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Výroční zpráva Poradního a setkávacího centra za rok 2005 
 
Osnova: 

1. Cíle projektu                                                        
2. Činnost pevných programů  
3. Aktivity POSECu – volné programy 
4. Zpráva o hospodaření  
5. Hodnocení POSECu jako celku a plány do následujícího období 
 

 
1. Cíle projektu 
 
Činnost POSECu v roce 2005 lze rozdělit z hlediska finančního zabezpečení na dvě 
období.  
V  1. pol. 2005 pokračoval projekt POSEC podpořený z grantového fondu Libereckého 
kraje na období 1.7. 2004 - 30.6. 2005.  
Návazně na toto období od 1.7. 2005 byla započata realizace projektu Rozvoj POSECu, 
který je spolufinancován Evropskou unií. 
Nositelem obou projektů je Město Frýdlant, z čehož kromě jiného vyplývá i jeho 
finanční spoluúčast. 
 
Cílem POSECu je: 
- zajistit profesionální a dostupnou pomoc, provázení a poradenství všem občanům 

Frýdlantského výběžku, kteří se ocitli v obtížné situaci a tím přispět ke zmírnění 
negativních jevů, 

- nabízet spolupráci a jasnou definici služby ostatním zařízením a institucím 
Frýdlantska, 

- vyvíjet aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 
 
 
2. Činnost pevných programů 
 

A) Terénní program pro uživatele drog 
- realizátor K – centrum Liberec v osobě p. Vlastimila Zoreníka 
- zajišťuje výměnu injekčního materiálu a předává  informace o možnostech léčby 

závislosti, provedení testů HIV a HCV a o šíření nakažlivých nemocí. 
- v 1. pol. 2005 se zájem o tyto služby zvýšil, vzrostla frekvence výměn. V letním 

období výměna a distribuce materiálu výrazně poklesla. K nárůstu došlo v listopadu 
po zavedení nové metody práce vytvářející prostor pro nové klienty. 
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- drogová scéna ve Frýdlantském výběžku je uzavřená, nejčastěji kontaktované osoby: 
muži 24-27 let.  

- základní drogou u klientů je pervitin, aplikován intravenózně. 
- opětovně  navázána spolupráce s lékárnami ve Frýdlantě, N. Městě p. Smr., Hejnicích 

a Raspenavě. 
- v porovnání s předchozím rokem je počet klientů a počet kontaktů nižší, neboť jeden 

klient mění pro více uživatelů. To je zřejmé z počtu vydaných a přijatých jehel.  
 
Vývoj využívání služby: 
 2004 2005 
Počet osob  25 20 
Vydaných jehel 419 860 
Přijatých jehel 265 689 
Počet kontaktů 84 70 

 
 
  
 
                                 
Podněty do dalšího 
období: 
1.  rozšířit službu,  
 zavedení  
 pravidelných  
 kontaktních míst 
 v dané dny, 
2.  zmapovat klientelu ve Frýdlantském výběžku – anonymní dotazník in-come, 
3.  šířit osvětu v oblasti prevence, distribuovat informační letáky, 
4.  zvýšit informovanost lidí na Frýdlantsku o poskytovaných službách. 
 
  
 
B) Poradenství pro dospívající a dospělé 
- realizátor Mgr. Igor Pavelčák 
- klienti: převážně s dlouhodobými problémy (závislosti, deprese, anorexie, násilí).  
- probíhá spolupráce s Mgr. Kozákovou, pedagogy škol ve Frýdlantském výběžku, 

protidrogovou policií v Liberci, K -centrem a dalšími zařízeními a institucemi 
poskytujícími sociální a lékařské služby. 

- pozitivní posun v drogové oblasti: několik klientů se léčí nějakou z forem léčby, 
rodiče dochází do K-centra v Liberci. 

- nárůst počtu klientů, převis poptávky, dlouhé objednací termíny. 
- ve 2.pol. 2005 došlo k poklesu konzultací z důvodu vyčerpání finančních prostředků. 
 
