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Činnost POSECu v r. 2013 – 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. 2013 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. V roce 2013 se pracovalo na znovu obnovení Klubu duševního zdraví, začal však 
fungovat až v lednu 2014. 
 
I v roce 2013 pracovalo Poradní a setkávací centrum (POSEC) v úsporném režimu. Pětice 
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.  
 
V r. 2013 navštívilo POSEC  334/272*) přímých klientů v sedmi pevných programech POSECu 
(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 
383/417*) kontaktů (z toho 61/18*) prvních) s 113/45*) klienty a bylo distribuováno 4428/4263*) 
stříkaček a bylo nalezeno 80/16*) kusů použitých injekcí. Téměř se vyrovnal poměr klientů a 
klientek z 12:8 na 11:9. 
 
Terénní program sociální prevence (Most k naději) pro podfinancování provádějí jeden až dva 
pracovníci, kteří ve velmi omezených podmínkách podpořili 20/31*) klientů, z toho byla 
polovina z Frýdlantu. Největší problémy jsou s dluhy a s bydlením. Klienti vyhledávají pomoc 
s dluhy velmi pozdě, většinou ani nevědí, komu všemu dluží. Díky novým dvěma terénním 
pracovníkům – Romům se daří zefektivnit služby pro tuto komunitu. 
 
Poradna pro dospívající a dospělé (Mgr. Igor Pavelčák) za rok má 30/25*)  nových klientů, 
v péči ke konci prosince zůstává 19/22*) osob. Za rok bylo realizováno 97/113*) konzultací. 
Převažuje rodinná a partnerská problematika, obtíže s dětmi a okolo rozvodu a také generační 
konflikty. V r. 2013 nebyl v poradně jediný závislý klient.  Nově v poradně klient s rakovinou. 
Minimálně tři konzultace týdně se dějí po telefonu nebo po emailu. Nejvíce je klientů 
z Frýdlantu.  
 
Poradna dětského psychologa (Mgr. Jarmila Kozáková) má za rok 25/21*) nových klientů a 
7/16*) bylo převedeno z minulého roku. Za rok bylo realizováno 122/124*) konzultací. Většinou 
jsou klienti z Frýdlantu. Řeší se výchovné potíže, výchovná bezradnost jak v rodině, tak i ve 
škole. Celkově zájem o naše služby neklesá. Stále se spolupracuje se školou, s pedagogicko-
psychologickou poradnou a s OSPODem. 
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Občanská poradna („D“, Mgr. Jan Samšiňák) má za rok 84/94*) nových klientů. Téměř 
polovina dotazů se týkala rodinných a mezilidských vztahů a finanční a rozpočtové problematiky 
a s tím souvisejících problémů s bydlením a exekucemi.  Nejvíce klientů je z Frýdlantu 78/74*), 
pak z Habartic 3/2*). 
 
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí (Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje) pracovalo se 17/12*) klienty z toho bylo 6/4*) vykázání (v r. 2013 
bylo v celém Libereckém kraji 113/104*) vykázání). Čtyři vykázání byla z regionu 
Novoměstsko, dvě z Hejnicka, 1 z klientů byl muž. 
Udržuje se úzký kontakt se spolupracujícími institucemi (PČR, OSPOD, Nemocnice Frýdlant, 
poskytovatelé sociálních služeb).  
 
Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 
patologické hráče a jejich blízké (ADVAITA, Mgr. Ivana Šikolová, Pavel Jäger).  
Bylo pracováno s 7/5*) klienty, jen dva byli odjinud než z Frýdlantu (NMPS). Stále se pracuje se 
na zvýšení povědomí o existenci služby mezi odbornou i laickou veřejností. 
 
*)  za lomítkem je pro porovnání údaj z r. 2012 
 
 
Přílohou je aktuální leták POSEC 
 
Frýdlant 07/04/2014 
Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 
 


