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...Rok 2005...

… ohlédnutí za minulým rokem přinesl mnohé změny, hlavně pak tu, že i nadále nám 
jsou malé šaty. Kapacita Občanské poradny nestačí narůstajícímu počtu klientů, kteří 
se na nás obrací. 
Nezbývalo nám, než-li hledat prostory za smluvní ceny, ačkoliv toto s sebou neslo 
mnohem vyšší nároky na zajištění dostatečného financování pro “D“. Avšak zadařilo 
se a nyní sídlíme v Liberci v ulici Ještědská 58.

V tomto roce jsme nově otevřeli Občanskou poradnu v Hrádku nad Nisou. 

Též jsme v tomto roce začali pracovat na otevření Poradny pro oběti trestných činů a 
otevření Občanské poradny – detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou.

Vstupujeme do roku, který nám přinese mnoho změn a práce, které jak pevně věřím 
přispěje k cílům a poslání naší organizace.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich nezištnou činnost z dobré 

vůle a upřímnou touhu dělat něco pro druhé. Děkujeme za Vaše  nadšení se kterým 

pomáháte.

Děkujeme všem partnerům a spolupracujícím organizacím  za vstřícnost a spolupráci.

V Liberci  31.6.2006  Věra Šístková

       Předsedkyně Rady sdružení



Cíle a činnosti občanského sdružení „D“

Výcviky  a  další  vzdělávání  v telefonické  krizové  intervenci,  krizové  intervenci, 

v komunikačních dovednostech a další vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí, 

dobrovolníků i laické veřejnosti.

Osvětová  a  preventivní  činnost  v sociální  oblasti  zaměřená  na  děti,  mládež  a 

dospělé  formou poskytování  základních  informací  o  pomoci  v krizových  situacích 

formou ediční, mediální a přednáškovou.

Propagace  a  programy  podporující  myšlenku  dobrovolnictví  formou  ediční, 

přednáškovou.  Realizací  vlastních dobrovolnických programů,  kde se dobrovolník 

uplatňuje  v přímé  péči  o  klienty  a  provoz  dobrovolnického  centra  v Liberci  pro 

psychosociální oblast.

Pomoc  a  poradenství  pro  občany  v obtížných  a  krizových  situacích  a  provoz 

Občanské poradny v Liberci, Frýdlantu, Hrádku a Jablonci nad Nisou.



Plán “D“ – občanského sdružení
na rok 2006

1. Finanční a personální zajištění a rozšiřování stávajících
projektů

2. Rozvoj Vzdělávacích programů

3. Projekty ke zvýšení zaměstnavatelnosti občanů a projekty ke zvyšování kvalifikace

4. Otevření Občanské poradny v Jablonci nad Nisou

Naše jednotlivé projekty:

Dobrovolnické centrum 
pro psychosociální a zdravotní oblast

Obracejí se na nás občané, kteří chtějí „něco dělat dobrovolně“, chtějí být prospěšní. Vedeme  
proto databázi dobrovolníků a také organizací. Ve chvíli, kdy se na nás obrátí organizace, která 
má zájem o činnost dobrovolníka, zkontaktujeme je. Tuto činnost děláme z naší dobré vůle.

Rok 2005
Doplňujeme databázi organizací s nabídkou činností pro dobrovolníky.
Doplňujeme databázi  zájemců o roli  dobrovolníka a pokud nenaleznou uplatnění v některém 
z našich programů, informujeme je o dalších možnostech v Liberci.
Umisťujeme 24 dobrovolníků v rámci našich programů. 

Nabízíme  i  užší  spolupráci  spočívající  v proškolení  dobrovolníků  pro  konkrétní  požadavky 
přijímající  organizace,  pomoc  při  sepisování  dohod  o  činnosti  dobrovolníka  v organizaci  a 
supervize  pro dobrovolníky.

