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Úvodník 
 
Poradní a setkávací centrum - projekt Města Frýdlant je místem pro setkávání odborné 
i laické veřejnosti nejen nad tématy sociálně patologických jevů a primární prevence, ale 
i nad problémy každodenního života. 
Zařízení anonymně, diskrétně a bezplatně nabízí odborné služby poradenství občanům 
Frýdlantského výběžku s důrazem na nastartování pozitivních změn. 
 
 
Cíle projektu 
- 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 
Frýdlantského výběžku, 

- vyvíjet aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
 
 
Pevné programy poradenství  

Terénní program pro uživatele drog 
- realizátor K–centrum Liberec (CSS LK)  
- zajišťuje výměnu injekčního materiálu a předává  informace o možnostech léčby 

závislosti, o snižování zdravotních a sociálních rizik uživatelů drog, o provedení testů 
HIV a HCV a o šíření infekčních nemocí; spolupracuje s lékárnami ve Frýdlantském 
výběžku. 

- od února dva noví terénní pracovníci, působili 2 x týdně odpoledne na pravidelných 
místech. Nepodařilo se udržet stávající klientelu, po březnových zátazích PČR proti 
dealerům drog ve Frýdlantě panuje nedůvěra. 

- proběhla rozsáhlá informační kampaň, bylo kontaktováno 138 osob při 205 
kontaktech.  

- klienty jsou osoby zneužívající pervitin a marihuanu. 
- od prosince 2006 opět běží výměna injekčního materiálu. 

http://www.euronisa.cz/homepage.asp
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Od ledna 2007 bude TP využívat služeb indigentních terénních pracovníků 
(stabilizovaní, proškolení uživatelé drog). Frekvence TP se od téhož data zdvojnásobí 
(4 x týdně). 
 
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradenství pro dospívající a dospělé 
- realizátor Mgr. Igor Pavelčák 
- klienti s dlouhodobými problémy (závislosti – drogy, alkohol, kouření, gambling, 

deprese, stres, anorexie, násilí…)  
- v I. pol. 2006 výrazně převládající problematikou drogy, ve II. pol. 2006 rodinná 

problematika, partnerské vztahy.  
- probíhala aktivní spolupráce se školami, se zařízeními a institucemi poskytujícími 

sociální a lékařské služby a Policií ČR. 
- pokračovala spolupráce s  K-centrem v Liberci při péči o klienty a jejich rodinné 

příslušníky (skupina pro rodiče naplněna převážně klienty z frýdlantska). 
- častá spolupráce s Mgr. Kozákovou (intervize), s Občanskou poradnou, s MACEFem. 
- klienti hojně využívali konzultací po telefonu mimo provozní hodiny v POSECu. 
- časový prostor poradenství se jeví jako nedostatečný. 
Cílem je přizpůsobení nabídky poptávce.  Jako dostačující se jeví navýšení rozsahu 
poskytovaných služeb z 220 hod./rok na  300 hod./rok (tzn. poradenství 3x měsíčně). 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poradenství rodinného psychologa  
- realizátor Mgr. Jarmila Kozáková 
- vztahové a výchovné problémy v rodině, které doléhají na děti (rozvod, psychické a 

fyzické násilí v rodině, výchovné problémy…). 
- nadále probíhala spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí - SPOD MěÚ 

Frýdlant, Pedagogicko-psychologické poradny v Raspenavě, s pedagogy ZŠ a SpŠ. 
- uskutečněny dva výjezdy do PPP Raspenava, na žádost soudu vypracován odborný 

posudek na klienta POSECu. 
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- občané Frýdlantu tvořili 75 % klientely. 
- klienti v hojné míře využívali možnost telefonické konzultace – v počtu 68 + mimo 

provozní hodiny v POSECu, 2 konzultace písemné,. 
- ve II.pol. roku poradenství přesunuto ze čtvrtka na pondělí. Důvodem byla snaha 

vyhovět požadavkům klientů o konzultace v pozdějších odpoledních hodinách (do 
18:00 hod). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanská poradna 
- realizátor  „D“- občanské sdružení, člen Asociace občanských poraden (dále AOP), 
      kontaktní osoba Jan Samšiňák, Věra Šístková 
- poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní, bydlení,  lidských práv, 

správního řádu, ochrany spotřebitele, mezilidských a majetkoprávních vztahů. 
- v hodnoceném období byl zaznamenán mírný nárůst klientů a dotazů. 
- nejčastěji řešená problematika byla z oblasti právního systému  a právní ochrany, dále 

rodinné vztahy a bydlení. 
- 64% klientů OP tvořily ženy, průměrný věk klienta byl 44,6 roku. 
- záznamy o poskytnutém poradenství  vedeny dle jednotné metodiky členů AOP. 
- OP v POSECu vždy ve čtvrtek od 15:00 do 17:45 hod., další tři hodiny týdně 

představuje příprava poradce, vyhledávání a zpracování dat. 
 

