VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna
Kraje Vysočina, příspěvková organizace
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1. ÚVODNÍ SLOVO

Co nám přinesl rok 2019 v Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina?
Rok 2019 byl bezesporu rokem náročné a poctivé práce všech zaměstnanců při plnění
našeho poslání v oblasti odborného sociálního poradenství, v oblasti sociálně právní ochrany
dětí a náhradní rodinné péče i v oblasti krizové intervence. V osobní rovině nás všech byl
rokem drobných i větších radostí a starostí. Vždy jsme však fungovali jako tým, podporovali
se a byli si oporou.
Rok 2019 byl i rokem několika významných událostí.
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina v loňském roce oslavila 15.
výročí od svého založení. Při této příležitosti jsme uspořádali konferenci na téma “Současné
proměny rodiny”, která se uskutečnila dne 26.2.2019. Organizace se od začátku vymezuje
jako odborné pracoviště, a proto i program výročí byl zaměřený na širokou odbornou
veřejnost. V dopolední části programu byl promítnutý snímek (Ne)rodič od režisérky Jany
Počtové, odpolední část se nesla v duchu diskuse nad současnými podobami rodičovství a
jejich funkčností.
Další událostí roku 2019 byl odchod PhDr. Olgy Hinkové, dlouholeté ředitelky organizace, z
pozice ředitele. PhDr. Hinková byla od počátku vzniku Psychocentra, společně s dalšími
kolegy, tvůrcem koncepce organizace a jejím “dobrým duchem”. Dovolte mi, abych při této
příležitost PhDr. Hinkové za její práci ještě jednou poděkovala a popřála jí pevné zdraví,
štěstí a ještě dlouhé roky v našem kolektivu.
Závěrem bych ráda poděkovala vám všem, kolegyně a kolegové, za to, že svoji práci
vykonáváte s vysokým nasazením a entuziasmem. Je mi ctí a potěšením s vámi
spolupracovat.

V Jihlavě 8.3.2020

Marie Freiwaldová

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Vize
Chceme zodpovědně poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v
osobní, rodinné či jiné nepříznivé situaci. Budeme odbornou službou pro
všechny, kteří ji potřebují.

Veřejnou podporovatelkou činností Psychocentra –
manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, byla i v roce
2019 paní Helena Třeštíková .

2.2. O Psychocentru
Zařízení vzniklo 1. ledna 2004 sloučením Psychocentra Jihlava – manželské a rodinné
poradny, Rodinné poradny ve Žďáře nad Sázavou a Manželské a rodinné poradny v Třebíči.
V bývalém okrese Pelhřimov a Havlíčkův Bod je služba zajištěna interním pracovníkem
zařízení. Smyslem sloučení malých organizací v jednu bylo vytvoření jednotné koncepce
manželského a rodinného poradenství v Kraji Vysočina, sjednocení odborné činnosti tak, aby
odpovídala standardům kvality sociálních služeb v dané oblasti. Výhodou je pak vzájemná
kooperace a doplňování mezi jednotlivými pracovišti včetně širších možností nabízených
služeb. Zároveň je zajištěna přirozená vztahová síť mezi odbornými pracovníky a klienty,
kteří mohou služeb transparentně využívat v rámci celého Kraje Vysočina. Organizace
rozšířila svoji činnost od 1. ledna 2007, a to o poskytování služeb Intervenčního centra, které
se v roce 2008 stalo samostatným pracovištěm. Psychocentrum - manželská a rodinná
poradna Kraje Vysočina poskytuje od roku 2009 služby na úseku sociálně právní ochrany
dětí a od listopadu téhož roku vyšetřuje žadatele o NRP s návaznými činnostmi, od v roku
2013 se podílí na vzdělávání pěstounských rodin. V roce 2016 organizace vytvořila 9
akreditovaných programů MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v pomáhajících
profesích .

