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POSEC                                
 

Výroční zpráva za rok 2007 
 
 
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. 

 
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 
- nový realizátor Most k naději, o.s.  
- primárně se jedná o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užívaním 

drog, tj. výměna injekčního materiálu, předávání informací o možnostech léčby 
závislosti a o provedení testů HIV a HCV. 

- v průběhu období došlo ke změně terénních pracovníků, od srpna 2007 dojíždí na 
Frýdlantsko dva až tři TP z Mostu 1 x týdně.  

- podařilo se kontaktovat 15 nitrožilních uživatelů drog. 
- nejrozšířenější drogou v regionu je pervitin, alkohol a marihuana. Alkohol a 

marihuanu, jako snadno dostupné drogy, konzumuje podstané množství nezletilých. 
V listopadu 2007 prošlo K-centrum v Liberci, součást Mostu k naději certifikací. 
Doporučení: striktní kontrola dodržování legislativy upravující prodej alkoholu a  
 tabákových výrobků 
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Poradenství pro dospívající a dospělé 
- realizátor Mgr. Igor Pavelčák 
- klienti s dlouhodobými problémy, převažuje rodinná a partnerská problematika, 

následuje problematika závislostí.  
- konzultací využily učitelé škol Frýdlantského výběžku (gymnázium, SŠH, ZŠ ve 

Frýdlantě, Višňové, Raspenavě, Novém Městě p. Smrkem) a zaměstnanci DD. 
- 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, s Občanskou poradnou. 
- klienti ve velké míře využívali konzultací po telefonu a e-milem mimo provozní 

hodiny v POSECu. 
- poptávka po poskytované službě převyšovala možnosti nabídky. 
Jako dostačující se jeví navýšení rozsahu poskytovaných služeb z 220 hod./rok na  
300 hod./rok. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
- bylo realizováno 129 osobních konzultací, 1 týmová konzultace (ZŠ), 1 konzultace 

s ředitelem a vychovatelkou DD, 18 telefonických konzultací. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf vývoje využívání poradenství 

rodinného psychologa

34
44 49 53

69

111 114
129

2004 2005 2006 2007

počet klientů

počet
osobních
konzultací

Graf vývoje poradenství pro dospívající a 

dospělé

15
35 44 5055

125 119
139

2004 2005 2006 2007

počet klientů

počet
konzultací



 3 

 Občanská poradna 
- realizátor  „D“- o. s., člen Asociace občanských poraden, 
      kontaktní osoba a poradce Jan Samšiňák. 
- poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní, bydlení,  lidských práv, 

správního řádu, ochrany spotřebitele, mezilidských a majetkoprávních vztahů. 
- nejčastěji řešená problematika byla z oblasti právního systému  a právní ochrany, dále 

rodinné vztahy a bydlení. 
- záznamy o poskytnutém poradenství  vedeny dle jednotné metodiky členů AOP. 

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

slabých rodin s vyškoleným dobrovolníkem. 
- v I. polovině roku 2007 se scházely dvě dvojice, které byly vytvořeny v předchozím 

roce. Jako dobrovolníci v programu pracovali studenti SŠH Frýdlant. 
- na podzim 2007 proběhl na středních školách ve Frýdlantě nábor dobrovolníků. Zájem 

o tuto činnost projevilo osm studentů gymnázia, kteří v lednu 2008 absolvují 
psychosociální výcvik. 

- v prosinci 2007 byl znovu osloven dětský domov ve Frýdlantě, s nímž byla navázána 
plodná spolupráce již před dvěma lety. Klientům dětského domova tento náš program 
v uplynulých letech velmi prospíval a děti se těší na začlenění do programu. 

 
              
Klub duševního zdraví 
- realizátor:   
  I. pol. 2007 - STC Liberec (CSS LK), vedoucí programu Mgr. Dalibor Šilhavý 
 II. pol. 2007 - Petra Sasová 
- 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 navštěvovalo 8 klientů. 
- program zahrnuje i terénní péči u klienta doma - 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. STC zrealizovalo 
resocializační pobyty ve Vyšných Ružbachách a v Janově n. Nisou. 
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Aktivity POSECu – volné programy 

