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POSEC                                

Průběžná zpráva za I. pol. 2008 

 
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 formou šesti pevných programů s důrazem na nastartování pozitivních 
změn. 
 

Pevné programy poradenství  
Terénní program pro uživatele drog 
- realizátor Most k naději, o.s.  
- 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. 

- v průběhu období došlo ke změně terénních pracovníků, byl rozšířen rozsah služby: 
TP působili 4 dny v týdnu na Frýdlantsku. 

- realizováno 86 kontaktů s 36 klienty, v rámci výměnného programu vydáno 3 219 

nových jehel a sebráno 3 670 použitých jehel. 
- do programu zapojeni indigentí terénní pracovníci. 
- klienty byly osoby zneužívající pervitin a marihuanu. 
Vzhledem k přítomnosti středních škol a internátu je ve Frýdlantském regionu velké 
množství nezletilých, kteří pravidelně konzumují snadno dostupné drogy – alkohol a 
marihuanu. Doporučena kontrola dodržování zákona o prodeji tabákových a 

alkoholických výrobků. 
                       
Poradenství pro dospívající a dospělé 
- realizátor Mgr. Igor Pavelčák 
- klienti s dlouhodobými problémy, převažovala rodinná a partnerská problematika, 

obtíže s dětmi, následně problematika závislostí. Mezi klienty převažovaly ženy, též 
rodinné konzultace. 

- realizováno 90 konzultací s 31 klienty.  
- klienti využívali možnosti konzultace po telefonu či e-milem mimo provozní hodiny 

v POSECu v počtu min. 3 x týdně. 
- poptávka tradičně převyšovala možnosti nabídky. 

 

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

psychické a fyzické násilí v rodině, školní a výchovné problémy). 
- realizováno 101 osobních konzultací s 44 klienty a 21 telefonických konzultací. 
- na provoz služby  získána na rok 2008 dotace MPSV ČR ve výši 100 tis. Kč a nadační 

příspěvek Nadace EURONISA ve výši 5 tis. Kč. 
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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. 
- realizováno 60 konzultací s 55 klienty, konzultace prostřednictvím e-mailu využilo 

5 klientů. 
- v hodnoceném období zaznamenán převis poptávky, který nebylo možné uspokojit. 

Klienti byli odkazováni do poradny v Liberci. Často také klienti vyžadovali okamžitou 
pomoc (OP v POSECu pouze ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod.) 

 
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 dobrovolníkem. 
- jako dobrovolníci v programu pracovali studenti Gymnázia Frýdlant, kteří prošli 

psychologickým vyšetřením a odborným výcvikem. 
- pokračovala spolupráce s Domovem dětí ve Frýdlantě 
- v hodnoceném období se scházelo a pracovalo 6 dvojic. 
         
Klub duševního zdraví 
- realizátor Petra Svatoňová, poradenská činnost rozvoje osobnosti    
- 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. 

- do činnosti klubu se zapojilo 7 klientů, z toho 4 stálí, 3 klienti využívali terénní péči u 
klienta doma. 

- klienti využívali možnosti individuálních konzultací. 
- spolupráce s MUDr. Strnadovou, psychiatrií Liberec a PL Kosmonosy (info o 

klientech). 
 

Aktivity POSECu – volné programy 
V dubnu 2008 se v POSECu setkali školní metodici prevence se zástupci Policie ČR a 
oddělení sociálně právní ochrany dětí a hovořili o kompetencích policie, školy a obce při 
řešení sociálně patologických jevů na půdě školy a mimo školu. 
Tradičně u příležitosti dubnového 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 89 zájemců z Frýdlantského 
výběžku. Kromě měření tělesného tlaku, tuku a hladiny cholesterolu zájemci využili možnosti 
konzultace s přítomným lékařem o účincích léků, které se při nesprávném užívání mohou stát 
drogou. 
V červnu 2008 proběhlo ve Frýdlantě druhé kolo projektu KADEMF zaměřeného na kouření 
a pití alkoholu dětmi a mládeží ve věku od 14 do 18 let.  Průzkum byl proveden dotazníkovou 
formou mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků škol středních, dále mezi rodiči 
těchto žáků, prodejci tabáku a alkoholu a veřejností. Celkem bylo distribuováno 2 144 
dotazníků. Výsledky KADEMFu budou prezentovány po zpracování ve druhé polovině roku 
2008. 
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Významné události  
Na počátku roku 2008 poskytla s.r.o. Rubidea CZ finanční dar ve výši 9 tis. Kč na činnost 
POSECu. V únoru proběhla v POSECu porada realizátorů jednotlivých programů se zástupci 
Města Frýdlant. Mimo hodnocení činnosti v roce 2007 se zamýšleli nad možnostmi 
zkvalitnění a zpestření služeb nabízených klientům. 
V březnu byla podána žádost o dotaci z Grantového fondu LK na podporu Poradenství 
rodinného psychologa ve výši 120 tis. Kč. Žádost nebyla podpořena. 
Proběhlo jednání s vedením Intervenčního centra v Liberci o rozšíření jejich služeb do 
Frýdlantského výběžku od září 2008 v prostorách POSECu. Intervenční centrum nabízí 
pomoc osobám ohroženým domácím násilím. 
Občanské sdružení „D“ nabídlo POSECu  možnost realizace poradny pro oběti trestných činů. 
Jedná se o registrovanou sociální službu. Tato nabídka bude uvážena. 
 

Hodnocení a úkoly do následujícího období 
K dnešnímu dni se nepodařilo pokrýt celkový rozpočet POSECu na tento rok. Odhadovaný 
deficit rozpočtu činní 350 tis. Kč.  
S ohledem na možné finanční zdroje a možnosti zřizovatele je nutné do budoucna přehodnotit 
formu existence zařízení, rozsah služeb a jejich případné zpoplatnění směrem ke klientům.  
 
 
 
 
Zpracovala:  Ing. Jitka Sochová 
Dne:  10. července 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          RUBIDEA CZ, s.r.o. 

http://www.euronisa.cz/homepage.asp

