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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2017 
 
 
Obec:     FRÝDLANT      
 
Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Alena Švejdová, místní protidrogový koordinátor  
 
Projednáno a/nebo schváleno (kým): 91. RM dne 05/03/2018, č. us. 2243/2018 
 
Odkaz na internetovou prezentaci obce, věnovanou drogám: http://www.mesto-
frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/ 
 
 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v obci je určena pro odbornou i laickou veřejnost. Je zdrojem 
základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky a politiky v oblasti hazardního 
hraní v obci, koncepčních opatřeních, spolupráci v rámci ORP, finančním zajištění a finančních deficitech 
protidrogové politiky, charakteristice drogové scény a situace v oblasti hazardního hraní, síti služeb pro uživatele 
drog a problémové/patologické hráče1 a aktivitách realizovaných v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, 
analýzy, rozvojové projekty apod.).  

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy 
o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje, Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky 
v krajích a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR. Zároveň 

je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni. 

Souhrn    

Protidrogová politika ORP Frýdlant nedostála v r. 2017 žádných významných změn. Pokud pomineme alkohol a 
marihuanu, tak na drogové scéně stále vévodí pervitin jako droga č. 1. Scéna je však uzavřenější, a to hlavně 
díky stále aktivnímu toxitýmu a snaze represivních složek, tj. hlídek městské policie a Policie ČR vytlačit uživatele 
drog z centra města. Drogová scéna se nám uzavírá za dveře bytů na sídlištích v na perifériích města. 

Nabídky hazardního hraní byly v r. 2017 v útlumu, nové herny nevznikají, ostatní se rozkoukávají v nových 
zákonných podmínkách. Programy primární prevence jsou naprosto v režii škol a probíhají s osvědčeným 
poskytovatelem v už zavedených zvyklostech. Realistická pozornost je věnována proškolování učitelů a 
vychovatelů. 

Služby pro uživatele drog a jejich blízké jsou v regionu stabilizované a už od r. 2003 fungují v projektu Města 
Frýdlant Poradní a setkávací centrum POSEC, kde se jich nabízí celá škála (kromě detoxu). 

Koordinace protidrogové politiky spočívá i nadále v informovanosti a šíření osvěty, v účasti na různých jednáních 
a poradách, např. k tvorbě strategických materiálů – protidrogová politika je nezbytnou součástí komunitních 
plánů, dále v kontaktu s realizátory programů a ve snaze o zachování stávajících služeb a jejich případném 
rozšíření. 

 

Obsah a struktura výroční zprávy: 

1 Drogová scéna – situace v obci .................................................................................................................................. 3 

2 Koordinace protidrogové politiky .............................................................................................................................. 7 

2.1 Institucionální zajištění.................................................................................................................................................. 7 
2.1.1 Místní protidrogový koordinátor ...................................................................................................... 7 
2.1.2 Místní protidrogová/jiná komise, pracovní skupina (dále PS) ....................................................... 7 
2.1.3 Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na úrovni ORP ......................................... 8 

2.2 Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou politiku.................................................................................... 8 

                                                 
1 Termín problémový hráč je širší − zahrnuje osoby v riziku rozvoje patologického hráčství i osoby s diagnózou patologický 
hráč (dg. F 63.0). 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
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1  Drogová scéna – situace v obci (zdroj: Ron, Lukáš: Výroční zpráva Most k naději, z. s. , Terénní 

program pro uživatele drog v rámci POSECu za r. 2017) 

Uveďte informace, které máte k dispozici k následujícím bodům: 

– Informace z lokálních studií a průzkumů (vždy odkaz, zdroj), informace ze služeb nebo informace lokálního 
charakteru 

O drogové scéně máme informace z terénních programů Most k naději, z. s. O žádných studiích nevíme. 

– Pokud používáte informace ze studií a průzkumů, uvádějte ve zprávách odkaz na danou studii/průzkum (tj. 
jméno autora, název instituce a rok realizace, případně uveďte i odkaz na zdroj, odkud informace čerpáte). 

Nepoužíváme. 

– Popis nových trendů a změn situace v obci 

 

Statistika Terénního programu pro uživatele drog ve Frýdlantu za rok 2016 a rok 2017. 

SROVNÁVANÁ DATA TP Liberec MOST K NADĚJI 
2016 

TP Liberec MOST K NADĚJI 
2017 

Počet kontaktů 242 100 
Počet klientů 63 36 
Počet vyměněných stříkaček 4922 / 5082 4554 / 4603 
Počet nalezených stříkaček 18 10 
Dle tabulky je zřejmý pokles klientů, nalezeného injekčního materiálu a počet vyměněných stříkaček proti roku 
2016. Na tomto stavu se podepisuje vliv represivních složek a fakt, že část klientů je ve výkonu trestu. 

Výsledky sběru odhozeného infekčního materiálu, kdy bylo nalezeno převážně ve Frýdlantu 10 pohozených 
injekčních stříkaček a to zejména v centru obce, v parku u kostela, na náměstí a u vlakového nádraží, nejsou 
nijak ohromující. 

Městská policie v r. 2017 měla od občanů nahlášených 10 případů nálezů stříkaček. Sebrala tak 18 kusů. (Zdroj: 
Weiss, Pavel: MP Liberec) 

– užívání návykový látek v obecné populaci, ve školní populaci 

Genderová a věková skladba  
Mezi klienty TPL převládají muži, kteří tvoří 82 procent spolupracujících uživatelů. Zbylých 18 procent připadá na 
ženy. Věková skladba klientů TPL se pohybuje v rozmezí od 16 do 55 let.  

 

– užívání drog v prostředí zábavy, nočního života 

Nijak zvlášť nesledujeme. 

