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Činnost POSECu v r. 2020 – stručně 
 

Poradní a setkávací centrum Frýdlant (POSEC) jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor, 

čas a finanční zajištění pro neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. V r. 2020 

kromě pevných poraden dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské poradny, 

intervenčního centra pro oběti domácího násilí, poradny pro gambling a jiné závislosti a Klubu duševního 

zdraví zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou a terénní program sociální 

prevence ve Frýdlantském výběžku.  

V listopadu 2018 došlo k přestěhování čtyř registrovaných sociálních služeb do jiného – nového zázemí 

v 1. patře Centra 1407 v ul. Míru čp. 1407. Jde o služby, které poskytují: Most k naději, z. s. (Terénní 

program pro lidi ohrožené drogou a terénní program sociální prevence), ADVAITA, z. ú. (Poradny pro 

gambling a jiné závislosti) a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o. (Intervenční 

centrum pro oběti domácího násilí).  

 

I v roce 2020 pracoval POSEC v úsporném režimu. Čtyři programy, které mají nároky na konzultační 

prostor, mají stále působiště v přízemí budovy na Havlíčkově nám. č. p. 304, další čtyři od listopadu 2018 

pak mají zázemí a působiště v Centru 1407. Služby se podle harmonogramu střídají. 

 

V r. 2020 navštívilo POSEC 294 přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je klientů 

více, chodí dvojice nebo i rodiny). Dva programy jsou většinu času v terénu. 

 

 2018 2019 2020 

Počet přímých klientů 246 391 294 

 

Terénní program pro uživatele drog (Most k naději, z. s.) navštěvuje dvakrát týdně (st a pá) 

Frýdlantský výběžek a provádí terénní služby pro aktuální uživatele drog (ve věkovém rozmezí 20-50 let) 

za účelem minimalizace rizik. V roce 2020 uskutečnili pracovníci TP celkem 204 kontaktů s uživateli 

drog, včetně kontaktů s jejich rodinnými příslušníky. Služeb TP začalo v tomto období pravidelně 

využívat 12 nových klientů. S uživateli OPL se pracovníci TP scházeli nejčastěji ve Frýdlantu, Novém 

Městě pod Smrkem a ve Višňové. Monitorovali ale také ostatní obce Frýdlantského výběžku: Dětřichov, 

Heřmanice, Hejnice, Krásný Les, Dolní/Horní Řasnice, Habartice či Raspenavu. 

Terénní pracovníci mají ve středu a v pátek své zázemí dle rozvrhu využívání prostor v Centru 1407.   

 

 2018 2019 2020 

Počet kontaktů 126 198 204 

Počet klientů 28 44 34 

z toho nových 12 12 12 

Stříkačky přijaté 7713 5591 7641 

Stříkačky vydané 7769 6081 8162 

Stříkačky nalezené 53 24 22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Služba Terénní program sociální prevence (Most k naději, z. s.) pro náš region funguje každou středu a 

pátek. Ve Frýdlantském výběžku Terénní program sociální prevence oficiálně působí až od září 2017. 

Sociální poradenství zahrnuje sociálně-právní poradenství a sociálně materiální poradenství. U sociálně-

právního poradenství se jedná o poradenství ohledně práv klienta - na co má nárok, zákony, ... (jedná se 

jak o dluhovou problematiku, tak kupříkladu o nároku na soc. dávky, aj.). U sociálně materiálního 

poradenství se jedná o poradenství ohledně zlepšení materiální situace klienta (bydlení, zaměstnání, 

aj.). PSP ve Frýdlantu sídlí v ul. Míru, Centrum 1407. Pracovní doba je od 8:00 do 16:30 každý všední 
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den. Ve Frýdlantu působí PSP ve středu a od 1. 12. 2020 ve čtvrtek, v ostatní dny klient může využít 

poradenství po telefonu, nebo si domluvit schůzku s pracovníky PSP na dané dny, kdy jsou na 

Frýdlantsku.  

 

 2018 2019 2020 

Počet klientů 41 49 68 

z toho nových 20 27 17 

Počet oslovených 47 199 24 

Sociální poradenství 267 89 84 

Konzultace 238 46 105 

Kontakt písemný nebo 

telefonický 

380 96 175 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poradenství pro dospívající a dospělé (CZPP LK, o. p. s., Mgr. Milan Kohout) Problémy klientů byly 

jako vždy rozmanité a nedá se říci, že by se vyskytovalo zvýšené množství psychických potíží 

způsobených Covidem 19. Velmi časté však je, že Covid eskaloval a urychlil problémy, které byly již před 

ním (vztahové problémy, prokrastinace, sociální deprivace, věkové krize, závislosti apod.). 

Zajímavým fenoménem je ještě více se zvětšující sociální izolace mladých lidí a jejich závislost 

na technologiích. 

