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Činnost POSECu v r. 2021 – 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. 2021 

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

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

zdraví obsahuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou a do 31/12/2021 zastřešoval i te-

rénní program sociální prevence ve Frýdlantském výběžku.  

 

I v roce 2021 pracoval POSEC v úsporném režimu. Čtyři programy, které mají nároky na konzultační pro-

stor, 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. 2021 navštívilo POSEC 284 přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je klientů 

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

 

 2019 2020 2021 

Počet přímých klientů 391 294 284 

 

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

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

lem 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.   

 

 2019 2020 2021 

Počet kontaktů 198 204 260 

Počet klientů 44 34 28 

z toho nových 12 12 1 

Stříkačky přijaté 5591 7641 14257 

Stříkačky vydané 6081 8162 15219 

Stříkačky nalezené 24 22 66 

z toho FIXpoint  

ve Frýdlantu 

- - 58 

 

Terénní program sociální prevence (Most k naději, z. s.) sídlil v ul. Míru, Centrum 1407. Pracovní 

doba ve Frýdlantu byla od 8:00 do 16:30 ve středu a ve čtvrtek. V ostatní dny byla služba dostupná na te-

lefonu a klient si mohl domluvit schůzku s pracovníky sociální prevence buď v terénu, nebo v zázemí 

v Centru 1407. 

Z počátku roku se program potýkal s personálními problémy, ale po přijetí nových pracovnic v dubnu už 

normálně fungoval. Řešily se otázky bydlení, vč. bydlení na ubytovnách, změny způsobu života, migrace, 

zadluženosti a zaměstnání. Nezanedbatelnou, ale velmi specifickou skupinou, byly i matky samoživitelky 

a rodiny sociálně slabší. Zde byla využívána potravinová banka nebo další materiální pomoc. 

 2019 2020 2021 
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Počet klientů 49 68 63 

z toho nových 27 17 16 

Počet oslovených 199 24 3 

Sociální poradenství 89 87 82 

Konzultace - kontakty 46 105 93 

Kontakt písemný/telef. 96 175 90 

 

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

 

Poradenství pro dospívající a dospělé (CZPP LK, o. p. s., Mgr. Milan Kohout) Téma vztahů a soužití 

v rodině se vlivem covidu 19 a následným omezením sociálních kontaktů stalo aktuálnější než dříve. 

Mnoho nefunkčních vztahů dosáhlo krize a problémy, které byly v minulosti dlouhodobě přecházeny, es-

kalovaly do neúnosných rozměrů. Mezi další častá témata patřila ztráta motivace a to obzvláště u mladých 

mužů, a vyrovnání se s náhlou ztrátou partnera (úmrtí na covid 19). 

 

 2019 2020 2021 

Počet konzultací 99 145 86 

Počet klientů 18 29 12 

z toho nových 15 15 8 

 

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

 

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, i když někdy jen telefonicky nebo 

emailem. Navíc byla napsána zpráva ve věci sporu rodičů o dítě pro soud a OSPOD s odkazem na soudně-

znalecké posouzení a dále zpráva ve věci sexuálního abuzu dospívající dívky pro potřeby policie. 

 

 

 2019 2020 2021 

Počet konzultací 162 112 123 

Počet klientů=rodin *) 67 36 38 

z toho nových 23 15 21 
*) jednotlivých klientů je nakonec více, protože přicházejí celé rodiny 

 

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

 

Občanská poradna (Déčko Liberec, z. s.) byla v provozu celý rok a konzultace byly vzhledem k epide-

miologické situaci v režimu pouze na objednání. Ve větší míře probíhaly také konzultace po telefonu nebo 

e-mailu. Někteří klienti, zejména ti, kterým se zpracovává insolvenční návrh občas využijí možnosti kon-

zultovat v liberecké poradně. 