– problémové formy užívání drog (odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání, alternativy tradičně 
užívaných drog, kombinace drog, zcela nové netradiční drogy či zneužívaná léčiva, způsoby užívání) 

Druhy drog  
Mezi klienty ve Frýdlantském terénu je nejčastěji užívanou drogou pervitin, případně další stimulancia. Uživatelé, 
jejichž primární drogou je pervitin, tvoří stále více jak 75 procent klientů TPL. Zbytek jsou uživatelé marihuany. 
Jejich malý podíl oproti uživatelům pervitinu je dán tím, že pravidelní uživatelé marihuany služby TPL 
nevyhledávají. I přes intenzivní represi se pervitin na Frýdlantsko stále dostává. Jeho kvalita je sice mizerná, ale 
zdroje stále ještě nějaké jsou, tudíž se klienti neuchylují k užívání jiných alternativních drog.  
 

– užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace - uživatelé drog, kteří 
nejsou v kontaktu se stávajícími zdravotními, zdravotně-sociálními a sociálními službami a o způsobech 
práce s těmito klienty) 

Nemáme zprávy. 

– sociálně vyloučené lokality (uveďte popis práce v soc. vyloučených lokalitách ve vztahu k protidrogové 
politice, jaká jsou tam opatření, jaké služby pro uživatele drog tam působí, vzrostl nebo klesl počet služeb 
pracujících v tomto prostředí, jaká je tam situace v oblasti užívání drog…) 

Popis lokalit  
Mapování terénu ve městě Frýdlantu se provádí v centru obce v parku u kostela, na náměstí a u vlakového 
nádraží. Monitoring probíhá i v okrajových částech města směrem k nemocnici, kde se nacházejí vybydlené 
budovy a je zde zachycen častý sběr použitého injekčního materiálu. Dále pak okolo zámeckého parku či staré 
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fabriky, kde v její blízkosti stanuje možný uživatel OPL. Pracovníci terénního programu také monitorovali ostatní 
města ve Frýdlantském výběžku. Navštěvovali pravidelně i Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Višňovou a 
Raspenavu.  

 

– uživatelé drog v léčbě (zdravotnická a komerční zařízení) a ve službách 

U třech osob se nám podařilo zprostředkovat nástup do psychiatrické léčebny na oddělení závislostí (zdroj: Jäger, 
Pavel: Výroční zpráva Advaita, z. ú. Program ambulantního poradenství pro gambling a jiné drogy pro POSEC 
2017). Jinak nesledujeme. 

– nově se objevující trendy, např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové způsoby aplikace, nové 
skupiny uživatelů: 

V roce 2017 se pracovníci TP setkali v Libereckém kraji se zneužíváním Fentanylu, barbiturátů a Subutexu. 
Především v případě Fentanylu jde o nebezpečný trend. Uživatelé jej vyvařují z náplastí, což je způsob, u něhož 
se nedá zajistit spolehlivé dávkování. Vzhledem k tomu, že Fentanyl je látka mnohonásobně silnější než 
například Heroin, vystavují se jeho uživatelé poměrně velkému riziku předávkování, které může skončit smrtí 
klienta. (Zdroj: Ron, Lukáš: Výroční zpráva o terénním programu pro uživatele drog Most k naději, z. s. v rámci 
POSECu za rok 2017) 

– nové drogy – syntetické, látky rostlinného původu, zneužívané léky (uveďte informace o míře rozšíření 
(užívání) nových drog, tj. jiných než známých a tradičně užívaných látek, o způsobech jejich užívání) 

Nemáme info. 

– hraní sázkových a hazardních her, regulace hraní ze strany obce, vývoj počtu vydaných povolení k 
provozování VHP - porovnání s předchozími roky, výše příjmu obce z provozování sázkových a hazardních 
her za r. 2016 a 2017, výskyt hazardního hraní v obecné a školní populaci, hraní v sociálně vyloučených 
lokalitách, zadluženost hráčů, kriminalita související s hazardním hraním)  

Oproti r. 2016 se stav změnil, počet heren klesl na polovinu. Ve Frýdlantu jsou v r. 2017 jen 3 herny (Kotel, 
Traktorka, Avanti), které mají dohromady 45 ks zařízení (VHP i VLT). Na jedno zařízení tak připadá 165 obyvatel, 
vloni to bylo 137. Počty heren a hracích zařízení v ostatních obcích ORP Frýdlant nesledujeme. 
Podle nové právní úpravy nebylo zatím vydáno žádné rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru. 
Provozovatelé si zajišťují základní povolení  - vydává Ministerstvo financí, které ověřuje způsobilost žadatele a 
splnění všech odborných a technologických požadavků. (Zdroj: Nováková, Markéta, DiS.: Obecní živnostenský 
úřad MěÚ Frýdlant) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Porovnání jednotlivých let v příjmech z loterií v tis. Kč (Zdroj: Němcová, Hana: Odbor finanční MěÚ Frýdlant) 

 

položka v 
rozpočtu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1347 1743 2 054 1 546 2 073 195 0 0 0 0 zrušeno 

1351 1328 1 702 1 013 590 665 341 282 318 398 136 

1355 0 0 0 0 4 160 4 385 3 749 3 147 4 218 1 093 

1361 (část) 1688 1 406 864 576 10 32 13 44 21 0 

1381 
         

4 542 

celkem 4 759 5 162 3 423 3 239 5 030 4 758 4 043 3 509 4 637 5 771 

 
1347 odvod z VHP a nebo z činnosti do r. 2012 

1351 odvod z loterií apod. her kromě VHP (do r. 2016) 

1355 odvod z VHP (do r. 2016) 

1361 (část) správní poplatky 

1381 daň z hazardních her (od r. 2017) 

 

Od r. 2012 byla schválena změna systému příjmů z loterií a rozpočtovou položku 1347 nahradila položka 1355. V 
roce 2012 příjmy na položce 1347 byly pouze příjmy z činnosti v r. 2011. 