  Program dobrovolně koordinuje Věra Šístková
e-mail: d-os@volny.cz



Základní  kurz krizové  intervence

50ti   hodinový výcvikový program určený stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových či 
kontaktních center a dalších  pomáhajících pracovišť, která se při své práci setkávají s klienty v 
krizových situacích. Dále  je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen 
v krizových situacích - též pro studenty humanitních oborů. Obsahem kursu jsou základní pojmy 
krizové  intervence,  etické  a  právní   aspekty.  Kontexty  krize  z  hlediska  krizové  intervence. 
Psychiatrické  minimum.  Práce  s  obtížnými  klienty  (agrese,  panika,  psychóza,  sebevražedné 
tendence). Akutní reakce na stres.  Zneužívání, týrání, domácí násilí. Práce se zármutkem. Tělo 
a krize. Ochrana pracovníka.

Rok 2005
Zrealizovali jsme 2 cyklus  kurzu krizové intervence .
Lektorkami  kurzu  jsou  Mgr.  Vendula  Melanová  a   MUDr.  Marie  Janovská,  která  je  zároveň 
odbornou garantkou.

koordinátorka výcvikových kurzů 
Mgr. Vendula Melanová, tel.: 606 278 103

Přihlášky, informace o kurzu KI:  MUDr. Marie Janovská, tel. 732 784 194

Výcvikový kurz telefonické krizové intervence
akreditovaný Asociací pracovníků linek důvěry ČR

Frekventanti výcviku telefonické krizové intervence (TKI) jsou připravováni pro práci na linkách 
důvěry, ale stále častěji chtějí získat zkušenosti a dovednosti pro práci ve svém stávajícím či 
budoucím zaměstnání.  Výcvik TKI nachází  uplatnění všude tam, kde se pracovníci  setkávají 
s klienty  v panice,  úzkosti,  životní  krizi,  nebezpečí  suicidia  nebo  ve fyzickém či  psychickém 
ohrožení. Výcvik TKI rozšiřuje sociální a komunikační dovednosti, podporuje profesní jistotu při 
zvládání náročných situací, učí zvládat vlastní reakce na zátěž a umožňuje praktická cvičení při 
nácviku řešení modelových krizových situací. 

Rok 2005
Realizace 2 cyklů kurzu.

Občanská poradna Liberec

Obecně o občanském poradenství:
Občanská  poradna  je  instituce  poskytující  informace  a  rady  každému  zájemci  ve  všech 
oblastech se  zaměřením na sociálně  právní  problematiku,  pracovně  právní  vztahy,  bydlení, 
problematiku rodiny, mezilidských vztahů, lidských práv, správního řádu a spotřebitelské rady.
Služby  jsou  bezplatné,  diskrétní  a  nestranné,  proto  občanská  poradna  musí  být 
neziskovou organizací, nemůže být statutárně řízena státem.
V     poradně pracují  dobrovolníci  –  tzn. vybraní a vyškolení  lidé   ,  kteří  poskytují  tuto službu 
zájemcům bez nároku na mzdu (idea pomoci občana občanovi). 
Za odbornost poskytovaných služeb zodpovídá vedoucí poradny, popř. jeho zástupce. Tito dva 
lidé,  popř.  ještě  asistentka  nebo  sociální  pracovnice,   jsou  jedinými  stálými  zaměstnanci  
poradny. S poradnou externě spolupracuje i právník.



Rok 2005
 Poradna je pro klienta otevřena celý týden.
 Školíme skupinu nových dobrovolných poradců.
 Otevřeli jsme kontaktní místo  OP ve Frýdlantu, pro klienty je zde otevřeno každý čtvrtek 

od 15 do 17,45 hodin.
 Nárůst počtu počet klientů převyšuje kapacitu poradny (viz statistika)
 Máme nové prostory v Liberci – ulice Ještědská 58, Liberec 7

 Vedoucí Občanské poradny v Liberci  Věra Šístková

Statistika Občanské poradny za rok 2005
  

Počet nových 
klientů

Počet opak. 
klientů

Počet 
konzultací Počet dotazů

  786 97 883 1314

 
Char. tazatele

Ženy Muži Více 
klientů

Organi-
zace

Průměrný 
věk klien-

ta

počet 510 247 94 7

% 59,44 28,79 10,96 0,82
46,27

 Druh kontaktu
T N D B I A

počet 72 726 5 3 54 0

% 8,37 84,42 0,58 0,35 6,28 0,00

 Úroveň služby
1 2 3 4 O P

počet 59 640 156 2 10 1
% 6,88 74,68 18,20 0,23 1,17 0,12

sociální dávky   37
pojištění    35
prac.právní vztahy a zaměstnanost 102
bydlení    287
rodina    236
majetkoprávní vztahy a náhr.škody 274
finanční a rozpočtová problematika 73
specifické skupiny obyvatel  30
ochrana spotřebitele   38
právní systém a právní ochrana  167

rodina
18%

bydlení
23%

prac.právní vztahy a 
zaměstnanost

8%
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3%
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3%
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6%
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2%

majetkoprávní vztahy a 
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21%
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3%

právní systém a právní 
ochrana

13%



VÝROČNÍ ZPRÁVA
PROGRAMU PĚT P – FRÝDLANT

(2005)

