nevyřešil, zná
směr i prostředky, ale již dále nepotřebuje naši podporu a řeší svou sociální krizi sám.
V kategorii nevyřešené máme klienty, u nichž se intervencí nepodařilo pozitivně vyřešit
původní zakázku, k ovlivnění klienta a k vytvoření samostatného náhledu na situaci však
došlo ve všech případech. Během roku jsme neměli případ, že by klient ukončil smlouvu
s tím, že by byl nespokojený s naší prací nebo by měl pocit, že mu naše služby nepomohou.
Poměrně velký je údaj v kategorii, kdy klienti přerušili. Problémem u této kategorie je, že
poradna nedostane zpětnou vazbu o úspěšnosti a kvalitě naší práce, klienti již nepřijdou
ani nás dále nekontaktují. Zda a nakolik byli klienti spokojeni a s jakou mírou úspěšnosti
jsme splnili jejich zakázku, se můžeme u těchto případů pouze dohadovat.
Poslední kategorií je předání klienta do péče jiného odborníka / instituce, který vzhledem
k podstatě problému disponuje lepšími nástroji k intervenci.

Přehled úspěšnosti ukončení případů podává tento graf.

přerušeno (50)

částečně (74)

úspěšně (84)

předáno (6)

nevyřešeno (13)
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Evaluace poradny – dotazníkové šetření:
Dotazníkové šetření spokojenosti klientů s poskytovanými službami proběhlo v průběhu června
a prosince 2012. Dotazník má 12 otázek, které jsme pro přehlednost rozdělili do 4 oblastí:
přijetí, organizace, efektivita a komunikace. Oblasti následují za sebou tak, jak jsou s nimi
klienti spokojeni. V červnu se šetření zúčastnilo 26 klientů, v prosinci 36. Při srovnání vážených
skórů (viz grafy) byli klienti spokojenější na konci roku. Potřeba evaluovat naši práci z více
zdroj podnítila chuť dotazníkové šetření administrovat i následujících letech.
Dalím nástrojem pro evaluaci je tzv. schránka důvěry, kterou se však v roce 2012 žádný
z klientů nerozhodl využít. O možnostech jejího využití budeme klienty aktivněji informovat
v příštím roce.

přijetí
ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

NE

Zohledňuje poradce dostatečně Vaše potřeby
a cíle?

12/12

.

06/12

Je s Vámi v našem zařízení zacházeno laskavě, s
respektem a s ohledem na Váš stav?

12/12

.

06/12

Připadá vám atmosféra v našem zařízení
přátelská?

12/12

.

06/12
0%

50%

100%

OrgaNIzace
ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

NE

Vyhovuje Vám způsob objednávání?

12/12

.

06/12

Docházíte do našeho zařízení pravidelně?

12/12

.

06/12

Domníváte se, že jste dostatečně informován/a
o způsobu vedení Vaší dokumentace?

12/12

.

06/12
0%

50%

100%
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EFEKTIVITA
ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

NE

Jste v našem zařízení podporován/a k tomu, abyste
své potřeby a cíle vyjádřil/a a uplatnil/a?

12/12

.

06/12

Jsou informace, které zde získáváte, prakticky
využitelné?
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.

06/12

Považujete způsob naší práce za účinný, vede k
naplnění Vaší zakázky?
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komunikace
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Rozumíte dostatečně pravidlům poskytované péče?
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.
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Bylo Vám vysvětleno, jakými prostředky můžete
dosáhnout Vašich cílů?

12/12

.

06/12

Bylo Vám srozumitelně vysvětleno, jakým způsobem
můžete ukončit práci v poradně?
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Manželská a rodinná poradna Kladno
Zařízení sociální intervence, Jana Palacha 1643, 272 80, Kladno

Vzdělávání a prezentace poradny:
V roce 2012 jsme absolvovali následující vzdělávací aktivity:
-

pravidelné vzdělávání sociálních pracovníků, Akademie J. A. Komenského, o. s.:
Hana Vrkotová
zahájení dvouletého výcviku v profesních dovednostech pro pracovníky
v pomáhajících profesích, lippp, o. p. s.: Hana vrkotová
pokračování ve výcviku ve skupinové psychoterapii, SUR, o. s.: tomáš BlahA
Jana Lavická a olga Scheipflugová nastoupily do pravidelné individuální supervize
Celý tým se účastnil Konference o krizové intervenci, 30. – 31. 10. 2012, Remedium Praha,
kde jsme mimo jiné absolvovali pracovnií dílny na téma: Sebevražedný klient, domácí
násilí a psychospirituální krize.

Poradnu jsme v loňském roce aktivně prezentovali:
- na konferenci v rámci Národního týdne manželství, 14. 2, 2012, kÚ Sč kraje, s příspěvkem
„přínos moderních technologií v partnerské komunikaci“
- pracovní skupina pro komunitní plánování města kladna: Hana Vrkotová
Naši pracovníci pokračují již 9 rokem v týmové supervizi pod vedením nezávislého externího
odborníka, mgr. Z. kolářové, kde řeší jak jednotlivé případy, tak celkovou atmosféru v týmu,
s tím, aby pracoval co nejefektivněji.
V loňském roce absolvovalo v poradně pod odborným vedením stáž 5 studentů.

Vypracovali: J. Lavická, O. Scheinpflugová, T. Blaha, H. Vrkotová
Ve výroční zprávě byly použity fotografie z archivu Olgy Scheinpflugové.

V Kladně, dne 19. 3. 2013

PhDr. Jana Lavická
vedoucí poradny
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