Od r. 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. -> nový výpočet a nová položka rozpočtové 
skladby 1381. V položkách 1351 a 1355 jsou jen zbytky plateb ještě podle zákona platného do r. 2016 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Z 20 uživatelů drog/osob závislých v r. 2017 byla v Ambulantním poradenství jen desetina (2 osoby) závislá na 
hracích přístrojích nebo na internetu. Tato poradna má ještě rezervy a přijímá nové klienty. (Zdroj: Jäger, Pavel: 
Výroční zpráva 2017 pro POSEC – Ambulantní poradenství pro uživatele drog a gamblery) 
 

Žádné další nebo rozšiřující informace k problematice hráčství jako patologického jevu nemáme. 
 

– drogová kriminalita: 
 
Drogová kriminalita je ve Frýdlantském výběžku tradičně značná. Její řešení je jistě na denním programu 
toxitýmu, ale nějaké přesnější údaje jsme po něm nepožadovali a tak je nemáme. Očekávali jsme zde nějakou 
tabulku pro trestné činy (podobnou jako pro přestupky), kterou by zadavatel této zprávy jistě hravě 
připravil a dal do příští šablony (tento požadavek je kopírován ze zprávy z r. 2016). 

 

– trestné činy výroby, distribuce a držení drog v ORP  
Nemáme informaci a ani jsme se nepokusili ji poptávat. 
 

– počet osob/pachatelů drogových přestupků v rozdělení podle drog je v tabulkách níže 
 

– počet osob/pachatelů správních deliktů podle zákona č. 379/2005, o opatřeních k ochraně před 
škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je v tabulce 1-5. 

  

– popište, jak jste postupovali při shromažďování dat o přestupcích a správních deliktech 
Jednoduše jsme si je vyžádali ze statistik MěÚ Frýdlant. 
 

– sekundární drogová kriminalita) 
O nějaké statistice k sekundární drogové kriminalitě nemáme žádnou povědomost, ani jsme ji nikde nepoptávali. 
Určitě bude přímo úměrná drogové kriminalitě. 
 

– Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (řízení pod vlivem 
NL a řízení ve stavu vylučujícím způsobilost) 

V rámci ORP Frýdlant bylo v roce 2017 postoupeno na PČR jako podezření z trestného činu 
v souvislosti s užitím alkoholu nebo jiných návykových látek celkem 10 případů (z toho 4 cizinci). 
V roce 2017 bylo pravomocně projednáno a vyřízeno 86 případů užití alkoholu nebo jiných návykových 
látek (z toho jiné návykové látky = 68 a alkohol = 18). (Zdroj: Lipenský, Adolf, Ing.: odbor dopravy MěÚ 
Frýdlant) 
 

Údaje o počtu drogových přestupků byly snadno zjištěny na odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant: 
 
Celkový počet přestupků (přijatých) ke zpracování v r. 2017: 8 (3 odloženy, 1 ještě nevyřízen)  
Celkový počet přestupků projednaných v r. 2017: 4 
 
Do 30.06.2017 byly drogové přestupky uvedeny v  § 30, odst. 1, písm. j) a písm. k) zákona o přestupcích a poté 
od 01.07.2017 byly přesunuty do § 39, odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 
 

Tabulka 1-1: Počet osob/pachatelů přestupků projednaných v r. 2017 v rozdělení podle věku pachatele a drogy: 

Přestupky držení drog 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 4 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 
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Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 0 4 

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 
 

Tabulka 1-2: Počet osob/pachatelů přestupků projednaných v r. 2017 podle věku pachatele a drog 

Rostliny/houby 
Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 4 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0 

Celkem osob 0 4 

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 
Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v  každém řádku podle typu 
drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 
 

Tabulka 1-3: Množství drog zajištěných v r. 2017 v rámci projednaných přestupků v rozdělení podle drog 

Druh drogy Celkové množství 

Konopné drogy (g) 5 

Rostliny konopí (ks rostlin) 9 

Pervitin (g) 0 

Extáze (ks tablet) 0 

Heroin (g) 0 

Kokain (g) 0 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 

Houby obsahující OPL (ks) 0 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 

 
Tabulka 1-4: Počet osob/pachatelů přestupků projednaných v r. 2017 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi podle § 30 odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

Přestupek 
Počet osob/pachatelů 

přestupků 

§ 30, odst. 1, písm. a) 0 

§ 30, odst. 1, písm. b) 0 

§ 30, odst. 1, písm. d) 0 

§ 30, odst. 1, písm. e) 0 

§ 30, odst. 1, písm. f) 0 

§ 30, odst. 1, písm. p) 0 
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Tabulka 1-5: Počet osob/pachatelů správních deliktů podle zákona č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami 
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

Správní delikt  
Počet osob/pachatelů 

správního deliktu 

§ 4: Prodej tabáku pomocí automatu, u kterého 
nelze vyloučit prodej osobě mladší 18 let věku 

0 

§ 6 Prodej tabáku osobám mladším 18 let 0 

§ 8 Zákaz kouření na veřejných a jiných 
zákonem specifikovaných místech 

1+7 řešila městská policie 

§ 12 Zákaz prodeje alkoholu (mladším 18 let, 
pomocí automatů apod.) 

