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********************************************************* 
 
 

M�sto Frýdlant v rámci projektu  
Rozvoj Poradního a setkávacího centra 

po�ádá  
 
 
 
 
 

 

m�stskou konferenci na téma 
 

 
NA SV�J PROBLÉM NEMUSÍŠ BÝT 

SÁM! 
 

v úterý dne 16. kv�tna 2006 od 9.00 do 15:30 hod 
 

v konferen�ním sále Domova mládeže St�ední školy 
hospodá�ské,  

B�líkova 1387, FRÝDLANT. 
 

 
Poskytovatelé sociálních služeb ve Frýdlantském výb�žku, p�íp. v 
Libereckém kraji, p�edstavují své programy ur�ené pro lidi 
v obtížné situaci.  
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P r o g r a m  k o n f e r e n c e :  
 
 
 8:45 – prezence 
 
 9:00 –  zahájení 
 
 9:05 –  úvodní slovo: starosta M�sta Frýdlant Jind�ich Wurm 
 
 9:10 – 12:50  p�ísp�vky p�ednášecích: 
 
9:10 –  9:25 
 Ing. Dan Ramzer, St�ední škola hospodá�ská Frýdlant: Význam 

st�edoškolského vzd�l�lávání, prost�edí a aktivity na St�ední škole 
hospodá�ské Frýdlant. 

 
9:25 –  9:40 
 Mgr. Jana K�i�ková,  St�ední škola hospodá�ská Frýdlant: Cesta do 

Shamaly - první projekt prevence, po n�mž následovaly další. O 
programech, které v rámci prevence realizujeme na St�ední škole 
hospodá�ské.  

 
9:40  –  9:45 
 Ku�erová Helena, Odbor sociálních v�cí M�Ú Frýdlant: Co zajiš�uje 

ú�ad III. stupn� -v sociální oblasti pro ob�any na Frýdlantsku. 
 
9:45 – 10:00 
 Dušan Václaví�ek, Odbor sociálních v�cí M�Ú Frýdlant: Sociáln� 

právní ochrana d�tí. Organiza�ní schéma odd�lení SPOD M�Ú Frýdlant, 
kapitoly ze zákona SPOD ve vztahu k rodi��m, školám a zdravotním 
za�ízením. Novinky v novele zákona SPOD. 

 
********************************************************* 

 
10:00 – 10:15 
 Por. Vlasta Suchánková, Okresní �editelství P�R Liberec: Informace o 

bezpe�nostní situaci na Frýdlantsku. 
 
10:15 – 10:30 
 Ppor. Šárka Tischerová, Preventivn� informa�ní skupina P�R Liberec: 

Zpráva o �innosti PIS P�R. Nápl� �innosti na Liberecku, problematika 
prevence kriminality. 
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10:30 – 10:45 
 Ing. Jitka Sochová, Poradní a setkávací centrum, M�Ú Frýdlant: 

POSEC v síti sociálních služeb -  nabízené služby pomoci ob�an�m 
Frýdlantského výb�žku, statistické údaje z výro�ní zprávy 2005. �innost 
POSECu v roce 2006.  

 
10:45 – 11:00 
 Lenka D�dková, Socioterapeutické centrum Liberec: Centra pro duševn� 

nemocné – šance pro lidi s duševním onemocn�ním. Možnosti návratu do 
spole�nosti z izolace a znovuzískání pracovních zkušeností a dovedností 
p�i pracovní rehabilitaci. 

 
11:00 – 11:15 
 V�ra Šístková, Ob�anské sdružení „D“: Ob�anské poradenství aneb 

ukázka spolupráce místní samosprávy s neziskovou organizací. Smysl a 
výsledky ob�anského poradenství ve Frýdlantském výb�žku za dva roky. 
Jaké p�ínosy pro obec má spolupráce samosprávy a neziskového sektoru. 

 
11:15 – 11:30 
 Mgr. Igor Pavel�ák, Poradenská a lektorská �innost: „Jak jsme zaseli.“ 

Vytvo�ení prostoru v POSECu p�ineslo nové možnosti pro �ešení 
obtížných životních situací lidí z Frýdlantského výb�žku. 

 
11:30 – 11:45 
 Lucie Plíšková, K-centrum Liberec: Informace o K-centru Liberec a o 

práci terénních pracovník� ve Frýdlantském výb�žku. 
 
11:45 – 12:00 
 MUDr. David Adame�ek, Terapeutická komunita pro drogov� závislé 

Nová Ves: „Perníková chaloupka.“ Na cest� z Chrastavy do Frýdlantu 
stojí d�m, do kterého už dev�t let dobrovoln� p�icházejí mladí lidé �ešit 
svoji neúnosnou situaci. V tom dom� pak zjiš�ují, že �ešit situaci znamená 
zm�nit sebe a že na tuto zm�nu �lov�k nesta�í sám.   

 
12:00 – 12:15 
 Ing. Stanislav Jäger, Tima Liberec, s.r.o.: Komunitní plánování 

sociálních služeb na Frýdlantsku. 
 
12:15 – 12:30 
 Eva Crhová, Domov „U Spasitele“: Prezentace Domova diakonie a misie 

C�SH „U Spasitele“ – za�ízení pro staré ob�any a dosp�lé ob�any 
s mentálním postižením. 

 
********************************************************* 
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12:30 – 12:45 
 Jana Šmidrkalová, D�m d�tí a mládeže Nové M�sto pod Smrkem: 

Projekty DDM  Nové M�sto pod Smrkem, projekt ORSEJ. 
 

 
12:45 – 13:30   p�estávka na ob�d 
 
13:30 – 13:45 
 Mgr. Jarmila Kozáková, Manželská a p�edmanželská poradna Liberec, 

POSEC: Specifické výchovné problémy v rodinách. Nové zkušenosti 
d�tského a rodinného psychologa. 
 

13:45 – prezentace studentských prací, promítání filmových zpráv o d�ní 
 ve Frýdlantském výb�žku z r. 2005  

 
14:00 –  workshop 

 I. skupina: Mgr. Alena Švejdová – „Naše d�ti na ulici,  trojúhelník: 
rodi�e –   d�ti – instituce“ 
 II. skupina: Mgr. Igor Pavel�ák – „Pro� dít� n�kdy z rodiny 
p�ed�asn�   
 odchází a jindy odejít nechce .“ 
 

15:20 – shrnutí, pod�kování a záv�r 
 
 
P�ihlášky prosím pošlete nejpozd�ji do �tvrtka dne 11. kv�tna 
2006 poštou, faxem nebo e-mailem na adresu: M�Ú Frýdlant  
 Ing. Jitka Sochová   
 nám. TGM 37   
 464 13  FRÝDLANT  
fax. 482 312 053, mailto:posec@mu-frydlant.cz . 
 

Informace ke konferenci  Ing. Jitka Sochová, tel. 482 311 302 
 
Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpo�tu projektu Rozvoj Poradního a 
setkávacího centra. 
 
 

Projekt Rozvoj Poradního a setkávacího centra je financován ze 
strukturálních fond� Evropské unie, ze státního rozpo�tu a 

z rozpo�tu M�sta Frýdlant. 