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

slabých rodin s dobrovolníkem. 
- jako dobrovolníci v programu pracovali studenti Gymnázia Frýdlant a SŠH Frýdlant, 

kteří prošli psychologickým vyšetřením a odborným výcvikem. 
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Graf vývoje využívání Klubu duševního zdraví
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- nábor dětských klientů - „litlíků“ probíhal ve spolupráci s Odborem sociálních věcí – 
SPO MěÚ Frýdlant, Dětským domovem Frýdlant a dětskou psycholožkou  

 Mgr. Kozákovou. Bylo vytipováno 9 dětských klientů. 
- v roce 2006 ve výsledku pracovalo šest dvojic, které se scházely vždy jednou týdně.               
  
Klub duševního zdraví 
- realizátor STC Liberec (CSS LK), vedoucí programu Mgr. Dalibor Šilhavý 
- nízkoprahový klub pro lidi s duševním onemocněním, především z okruhu psychóz. 
- cílem je pomoci těmto lidem v tíživých životních situacích, umožnit jim vzájemné 

setkávání se a využití volného času, trénink sociální interakce a řešení krizových 
situací. 

- KDZ využívalo 8 klientů, terénní péči využívali 4 klienti. 
- klienti využívali možnosti individuálních konzultací. 
- spolupráce s MUDr. Strnadovou, psychiatrií Liberec a PL Kosmonosy (info o 

klientech). 
- s klienty proběhly výlety do okolí Frýdlantu (Hejnice, Jindřichovice, N. Město p. S., 

Lázně Libverda). Byly uspořádány výlety na festival Mezi Ploty v Bohnicích, 
zahraniční cesta do Zittau a Gerlitz (setkání s lidmi s obdobného zařízení), 3 
rehabilitční pobyty a kulturní akce v Hejnicích. 

- výtěžek uskutečněné veřejné sbírky nadace EURONISA „Pozvedněte slabé“ byl 
použit na rozšíření terénní péče v rámci KDZ. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Aktivity POSECu – volné programy 
Výsledkem jednání s ředitelem Gymnázia Frýdlant  
Aloisem Holasem na začátku roku a následné spolupráce je návrh 
loga POSECu, které vypracovali studenti  gymnázia pod vedením  
PaedDr. Hrdinové (viz. obr.). Tento návrh byl použit na titulní 
straně reprezentačního materiálu POSECu. 
 

 
 

Setkání školních metodiků prevence v POSECu uskutečněná ve dnech 21. března,  
18. dubna a 5. prosince se zabývala  jednak šikanou na základních školách, kdy ppor. 
Tischerová z PIS PČR Liberec prezentovala film o šikaně dětí na školách. Další setkání 
metodiků s MUDr. Sochorovou z KHS se sídlem v Liberci mělo za účel informovat o infekci 
HIV/AIDS, jejím přenosu, prevenci a aktuální situaci v Libereckém kraji. Prosincová schůzka 
zprostředkovala aktuální informace o vzdělávacím programu pro školní metodiky prevence. 
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Tradičně u příležitosti Světového dne zdraví uspořádal POSEC ve spolupráci s VZP akci 
s názvem „Den zdraví“ ve Frýdlantě. Možnosti bezplatného měření krevního tlaku, tělesného 
tuku a hladiny cholesterolu v krvi využilo 86 občané Frýdlantského výběžku. Z časových 
důvodů nebylo možné uspokojit všechny zájemce o měření. 
Čtyři rodiny využily nabídky práce s keramickou hlínou za účasti dětské psycholožky  
Mgr. Kozákové a zúčastnily se akce „Začarovaná rodina“ v  sobotu 22. dubna a dále 4. a 
20. května. Tato akce proběhla jako připomínka Mezinárodního dne rodiny. 
Vyvrcholením dvouměsíčních příprav bylo uspořádání konference Města Frýdlant s názvem 
„Na svůj problém nemusíš být sám!“dne 16. května, které se zúčastnilo 50 zájemců. Cílem 
akce bylo prezentovat stávající poskytované služby ve Frýdlantském výběžku, případně 
upozornit na služby chybějící. 
Červnová akce „Hliněná dílna“ s arteterapeutkou Mgr. Křičkovou, určená mládeži ohrožené 
sociálně patologickými jevy, byla vyústěním malého projektu na Střední škole 
hospodářské ve Frýdlantě. V první fázi byl projekt cílený na pedagogy školy formou dvou 
supervizích seminářů s Mgr. Pavelčákem. Účastníci kladně hodnotily přínos takového 
setkávání z hlediska osobnostního i profesního růstu.   
Sdílení nepohod týkajících se práce učitele, řešení problémů šikany, drog, kouření, alkoholu, 
vulgarity, vztahových a dalších problémů nabízí školní supervize, které proběhly v POSECu 
ve třech termínech. 
Na závěr roku se sešli realizátoři programů v POSECu s představiteli města, aby zhodnotili 
uplynulý rok. 
 