0 

§ 13 Zákaz prodeje alkoholu na veřejných 
akcích s důvodným rizikem nárůstu problémů 

0 

§ 15 Zákaz vstupu osob zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek 

0 

 

Počet osob/pachatelů přestupků projednaných v r. 2017 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek 

Přestupek 
Počet osob/pachatelů 

přestupků 

§ 35, odst. 1, písm. C 0 

§ 35, odst. 1, písm. J 0 

§ 35, odst. 1, písm. K 0 

§ 35, odst. 1, písm. L 0 

§ 35, odst. 1, písm. N 0 

§ 35, odst. 1, písm. O 0 

§ 36, odst. 1, písm. B 0 

§ 36, odst. 1, písm. C 0 

§ 36, odst. 1, písm. D 0 

§ 36, odst. 1, písm. K 0 

§ 36, odst. 1, písm. L 0 

§ 36, odst. 1, písm. M 0 

§ 36, odst. 1, písm. N 0 

§ 36, odst. 1, písm. q 0 

 

Počet osob/pachatelů přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu 

Přestupek  
Počet osob/pachatelů přestupku 

Alkohol Ostatní drogy 

§ 125c, odst. 1, písm. b) – pod vlivem 0 0 

§ 125c, odst. 1, písm. c) – stav vylučující 
způsobilost 

0 
0 

Zdroj: Mrázová, Dana: Odbor kanceláře úřadu – přestupky, MěÚ Frýdlant, ORP 

 

2 Koordinace protidrogové politiky 

2.1 Institucionální zajištění 

2.1.1 Místní protidrogový koordinátor 

Mgr. Alena Švejdová, alena.svejdova@mu-frydlant.cz, tel. 488 886 500, 728 406 154,  vykonává funkci MPK od 
01/01/2003, ve struktuře úřadu je zařazena jako vedoucí odboru kanceláře úřadu. Přímou nadřízenou je 
Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ, Velikost pracovního úvazku KPK: 0,07, Jiné agendy vykonávané 
MPK jsou mnohé, viz http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html 

mailto:alena.svejdova@mu-frydlant.cz
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html
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Žádné výrazné změny se v r. 2017 neudály. 

2.1.2 Místní protidrogová/jiná komise, pracovní skupina (dále PS)  

Konkrétní otázky protidrogové politiky řeší operativně svolaná pracovní skupina se širším záběrem.  

MPK si může vybrat minimálně z těchto spolupracujících, kteří se stávají členy operativní pracovní skupiny. K nim 
patří ještě metodici prevence na školách, kteří zde nejsou jmenováni. 

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

Ing. Dan Ramzer (ODS) Město Frýdlant starosta 

Jiří Stodůlka (ODS) Město Frýdlant místostarosta 

Ing. Veronika Bubeníčková MěÚ Fr tajemnice 

Bc. Jana Hýblová MěÚ Fr vedoucí odboru soc. věcí 

Josef Hurník MěÚ Fr krizové řízení, kontrolor OZU 

Dana Mrázová MěÚ Fr 
přestupky proti majetku, veřejnému 
pořádku a v občanském soužití 

Mgr. Věra Dunajčíková ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ředitelka 

Mgr. Jaroslava Smolová ZŠ praktická a ZŠ speciální Fr ředitelka 

Mgr. Alena Dvořáková SŠHaL, Fr ředitelka 

Mgr. Alena Hlávková Gymnázium Frýdlant ředitelka 

Mgr. Renáta Flecknová Gymnázium Fr metodička prevence 

Bc. Josef Kepr OO Policie ČR Fr vedoucí obvodního oddělení 

Pavel Weiss Městská policie LBC (VPS) vedoucí odboru výkonu služby 

Vít Audy Římskokatolická církev farář 

Mgr. Milan Kohout POSEC – CZPLK, o. p. s. poradce pro dospívající a dospělé 

Lukáš Ron POSEC - Most k naději, z. s. vedoucí terénních programů 

Pavel Jäger POSEC – ADVAITA, z. ú. 
poradce pro gambling a jiné 
závislosti 

Mgr. Ivo Brát POSEC – CIPSSLK, p. o. vedoucí intervenčního centra 

Mgr. Daniela Al-Sulaimanová POSEC - CZPLK, o. p. s. 
poradce pro rodinu s důrazem na 
děti 

Bc. Ludmila Guzýová 
POSEC – Déčko Liberec, z. s. 
občanská poradna 

místopředsedkyně výboru spolku 

 

- pracovní skupiny se zabývají i problematikou kouření, alkoholu, hazardního hraní a jiných 
závislostí. 

- byla 3 neformální jednání 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2017: pestrost primární prevence na školách, 
„drogové“ přestupky, minimalizace rizik (pohozené stříkačky), náplň nového volnočasového klubu  

- žádné zásadní změny ve složení neproběhly 

- MPK jednání skupiny iniciuje i svolává, někdy použije k zastřešení starostu  

- statut, složení: rozšíření/zánik, členství) 

- členství MPK v komisi/PS  

2.1.3 Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na úrovni ORP 

- MPK je zároveň i manažer prevence kriminality, školní metodici prevence jsou zváni jako 
konzultanti, MPK je v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb, orgány sociálně 
právní ochrany dětí, sociální kurátoři jsou užiteční informátoři o situaci v regionu, forma vzájemné 
spolupráce: neformální spolupráce, četnost vzájemných jednání je vyhovující, projednávaná 
témata: příprava strategických dokumentů – např. Akční plán Komunitního plánování na r. 2018 

- zhodnocení kvality spolupráce: dobrá 

- je nastaven způsob předávání informací a spolupráce s obcemi II. a I. stupně v rámci 
protidrogové politiky? – ano, děje se tak většinou emailovou poštou nebo předáním fyzického 
letáčku 

- spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb je dle potřeby, trvale vynikající, služby se 
představují samosprávám, propagují svou činnost 
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- spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služba, policie, státní zařízení apod.) se 
děje operativně a bez problémů, vynikající je s městskou policií a s Policií ČR 

- žádné převratné změny se v r. 2017 neudály. Ve Frýdlantu je běžný a zaběhlý standard, změny 
k lepšímu ani k horšímu nejsou, pracuje se v rámci možností, ale v souladu s potřebami. 

