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Činnost POSECu v r. 2018 – stručně 
 

Poradní a setkávací centrum Frýdlant (POSEC) jako projekt Města Frýdlant poskytuje od r. 2003 prostor 

pro neziskové organizace a odborníky působící v psychosociální oblasti. V r. 2018 kromě pevných 

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

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

zastřešuje POSEC také terénní program pro lidi ohrožené drogou a terénní program sociální prevence ve 

Frýdlantském výběžku.  

V listopadu 2018 došlo k přestěhování čtyř služeb do jiného – nového zázemí v 1. patře Centra 1407 

v ul. Míru čp. 1407. Jde o služby, které poskytují: Most k naději, o. s. (Terénní program pro lidi ohrožené 

drogou a terénní program sociální prevence), ADVAITA, z. ú. (Poradny pro gambling a jiné závislosti) a 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o. (Intervenční centrum pro oběti domácího 

násilí).  

 

I v roce 2018 pracoval POSEC v úsporném režimu. Čtyři programy, které mají nároky na konzultační 

prostor, 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. 2018 navštívilo POSEC 246 přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je klientů 

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

 

 2016 2017 2018 

Počet přímých klientů 289 344 246 

 

Terénní program pro uživatele drog (Most k naději, z. 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. Terénní pracovníci mají ve středu a v 

pátek své zázemí dle rozvrhu využívání prostor v Centru 1407.   

 

 2016 2017 2018 

Počet kontaktů 242 100 126 

Počet klientů 63 36 28 

z toho nových 36 7 12 

Stříkačky přijaté 4922 4554 7713 

Stříkačky vydané 5082 4603 7769 

Stříkačky nalezené 18 10 53 

Poměr muži/ženy v % 78/22 81/19 76/24 

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

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

a pátek. Ve Frýdlantském výběžku Terénní program sociální prevence oficiálně působí až od září 2017. 

Práce se zaměřuje převážně na řešení zakázek typu dluhového, sociálního, sociálně-právního poradenství. 

Další velmi častou a naléhavou zakázkou je shánění ubytování a zaměstnání. 

 2016 2017 2018 

Počet klientů 13 30 41 

z toho nových - - 20 

Počet oslovených - - 47 

Sociální poradenství - - 267 
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z toho bydlení - - 157 

z toho zaměstnání - - 73 

Dluhové poradenství - - 156 

Konzultace - - 238 

Kontakt písemný - - 172 

Kontakt telefonický - - 208 

Pozn. - = nesledováno, zaznamenáno jen v kartách klientů 

 

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

 

Poradenství pro dospívající a dospělé (CZPP LK, o. p. s., Mgr. Milan Kohout) má nové klienty i ty, 

kteří přecházejí z minulého roku. S klienty se pracuje dlouhodobě (konzultace), jde o provázení obtížnou 

životní situací nebo stavem. Přesto, že počet klientů klesá, tak počet konzultací stoupá. Z toho je jasné, že 

klienti mají větší prostor i chuť pro dlouhodobější práci na změně svého života. 

Klienti poradny jsou velmi zjednodušeně rozdělitelní do dvou skupin. Adolescenti - muži, kteří mají 

problémy v interpersonální oblasti a s kvalitním zapojením do společnosti a ženy ve středním až vyšším 

věku, které přichází s potřebou komplexního osobnostního rozvoje a zlepšení kvality života. 

 

 2016 2017 2018 

Počet konzultací 84 113 126 

Počet klientů 33 24 18 

z toho nových 5 4 11 

 

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

 

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. Program má 

nové klienty i klienty převedené z minulého roku. Stejně jako v předchozí poradně, přes pokles počtu 

klientů, stoupá počet konzultací. To svědčí o zodpovědnějším přístupu klientů k práci na změně svého 

