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Činnost POSECu v r. 2019 – 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. 2019 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, z. 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 2019 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. 2019 navštívilo POSEC 391 přímých klientů v osmi pevných programech (ve skutečnosti je klientů 

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

 

 2017 2018 2019 

Počet přímých klientů 344 246 391 

 

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

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

za účelem minimalizace rizik. V roce 2019 se terénní pracovníci pohybovali v centru i v okrajových 

částech města Frýdlant. Pravidelně zajížděli do Nového Města pod Smrkem, Hejnic, Krásného Lesa, 

Dolní/Horní Řasnice, Višňové a od 2. pololetí do Habartic. Terénní pracovníci mají ve středu a v pátek své 

zázemí dle rozvrhu využívání prostor v Centru 1407.   

 

 2017 2018 2019 

Počet kontaktů 100 126 198 

Počet klientů 36 28 44 

z toho nových 7 12 12 

Stříkačky přijaté 4554 7713 5591 

Stříkačky vydané 4603 7769 6081 

Stříkačky nalezené 10 53 24 

Poměr muži/ženy v % 81/19 76/24 66/34 

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

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. 

Sociální poradenství zahrnuje sociálně-právní poradenství a sociálně materiální poradenství. U sociálně-

právního poradenství se jedná o poradenství ohledně práv klienta - na co má nárok, zákony, ... (jedná se 

jak o dluhovou problematiku, tak kupříkladu o nároku na soc. dávky, aj.). U sociálně materiálního 

poradenství se jedná o poradenství ohledně zlepšení materiální situace klienta (bydlení, zaměstnání, aj.).  

 

 2017 2018 2019 
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Počet klientů 30 41 49 

z toho nových - 20 27 

Počet oslovených - 47 199 

Sociální poradenství - 267 89 

z toho bydlení - 157 - 

z toho zaměstnání - 73 - 

Dluhové poradenství - 156 - 

Konzultace - 238 46 

Kontakt písemný nebo 

telefonický 

- 380 96 

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. V dubnu počet klientů dvojnásobně převyšoval kapacitu. V květnu však 

terapii úspěšně ukončilo několik dlouhodobých klientů, a tak se kapacita stabilizovala. 

V tomto období se sešlo několik klientek ve středním a starším věku, které se potýkají s domácím násilím 

obzvláště psychického, verbálního charakteru. Dva dlouhodobí klienti ukončili s pozitivním závěrem více 

než roční psychoterapii. 

Někteří klienti v tomto období vyhledali služby poradny po několika letech a přišli na tzv. udržovací 

konzultaci. 

Zajímavým zpestřením byla konference pro organizace zabývající se sociálními službami ve Frýdlantském 

výběžku. Propojení organizací, představitelů měst a obcí i lidí bylo přínosné a inspirativní. 

 

 2017 2018 2019 

Počet konzultací 113 126 99 

Počet klientů 24 18 18 

z toho nových 4 11 15 

 

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

 

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 předchozích letech, přes pokles počtu 

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

života. Většinou jsou klienti z Frýdlantu. Mezi problémy dětí z nových rodin je např. suicidální pokus 

dospívající dívky, která je v psychiatrické péči. Dále přicházejí děti se zvláštnostmi ve vývoji, 

s úzkostnými a psychosomatickými potížemi, se zlobnými afekty, s výchovnými problémy doma i 

ve škole. 

U rodičů je častá výchovná bezradnost, někdy i jejich osobnostní zvláštnosti. Některé děti jsou 

z podnětných pečujících rodin a rodiče přicházejí spíše ke krátkodobé péči i jen k jednorázové ujišťující 

konzultaci. 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. 

 

 2017 2018 2019 

Počet konzultací 140 147 162 

Počet klientů=rodin *) 51 46 67 

z toho nových 32 25 23 
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*) jednotlivých klientů je nakonec více, protože přicházejí celé rodiny 

 

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

 

Občanská poradna (Déčko Liberec, z. s.) má v r. 2019 zaznamenáno 149 nových klientů, což je zřejmě 

po obrovském nárůstu v r. 2017 nárůst obdobný. Nejvíce dotazů bylo na exekuce, insolvence, rodinu a 

občansko-právní vztahy. 

 

 2017 2018 2019 

Počet klientů 160 63 149 
Počet dotazů 321 79 175 

z toho v % rod. vztahy 30 22 12 
z toho v % dluhy 28 16 20 

 

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

 

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 v rámci ORP. 

 

 2017 2018 2019 

Počet klientů POSEC 12 12 11 

Počet vykázání LK 80 75 76 
z toho POSEC/Centrum 1407 7 7 6 

 

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

 

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

Bylo pracováno s klienty, z nichž většina byla z NMPS (14). Všichni klienti přicházejí s problémem 

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

závislost na alkoholu. 

I přes to, že kapacita obou poradenských pracovišť (Frýdlant a NMPS) není zcela naplněna, hodnotíme 

jejich působnost v regionu jako přínosnou. Do poraden dochází především klienti, kteří kvůli své 

nepříznivé sociální situace nejsou schopni a ochotni dojíždět do služeb Centra ambulantních služeb v 

Liberci.  

 

 2017 2018 2019 *) 

Počet klientů 27 22 38 

z toho Frýdlant 15 17 11 

Počet uživatelů 20 15 28 

z toho pervitin 12 4 9 

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

z toho alkohol 2 9 17 

Počet klientů 

odeslaných do léčebny 

3 3 11 

*) byly sečteny obě poradny v rámci ORP – Frýdlant a NMPS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. Probíranými tématy jsou možnosti odlehčovací služby (Hospic sv. Zdislavy a CZPLK), 

chráněné dílny, chráněné bydlení a bydlení vůbec (Tulipán, MěÚ Frýdlant, MASIF), oddlužení (Občanská 

poradna, Člověk v tísni) a pozitivní posun v životě (Poradna pro dospívající a dospělé). Spolupráce se 

jmenovanými organizacemi má jen velmi dobré výsledky a rýsuje se další rozvoj poskytovaných služeb! 

Klienti hojně využívají služeb bezpečného naslouchání a telefonických kontaktů. 

Dvacátého června se konala v Hejnicích první konference o sociálních službách ve Frýdlantském 

výběžku. Účast byla hojná nejen ze stran obcí a služby poskytujících organizací, ale i klientů.  

 

 

 2017 2018 2019 

Počet stálých klientů 4 5 15 

Počet osob na akcích 13 15 6 

Bezpečné naslouchání 68 80 156 
Telefonický/písemný kontakt 30 120 140 

 

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

 

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 37. RM v pondělí 04/05/2020, č. usn. 1293/2020 

Frýdlant 07/04/2020 

Zpracovala Mgr. Alena Švejdová, vedoucí OKU 