- další důležité informace: hlavním nositelem protidrogové politiky Frýdlantského výběžku je město 
Frýdlant, kde se koncentrují veškeré služby požadované protidrogovou politikou (hlavně Poradní 
a setkávací centrum POSEC). Terénní programy vyjíždějí i do Hejnic a Nového Města pod 
Smrkem a na vyžádání do dalších obcí regionu.  

2.2 Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou politiku  

Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 131/2015 dne 4. listopadu 2015 schválilo Strategický plán sociálního 
začleňování Frýdlantsko pro r. 2016-2018. http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/. Tento 
plán počítá s rozvojem služeb pro uživatele drog, předcházení rizik s užíváním spojených a s primární prevencí: 
mimo přednášek a seminářů i s podporou nízkoprahových zařízení pro trávení volného času – nově ve Frýdlantu, 
už tradičně v Novém Městě pod Smrkem a v Bulovce a s průběžným nástupem i v dalších obcích regionu 
 
Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 171/2015 dne 16. prosince 2015 schválilo Komunitní plán města Frýdlant 
2015-2020 (dále KPMF) a usn. č. …/2018 dne 21. února 2018 Akční plán KPMF na rok 2018. 
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/ 
 
Úkoly: 
1. Podpora prevence a poradenských služeb 

Podpora preventivních programů, stabilizace poradenských služeb, podpora prevence kriminality 
2. Dobrá dostupnost informací a osvěta v oblasti sociálních služeb včetně fungující koordinace procesu 

komunitního plánování 
Zajištění informovanosti a osvěty o sociálních službách, zajištění koordinace procesu komunitního plánování 

3. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb a životních podmínek pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
Podpora sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, Frýdlant bez bariér 

4. Podpora vzniku nových a stávajících sociálních služeb pro závislé osoby, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením včetně rodin s dětmi do 6 let a menšiny 
Podpora terénní práce, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podpora vzniku nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež ve Frýdlantě, podpora dohodnutého systému financování protidrogové politiky 

 
Konkrétní opatření z Akčního plánu KPF na r. 2018 
1-1a Zmapování poptávky a zjištění současné nabídky preventivních programů. 
1-1b Finanční, metodická a informační podpora specifických programů škol a dalších subjektů, vytváření 

podmínek pro jejich realizaci 
1-1c Finanční podpora projektu "Žijeme tu spolu " 
1-2a Jednání s poskytovateli poradenských služeb o dalším fungování Poradního a setkávacího centra 

Frýdlant v roce 2019 
1-3a Nový kamerový bod (body), modernizace a zefektivnění MKS 
1-3b Podpora pocitu bezpečí 
2-1a Aktualizace přehledu sociálních služeb působících na území města Frýdlant a jeho zveřejnění 
2-2a Provedení monitoringu komunitního plánu a zajistit jeho aktualizaci pro rok 2018 
3-1a Mapování potřebnosti terénní služby  
3-1b Vyhledávání a mapování potřeb imobilních spoluobčanů a pečujících rodinného příslušníka 
3-1c Zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro osoby se převažujícím tělesným postižením ve Frýdlantu 
3-2a Vytipování popis a návrh řešení problematických míst na území města Frýdlant 
4-1a Vytipování cílových skupin vyžadujících terénní práci a podpora konkrétních  terénních služeb 
4-2a Monitoring zjištění potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
4-2b Navázaní spolupráce s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb 
4-3a Podpora fungování nízkoprahového zařízení 
4-4a Realizace dohodnutého systému financování protidrogové politiky 
4-4b Jednání s poskytovateli protidrogových služeb působících na Frýdlantsku o finanční podpoře pro rok 2019 
 
Koncepce prevence kriminality Města Frýdlant 2016-2020 byla schválena Zastupitelstvem města Frýdlant usn. 
č. 191/2016 dne 24. února 2016. http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/prevence-kriminality/ 
 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/bezpecnost/prevence-kriminality/
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Cíl 1 Zvýšit pocit bezpečí 
DC-1.1 Zvýšit informovanost občanů 
DC-1.2 Využít preventivního účinku MKDS 
DC-1.3 Zefektivnit veřejné osvětlení 
DC-1.4 Vytěsnit drobnou kriminalitu z centra města 
DC-1.5 Podpořit programy pro ohrožené skupiny 
 

Cíl 2 Zvýšit objasněnost trestných činů, přečinů a přestupků 
 DC-2.1 Efektivní spolupráce PČR, MP a Města Frýdlant 
 DC-2.2 Maximální možná využitelnost MKDS 
 
Všechny tyto dokumenty se zabývají problematikou nelegálních drog, alkoholu, tabáku, hazardního hraní 
ve všech stupních prevence a i v represi. 
 
Na konci roku 2017 byl vyhodnocen Akční plán prevence kriminality na r. 2017. Všechny úkoly byly splněny a 
jeden přešel do r. 2018. 

Žádné jiné změny se v roce 2017 neudály. 

 

2.3 Zadané/realizované studie/šetření v oblasti závislostí 

Žádné zaznamenání hodné studie nebyly zadány ani realizovány. Je pár maličkých na webu Města Frýdlant 
v sekci Ankety/Kvízy 

2.4 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2017 

Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci 
ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.) 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Bezpečně životem ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant, pozván byl 
i místní protidrogový 
koordinátor = 
manažer prevence 
kriminality a OSPOD 

Žáci 2. stupně velké 
školy o třech 
pracovištích 

Projektový den s různými 
stanovišti o možnostech 
řešení různých životních 
situací – např. jak se bránit 
násilí 

3 Finanční zajištění služeb pro uživatele drog 

3.1 Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis) 
 

Ve Frýdlantu se protidrogové služby realizované Mostem k naději, z. s. a Advaitou, z. ú. financovaly v rámci 
celokrajsky uznávaného klíče. Jiné služby, které zahrnují uživatele drog a jejich blízké jsou podpořeny z rozpočtu 
Města Frýdlant smlouvou (částka pro Poradní a setkávací centrum Frýdlant). V případě jednorázového projektu 
byla možnost žádosti o přímou podporu Města, extra dotační titul na protidrogové aktivity Město, ale je možné 
využít dotace z rozpočtu Města Frýdlant pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb (je zahrnuto 
v tabulce 3-1. 