 

 2018 2019 2020 

Počet konzultací 126 99 145 

Počet klientů 18 18 29 

z toho nových 11 15 15 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rodinné poradenství s důrazem na děti (CZPLK, o. p. s., Mgr. Daniela Al Sulaimanová) poskytuje 

poradenské a terapeutické pomoci rodinám s dětmi, které mají potíže v chování či prožívání. Poradna 
fungovala i přes různě se vyvíjející anticovidová opatření permanentně, jen někteří klienti se pro nemoc či 

karanténu z několika konzultací omluvili. Velmi užitečná byla konzultace s OSPOD Frýdlant ohledně 

právních pravidel při odchodu dospělého nezaopatřeného dítěte z domova. Oboustranně velmi přínosná je 

i nadále spolupráce s Mgr. Milanem Kohoutem a Střediskem výchovné péče ve Frýdlantu. 

 

 2018 2019 2020 

Počet konzultací 147 162 112 

Počet klientů=rodin *) 46 67 36 

z toho nových 25 23 15 
*) jednotlivých klientů je nakonec více, protože přicházejí celé rodiny 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Občanská poradna (Déčko Liberec, z. s.) má v r. 2020 zaznamenáno 55 nových klientů, což je zřejmě 

po obrovském nárůstu v r. 2019 normální stav. Nejvíce dotazů bylo na exekuce, insolvence, rodinu a 

občansko-právní vztahy. 

 

 2018 2019 2020 

Počet klientů 63 149 55 
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Počet dotazů 79 175 148 

z toho v % rod. vztahy 22 12 19 

z toho v % dluhy 16 20 15 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (zařízení Centra intervenčních a 

psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.) s klienty, z nichž většina je v režimu vykázání. 

Intervenční centrum spolupracuje velmi úzce s PČR, OSPOD, MěÚ Frýdlant, s poskytovateli sociálních 

služeb na Frýdlantsku a dalšími samosprávami v rámci ORP. 

 

 2018 2019 2020 

Počet klientů POSEC 12 11 11 

Počet vykázání LK 75 76 101 
z toho POSEC/Centrum 1407 7 6 7 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poradna pro gambling a jiné závislosti (ADVAITA, z. ú., Pavel Jäger) *).  

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s problematikou nelátkových závislostí, převážně patologického 

hráčství. Ovšem vzhledem k tomu, že v místech poskytování nejsou většinou zastoupeny žádné 

další adiktologické služby, nabízíme služby i klientům s problematikou látkových závislostí, zejména 

s užíváním alkoholu. V případě volné kapacity se věnujeme i klientům s problematikou užívání 

nelegálních návykových látek. Služba je určena také pro rodiny a blízké klientů 

Do služby přicházeli klienti s místem trvalého bydliště: Bílý Potok, Bulovka, Frýdlant, Hejnice, 

Heřmanice, Krásný Les, Nové Město p. Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová. 

K 31. srpnu bylo uzavřeno poradenské pracoviště v Novém Městě pod Smrkem. Důvodem uzavření 

byla dlouhodobě neobsazená kapacita služby. Zároveň jsou rozšířeny dny (nyní každé úterý) poradny 

ve spádovém Frýdlantu, kam mohou klienti dojíždět. 

 

 2018 2019*) 2020 *) 

Počet klientů 22 38 43 

z toho Frýdlant 17 11 11 

Počet uživatelů 15 28 32 

z toho pervitin 4 9 13 

z toho konopí 2 1 1 
z toho automaty nebo PC 1 1 3 

z toho alkohol 9 17 15 

Počet klientů 

odeslaných do léčebny 

3 11 2 

*) byly sečteny obě poradny v rámci ORP – Frýdlant a NMPS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klub duševního zdraví (Bc. Lenka Kučerová) slouží pro volnočasové aktivity osob, které pečují o svůj 

křehký duševní stav. Pondělní klub v POSECu na Havlíčkově nám. 304 pravidelně navštěvuje v průměru 

pět klientů. 
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Celý tento rok se nesl v duchu pandemie COVIDU-19. V mezidobí od půlky března až do počátku května 

2020 se klub uskutečňoval pouze distančně. Řešily se různorodé zakázky, které souvisely s již 

zmiňovanou pandemií, jež se podepsala na postupně se snižující životní úrovni některých našich 

spoluobčanů a ti se tak dostávali do značně obtížných životních situací, které gradovaly psychickým 

diskomfortem. 

Klienti hojně využívají služeb bezpečného naslouchání a telefonických kontaktů. 

 

 2018 2019 2020 

Počet stálých klientů 5 15 18 

Počet osob na akcích 15 6 - 

Bezpečné naslouchání 80 156 111 
Telefonický/písemný kontakt 120 140 160 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jde pouze o výtah z podrobných zpráv jednotlivých realizátorů. Tyto zprávy jsou radě města 

na požádání k dispozici. 
 

Přílohou je aktuální leták POSECu. 

Bylo představeno a projednáno na 59. RM v pondělí 22/03/2021, č. usn. 1965/2021 

Frýdlant 15/03/2021 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 

 