Vývoj využívání poradenství: 
 2004 2005 
Počet objednaných konzultací 72 141 
Počet skutečných konzultací 55 125 
Počet klientů 15 35 
Besedy se škol. metodiky 1 1 

Graf vývoje výměny injekčního materiálu
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C) Poradenství rodinného psychologa  
- realizátor Mgr. Jarmila Kozáková 
- vztahové a výchovné problémy v rodině, které doléhají na děti (rozvod, násilí 

v rodině, výchovné problémy). 
- probíhá aktivní spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Raspenavě, 

učitely ZŠ a SpŠ a s Mgr. Pavelčákem, rovněž spolupráce s MUDr. Strnadovou. 
- v tomto období vzrostla vzájemná spolupráce s pracovníky odboru sociálních věcí 

MěÚ Frýdlant. 
- klientelu tvoří z velké části obyvatelé Frýdlantu. 
- ve 2.pol. 2005 došlo k poklesu konzultací z důvodu vyčerpání finančních prostředků. 

 
Vývoj využívání poradenství: 
 2004 2005 
Počet klientů 34  44 
Počet návštěv 69 111 
Telef. konzultace 67 113 

  
 

Pozn.: počet klientů u 
poradenství B) a C) je ve 
skutečnosti minimálně 
dvojnásobný. V absolutní 
většině psycholog pracuje 
s klientem a minimálně 
jedním rodičem, zapojují se i 
další příslušníci rodiny, 
učitelé a vychovatelé. 
 
 
 
 

Podněty do dalšího období pro poradenství B) a C): 
- pokračovat ve vzájemné spolupráci, odborných konzultacích, prohloubit       

spolupráci s místními institucemi v oblasti soc. služeb, školství, zdravotnictví, 
policie, 

- zvážit nápor klientů a úměrné navýšení provozních hodin poradenství. 
 

Graf vývoje využívání poradenství 
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D) Občanská poradna 
- realizátor  „D“- občanské sdružení, člen Asociace občanských poraden (dále AOP), 
      kontaktní osoba p. Jan Samšiňák, p. Věra Šístková 
- poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní vztahy, bydlení, mezilidské a 

majetkoprávní vztahy, lidská práva, správní řád, ochrana spotřebitele. 
- v hodnoceném období byl zaznamenán značný nárůst klientů, v období letních měsíců 

zájem poklesl. 
- většina klientů z Frýdlantu, dále z Raspenavy, Nového Města p. Smrkem a Hejnic. 
- dotazy klientů vyřizovány přímo na místě nebo do 1 týdne. Složitější dotazy 

konzultovány s odborníkem na danou problematiku (spolupráce s externí právničkou). 
- kontakty s klienty zapisovány do záznamových archů, dle jednotné metodiky členů 

AOP. 
 

Vývoj využívání poradenství: 
 2004 2005 
Počet klientů 47 74 
Počet konzultací 61 84 
Počet dotazů 71 140 

 
 
 
 
Podněty do dalšího 
období: 
1. eliminovat 

nerovnoměrné 
využívání 
Občanské 
poradny, klást 
důraz na nutnost 
objednávání 
klientů, 

2. propagovat poskytované služby. 
 
 
 
E) Pět P = Přátelství + Podpora + Prevence + Péče + Pomoc 
- realizátor programu: „D“- občanské sdružení, koordinátor p.Jan Samšiňák 
- program pro bezpečné trávení volného času dětí v obtížné životní situaci a ze sociálně 

slabých rodin s dobrovolníkem. 
- v 1.pol. 2005 se scházely dvě dvojice (dětský klient + dobrovolník), v červnu 2005 

závěrečná supervize dětských klientů s dobrovolníky. 
- ve 2.pol. 2005 se uskutečnil nábor dobrovolníků na středních školách ve Frýdlantě, 

jejich výcvik a psychologické vyšetření. 
- nábor dětských klientů probíhal ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ 

Frýdlant a Dětským domovem tamtéž. 
- v červnu 2005 iniciováno jednání s vedoucím katedry Oddělení pedagogické praxe 

Pedagogické fakulty Technické university v Liberci. Od září 2005 je studentům 
1.ročníku Pedagogické fakulty nabízena  činnost dobrovolníka v programu Pět P.  
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Graf vývoje využívání Klubu duševního 
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Vývoj využívání programu: 
 2004 2005 
Počet klientů 8 10 
Časový prostor 3,5 3,5 

    
Podněty do dalšího období:  
1. vyvolat jednání s Úřadem práce ve Frýdlantě o vytipování možných adeptů na 

pozici dobrovolníka, 
2. spolupracovat s Mgr. Kozákovou a s institucemi, které mohou dát podnět na 

dětského klienta potřebujícího pomoc(ZŠ, Spec.Š, odbor soc. věcí, Dětský 
Domov), 

3. zvážit formu programu a její případnou úpravu. 
 