 
Další činnost 
U firmy Toscani byly dotištěny stávající info letáky POSECu určené klientům a vyroben nový 
reprezentační materiál. 
Pro potřeby POSECu byla zakoupena tiskárna, pořízeny protihlukové dveře a vymalována 
konzultovna. 
V průběhu pololetí byly vypracovány dvě průběžné monitorovací zprávy a závěrečná zpráva 
týkající se projektu Rozvoj Poradního a setkávacího centra podpořeného Evropskou unií. 
Projekt byl k 30. červnu 2006 úspěšně zakončen a následně profinancován. 
Byl vypracován projekt k Nadaci EURONISA, na jehož základě byl ze strany nadace 
poskytnut finanční dar ve výši 5 tis. Kč na program Poradenství rodinného psychologa.  
Výsledkem spolupráce s agenturou Tima Liberec je Průvodce sociálními službami  
Frýdlantského výběžku v tištěné i elektronické podobě a Podklady pro komunitní plán 
sociálních služeb ve Frýdlantském výběžku (viz. webové stránky města). 
V srpnu a v září 2006 byly podány dva projekty zaměřené na finanční zajištění provozu 
POSECu v dalším období. Projekty směřovaly k MPSV ČR a do EU (SROP). 
V rámci vzdělávání se vedoucí POSECu zúčastnila semináře MMR „Jak úspěšně čerpat 
dotace EU?“. Dále absolvovala kurz “Zpracovatel projektu“, seminář VCVS ČR „Asertivní 
zvládání emočních situací“, kurz „Zvládání agresivních klientů“ a „Zvládání obtížných 
klientů“. Rovněž pracovala ve dvou pracovních skupinách Protidrogové komise Rady 
Libereckého kraje, ve skupině Léčby a resocializace a Koordinace.  
V době mimo poskytovaná poradenství zařízení navštívilo 179 klientů a bylo evidováno 126 
telefonátů klientů. 
 
Co se nepodařilo 
Nepodařilo se uskutečnit akci plánovanou v souvislosti se Světovým dnem bez tabáku 
připadající na 31. května. Proběhla předběžná jednání. Akce měla proběhnout v součinnosti 
s KHS se sídlem v Liberci, PIS PČR v Liberci, Městskou policií Frýdlant, Nemocnicí 
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Frýdlant, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a dalšími zainteresovanými institucemi v nově otevřeném 
DDM Frýdlant. Snahou bude tuto akci uspořádat aktuálně v příštím roce. 
  
 
Zpráva o hospodaření  

 

POSEC - čerpání 2006 

položka částka 

mzdové náklady, OON a odvody 
celkem 

489 677,00 

cestovní náhrady celkem 3 144,00 

vybavení celkem 53 171,50 

služby celkem 398 945,00 

režijní výdaje celkem 40 160,00 

CELKEM 985 097,50 

 
V I. pol. 2006 byl provoz POSECu hrazen 80% EU a 8% ze státního rozpočtu. Darem ve výši 
5 tis. Kč přispěla Nadace EURONISA. Ostatní náklady byly hrazeny z  rozpočtu Města 
Frýdlant. 
 
 
Hodnocení a úkoly do následujícího období 
Rok 2006 je pro POSEC čtvrtým rokem jeho činnosti. Díky získaným dotacím se zvýšila 
kvalita i pestrost služeb. Zájem o zařízení ze strany klientů má stoupající tendenci. 
Na II. pololetí roku se nepodařilo zajistit finanční podporu zařízení z jiných zdrojů. 
 
Úkoly pro další období:  
§ vícezdrojové a dlouhodobější finanční zajištění zařízení,  
§ prohlubování  informovanosti lidí ve Frýdlantském výběžku o poskytovaných 

službách, 
§ přizpůsobení nabídky služeb poptávce ze strany klientů – navýšení počtu 

provozních hodin poradenství tam, kde poptávka převyšuje nabídku, 
§ úpravy vnitřních prostor POSECu vedoucí ke zvýšení komfortu poskytovaných 

služeb (odstranění vlhkosti a plísně zdiva). 
 
 
Zpracovala: Ing. Sochová 
Únor 2007 