Frýdlant je stále velmi aktivním propagátorem spolufinancování protidrogových služeb všemi obcemi pomocí 
zavedeného klíče! 

Údaje o jiných výdajích obcí ORP Frýdlant kromě klíče nebyly zjišťovány. 

Financování služeb je vždy jednoleté. 

 

Výdaje obcí v ORP Frýdlant v r. 2017 podle klíče: 

 Město/Obec počet obyvatel 
k 1. 1. 2017 dle 

EO Frýdlant 

 ADVAITA, 
z. ú.  

 Most 
k naději, z. s.  

 příspěvek 
celkem rok 

2017  

1 Bílý Potok 689            2,00                2,00            2 756,00     
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2 Bulovka 873            2,00                2,00            3 492,00     

3 Černousy 324            2,00                2,00            1 296,00     

4 Dětřichov 679            2,00                2,00     0     

5 Dolní Řasnice 539            2,00                2,00            2 156,00     

6 Frýdlant 7421            5,50                6,00          85 341,50     

7 Habartice 482            2,00                2,00            1 928,00     

8 Hejnice 2713            3,00                3,00          16 278,00     

9 Heřmanice 263            2,00                2,00            1 052,00     

10 Horní Řasnice 224            2,00                2,00               896,00     

11 Jindřichovice 
pod Smrkem 

672            2,00                2,00            2 688,00     

12 Krásný Les 475            2,00                2,00            1 900,00     

13 Kunratice 368            2,00                2,00            1 472,00     

14 Lázně 
Libverda 

432            2,00                2,00            1 728,00     

15 Nové Město 
pod Smrkem 

3707            3,00                3,00          22 242,00     

16 Pertoltice 284            2,00                2,00     0     

17 Raspenava 2812            3,00                3,00          16 872,00     

18 Višňová 1338            2,00                2,00            5 352,00     

  24295           42,50               43,00         167 449,50*)     

*) Z toho: Advaita, z. ú. = 81.869,50 Kč a Most k naději, z. s. = 85.580,- Kč 
 
Nedávno vzniklé Středisko výchovné péče ve Frýdlantě (Diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní 
škola Liberec, p. o.) získalo na svou činnost od DSO Frýdlantsko v r. 2017 200 tis. Kč. 

 

Tabulka 3-1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 2017 (v Kč) 
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2 Publikace, letáky, konference, semináře, analýzy, koncepce apod. 

Typ služeb 
Název 

podpořené 
organizace 

Název služby 
(projektu) 

Výše finanční 
podpory v tis. Kč 

Primárně-preventivní programy škol a 
školských zařízení 

ZŠ, ZUŠ A MŠ 
FRÝDLANT 

Přednášky, besedy, 
harmonizační dny 

(hrazeno z rozpočtu 
školy, které je Město 

Frýdlant zřizovatelem) 

? 

 
ZŠ SPECIÁLNÍ 

FRÝDLANT 
Vzdělávací akce pro 
učitele a vychovatele  

? 

Primárně-preventivní programy NNO, 
případně jiných subjektů 

MAJÁK, o. p. s. 
Přednášky, vstupy do ZŠ, 

ZUŠ a MŠ Frýdlant 
? 

Jiné a nezařazené preventivní programy 0 0 0 

Primární prevence celkem   0 

Terénní programy 
Most k naději, z. 

s., POSEC 

Pro uživatele drog, DSO 
Frýdlantsko, příspěvek 
dle klíče za celý region 

86 

Kontaktní centra 0 0 0 

Sloučené programy kontaktních center a 
terénních programů 

0 0 0 

Jiné a nezařazené harm reduction 
programy 

0 0 0 

Harm Reduction celkem   86 

Ambulantní služby zdravotní 0 0 0 

Ambulantní služby sociální 
CZPLK, o. p. s., 

POSEC 

Poradenství pro 
dospívající a dospělé 

(rozpočet Města Frýdlant) 
75 

Jiné a nezařazené ambulantní služby 0 0 0 

Ambulantní služby celkem   75 

Terapeutické komunity 0 0 0 

Lůžkové zdravotní služby 0 0 0 

Jiné a nezařazené rezidenční služby 0 0 0 

Rezidenční služby celkem  0 0 0 

Preventivní a léčebné služby ve vězení 0 0 0 

Následná péče ambulantní 
ADVAITA, z. ú., 

POSEC 

Poradna pro gambling a 
jiné závislosti 

DSO Frýdlantsko, 
příspěvek dle klíče za 

celý region 

82     

Následná péče pobytová 0 0 0 

Jiné a nezařazené služby následné péče  0 0 0 

Služby následná péče celkem   82 

Záchytné stanice a ošetření 
intoxikovaných osob 

0 0 0 

Informace/výzkum/koordinace2 Město Frýdlant 

V rámci pracovní náplně 
místního protidrogového 

koordinátora (0,07 
úvazku) a běžné provozní 

náklady,  

Nelze přesně vyčíslit 

Sociální podniky 0 0 0 

Prevence drogové kriminality 
Město Frýdlant a 

dotace  MV ČR 
(272 tis. Kč)  

Modernizace, 
zefektivnění a rozšíření 
Městského kamerového 

dohlížecího systému 
Frýdlant, který slouží i pro 

odhalování mezinárodní 
drogové kriminality 

502 

Ostatní (specifikujte) 
Město Frýdlant 

POSEC 

Financování jiných 
programů POSECu než 

výše uvedených 
223**) 

CELKEM 
8 vyplněných 

řádků 
 745**) 
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**) Bylo zjištěno, že v r. 2017 bylo na území ORP Frýdlant do protidrogové politiky včetně projektu prevence 
kriminality “Frýdlant – modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS – 1 bod” vložena částka 745 tis. Kč většinou z 
rozpočtu Města Frýdlant (rozpočet zřizovaných škol) a z rozpočtu většiny obcí DSO Mikroregion Frýdlantsko. Do 
této hodnoty nejsou započítány všechny náklady na primární prevenci, na koordinaci a na provoz Poradního a 
setkávacího centra POSEC. 