 
 
F) Klub duševního zdraví 
- realizátor STC Liberec, vedoucí programu: p. Petra Sasová 
- nízkoprahový klub pro lidi s duševním onemocněním. 
- cílem je plnohodnotné využití volného času, poradenství, navazování nových 

sociálních kontaktů, zlepšení orientace ve společnosti, podpůrná psychoterapie, 
krizová intervence formou her, zkoušením různých výtvarných technik a cvičení 

- spolupráce s MUDr. Strnadovou, psychiatrií Liberec a PL Kosmonosy. 
- klienti využívali možnosti individuálních konzultací, tři klienti, kteří ze zdravotních 

důvodů přestali do KDZ docházet, byli zařazeni v terénní péči. 
- v roce 2005 byla činnost klubu více zaměřena na rozvíjení psychosociálních 

dovedností a samostatného rozhodování. U pravidelných klientů jsou viditelné 
pokroky v oblasti sociální komunikace. 

 
Vývoj využívání klubu: 
   2004 2005 
Počet klientů 8 8 
Počet setkání 41 46 
Počet návštěv 98 114 
Terénní kontakty 5 13 
Telefon 7 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíle do budoucna: 
- systematičtější vyhledávání potenciálních zájemců o službu. 
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3. Aktivity POSECu – volné programy 
 
Rok 2005  byl zahájen městskou konferencí "Kouření a alkohol a děti a mládež ve 
Frýdlantě", která se konala dne 3. února. Výstupem z konference byla navrhovaná 
preventivní, léčebná a represivní opatření v oblasti kouření a konzumace alkoholu u dětí a 
mládeže Frýdlantském výběžku. 
Dne 22. února byl Krajskému úřadu Libereckého kraje předložen projekt Rozvoj Poradního 
a setkávacího centra, na jehož základě byla Městu Frýdlant přiznána finanční podpora ze 
strukturálních fondů Evropské unie na období červenec 2005 – červen 2006 ve výši 
1 142 000,- Kč. Spoluúčast Města Frýdlant činí 12%. 
Výsledkem spolupráce MěÚ Frýdlant a Sboru dobrovolných hasičů byl uskutečněný Den 
Romů v sále Besedy dne 9. dubna, kterého se zúčastnilo 400 lidí. Tuto akci finančně 
podpořil KÚ LK. 
Dne 12. dubna  při příležitosti Dne zdraví uspořádalo v POSECu Město Frýdlant ve 
spolupráci se VZP osvětovou akci „Změřte si své zdraví“. Možnosti bezplatného měření 
krevního tlaku, tělesného tuku a cholesterolu v krvi využilo celkem 82 osob. 
Školní metodici prevence, kontaktní osoby na obcích a zájemci z řad veřejnosti se v roce 2005 
sešli celkem třikrát.  
Na téma „Rodiče a dětské přestupky“ 
proběhlo setkání 17. května s  Mgr. Igorem 
Pavelčákem a s představitely Policie ČR. 
Dne 5. října proběhlo setkání s pracovníky 
Zdravotního ústavu  tématicky zaměřené na 
kouření dětí školního věku. 
Tématem agresivity a šikany se zabývalo 
posledního setkání preventistů dne 22. 
listopadu. 
Na začátku prosince proběhla pracovní 
porada všech realizátorů programů 
POSECu. Za vedení MěÚ se zúčastnil 
místostarosta J. Vančura. 
Z důvodu získání informací o zařízení POSEC v říjnu navštívili zaměstnanci MěÚ  Jilemnice 
a České Lípy. 
Ve 2. pol. roku 2005 proběhly úpravy interiéru i exteriéru budovy, v níž POSEC působí, což 
pozitivně ovlivnilo kvalitu poskytovaných služeb. Byl nainstalován přijímač bezdrátové sítě 
internetu, nainstalován nábytek pro vedoucí POSECu, zabudovány dvoje vnitřní dveře pro 
zvukovou a tepelnou izolaci. Dále byla natřena  okna, opraveny dva nefunkční okapy na 
budově, upraven svod dešťové vody, vybudováno nové schodiště před budovou a další drobné 
úpravy. Byl zakoupen notebook a fotoaparát pro potřeby vedoucí zařízení. Všechny uvedené 
úpravy a nákup vybavení proběhly v souladu se schváleným dotačním rozpočtem. Pouze 
úprava schodiště a okapů byla financována z dotace LK na úpravu infrastruktury obce. 
Podařilo se navázat či prohloubit kontakt a spolupráci s těmito institucemi: základní a střední 
školy, školská zařízení a obce ve Frýdlantském výběžku, městská policie a nemocnice ve 
Frýdlantě. Průběžně probíhá spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Frýdlant, MUDr. 
Strnadovou, Policií ČR, Pedagogicko – psychologickou poradnou v Raspenavě, Zdravotním 
ústavem se sídlem v Liberci, Krajskou hygienickou stanicí se sídlem  v Liberci, Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou a dalšími. Samozřejmostí je spolupráce s příslušnými pracovníky KU 
LK.  
Ve 2. pol. roku 2005 byly aktualizovány informační letáky, průběžně probíhala propagace 
zařízení v informačních médiích, na info tabulích a přímo v příslušných institucích a 
zařízeních  Frýdlantského výběžku. 
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4) Zpráva o hospodaření za rok  2005  
 