Zřizovatel: „D“ – občanské sdružení Liberec

Kontaktní osoba:  Jan Samšiňák – koordinátor programu Pět P

Působiště:  Poradní a setkávací centrum POSEC
                   Nám. T.G.M. 74, Frýdlant

Kontaktní telefon:  775 077 234 (Koordinátor Jan Samšiňák)

• Program Pět P

Je preventivní volnočasový program, jehož výchozími principy jsou Přátelství, Podpora, 
Prevence, Péče a Pomoc znevýhodněným dětem ve věku 6 – 15 let. Je českou variantou 
celosvětového hnutí BIG BROTHERS AND BIG SISTERS. Program je realizován formou 



individuální roční spolupráce vyškoleného dobrovolníka  a dětského klienta. Scházejí se spolu 
jedno odpoledne v týdnu a náplň jejich schůzek se odvíjí od jejich volby. 

• Průběh programu v roce 2004-2005

Dle standardů Asociace programu Pět P lze realizaci projektu, dle zajištění personálního 
obsazení programu, rozdělit na dvě základní kategorie. Jednak činnost, která vede k získání 
dobrovolníků a jednak postupy, které vedou k zajištění dětských klientů pro program Pět. 
Samotný dohled nad nerušeným průběhem programu je realizován prostřednictvím 
pravidelných supervizních setkání, které se uskutečňují vždy jednou za dva měsíce. 

 Nábor dobrovolníků 2004

V první části realizace programu se směřuje veškerá aktivita k získávání dobrovolníků. 
Ve čtvrtém kvartálu roku 2004 jsme započali s přípravou série přednášek, které se uskutečnily 
na středních školách ve Frýdlantě. Přednášky se odehrály v průběhu standardních vyučovacích 
hodin. Zde bychom chtěli vyzdvihnout bezchybnou spolupráci s výchovnými poradci ze Střední 
odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy ve 
Frýdlantě a dále z Gymnázia Frýdlant, kteří nám poskytli prostor k tomu, abychom na jejich 
školách mohli uskutečnit náborové přednášky. Přednášky byly doplněny letákovou kampaní. 
Studenti a žáci získali z letáků, vedle informace o programu, také informaci o schůzce, která je 
určena pro bližší zájemce o dobrovolnictví a která se uskutečnila v prostorách POSECU. 
Lze tedy shrnout, že nábor dobrovolníků je v podstatě třífázový. 
1/ přednáška – základní informace o dobrovolnictví a o samotném dobrovolnickém programu 
Pět P, určená široké skupině studentů a žáků
2/ informativní schůzka – na této schůzce se dostane zájemcům o dobrovolnictví informace o 
konkrétní realizaci programu a možnostech spolupráce a současně je oznámen termín psycho-
sociálního výcviku
3/ psycho-sociální výcvik – podmínkou pro přijetí dobrovolníka do programu Pět P je 
psychologické vyšetření
Informativní schůzky v POSECU se zúčastnilo osm dobrovolníků. Tito také přislíbili účast na 
víkendovém výcviku, který se každoročně koná v Raspenavě. 

