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Všechny poradny se objednávají telefonicky nebo osobně na CPR Olomouc (kontakty výše).
Probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné.

Objednávat se musí sám klient, výjimečně kněz.

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ,  
DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, 
rodinné a v mezilidských vztazích, také 
s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí 
v rodině.

PORADENSTVÍ PRO DĚTI,  
NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE

Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka

Problémy osobní, rodinné, výchovné. 
Potíže ve zvládání školy, v chování, 
ve vztazích v kolektivu. Úzkost, strach 
či psychosomatické potíže.  
Hledání svého místa v životě.  

Pro děti a mládež ve věku základní 
a střední školy a pro jejich rodiče.

PORADENSTVÍ V ObTÍŽNýCH  
ŽIVOTNÍCH SITuACÍCH

Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – 
logoterapie a existenciální analýza

Pro lidi po traumatu ovdovění,  
úmrtí v rodině, rozpadu rodiny; 
pro osamělé rodiče, životní doprovázení 
při osamění a hledání smyslu života; 
dlouhodobé problémy v rodině; 
problémy v zaměstnání (šikana), 
prevence vyhoření pro laické pracovníky 
v církvi. Není určena pro závislé 
a závažně psychicky nemocné.

MANŽELSkÉ, RODINNÉ  
I OSObNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, 
rodinné a v mezilidských vztazích. 
Lze objednávat dospělé a mládež od 15 let.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková,  

psychoterapeutka, andragožka

Poradenství pro rodiče při obtížích 
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném 
směřování. Přihlášení přes e-mail:  
korenkovam@email.cz.

PASTORÁLNĚ-TERAPEuTICkÉ  
PORADENSTVÍ

MUDr. Jitka Krausová, psychiatr

Psychické problémy; doprovázení 
při psychických nemocech (depresích 
atd.); sexuální problémy (návykové 
ukájení, porno); otázky osobnostního 
a duchovního růstu; patologie víry 
(skrupulozita atd.), otázky povolání.
Pro dospělé, výjimečně od 16 let. 
Není pro závislé na alkoholu, drogách, 
gamblery, mentální anorexie.  
Nenahrazuje léčbu léky u psychiatra.
Pro kněze konzultace problémů 
s farníky telefonicky, mailem, stejně tak 
doporučení odborníků.