života. Většinou jsou klienti z Frýdlantu. Nejčastější problémy jsou potíže v rodinných vztazích, výchovná 

bezradnost rodičů a úzkostné projevy dětí, tyto tři problémy tvoří zhruba 30 % všech témat. Tématy jsou: 

traumatické zážitky z původní rodiny u dětí v náhradní péči, těžké reakce dětí na rozpad rodiny, zkušenost 

se šikanou, tiková porucha, balbutismus (koktavost), psychosomatické potíže, bezradnost rodičů, 

nepřiměřené výchovné zásahy, vyčerpání rodičů, nedohoda rodičů po rozchodu a dopad jejich konfliktu na 

děti, podezření ze sex. zneužívání, násilí v rodině, zlobné afekty u dětí, úzkostné projevy, problémy se 

sexualitou u dospívajících, depresivní prožívání, automutilace (sebepoškozování), suicidní (sebevražedné) 

myšlenky, ADHD, prožívání tělesného postižení u dospívajících. Stále se spolupracuje se školou, 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a s OSPODem. Oboustranně velmi přínosná je spolupráce 

s Mgr. Milanem Kohoutem a Střediskem výchovné péče. 

 

 2016 2017 2018 

Počet konzultací 183 140 147 

Počet klientů=rodin 80 51 46 *) 

z toho nových 56 32 25 
*) jednotlivých klientů je nakonec více, protože přicházejí celé rodiny 

 

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

 

Občanská poradna (Déčko Liberec, z. s.) má v r. 2018 zaznamenáno 63 nových klientů, což je zřejmě 

po obrovském nárůstu v r. 2017 normální stav. Nejvíce dotazů se týká rodinných vztahů, na které má 
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velký vliv zadluženost členů domácnosti. Dále se dotazy týkají vyloženě zadluženosti, tj. práva a 

povinnosti dlužníků a věřitelů a exekucí, potažmo insolvence. Téměř všichni klienti Občanské poradny v 

POSECu jsou z Frýdlantu. 

 

 2016 2017 2018 

Počet klientů 69 160 63 

Počet dotazů 72 321 79 

z toho v % rod. vztahy 24 30 22 

z toho v % dluhy 17 28 16 

 

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

 

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

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

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

služeb na Frýdlantsku a dalšími samosprávami. 

 

 2016 2017 2018 

Počet klientů POSEC 9 12 12 

Počet vykázání LK 80 80 75 

z toho POSEC 2 7 7 

 

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

 

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

Bylo pracováno s klienty, z nichž většina byla z Frýdlantu. Všichni klienti přicházejí s problémem 

závislosti nebo rizikového užívání drog, necelá čtvrtina klientů patří mezi osoby blízké. Dominantní 

závislostí je závislost na pervitinu. 

Celkově počet uživatelů oproti r. 2017 klesl, ale počet těch, kdo vyhledali pomoc kvůli problémovému 

užívání alkoholu, zase naopak stoupl. 

 

 2016 2017 2018 

Počet klientů 23 27 22 

z toho Frýdlant 8 15 17 

Počet uživatelů 17 20 15 

z toho pervitin 9 12 4 

z toho konopí 2 4 2 
z toho automaty nebo PC 2 2 1 

z toho alkohol 4 2 9 

Počet klientů do léčebny 3 3 3 

 

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

 

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 navštěvují v průměru 

čtyři klienti. Různých společných akcí, např. kulturně-poznávacích výletů ve spolupráci s FOKUSem LBC 

a JBC se účastní i rodinní příslušníci a část nepravidelných návštěvníků. Spolupráce je navázána hlavně 

s provizorní městskou knihovnou. Spolupracuje se s Domovem seniorů v Jindřichovicích p. S., 

Magistrátem statutárního města Liberec a sdružením Tulipán. Klienti využívají službu bezpečného 
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naslouchání a také telefonických kontaktů. 

 

 

 2016 2017 2018 

Počet stálých klientů 3 4 5 

Počet osob na akcích 52 13 15 

Bezpečné naslouchání 50 68 80 

Telefonický kontakt 24 30 120 

 

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

 

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

požádání k dispozici. 
 

Přílohou je aktuální leták POSECu. 

Bylo představeno a projednáno na 12. RM dne 29/04/2019, č. usn. 427/2019 

Frýdlant 13/03/2019 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 

 

 

 


