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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
Č. 106/1999 Sb. , O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE
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Úsek ředitele

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ředitel:

Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, 606796315, freiwaldova@psychocentrum.cz
Ekonom, zástupce ředitele:
Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava, tel. 56730885, 73174322, pokornak@psychocentrum.cz
Oddělení NRP :
Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava , tel. 567308855, 731193152, poradna.ji@psychocentrum.cz
Pracoviště – odborné sociální poradenství a sociálně právní ochrana dětí:

Jihlava:

Místo poskytování Jihlava
Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, 567330994, poradna.ji@psychocentrum.cz
Místo poskytování Pelhřimov
Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel. 737618913, poradna.pe@psychocentrum.cz
Místo poskytování Havlíčkův Brod
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod , tel. 734354085, poradna.hb@psychocentrum.cz
Žďár nad Sázavou:
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566621404, poradna.zr@psychocentrum.cz
Třebíč:
Karlovo náměstí 41/30, 674 01 Třebíč , tel. 568846500, poradna.tr@psychocentrum.cz
Pracoviště – Intervenční centrum:
Jihlava, Masarykovo nám. 1205/47 , 586 01 Jihlava, tel. 567567215532, 606520546,
ic.vysocina@psychocentrum.cz
IČ - 71197435
Ředitelka: Mgr. Marie Freiwaldová

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) , zveřejňuje
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina následující údaje :
I.

V roce 2020 nebyly do organizace žádné písemné žádosti ve smyslu o svobodném
přístupu k informacím .
Písemná žádost nebyla podána ani prostřednictvím připomínek, které mohou klienti
anonymně vhazovat do schránky umístěné v čekárně, popř. dopsat do Dotazníků pro
klienty.

II.

Žádosti ve smyslu o svobodném přístupu k informacím týkající se hlavních
předmětů činnosti organizace byly podány ústně, telefonicky nebo elektronicky a
byly ihned vyřešeny příslušným dotazovaným pracovníkem (např. způsob objednání,
délka trvání konzultace, úhrada služeb).

III.

V roce 2029 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

IV.

Žádný případ nebyl řešen soudem ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o podání informací.

V.

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná
svobodném přístupu k informacím.

VI.

V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím na postup organizace při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.

VII.

Další informace o vyřizování připomínek, stížností či uplatňování zákona o
svobodném přístupu k informacím (uplatňované zvláště ve Standardech kvality
sociálních služeb platných pro Psychocentrum – manželskou rodinnou poradnu
Kraje Vysočina, p.o. a postupech činnosti pro oblast SPOD) lze získat na webových
stránkách organizace www.psychocentrum.cz nebo přímo v organizaci, popř. na
příslušných pracovištích.

V Jihlavě dne 7.1.2020

výhradní licence

ve smyslu zákona o

Mgr. Marie Freiwaldová, ředitelka