 Psycho-sociální výcvik

                                    

Výcvik je, jak již bylo výše zmíněno, vstupní branou do světa dobrovolnictví. Předmětem 
výcviku je interaktivní formou poskytnout dobrovolníkům informaci o jejich konkrétní spolupráci 
na programu Pět P. Dobrovolníci si zde utřiďují svou motivaci k dobrovolnictví a konfrontují ji 
s jinými dobrovolníky. Následně jsou prováděny nácviky možných situací, které mohou 
v průběhu jejich dobrovolnické činnosti nastat. Nacvičování možných problému se děje 
prostřednictvím modelových situací. Vedle dalších aktivit je nejdůležitějším kritériem pro přijetí 
do programu psychologické vyšetření formou psychologického dotazníku, který je doplněn 
pohovorem s psychologem. 
Po absolvování výcviku v roce 2004 jsme měli vyškoleny tři dobrovolníky, kteří se rozhodli na 
programu participovat. 
V průběhu prosince 2004 se nám podařilo sestavit dvě dvojice. První dvojice byla v Posecu 
sestavena 23.12.2004 a to konkrétně Romana a David. Davidovi je 8 let. Setkání proběhlo 
v Posecu a vzájemné dojmy obou zúčastněných stran byly velmi dobré. David přišel 
s maminkou a z počátku byl trošičku stydlivý. Počáteční rozpaky se však rychle ztratily také díky 
tomu, že si Romana s Davidem zahráli stolní hru Člověče, nezlob se. Dohodli si první schůzku 
ještě mezi svátky a s radostným očekáváním odešli domů. Další dvojici se nám podařilo sestavit 
3.1.2005. Konkrétně Lukáš a Vítek. Vítek přišel s dědečkem a o počátečním ostychu nelze 



hovořit. Vítkovi bude 10 let a na schůzku se velmi těšil, dokonce ji chtěl uskutečnit hned ten 
den. Nakonec jsme se dohodli, že první schůzka se uskuteční o dva dny později.
V  roce 2005 program probíhá standardně a bez komplikací. Jednou týdně se schází vyškolený 
dobrovolník s dětským klientem a na základě vlastního rozhodnutí a dohody dvojice je 
realizován konkrétní program, který tvoří náplň schůzek. Tento program je čistě v kompetenci 
dobrovolníka, který vychází z možností dané lokality a z potřeb dětského klienta. Vybrané děti, 
které absolvují v letošním roce program Pět P pocházejí z tzv. sociálně slabých rodin. Proto 
finanční výdaje (vstupné, jízdné aj.) jsou ze strany rodičů omezeny. Naši dobrovolníci však na 
klienty působí jako neformální autorita, dětští klienti vnímají společenské návyky našich 
dobrovolníků a tyto posléze mohou přijímat za vlastní. K tomuto přenosu nejsou třeba žádné 
finanční prostředky a přece je to jedna z nejdůležitějších věci,  o kterou nám v programu jde. 
Dobrovolníci s dětskými klienty navštěvují památky (Frýdlantský zámek), dále knihovnu ve 
Frýdlantě, ale také Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci (nebýt našich dobrovolníků, pak by 
dětský klient pravděpodobně netušil nic o existenci takovýchto zařízení, nehledě na to, že je 
v dětech třeba vzbudit a podporovat chuť číst knihy). 

• Supervize

Standardně jednou za měsíc se naši dobrovolníci scházejí na supervizních setkáních.
Těch se účastní všichni dobrovolníci, kteří jsou nejen v programu Pět P ve Frýdlantu, ale také 
v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Supervize se účastní rovněž psycholog, který má dlouholetou 
zkušenost s programem Pět P. Pokud uvnitř dvojice dojde ke komplikacím, pak se tyto 
komplikace na supervizním setkání rozebírají. Velmi cenná je zkušenost ostatních dobrovolníků, 
kteří se již s daným problémem mohli setkat a v případě, že je třeba náročnější rada, pak je zde 
k dispozici právě psycholog, který své služby nabízí nejen v průběhu supervize, ale také 
kdykoliv jindy. 

• Rozlučka

V souladu s harmonogramem programu Pět P proběhla 15.června 2005 závěrečná supervize 
dětských klientů s dobrovolníky. Ta se uskutečnila v Lidových Sadech v Liberci. Hlavním cílem 
závěrečné supervize bylo příjemnou formou završit realizaci programu před letními prázdninami. 

