ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 38051/2011 OMVV/3

datum: 20. 10. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. 10. 2011, týkající se poskytnutí této
informace ve věci:

1)

Jakou částkou přispíval v roce 2010 kraj na provoz jednotlivých, jím zřizovaných poraden
(míněny jsou poradny psychologického zaměření v oblasti manželství, rodiny, mezilidských vztahů
a pedagogicko-psychologické poradny)?

2)

Jaký byl v jednotlivých poradnách počet zaměstnanců/kyň k 31. 12. 2010?
-

z toho vystudovaných psychologů/žek a celkový počet jejich úvazků?

-

z toho vystudovaných sociálních pracovníků/ic a celkový počet jejich úvazků?

3)

Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách počet nových klientů?

4)

Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách celkový počet klientů?

5)

Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách celkový počet schůzek/konzultací?

6)

Jaká byla v jednotlivých poradnách průměrná čekací doba na schůzku/konzultaci?

7)

Jaké byly v jednotlivých poradnách typologie a zastoupení řešených problémů?

Vám sdělujeme toto:
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Dotaz

Jakou částkou přispěl v roce 2010
JčK na provoz?

Manželská poradna

Manželská poradna

Jindřichův Hradec

Strakonice

poradna Jihočeského
kraje*

44.059,-- Kč

339.102,-- Kč

3.472 000,-- Kč

psycholog – 1/1 úvazek

psycholog – 26 / 23,3
úvazek

Jaký byl počet zaměstnanců
psychologů, sociálních pracovníků
a úvazků k 31. 12. 2010
Jaký byl v roce 2010 počet nových
klientů?
Jaký byl v roce 2010 celkový počet
klientů?

Pedagogickopsychologická

psycholog – 1/0,8 úvazek
sociální pracovník - 0

sociální pracovník- 1/1
úvazek

344

359

380

359

speciální pedagog –
24/22,9 úvazek
nesleduje se
6969
(školní rok 2009/2010)
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Jaký byl v roce 2010 celkový

1931

2350

nedostupné informace

Jaká byla v roce 2010 průměrná

akutně ihned

akutně ihned

krizová intervence ihned

čekací doba na schůzku/konzultaci?

ostatní 10 dní

ostatní 7 dní

vyšetření 1-2 měsíce

1. rodinné problémy

1. diagnostika SPU

2. ztráta zaměstnání,
nezaměstnanost

2. výukové problémy

3. problémy mladistvých
(alkohol, drogy)

4. prevence rizikového
chování

4. domácí násilí

5. kariérové poradenství

Počet schůzek/konzultací?

Jaké byly v roce 2010 typologie
a zastoupení řešených problémů?
(pořadí od nejčetnějšího)

1. manželské problémy
2.mezigenerační problémy
3. ztráta zaměstnání a
finanční problémy
4. domácí násilí

3. krizová intervence

* v Jihočeském kraji je jedna pedagogicko-psychologická poradna, která má odloučená pracoviště ve všech okresech JčK

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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