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Činnost POSECu v r. 2015 – 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. 2015 kromě pevných poraden 

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

domácího násilí, poradny pro uživatele drog jejich blízké a Klubu duševního zdraví 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. Od poloviny roku 2015 jsou zpět 

poradny, u kterých byla k 01/01/2015na žádost Města Frýdlant zrušena registrace. Poradnu pro dospívající 

a dospělé a Rodinné poradenství s důrazem na děti nyní provozuje Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o. p. s.   

 

I v roce 2015 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 střídají. 

 

V r. 2015 navštívilo POSEC 282/335*) 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, o. s.) 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 336/381*) kontaktů 

s celkem 47/91*) klienty (z toho 30/45*) nových klientů) a bylo distribuováno 6530/7392*) stříkaček. Bylo 

nalezeno 98/79*) kusů použitých injekcí. Mírně se změnil poměr klientů a klientek z 60:40 na 81:19. 

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

Ve Frýdlantském výběžku bylo podpořeno celkem 45/32*) osob. Práce se zaměřuje převážně na řešení 

zakázek typu dluhového, sociálního, sociálně-právního poradenství. Další velmi častou a naléhavou 

zakázkou je shánění ubytování a zaměstnání. 

Poradna pro dospívající a dospělé (CZPP LK, o. p. s., Mgr. Milan Kohout) od začátku června do 

konce prosince má 10/16*) nových klientů, v péči ke konci prosince zůstává 10/8*) osob. Za sledované 

období bylo realizováno 34/121*) konzultací. Převážná většina klientů měla a má problémy dlouhodobého 

charakteru – vztahové a rodinné problémy, hráčství a závislost na PC hrách. Mnohdy jsou problémy 

doprovázeny depresivními sklony. 

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. Od začátku 

května do konce prosince má program 29/26*) nových klientů a 6/2*) dalších bylo převedeno z minulého 

roku. Za sledované období bylo realizováno 97/128*) konzultací. Většinou jsou klienti z Frýdlantu. Jako 

problém se nejčastěji se objevovala úzkost, zlobné projevy, šikana, ADHD dětí, výchovná bezradnost 

rodičů, porozchodové či porozvodové potíže v komunikaci mezi rodiči ohledně péče o děti. 

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

velmi přínosná je spolupráce s Mgr. Milanem Kohoutem. 

 

Občanská poradna (Déčko Liberec, z. s. – dříve „D“, o. s., Mgr. Jan Samšiňák) má za rok 89/96*) 

nových klientů. Nejčastěji probíranou tématikou jsou: rodina a mezilidské vztahy 26 %, občanskoprávní 

vztahy 26 %, zadlužování 11 % a bydlení 10 %. Nejvíce klientů je z Frýdlantu 81 %, po 6 % pak 

z Raspenavy a z Nového Města p. S. 
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Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (zařízení Centra intervenčních a 

psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.) pracovalo v roce 2014 s 10/20*) klienty, z toho byli 3/9*) 

klienti z vykázání. 

V roce 2015 bylo v celém Libereckém kraji celkem 76/100*) vykázání násilných osob. Z toho zmíněná 3 

vykázání byla 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, z. ú., Pavel Jäger).  

Bylo pracováno s 38/25*) klienty, více než polovina z nich byla z Frýdlantu. Všichni klienti přicházejí s 

problémem závislosti nebo rizikového užívání drog. Dominantní závislostí je závislost na pervitinu. 14 

klientů patří mezi osoby blízké. 

 

Klub duševního zdraví (Milena Lešáková) slouží pro volnočasové aktivity osob, které pečují o svůj 

křehký duševní stav. Klub pravidelně navštěvují 3/4*) klienti, ale různých společných akcí (např. výletů) 

se účastní 8/8*) osob. 

 
*) za lomítkem je pro porovnání údaj z r. 2014 

 

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

požádání k dispozici. 
 

Přílohou je aktuální leták POSECu. 

 

Frýdlant 11/04/2016 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 

 