2.3. Poslání
Poslání odborného sociálního poradenství
psychologická podpora lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní
nepříznivé situaci a chtějí ji řešit s odbornou pomocí
Poslání sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče
psychologická a sociální pomoc rodinám a dětem, které svoji situaci řeší z podnětu orgánů
sociálně právní ochrany dětí a spolupráce s klienty na řešení problémové situace. V oblasti
náhradní rodinné péče se dále podílí na výběru vhodných žadatelů o různé formy náhradní
rodinné péče a na pomoci náhradním rodinám v celé mezigenerační šíři v jejich rozvoji
formou dalšího vzdělávání a psychologické podpory.
Poslání Intervenčního centra
poskytování sociální služby osobám ohroženým domácím násilím a z něho pramenícím
nebezpečným pronásledováním formou odborné pomoci a podpory při řešení situace
související s domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby uživatelů sociální
služby a jejich lidskou důstojnost.
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina je organizačně,
ekonomicky i metodicky řízeno z pracoviště Jihlava.

2.4. Zásady poskytovaných služeb
Odbornost - poskytované sociální služby jsoou prováděny odbornými pracovníky, kteří
odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům
Bezplatnost - poskytované sociální služby jsou pro klienty bezplatné
Důvěrnost a bezpečí - poskytovatelé sociální služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost.
Výjimky stanovuje platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně.
Respekt a nestrannost - poskytovatelé respektují osobnost klienta, jeho přání a požadavky,
respektují jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby
Podpora aktivního přístupu klienta - poskytovatelé podporují aktivní podíl klientů na
dosažení stanoveného cíle
Nezávislost - služby jsou klientům poskytovány nezávisle na státních nebo jiných
organizacích

3. VĚCNÉ PLNĚNÍ HLAVNÍHO ÚKOLU
3.1. Odborné sociální poradenství dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o
soc. službách v platném znění a vyhl. č. 505/2006 Sb. .
Hlavní cíle pro odborné sociální poradenství poskytované formou manželského,
rodinného poradenství a terapie :
- Posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti.
- Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnávání se se situací z
psychologického a sociálně právního hlediska v případě rozchodu.
- Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé
mezigenerační šíři.
- Intervence, žádoucí změna a následná stabilizace rodinných vztahů při řešení sociálních
problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální
situace.

Stanovených cílů zařízení dosahuje prostřednictvím komplexu
služeb:
3.1.1. Základní sociální poradenství
Obsahem základního sociální poradenství je informování o poskytované, navazující službě,
o běžně dostupných zdrojích pomoci a o možnosti spolupráce s blízkými osobami. Služba je
poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem formou informací v
elektronické, v tištěné podobě (www.psychocentrum.cz, informační brožura, Základní
informace pro zájemce o službu dostupné v čekárnách pracovišť).

3.1.2. Odborné sociální poradenství
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - psychologické a sociální vedení,
poradenská činnost, vedení terapeutických a tréninkových skupin, spolupráce s návaznými
institucemi.
- Sociálně terapeutické činnosti - psychologické (manželské a rodinné) poradenství,
psychoterapie a psychoterapeutické vedení včetně pomocných psychoterapeutických
technik, sociální poradenství a socioterapie, techniky mediace, psychologická diagnostická
činnost formou psychologického vyšetření.
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
a/ pomoc při vyřizování běžných záležitostí (sociálně právní a psychologické intervence)
b/ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
(psychologické a sociální vedení, podpůrná krizové intervence, techniky mediace, tréninky
specifických dovedností, osvětová, edukativní, přednášková činnost, spolupráce s
návaznými institucemi)

3.1.3. Specifikace cílových skupin pro odborné sociální poradenství
•
•
•
•

Rodiny s dítětem/dětmi
Osoby v krizi.
Děti a mládež ve věku od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Osoby ohrožené domácím násilím.

Věkové omezení cílové skupiny:
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina poskytuje služby klientům od
11 let věku.

