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Činnost POSECu v r. 2014 – stručně 
 

Poradní a setkávací centrum Frýdlant jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor pro 

neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. V r. 2014 kromě pevných poraden 

dětského psychologa, poradce pro dospívající a dospělé, občanské poradny, intervenčního centra pro oběti 

domácího násilí a poradny pro uživatele drog jejich blízké zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi 

ohrožené drogou a terénní program sociální prevence ve Frýdlantském výběžku. Oba terénní programy 

provozuje obč. sdr. Most k naději. Nejmladší sociální službu, kterou zde každé sudé úterý realizuje 

ADVAITA je ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 

patologické hráče a jejich blízké. Obnovil se Klub duševního zdraví, který začal fungovat hned v lednu 

2014. 

 

I v roce 2014 pracovalo Poradní a setkávací centrum (POSEC) v úsporném režimu. Šestice programů, 

které mají nároky na konzultační prostor, má stále působiště v přízemí budovy na Havlíčkově nám. č. p. 

304. Zde se služby podle harmonogramu střídaly. 

Zásadní změnu nastartovala inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterou prováděl Úřad práce 

v České Lípě. Inspekce shledala obě registrované sociální služby (odborné sociální poradenství: 

Poradenství pro dospívající a dospělé – Mgr. Igor Pavelčák a Rodinné poradenství s důrazem na děti – 

Mgr. Daniela Al Sulaimanová) Města Frýdlant za nedostatečně zajištěné a doporučila jejich registraci 

zrušit. Protože Město Frýdlant ve stávajících podmínkách nebylo schopno dostát zákonným povinnostem 

registrované sociální služby, požádalo Krajský úřad LK  samo o zrušení registrace s účinností od 

01/04/2015. Nyní se intenzivně jedná s novým poskytovatelem (Centrum pro zdravotně postižené) o 

znovuzavedení těchto velmi žádaných služeb zpět do programu POSECu. 

Od 1. ledna 2014 v POSECu opět pracuje Klub duševního zdraví, pro který se nám podařilo získat 

zkušenou, odborně zdatnou a zapálenou vedoucí. 

 

V r. 2014 navštívilo POSEC  335/334*) přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je 

jich více, chodí dvojice nebo i rodiny). Dva programy jsou výhradně v terénu. 

 

Terénní program pro uživatele drog (Most k naději) navštěvuje dvakrát týdně Frýdlantský výběžek 

(středa: FR + HEJ, pátek: FR + N. M. p. S., do ostatních obcí po domluvě) a provádí terénní služby pro 

aktuální uživatele drog za účelem minimalizace rizik. Bylo uskutečněno 381/383*) kontaktů (z toho 

45/61*) nových klientů) s celkem 91/113*) klienty a bylo distribuováno 7392/4428*) stříkaček a bylo 

nalezeno 79/80*) kusů použitých injekcí. Mírně se změnil poměr klientů a klientek z 55:45 na 60:40. 

Služba Terénní program sociální prevence (Most k naději) vlivem i nestálým zdrojům financování 

byla v r. 2014 služba vykonávána v obsazení 1-2 pracovníků. I přes tuto nevlídnou skutečnost naši 

pracovníci podpořili celkem 101 osob z toho 32 přímo z regionu Frýdlantska.  Nejvíce využívanou 

službou bylo poradenství ohledně čerpání sociálních dávek, dluhové poradenství, doprovázení na úřady a 

pomoc s vyřizováním dokladů totožnosti. Terénní pracovníci spolupracovali na Frýdlantsku například 

s ÚP, odborem sociálních věcí, ale také v jednom případě podali anonymní oznámení na orgán sociálně-

právní ochrany dětí tedy OSPOD. Většinu klientů TP znali již z let minulých, objevilo se ale i několik 

klientů nových, kteří se o službě dozvěděli od svých známých, nebo byli delegování drogovými terénními 

pracovníky, kteří v oblasti pravidelně působí.  

Poradna pro dospívající a dospělé (Mgr. Igor Pavelčák) za rok (do poloviny listopadu) má 16/30*) 

nových klientů, v péči ke konci prosince zůstává 8/19*) osob. Za rok bylo realizováno 121/97*) 

konzultací. Stále převažuje rodinná a partnerská problematika, obtíže s dětmi, generační konflikty a 

rozvodové a porozvodové konflikty. Převažují ženy a klienti, jejichž problematika vyžaduje dlouhodobější 
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péči. Tématy jsou ve větší míře než dříve alkohol, závislost dětí na počítačích nebo vyloženě gambling. 

Minimálně tři konzultace týdně se dějí po telefonu nebo po emailu. Nejvíce je klientů z Frýdlantu.  

 

Rodinné poradenství s důrazem na děti (Mgr. Daniela Al Sulaimanová) má za rok 26/25*) nových 

klientů a 2/7*) byli převedeni z minulého roku. Za rok bylo realizováno 128/122*) konzultací. Většinou 

jsou klienti z Frýdlantu. Jako problém se nejčastěji se objevovala úzkost až depresivita u dětí, dále 

výchovná bezradnost rodičů, problémy v porozvodové péči, potíže v pěstounství, v adopci či v ústavní 

péči, šikanování, agresivita, psychosomatické potíže, neurotické potíže, trauma v rodině, ADHD, důsledky 

zdravotních potíží; okrajově - krádeže, drogy, domácí násilí. 

Stále se spolupracuje se školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s OSPODem. 

 

Občanská poradna („D“, Mgr. Jan Samšiňák) má za rok 96/84*) nových klientů. Nejčastěji probíranou 

tématikou jsou: rodina a mezilidské vztahy 36 %, občanskoprávní vztahy 23 %, bydlení 12 % a 

zadlužování 10 %.  Nejvíce klientů je z Frýdlantu 87 %, po 4 % je z Hejnic a z Nového Města p. S. 

 

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

psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.) pracovalo v roce 2014 s 20/17* klienty, z toho bylo 9/6* 

klientů z vykázání. 

V roce 2014 bylo v celém Libereckém kraji celkem 100/113* vykázání násilných osob. Všech 9 vykázání 

bylo z Frýdlantska. 

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

sociálních služeb na Frýdlantsku a dalšími samosprávami. 

 

Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a 

jejich blízké (ADVAITA, Pavel Jäger).  

Bylo pracováno s 25/7*) klienty, tři pětiny z nich byli z Frýdlantu. Problémy mají hlavně s pervitinem, 

alkoholem a patologickým hráčstvím. Polovina klientů patří mezi osoby blízké. 

Přestože je služba po dvou letech už velmi dobře využívána, stále se pracuje se na zvýšení povědomí o její 

existenci mezi odbornou i laickou veřejností. 

 

Klub duševního zdraví (Milena Lešáková) byl obnoven po desetiměsíční pauze a zase slouží pro 

volnočasové aktivity osob, které pečují o svůj křehký duševní stav. Klub navštěvuje 8/0*) osob, které se 

účastní se svými blízkými i různých společných výletů. 

 
*) za lomítkem je pro porovnání údaj z r. 2013 

 

 

Přílohou je aktuální leták POSEC 

 

Frýdlant 02/04/2015 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 

 