 
Setkání školních metodiků prevence v POSECu dne 20. února 2007 se zabývalo tématem 
trestné činnosti nezletilých. 
Problematikou šikany a záškoláctví na frýdlantských školách se zabývala schůzka ředitelek 
frýdlantských základních a speciálních škol se starostou Města Frýdlant. Akce se účastnili 
zástupci městské a státní policie, SPOD MěU Frýdlant. Byly jasně definovány výstupy 
z jednání. 
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 87 zájemců z Frýdlantského výběžku.  
Dne 6. června 2007 uspořádal POSEC v sále městského kina ve Frýdlantě odbornou 
přednášku s názvem Strategie školy v boji proti násilí. Akce, která byla určena pedagogům, 
sociálním pracovníkům a dalším zájemcům z celého Frýdlantského výběžku, se zúčastnilo 90 
zájemců. Posluchači si z akce kromě shrnutí poznatků a nových zkušeností odnesli metodické 
listy – návody k průzkumu sociálních vztahů ve třídě, kterými se ve své pedagogické činnosti 
mohou inspirovat a nabídku pomoci při řešení šikany na škole ze strany přednášejícího 
docenta Bohumila Stejskala. 
Téměř třicet pedagogů škol Frýdlantského výběžku se sešlo 30. října na  praktickém semináři 
s názvem Prevence konfliktů ve třídě aneb jak využít třídnickou hodinu. POSEC 
uspořádal tuto akci ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Liberci. 
 
 
Další činnost v roce 2007 
  
V únoru se POSEC prezentoval na konferenci „Lidé a organizace při a po mimořádných 
událostech aneb pomáháme spolu?“,  pořádané občanským sdružením ADRA a HZS LK. 
V březnu byla podána žádost o dotaci z Grantového fondu LK na činnost SSP Frýdlant, 
výsledkem žádosti bylo získání dotace ve výši 40 tis. Kč. 
Od dubna mohou zdravotně postižení občané Frýdlantského výběžku a jejich rodiny využívat 
služeb Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Vždy druhý čtvrtek v měsíci je 
v POSECu poskytováno sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené.  
Na zadání KU LK vypracoval Mgr. Radimecký studii drogové scény v LK (Analýza drogové 
scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji). Studie byla prezentována v květnu na 
krajské konferenci. Autor kladně hodnotí služby poskytované POSECem a jejich rozsah. 
 
K 1. červenci 2007 bylo Poradenství rodinného psychologa zaregistrováno jako oficiální 
sociální služba dle zákona 108/2006, Sb. do registru sociálních služeb MPSV ČR. Registrace 
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byla předpokladem pro podání žádosti o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV na rok 2008, 
která byla podána v září 2007. 
O finanční podporu činnosti POSECu byly v roce 2007 požádány Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové, Nadace Syner, Nadace Euronisa, Město Frýdlant, Rubidia, s.r.o. a dvě místní 
soukromé firmy.  
 
 
Zpráva o hospodaření 
 
Zajištěné finanční prostředky na činnost POSECu v r. 2007: 

627 tis. Kč = 300 tis. Kč • rozpočet Města Frýdlant 
  60 tis. Kč • azylanti 
 243 tis. Kč • dotace MPSV 
 20 tis. Kč • dotace GF LK 
 4 tis. Kč • fond starosty 
 
Čerpání rozpočtu POSECu           

v roce 2007 
částka v Kč 

Mzdy  332 397,00 
Odvody z mezd 116 339,00 
Nákup služeb 186 000,00 
Služby telekomunikací 11 553,00 
BHF - teplo, voda, elekřina 12 800,00 
Nákup materiálu 507,50 
Jízdné - služení cesty 1 260,50 
Vzdělávání 1 080,00 
Přednáška o šikaně - DPP 4 000,00 
Poštovní služby 25,00 
Bankovní poplatky 60,00 

Celkem 666 022,00 
 
Upravený rozpočet POSECu na rok 2007 činil 669 tis. Kč. 
 
 
Úkoly do následujícího období 
 
Ze strany klientů nadále trvá tendence stoupajícího zájmu o poskytované služby. Kapacitní 
možnosti jednotlivých programů jsou limitovány finančními možnostmi zařízení. Cílem je 
získat potřebné finanční prostředky ve výši, která umožní uspokojit potřeby klientů. 
Následující období přinese příležitost získat významnou finanční podporu ze 
strukturálních fondů Evropské unie na období do roku 2013.  
Naléhavým úkolem je dopracování standardů kvality vyplývající ze zákona 108/2006, Sb. 
V prosinci 2008 proběhne prezentační akce POSECu, a to při příležitosti pátého výročí 
působení zařízení.  
 
 
Ing. Jitka Sochová, vedoucí projektu POSEC 
únor 2008 