3.2.
Sociálně právní ochrana dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

3.2.1. Specifikace cílových skupin pro SPOD a NRP
• Klientem je rodina s dítětem/dětmi, jejichž psychosomatický vývoj je ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez vnější pomoci
překonat a existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí. Dle metodiky KÚ Kraje Vysočina
jde o rodiny, jimž může být uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského
zařízení - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění s
účinností od 1. 6. 2006. § 12, odst. 1, písm. a, b (rodinná, sociální problematika v plné šíři).
• Klientem jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického
prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace. Jedná se o řešení
situace dětí žijících v konfliktních vztazích mezi rodiči, popř. vychovateli, jimž může být
uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení - novelizace zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí s účinností od 1. 6. 2006. § 12, odst. 1, písm.
a, b (rodinná, sociální problematika v plné šíři).
• Žadatelé o náhradní rodinnou péči:
a) Klientem jsou osoby, které požádaly o osvojení dítěte, o pěstounskou péči nebo jinou její
formu.
b) Klientem jsou osoby, které se zúčastňují některé z forem vzdělávání pěstounských rodin.
c) Klientem jsou osoby, které využívají některých forem následné péče o náhradní rodiny.

3.2.2. Konkrétní cíle pro SPOD a NRP
• Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé
mezigenerační šíři se zaměřením na ochranu dítěte.
• Pomoc a intervence při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného
společenství, a to v kontextu širší sociální situace.
• Posuzování žadatelů o různé formy náhradní rodinné péče.
• Preventivní a následné poradensko-terapeutické vedení náhradních rodin.
• Vedení pěstounů v dalším povinném vzdělávání.

3.3. Intervenční centrum
Krizová pomoc - služby Intervenčního centra dle § 60 a) zák. č.
108/2006 Sb., v platném znění a dle zákona č. 29/2007 Sb.
Intervenční centrum Kraje Vysočina (dále jen IC) poskytuje sociální služby osobám
ohroženým domácím násilím a z něho pramenícím nebezpečným pronásledováním formou
odborné pomoci (odborné sociální poradenství, sociálně - právní poradenství) a podpory při
řešení situace související s domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby
uživatelů sociální služby a jejich lidskou důstojnost.

Hlavní cíle Intervenčního centra:
• Napomoci uživateli vyřešit problematiku domácího násilí pro uživatele přijatelným
způsobem. Největší důraz je kladen na podporu aktivního přístupu uživatele.
• Koordinace práce jiných subjektů v oblasti pomoci uživatelům tak, aby byla pomoc osobám
ohroženým domácím násilím komplexní.
• Snaha ovlivnit vnímání veřejnosti v oblasti domácího násilí formou přednáškové činnosti
pro pracovníky z pomáhajících profesí a laickou veřejnost.

Cílová skupina
• Osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve
společném obydlí, které se nachází zejména na území Kraje Vysočina a jsou starší 3 let.
Případně blízkým těchto ohrožených osob.
• Osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalého partnera, případně
blízkých osob, které s osobou ohroženou dříve sdílely společnou domácnost, případně
byly v intimním vztahu.
• V rámci preventivního působení Intervenčního centra do cílové skupiny spadá široká laická
i odborná veřejnost.

Statistické údaje:
V roce 2019 pracovalo IC se 202 novými uživateli a s 21 uživateli, kteří IC navštěvovali již
předešlý rok. Služba byla poskytována ambulantně 201 uživateli, 22 uživatelů terénně.
Jednalo se o situace, kdy měl uživatel služby zdravotní nebo jiný problém, pro který by
nemohl pracoviště IC v Jihlavě navštívit.
Policie v roce 2019 vykázala na deset dní ze společné domácnosti osobu násilnou v 73
případech. Nejčastěji byly osobami ohroženými družky ze strany druhů (33) a manželky ze
strany manželů (24). Třetím nejčastějším důvodem vykázání bylo mezigenerační násilí, kdy
zletilé děti týrali svoje rodiče (7).