• Nábor dobrovolníků pro rok 2005 - 2006

V souladu s harmonogramem ročního cyklu programu Pět P jsme ve čtvrtém kvartálu 2005, 
zahájili opětovný nábor dobrovolníků. Nábor dobrovolníků byl opět jako i v předcházejících 
letech uskutečněn formou přednášek na středních školách ve Frýdlantu. Díky vstřícnosti 
výchovných poradkyň na těchto školách se podařilo prezentovat program přímo ve vyučovacích 
hodinách. Prezentace programu formou přednášky se uskutečnila v posledních dvou ročnících 
Gymnázia Frýdlant a ve 3. ročnících učebních a 4. ročnících studijních oborů na Střední odborné 
škole, Středním odborném učilišti, Odborném učilišti, Učilišti a Praktické škole ve Frýdlantě. 
Zatímco na učilišti byla prezentace programu, zejména z časových důvodů, zkrácena na patnáct 
minut, tak na gymnáziu byla pro přednášku vymezena celá vyučovací hodina. Obecně platí, že 
čím více času a úsilí se věnuje náboru dobrovolníků, tím lepší je následná spolupráce s nimi.
Přednášku doplňovala, pro účely lepší informovanosti a zapamatování si probíraných informací, 
letáková kampaň. Obsahem letáků byl, vedle podrobnější informace o programu, také konkrétní 
odkaz na schůzku, která se tradičně odehrává v prostorách  Posecu. 

 Informační schůzka



Informační schůzka se uskutečnila 23.11.2005 v 16 hodin. Na schůzku se dostavili 2 
dobrovolníci z učiliště a 3 dobrovolníci z gymnázia. V průběhu schůzky nám do Posecu 
telefonovala ještě jedna dobrovolnice, která se nemohla dostavit, ale která by na programu 
rovněž ráda spolupracovala. 
Obsahem této informační schůzky bylo předání bližší informace o programu a v závěru potom 
návrh termínu uskutečnění víkendového výcviku. Výcvik byl dohodnut na sobotu 3.12.2005. 
Vzhledem k tomu, že tento termín byl dohodnut s účastníky schůzky v Posecu a následně se 
ozvali další dobrovolníci, kteří by chtěli na programu spolupracovat, tak jsme stanovili, v případě 
zájmu, další termín výcviku na leden 2006. 

 Psycho-sociální výcvik (2005)

Psycho-sociálního výcviku se zúčastnilo 6 dobrovolníků z Frýdlantu a Raspenavy. Výcvik proběhl 
dle metodického plánu. Po konfrontaci motivačních činitelů, které vedly k tomu, proč se studenti 
rozhodli pro činnost dobrovolníka, následoval interaktivní program, zaměřený na poznávání 
sama sebe. Po přehrání problematických modelových situací a po různých usměrněných 
návrzích jejich řešení, se dobrovolníci podrobili psychologickému vyšetření. V závěru výcviku 
všichni dobrovolníci projevili vůli, spolupracovat s námi 
na programu Pět P.  

• Nábor dětských klientů

Nábor dětských klientů se stejně jako v loňském roce uskutečnil za spolupráce s OSPOD ve 
Frýdlantě. Byl sestaven dotazník pro rodiče možných dětských klientů. Tento dotazník byl 
součástí doporučeného dopisu, který byl odeslán příslušným rodičům, dle uvážení jednotlivých 
sociálních pracovníků OSPODU. V dopise byl odkaz na informační schůzku, která se konala dne 
23.11.2005. 
V druhé etapě byl vypracován speciální dotazník určený pro možné dětské klienty, který byl 
rozmístěn na MěÚ ve Frýdlantě, odd. sociálně-právní  ochrany dětí a rovněž v průběhu prosince 
umístěn také na ZŠ ve Frýdlantě. 
Sestavování dvojic se uskuteční v první části, prvního čtvrtletí roku 2006.

• Závěrem

Z dosavadního vývoje  je patrné,  že k dosažení  plné efektivity programu je  třeba eliminovat 
některé  negativní  faktory  a  posilovat  ty  žádoucí,  s přihlédnutím  ke specifickým  potřebám, 
charakteristickým pro lokalitu Frýdlantu a okolí.  Primárně je třeba se zaměřit  na prezentaci 
dobrovolnictví  jako  takového  (rozvoj  tzv.  občanských  ctností,  zlepšení  informovanosti 
obyvatelstva), sekundárně pak na zlepšování kvality poskytované služby, spojené se získáváním 
finančních zdrojů určených k realizaci podnětné činnosti jednotlivých dvojic
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