3.2 Finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci/region 

Finanční nároky na zajištění protidrogových služeb ve městě jsou zahrnuty v aktuálním Komunitním plánu 
sociálních služeb města Frýdlant. Požadavek vč. podpory primární prevence je ročně okolo 1 mil. Kč. 
Realizátorem je Město Frýdlant, jeho příspěvkové organizace a jeho Poradní a setkávací centrum POSEC – 
terénní programy a ambulantní poradenství.  Příspěvek Města Frýdlant v rámci klíče (pro Most k naději, z. s. a 
Advaitu, z. ú.) je asi 85 tis. Kč ročně. 

Název dokumentu: Komunitní plán Města Frýdlant  Realizátor: Město Frýdlant Specifikace a výše ročních 
požadavků: 1.005 tis. Kč 

 

4 Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami v obci/regionu 

Síť služeb pro uživatele drog v ORP Frýdlant není nikde přesně definována, ale z letité zkušenosti Poradního a 
setkávacího centra ve Frýdlantě (POSEC od r. 2003) mohou být právě programy POSECu tou základní sítí. 

Všechny služby v tabulkách níže jsou v pestrosti nabídky i kapacitně dostačující. Nedochází k žádným 
převratným změnám, snad jen, že v r. 2017 už funguje nízkoprahový klub pro děti a mládež ve Frýdlantě, který se 
v r. 2016 intenzivně připravoval. 

Data byla převzata z výročních zpráv jednotlivých subjektů. K jednotlivým tabulkám 4-1 – 4-6 uveďte: 

Tabulka 4-1: Programy primární prevence realizované v r. 2017 

Název projektu/programu Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová skupina Charakteristika 
aktivit 

Počet 
akcí/osob 

Certifikace 
(ano/ne)  

Prakticky a spolu III. – 
konference primární 
prevence 

Základní škola 
speciální 
Frýdlant (ZŠS) 

VP pedagogové kurz/seminář 1/2 ano 

Kurz bazální stimulace ZŠS VP pedagogové kurz/seminář 1/2 ano 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví dětí, žáků a 
studentů ve školách a 
na školních akcích 

ZŠS VP pedagogové kurz/seminář 1/1 ano 

Mimořádné události ve 
škole a jejich řešení 

ZŠS VP pedagogové kurz/seminář 1/1 ano 

Zdravé tělo, I., II. Maják, o. p. s. VP První stupeň 
ZŠ, ZUŠ aMŠ 

přednáška/beseda ? ano 

Kybersvět Maják, o. p. s. SP První stupeň přednáška/beseda ? Ano 

Agrese Maják, o. p. s. VP První stupeň přednáška/beseda ? Ano 

Jsme parta Maják, o. p. s. VP První stupeň přednáška/beseda ? Ano 

Díky, nechci! Maják, o. p. s. SP Šestý ročník přednáška/beseda ? Ano 

Krása Maják, o. p. s. SP Sedmý roč. přednáška/beseda ? Ano 

Sexualita Maják, o. p. s. VP 8.a9. ročník přednáška/beseda ? Ano 

Rizikové chování Maják, o. p. s. SP 8.a9. ročník přednáška/beseda ? ano 

* VP – všeobecná prevence, SP – selektivní prevence, IP – indikovaná prevence 

 
Obě školská zařízení s dětmi od 6 do 15 let, která jsou zřizována Městem Frýdlant, jsou ze svého vlastního 
pohledu primární prevencí nasycena. 
Od r. 2017 pracuje ve Frýdlantě Diakonie Jablonec n. N., která provozuje nízkoprahové zařízení CAJK. O jeho 
činnosti nemáme žádné zprávy, protože jsme je nepožadovali. 

 

Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2017 (včetně programů snižování rizik na tanečních akcích, v 
klubech a prostředí noční zábavy) 

Název Realizátor Typ Cílová Počet Počet Počet Počet Územní Certifikace 

Naformátováno: Odrážky a číslování
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projektu/ 
programu 

služby* skupina osob, 
kt. 
služby 
využily 
/z toho 
UD 

kontaktů3 výměn4 vydaných 
inj. stř. 

působnost, 
spádovost 

(ano/ne) 

Terénní 
program 
pro 
uživatele 
drog 

Most 
k naději, 
z. s. 

TP Uživatelé 
drog 

36 100 4554  
 

4603  
 

Frýdlantský 
výběžek, 
hlavně 
Frýdlant, 
Hejnice, Nové 
Město pod 
Smrkem, na 
vyžádání 
zajíždí i jinam 

ano 

* TP – terénní programy, KPS – kontaktní centra, KPS a TP – sloučené programy 

Kromě výše zmiňovaného terénního program je v území i terénní program sociální prevence, který realizuje také Most 
k naději, z. s. 

Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2017 

Název 
projektu/programu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita5 Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Poradna pro gambling 

a jiné závislosti 

ADVAITA, 

z. ú. 

poradenství Uživatelé 

drog, závislí 

a jejich blízcí 

? 27 ? ORP 

Frýdlant 

Ano 

Poradenství pro 

dospívající a dospělé 

CZPLK, o. 

p. s. 

poradenství Dospívají a 

dospělí 

v obtížné 

životní situaci 

? 24 ? ORP 

Frýdlant 

ano 

* AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program 

Tabulka 4-4: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2017 uveďte všechna pobytová zařízení, která s cílovou skupinou pracují. 

Název 
projektu/programu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita6 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. žádostí 
o léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Nic takového v 

regionu nemáme 

        

*DXT – detoxifikace,  LZS – lůžkové zdravotní služby, RPTK – terapeutické komunity, DSZR – domovy se zvláštním režimem,    
- jiné  

 
Tabulka 4-5: Služby v oblasti následné péče v r. 2017 

Název projektu/programu Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 

amb. / 
pobyt. 

Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Nic takového sice nemáme, ale 

všechny služby se snaží 

        

                                                 
3 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité 
služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 
4  Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.  
5 Kapacita:  Uvádí se u těch služeb, kde je to relevantní. Kapacita znamená, pro kolik klientů současně je program maximálně 

určen; počet míst v zařízení/programu. Nejedná se o denní ani roční kapacitu. Jde o stav, kdy další nový zájemce o službu 
(klient), již musí být zařazen do pořadníku či odkázán do jiné služby. 
6 Kapacita – pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu. V tomto případě jde o 

počet lůžek. 
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abstinujícího klienta udržovat a 

podporovat a podporou 

abstinence se zabývá hlavně 

program Advaity, z. ú. 

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová  – následná péče pobytová, - jiné 

 

Tabulka 4-6: Ostatní specializované programy v r. 2017 (služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod.)  

Název projektu/programu Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Ne, ne, nic takového. 

Využíváme záchytnou stanici 

v LBC. Nemáme informace, 

kolikrát do ní byl převezen 

klient z našeho regionu.  

        

* služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod. 

 
Využívání kapacit jednotlivých programů je vyvážené. Jediné programy, které by potřebovaly posílit, jsou 
terénní programy. 

 

5 Různé   -   další údaje  

- Aktuální letáček Poradního a setkávacího centra POSEC 

 

POSEC ve Frýdlantě 
Havlíčkovo nám. 304 

 

 
 

 Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Neumíte si sami poradit? Nevíte kudy kam? Máte problémy v rodině, se sousedy, 
v zaměstnání, …? 

 Máte vážné starosti související s výchovou dětí, s partnerem nebo se sebou samým? Jste oběť domácího násilí? 

 Potřebujete se svěřit, nechat si poradit nebo se nechat provázet složitou životní etapou? 

 Pokud jste z Frýdlantského výběžku, tak právě pro vás už od roku 2003 jako projekt Města Frýdlant funguje Poradní a 
setkávací centrum ve Frýdlantě. 

Vyberte si z následující nabídky POSECu a využijte anonymně, diskrétně a bezplatně služeb zkušených externích 
odborníků! Volejte vždy přímo na jejich čísla! 

Pro jiné a bližší informace o POSECu volejte v úterý od 8 do 12 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin na tel. 720 168 793. 

 

1) Terénní program – Most k naději, z. s. - pro uživatele drog: středa a pátek 13-18 hodin  - např. výměnný program, poradenství, 

tel. 725 457 258, tp.liberec@mostknaději.cz 
 
2) Terénní program – Most k naději, z. s. - sociální prevence: pomoc s řešením zaměstnání, bydlení, dluhů, ochrana práv a zájmů a   
jiná krize – středa a pátek 8-16:30 hodin. psp@mostknadeji.cz, tel. 725 457 257 - po dohodě přijedeme do okolí vašeho bydliště! 
 

3) Poradenství pro dospívající a dospělé – v sudé úterý  - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Milan Kohout – obtížné osobní, partnerské nebo 
rodinné situace, i strachy, smutky, závislosti, poruchy příjmu potravy. Objednávky a informace na milan.kohout@nti.cz nebo na tel. 730 871 
370 v po-pá od 8 do 16 hodin  
 
4) Rodinné poradenství s důrazem na děti – každé pondělí 13:30-18 hodin dle objednání - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Daniela Al 
Sulaimanová – vztahové a výchovné problémy, potíže dětí s úzkostí, s agresí, se začleněním ve skupině, s následky psych. traumatu, ,…  

http://www.frydlantvc.cz/galerie/obrazky/image.php?img=33479&x=780&y=800
mailto:tp.liberec@mostknaději.cz
mailto:psp@mostknadeji.cz
mailto:milan.kohout@nti.cz
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Objednávky na daniela.al-sul@seznam.cz nebo na tel. 777 069 481 nejlépe v pracovní dny od 18 do 20 hodin. 
 

5) Občanská poradna – každý sudý čtvrtek 10-16:00 hodin dle objednání – Déčko Liberec, z. s. - ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně 

právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva. 
Objednávky na tel. 775 077 234 ve všední dny od 10 do 17 hodin, internetové poradenství na poradna@d-os.net 
 

6) Intervenční centrum: pomoc obětem domácího násilí – v lichou středu od 13:30 do 16 hodin, CIPSLK, p. o. – Mgr. Ivo Brát 
Informace a objednání na tel. 482 311 632, info.ic@cipslk.cz 
 

7) Poradna pro gambling a jiné závislosti pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v liché úterý 9-17 

hodin -  ADVAITA, z. ú. - Pavel Jäger cas@advaitaliberec.cz 
Info a objednání na tel. 732 315 469, 603 829 730 
 
8) Klub duševního zdraví pro osoby postižené duševní nemocí a jejich blízké – odborné provázení a konzultace, volnočasové aktivity, 
příjemně strávený čas v každé pondělí 9:30-12:30 hodin – Bc. Lenka Kučerová, tel. 724 788 793, lenkafree@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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