Kromě policejního vykázání je možné si zajistit bezpečí před osobou násilnou formou tzv.
předběžného opatření, o kterém rozhoduje soud. Na základě předběžného opatření může
mít osoba násilná zákaz vstupu do společné domácnosti až na sedm měsíců. Pracovníci IC
asistovali při sepsání návrhu na předběžné opatření v 26 případech, 22 krát sepisovali
návrhy na různá občanskoprávní podání (rozvod, úprava poměrů k nezl. dětem apod.).
Důležitou součástí činnosti IC je psychologická a terapeutická podpora uživatelů. tu zajišťuje
psycholožka a terapeutka. IC nabízí i podporu při zvládání rodičovských kompetencí osobám
ohroženým. Prostředkem je práce dětské psycholožky, která pracuje s osobami ohroženými i
jejich dětmi.

Koordinace spolupráce a vzájemná informovanost mezi IC a dalšími
subjekty:
Koordinace pomoci se odehrává na dvou úrovních:
• přímá pomoc konkrétnímu uživateli
•
-

přednášková činnosto o tématu domácího násilí
pracovní setkání a konference
interdisciplinární setkání na téma Násilí je možné zastavit
primární prevence na středních školách a učilištích - v r. 2019 proběhlo celkem 34 besed
pro 760 studentů na 11ti školách
- čtyři přednášky pro celkem 85 zdravotníků v Nemocnici v Jihlavě a v Nemocnici v Novém
Městě na Moravě
- v r. 2019 za podpory Kraje Vysočina vydalo IC komiksy a také informační letáky pro
„náctileté“. Komiksy jsou distribuovány do organizací, se kterými IC spolupracuje v rámci
řešení domácího násilí, letáky pro „náctileté“ jsou distribuovány především při besedách se
středoškoláky.
Podmínkou kvalitní pomoci uživatelům IC je dobrá spolupráce s dalšími institucemi. Jedná se
zejména o policii, orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a pracovníky dávek hmotné
nouze. Důležité je, aby zástupci jmenovaných subjektů měli ze strany IC relevantní
informace a podporu při řešení problematiky domácího násilí. Většina spolupracujících
organizací řeší značné množství problematik a domácí násilí je pro ně jednou z mnoha. IC
proto vůči ostatním organizacím vystupuje jako poradce i podpůrný činitel.
Do 30. 9. 2019 byla služba financována z prostředků MPSV. Od 1. 10. 2019 byla
financována především prostřednictvím „Podpory vybraných sociálních služeb na území
Kraje Vysočina, individuální projekt VI“. Částečně se na financování IC podílel Kraj Vysočina.

4. STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2019
4.1. Odborné sociální poradenství
Nové případy v roce 2019 - celkem 1018 nových případů

+

+

Vedené případy v roce 2019 - celkem 2710 vedených případů

Konzultace v roce 2019 - celkem 12 728 konzultací

+
Iniciátoři

žena

muž
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jiní

4.2. SPOD a NRP

Formy NRP

počet případů

počet konzultací

počet klientů

Změna příjmení

4

31

5

Péče jiné fyzické
osoby než rodiče

2

21

3

Osvojení

72

504

132

Pěstounská péče

57

760

117

11

172

30

12

129

20

Hostitelská péče

6

79

13

Poradenství

6

104

7

Celkem

170

1800

327

Pěstounská péče
příbuzenská
Pěstounská péče na
přechodnou dobu

V roce 2019 bylo v oblasti NRP vedeno 170 případů a uskutečnilo se 1800 konzultací za
účasti 327 klientů - převážně se jednalo o psychologická posouzení žadatelů o NRP na
žádost KÚ (v menší míře i na žádost OSPOD nebo soudu), částečně také o poskytnutí
psychologického poradenství náhradním rodičům. Nejvíce psychologických posouzení
proběhlo v rámci žádostí o osvojení a pěstounskou péči (viz. tabulka). Většina
psychologických posouzení byla uzavřena s doporučujícím závěrem. Oproti loňskému roku
vzrostl počet posouzení pěstounské péče a tzv. hostitelské péče, poklesl počet posouzení
pěstounské péče na přechodnou dobu, ale více náhradních rodičů využilo psychologického
poradenství. iniciátorem byl ve 32 případech OS a v 86ti případech OSPOD.