 

 2019 2020 2021 

Počet klientů 149 55 68 

Počet dotazů 175 148 107 

z toho v % rod. vztahy 12 19 15 

z toho v % dluhy 20 15 13 

 

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

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

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

služeb na Frýdlantsku a samosprávami v rámci ORP. 

 

 2019 2020 2021 

Počet klientů POSEC 11 11 5 

Počet vykázání LK 76 101 66 
z toho POSEC/Centrum 1407 6 7 1 

 

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

 

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

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

hráčství. Ovšem nabízíme služby i klientům s problematikou látkových závislostí, zejména 

s užíváním alkoholu. Služba je určena také pro rodiny a blízké klientů 

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

nice, Krásný Les, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava a Višňová. 

Nejvyužívanější službou je individuální poradenství (233 výkonů). Počet poskytnutých výkonů se zvýšil 

úměrně zvýšení počtu klientů. U telefonického poradenství evidujeme 47 výkonů, to je o 1 méně než 

v předchozím roce.  

Z celkového počtu 37 uživatelů docházelo do poradny 18 klientů jednorázově či krátkodobě, 19 osob ab-

solvovalo dlouhodobý program ambulantní léčby. Větší zájem ze strany klientů je o dlouhodobější kon-

takt. V tomto roce evidujeme také 70 promarněných konzultací (klient na domluvenou schůzku nepřijde 

nebo se omluví méně než 24 hodin před konzultací). Kapacita poradny je dostatečná a může reagovat na 

vyšší zájem klientů. 

 

   2021*) 

 2019*) 2020 *)  nad 18 let  do 18 let **) 

Počet klientů 38 43 52 6 

z toho Frýdlant 11 11 20 6 

Počet uživatelů 28 32 34 3 

z toho pervitin 9 13 15 1 

z toho konopí 1 1 1 0 
z toho tabák 0 0 0 2 

z toho alkohol 17 15 18 0 
z toho automaty nebo 

PC 
0 2 0 0 

Počet osob blízkých 4 7 21 3 
Počet klientů odeslaných 

do léčebny 
11 2 4 0 

*) byly sečteny (od září 2020 sloučeny) obě poradny v rámci ORP – Frýdlant a NMPS 
**) od r. 2021 se také sleduje stejná služba, ale pro cílovou skupinu: děti a mladiství 

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

 

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 2-5 klientů. 
Klub se jim stal jakýmsi útočištěm, kde se rádi setkávají a probírají své trable. Nacházejí zde úlevu i pod-

poru. Dokonce tak zde vznikla pevná přátelství. V klubu se vytvářejí skupinky klientů s podobným osu-

dem i diagnózou. 
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Spolupráce nebo  přeposlání na další (nejen sociální) služby: 

Tulipán, CZPLK, Hospic sv. Zdislavy, Déčko, Centrum 1407, Lucie Winklerová - dostupné bydlení Frý-

dlant, Sociální odbor-Sociální bydlení – Liberec, ČSSZ, ÚP Liberec, Charitní pečovatelská služba, Pora-

denství pro dospívající a dospělé-Mgr. Milan Kohout, Rodinné poradenství z důrazem na děti Frýdlant, 

Advaita, ČSSZ, ÚP, knihovna Frýdlant, nadační fondy pro rodiny v tísni, PPP, Fokus, firma Lipa (zaměst-

nává osoby se zdravotním hendikepem), Základní škola speciální Frýdlant, nábytková banka v Liberci, 

ČvT, Most k naději. 

 

 2019 2020 2021 

Počet stálých klientů 15 18 20 

Počet osob na akcích 6 - - 

Bezpečné naslouchání 156 111 106 
Telefonický/písemný kontakt 140 160 210 

 

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

 

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

dání k dispozici. 
 

Přílohou je aktuální leták POSECu. 

Bylo představeno a projednáno na 85. RM v pondělí 25/04/2022, č. usn. 2889/2022 

Frýdlant 17/03/2022 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 

 