    

POSEC - čerpání 2005 I.pol. 2005 II.pol. 2005 2005 

položka částka částka částka 

mzdové náklady  66 978,50 186 424,00 253 402,50 

cestovní náhrady  0,00 145,00 145,00 

vybavení  817,50 95 070,00 95 887,50 

služby  178 680,60 170 361,00 349 041,60 

režijní výdaje  15 771,70 17 158,00 32 929,70 

CELKEM 262 248,30 469 158,00 731 406,30 

 
 
Rozpočet POSECu na období roku 2005  činil původně 375 tis. Kč. Z toho částka 75 tis. Kč 
byla hrazena z dotace Grantového fondu Libereckého kraje a byla vyčerpána v 1. polovině 
roku. Na období červenec 2005 až červen 2006 byla zařízení poskytnuta finanční podpora 
ze strukturálních fondů EU v rámci programu SROP ve výši 1.142 tis. Kč.  Předpokládaná 
finanční spoluúčast Města Frýdlant na projektu „Rozvoj POSECu“ je 12 % z uznatelných 
nákladů. Prostředky dotace budou na účet Města převedeny po vyúčtování projektu v druhé 
polovině r. 2006.  
 
 
 
5. Hodnocení POSECu jako celku a plány do následujícího období 
 
Rok 2005 byl pro POSEC druhým rokem jeho činnosti, kdy se díky získaným dotacím zvýšila 
kvalita i pestrost služeb. 
Smysl existence zařízení, jehož posláním je služba občanům v obtížné životní situaci nebo 
stavu, je průkazný a opodstatněný. Zájem o zařízení roste a s ním i využívání programů, které 
jsou frýdlantské veřejnosti nabízeny. 
Do budoucna bude nutné zvážit formu existence a způsob financování. 
 
 
Úkoly pro další období:  
 

§ stabilnější finanční zajištění stávajících programů. Průběžné vyhledávání dalších 
možností pro získání finančních prostředků 

 
§ působení v oblasti prevence – besedy, semináře, projekty, setkávání školních 

metodiků prevence, akce propagující zdravý životní styl, ochranu zdraví, společenské 
a právní povědomí, spolupráce s obdobně zaměřenými zařízeními, se zdravotnickými 
zařízeními… 

 
§ plošná propagace POSECu v obcích a ve všech zařízeních Frýdlantského výběžku 

s potenciálními klienty (webové stránky obcí, obecní tiskoviny, distribuce 
propagačních materiálů..) 

 
§ úprava webových stránek ve spolupráci s IT, výroba propagačních materiálů 
 
§ vytvoření loga POSECu  
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§ provedení drobných stavebních úprav prostor užívaných POSECem (odstranění 
vlhkosti a plísně na zdivu ve vnitřních prostorách, zabudování protihlukových dveří – 
MACEF, vymalování, WC pro klienty a personál?) 

 
 
 
Zpracovala: Ing. Jitka Sochová, vedoucí POSECu 

Frýdlant, 16.02.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEC, projekt Města Frýdlant, Poradní a setkávací centrum pro lidi nacházející se 
v obtížné životní situaci nebo stavu, provoz na nám. T. G. M. 74, FRÝDLANT,  IČ 262 781 

Vedoucí POSECu Ing. Jitka Sochová, tel. 482 311 302 nebo 482 464 069, 606 503 729 
posec@mu-frydlant.cz, www.frydlantvc.cz/posec 

mailto:posec@mu-frydlant.cz
http://www.frydlantvc.cz/posec