Vzdělávání náhradních rodičů
TYP VZDÉLÁVACÍ AKCE
Počet konání
Vzdělávací kluby Havlíčkův
10
Brod
Vzdělávací klub Moravské
1
Budějovice

Celkem účastníků
175
10

Vzdělávací dny
Podpůrná skupina pro
osvojitele

4

123

3

23

CELKEM

18

331

Psychologové oddělení NRP se v roce 2019 dále aktivně účastnili:
•
•
•
•
•
•
•
•

8 tzv. pracovních skupin pro zprostředkování NRP u dětí z Kraje Vysočina
9 seznámení žadatelů o NRP se spisem konkrétního dítěte do NRP
2 klubových setkání pěstounů na přechodnou dobu pořádaných KÚ
2 metodických porad s pracovníky OSPOD pro NRP pořádaných KÚ
2 vzdělávacích skupinových setkání pro čekající žadatele o NRP v evidenci
2 metodických setkání pořádaných MPSV
1 konference NRP pořádané KÚ
tipování vhodných žadatelů o NRP k dětem do NRP z jiných krajů

V roce 2019 oddělení NRP realizovalo 1 vzdělávací program akreditovaný MPSV za účasti
pracovníků OSPOD

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2019
5.1. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje
na rok 2019
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0729/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018,
usnesením Rady kraje č. 0818/15/2019/RK ze dne 7. 5. 2019, usnesením Rady kraje č.
1932/34/2019 byly organizaci schváleny závazné ukazatele finančního vztahu
k rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši:
1. Provozní dotace – příspěvek zřizovatele
2. Odvod z investičního fondu
3. Usměrňování platů dle § 5, odst. 1, písm. a)
nař. vl. č. 447/2000 Sb. – absolutní limit

5 050,00 tis. Kč
59,00 tis. Kč
10 954,00 tis. Kč

Stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly v roce 2019
dodrženy.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0054/01/2019/ZK ze dne 29. 1. 2019, byl
poskytnut příspěvek na provoz z prostředků čerpaných ze souhrnné dotace MPSV na rok
2019 k žádosti evidenční číslo A/2019/995 na program: Podpora sociálních služeb
s regionální působností – Kraj Vysočina – účelové určení: poskytování sociálních služeb –
celková výše poskytnuté dotace: 11 191,00 tis. Kč, dle žádosti o převedení dotace MPSV ze
služby IC na OSP ve výši 558,00 tis. Kč ze dne 17. 9. 2019, schválena odborem soc. věcí,
z toho:
• Intervenční centrum (krizová pomoc)
• Psychocentrum MRP Jihlava (sociální poradenství)

1 674,0 tis.
9 517,0 tis.

Sociální služba Intervenční centra byla v roce 2019 financována z projektu „Podpora
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“. Vyrovnávací
platba od 1. 10. 2019 – 31. 12. 2020 ve výši 3 891,00 tis. Kč byla schválena RK Vysočina
usnesením č. 1423/24/2019/RK ze dne 27. 8. 2019, na 4. čtvrtletí 2019 plánována ve výši
745,10 tis. Kč.

Závazný ukazatel – usnesení RK č. 1932/34/2019/RK ze dne 19. 11. 2019 - čerpání
příspěvku zřizovatele dle jednotlivých služeb:
Plán
Skutečné čerpání
Odborné sociální poradenství
1 928,2 tis.
1 714,6 tis.
- 213,6 tis.
Intervenční centra
594,2 tis.
571,6 tis.
- 22,6 tis.
Náhradní rodinná péče
2 527,6 tis.
2 491,8 tis.
- 35,8 tis.
—————————————————————————————————————————
5 050,0 tis.
4 778,0 tis.
- 272,0 tis.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 = 272 000,00 Kč

Čerpání nákladů na platy k 31. 12. 2019
Stanovený absolutní limit prostředků na platy ve výši 10 954,0 tis. Kč byl dodržen. Plán
prostředků na platy byl upraven v návaznosti na nižší čerpání plánovaného počtu
pracovníků. Dodatkem č. 1 k pověření Kraje Vysočina byl snížen přepočtený počet
pracovníků - kapacita – rozsah služby OSP na 13,65 prac. úvazků z původních 14,68, tj.
-1,03 pracovního úvazku. Čerpání počtu pracovníků za celou organizaci: proti plánovanému
počtu 21,4 pracovníka skutečnost 20,1 pracovníka, tj. celkové
nižší čerpání o 1,3 pracovníka. Upravený plán čerpání prostředků na platy – snížení o
410 000 Kč, celkem 10 447 800 Kč.
Proti upravenému plánu čerpání prostředků na platy 10 447,80 tis. Kč bylo skutečné čerpání
10 359,42 tis. Kč - úspora 88,38 tis. Kč.
Úspora byla částečně čerpána na výplaty náhrad ND - vyšší nemocnost proti plánu.
Plán na náhrady ND celkem na organizaci 77,70 tis. Kč, skutečná potřeba (čerpání) 106,56
tis. Kč - celkové vyšší čerpání na náhrady ND + 28,86 tis. Kč.

Komentář k čerpání dotace MPSV v roce 2019
Dotace byla čerpaná v plné výši a v členění schváleném Krajem Vysočina.
Hospodaření Psychocentra – MRP Kraje Vysočina, příspěvkové organizace probíhalo v roce
2019 v souladu s ukazateli stanovenými zřizovatelem, v rámci dotace přidělené MPSV na rok
2019 na poskytování sociálních služeb (A/2019/995), dotace poskytnuté zřizovatelem a
platby na základě projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
individuální projekt VI se snahou o maximálně úsporné vynakládání přidělených prostředků.

Fondové hospodaření organizace
Organizace tvoří a hospodaří s fondy:
• 411 – Fond odměn
V roce 2019 nebyl proveden příděl do fondu odměn a nebyl použit – zůstatek k 31. 12. 2019
= 55,00 tis. Kč.
• 413 – Fond rezervní
V průběhu roku nebyl fond použit – zůstatek fondu k 31.12.2019 je 729,44 tis. Kč.
• 414 – Fond rezervní z ostatních titulů
Konečný zůstatek RF z ostatních titulů je k 31. 12. 2019 – 22,73 tis. Kč.
• 416 – Fond investiční
Zůstatek k 31. 12. 2019 je 147,30 tis. Kč
• 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1. 1. 2019
114,14 tis.
Tvorba – příděl 2,0 % z vyplac. mezd 2019 (včetně náhrad ND)
209,32 tis. Kč
Čerpání – stravenky
200,05 tis. Kč
- kultura, tělových.
0,00 tis. Kč
Zůstatek FKSP k 31.12.2018
1
17,41 tis. Kč
Hospodaření s fondy probíhá v organizaci v souladu s platnými Směrnicemi Psychocentra –
MRP Kraje Vysočina, vydanými v návaznosti na platné právní předpisy.
Hospodářská (doplňková) činnost
V souladu se Zřizovací listinou – čl. IV. neprovozovala organizace v roce 2019 hospodářskou
činnost.
Vedení majetkové evidence a inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Majetková evidence je vedena v organizaci v souladu s vnitřní Směrnicí pro vedení majetku
a k provádění inventarizace majetku a závazků Psychocentra – MRP Kraje Vysočina ve
znění pozdějších dodatků – SEP 4/2017 – platné znění, včetně aktuálních příloh od 01. 01.
2019.
Řádná inventarizace majetku, cenin, zásob, pohledávek a závazků byla v organizaci
provedena s vyčíslením stavu k 31. 12. 2019 v rozsahu, jak je uloženo zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

5.2. Výsledky finančních kontrol a účinnost vnitřního kontrolního
systému v roce 2019

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina přijalo Pravidla Kraje
Vysočina k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených Krajem
Vysočina v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn a doplňků a
v souladu Vyhláškou č.416/2004 Sb. v platném znění.
Na základě těchto Pravidel byl vypracován a zaveden Vnitřní kontrolní systém PsychocentraMRP Kraje Vysočina. Systém funguje od zřízení příspěvkové organizace dne 1. 1. 2004.
Lze jej považovat za přiměřený a účinný pro fungování hospodárného, efektivního a
účelného výkonu veřejné správy.
K provádění následné finanční kontroly je v organizaci jmenována komise. Ve čtvrtletních
intervalech provádí namátkově kontrolu hospodaření v oblastech uzavírání smluv, vedení
majetkové evidence, výdajů v hotovosti, proplácení faktur, personální oblasti aj. O výsledku
kontroly vyhotovuje písemné zprávy. Výsledky kontrol nevykazovaly žádné závady.
Funkce interního auditu je vzhledem k malému počtu zaměstnanců (celkem 21 na 5
pracovištích organizace) nahrazena v organizaci Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina
veřejnosprávní kontrolou, která je zabezpečována zřizovatelem.
Organizace Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina, byla vybrána jako poskytovatel
sociálních služeb financovaný z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území
Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“ do kontrolního vzorku auditu operace č. OPZ/2019/O/
011 Ministerstva financí za předložené monitorovací zprávy č. 6 a 7. Audit se uskutečnil na
Krajském úřadu Kraje Vysočina ve dnech 1. 4. 2019 – 5. 4. 2019. Vybraná sociální služba:
Intervenční centrum, identifikátor 4794871.
V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 byl proveden v
organizaci 10. 7. 2019 audit. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 a o
způsobu účtování a použití dotace MPSV ČR k 31. 12. 2018 je v jednom vyhotovení
založena u účetních dokladů organizace za rok 2018.
Dne 20. 11. 2019 bylo provedeno auditorem dílčí ověření účetnictví a finančního
hospodaření za období 1. 1. – 31. 10. 2019 ke způsobu účtování a použití dotace MPSV
ČR poskytnuté na rok 2019 prostřednictvím Kraje Vysočina.
V roce 2019 byla provedena v organizaci na úseku personálním a zpracování mezd externí
plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení OSSZ. Nebyla provedena kontrola zdaňování
příjmů ze závislé činnosti FÚ a kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
zdravotními pojišťovnami.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na SZ byla provedena OSSZ Jihlava dne 29. 05. 2019 za období 1. 5. 2016 –30.
4. 2019. Protokol o kontrole ze dne 31. 5. 2019 č. 410/19/777. Nedostatky zjištěné kontrolou
v ELDP byly v průběhu kontroly opraveny. V ostatních oblastech nebyly zjištěny nedostatky.

6.

AKCE V ROCE 2019

6.1. 15. výročí založení Psychocentra - MRP Kraje Vysočina

6.2. Vzdělávací kluby Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod

Klasičtí pěstouni/
prarodiče/příbuzní
8.30 – 10.30 hodin

Zdravá komunikace v rodině 2,
aneb jakou stresovou pozici u nás
v rodině zastávám já?

8.1.2019

Sebezáchovné pozice ve stresu,
aneb jak to u nás v rodině vypadá,
když se něco děje?

12.2.2019

Práce s dětmi a dospívajícími v
rámci
Pedagogicko psychologických
poraden

12.3.2019

Poznámka
Mgr. Jeanne Radosová

sociální pracovnice a terapeutka

Mgr. Jeanne Radosová

sociální pracovnice a terapeutka

Mgr. Renata Brabcová
Psychocentrum, Jihlava

Vnitřní a vnější zdroje, aneb co mi
pomáhá překonávat překážky?

9.4.2019

sociální pracovnice a terapeutka

Změna, aneb jak na věc, když mi
něco nevyhovuje?

15.5.2019

sociální pracovnice a terapeutka

Radost a smích jako obrana
proti stresu

11.6.2019

PhDr. Ivan Matějů
Psychocentrum, Jihlava

Úkoly dospívání a jak je zvládnout
v rodině

10.9.2019

Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a
terapeutka

Řešení výchovných problémů dětí
z pohledu kurátora pro mládež

8.10.2019

Bc. Jiří Kafka
KrÚ Vysočina, Jihlava

Škola - mladší školní věk a jeho
úskalí

12.11.2019

Mgr. Renata Brabcová
Psychocentrum, Jihlava

Jak se lépe naučit zvládat stres
abych mohl být příkladem svým
dětem

10.12.2019

Mgr. Jeanne Radosová
sociální pracovnice a
terapeutka

Mgr. Jeanne Radosová

Mgr. Jeanne Radosová

6.3. Vzdělávací dny pro pěstouny - pečující osoby a osoby v
evidenci

• “Specifika vztahů v příbuzenské pěstounské péči”
22.1.2019 Doc.PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

• “ Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů”
14.5.2019 Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák

• “Jak se vyvarovat zásadních chyb při výchově dítěte v pěstounské péči”
6.9.2019 PhDr. Jan Svoboda

• “Nerozumím, proč se tak chová”
22.10.2019 - PhDr. Jan Vyhnálek

7. KONTAKTY A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Mgr. Marie Freiwaldová - ředitelka, 606796315, freiwaldova@psychocentrum.cz
Ing. Kamila Pokorná - ekonomka, 731432217, pokornak@psychocentrum. cz
Milada Pokorná - personální práce, pokona@psychocentrum.cz
Oddělení NRP - Pod Příkopem 934/4, Jihlava, 567308855, 731193152
Mgr. Monika Šmardová - vedoucí oddělení NRP, psycholožka
Mgr. Ondřej Jiráska - psycholog
Mgr. Kateřina Vopěnková - psycholožka
Bc. Dagmar Janoušková, DiS. - sociální pracovnice
Intervenční centrum - Masarykovo nám. 47, 567 215 532, ic.vysocina@psychocentrum.cz
Mgr. Jana Volná - vedoucí pracoviště, sociálně právní poradkyně, terapeutka
Bc. Andrea Vrtalová - další odborný pracovník
Bc. Lukáš Honzl, Dis. - sociálně právní poradce
Mgr. Monika Tobolková - psycholožka
Bc. Kateřina Klementová - terapeutka
Mgr. Petra Oranyová - dětská psycholožka, externí pracovnice
Jihlava- Pod Příkopem 934/4, 567308855, poradna.ji@psychocentrum.cz
Bc. Lenka Vyskočilová, DiS. - vedoucí pracoviště, sociální pracovnice, 731 873 408
Mgr. Renata Brabcová - psycholožka
Mgr. Lenka Černá - psycholožka
PhDr. Olga Hinková - psycholožka, manželský a rodinný poradce
Mgr. Kamila Hronová - psycholožka
Mgr. Veronika Steinhäuselová - psycholožka, manželský a rodinný poradce
PhDr. Zdeněk Větrovec - psycholog, manželský a rodinný poradce
Pelhřimov - Pražská 127, tel. 737618913, poradna.pe@psychocentrum.cz
Mgr. Denisa Vrbová - psycholožka
PhDr. Alena Staňková - psycholožka
Mgr. Monika Tobolková - psycholožka
Havlíčkův Brod - Dobrovského 2915, 734354085, poradna.hb@psychocentrum.cz
PhDr. Jindřška Kysilková - psycholožka
Žďár nad Sázavou - Horní 22, tel. 566621404, poradna.zr@psychocentrum.cz
PhDr. Ivana Šimková - vedoucí pracoviště, psycholožka
Mgr. Jaroslava Dostálová - psycholožka
Mgr. Petra Svobodová - sociální pracovnice
Třebíč - Karlovo náměstí 41/30, tel. 568846500, poradna.tr@psychocentrum.cz
PhDr. Alena Hujerová - vedoucí pracoviště, psycholožka
Mgr. Bedřiška Kopečná - psycholožka
Bc. Ilona Škarabelová - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Vejmělková - psycholožka

