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Vážení čtenáři, 
 
dostává se Vám do rukou katalog poskytovatelů 
poradenských služeb v Libereckém kraji. Kvalitní 
poradenské služby určené všem žákům, zejména 
pak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
jsou jednou z priorit Libereckého kraje, což byl  
i jeden z důvodů pro realizaci projektu Poradenství 
v Libereckém kraji, v rámci nějž byl tento katalog 
vytvořen. 
 
Naleznete zde praktický přehled kontaktů na 
poradenské organizace a další subjekty, které 
s pedagogicko-psychologickým, speciálně peda-
gogickým, výchovným, kariérovým poradenstvím, 
preventivními aktivitami v oblasti společensky nežá-
doucího chování souvisí. Nejde pouze o organizace 
spadající do působnosti školství, ale i o subjekty ze 
sociální a zdravotnické oblasti. Naším cílem bylo 
postihnout všechny související služby a umožnit 
přehledně získat kontakty na ty, kteří Vám mohou 
pomoci. 
 
Věříme, že katalog i další aktivity projektu 
Poradenství v Libereckém kraji Vám budou dobře 
sloužit. 
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PROJEKT PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI  
(reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0133) 
Projekt Poradenství v Libereckém kraji je zaměřen na komplexní rozvoj psychologických, speciálně-
pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává se ze vzájemně 
propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů 
poradenských služeb a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedním z cílů je zvýšení 
provázanosti poradenských služeb i ve vazbě na další subjekty působící v oblasti vzdělávání a 
výchovy. Konkrétně se jedná o vztahy mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, policií, případně 
probační a mediační službou, organizacemi zajištujícími poradenské služby pro dospělou populaci, 
organizacemi nabízejícími nízkoprahové aktivity, dále pedagogicko-psychologickými poradnami, 
speciálně pedagogickými centry, psychology a psychiatry.  
 

KATALOG POSKYTOVATELŮ PORADENSKÝCH SLUŽEB 
Jedním z výstupů výše popsaného projektu je katalog subjektů poskytujících poradenské služby. 
Tento přehled je určen zejména pro rodiče, ale také pro učitele, vychovatele a další pracovníky 
škol, dětských domovů, poraden atd., kteří buď nevědí, kterou z nabízených poradenských služeb 
by měli vyhledat nebo potřebují pouze najít příslušnou instituci v dostupné vzdálenosti od svého 
bydliště či působiště. Publikace obsahuje užitečné kontakty na organizace, které poskytují 
poradenství v oblasti školství, mezilidských a rodinných vztahů, péče o dítě, volby povolání, 
případně prevence a léčby závislosti.  
Katalog je rozdělen do jedenácti kapitol:  

poradenství, 
speciálně-pedagogická centra, 
logopedická péče, 
linky důvěry, 
nízkoprahová komunitní centra, 
psychologická péče 
psychiatrická péče,  
prevence a léčba závislosti,  
sociálně právní ochrana dětí,  
kariérní poradenství, 
probační a mediační služba. 

 
Kontakty v jednotlivých kapitolách jsou pro snadnější orientaci dále děleny dle okresů, případně 
dle dalších kritérií, pokud to dané téma vyžaduje. Kromě telefonních čísel, adres, internetových 
stránek jednotlivých organizací a dalších kontaktních údajů naleznete na následujících stránkách 
také ke každé kapitole popis služeb, které jednotlivé typy organizací nabízejí. Účelem těchto textů 
je napovědět, kam se s určitým problémem obrátit. Další členění kontaktů pak již odpoví na 
otázku, kde nejblíže Vašemu bydlišti nebo působišti potřebnou službu získáte. Katalog subjektů 
poskytující poradenské služby je zkrátka takový praktický rádce pro snadnější orientaci v složité 
struktuře poradenství v Libereckém kraji. Měl by napomoci k nalezení rychlého a schůdného řešení 
Vašeho problému. 
 
Katalog je možné najít i v elektronické podobě na www.edulk.cz. Oproti tištěné verzi je ta 
elektronická rozšířena ještě o seznam pediatrů v Libereckém kraji a samozřejmě je průběžně 
aktualizovaná. Zde je také otevřen prostor pro doplňování dalších dosud neuvedených kontaktů. 
Pokud se zde tedy nenajdete a patříte mezi subjekty nabízející poradenské služby nebo víte o 
takové organizaci, která v seznamu chybí, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu 
info@edulk.cz.  
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
 
Pedagogicko-psychologické poradny pomáhají dětem od 3 let do ukončení středního, případně 
vyššího odborného vzdělání, rodičům/ zákonným zástupcům a učitelům. Spolupracují se všemi 
typy škol. Služby v poradně poskytují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci. 
Jak již název napovídá, poskytují tyto instituce pedagogicko-psychologické poradenství 
v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní 
docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, výchovou v rodině, individuálními 
osobnostními problémy a volbou studia a povolání. 
Dále poskytují metodické vedení výchovným poradcům, organizují další vzdělávání pro učitele  
a obecně spolupracují s dalšími institucemi, které se zabývají dětmi a mládeží. 
Je však nutno dodat, že PPP nejsou tzv. zařízení krizové intervence. Neposkytují tedy okamžitou 
pomoc a nezabývají se ani léčbou závislostí. 
Co lze od poradny očekávat? Podle věku a charakteru problému zpravidla dítě projde 
psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením, jehož výsledkem jsou závěry  
a doporučení především pro rodiče i dítě samotné. Pokud rodiče souhlasí, je možné doporučení, 
které se týkají školní práce dítěte, předat písemně škole, a to pouze učitelům, kterých se problém 
týká. Tuto zprávu předá do školy rodič, který také s učiteli projedná další podrobnosti.  
Služby pedagogicko-psychologické poradny jsou pro děti, jejich zákonné zástupce, školy a školská 
zařízení bezplatné. Objednat se může s dítětem jeho rodič či zákonný zástupce a to telefonicky 
nebo písemně. Na vyšetření může dítě doporučit i škola nebo dětský lékař a to pouze se 
souhlasem rodičů. 
Další podmínkou objednání je vyplnění žádosti o vyšetření, kterou většinou naleznete  
na internetových stránkách příslušné poradny nebo je k dostání přímo v zařízení samotném.  
 
 
 
 
 
 
 
okres Česká Lípa 
 
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Havlíčkova 443, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 673, 487 522 179 Mobil: 728 541 505 
E-mail:  poradna@pppcl.cz 
Web:  pppcl.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Česká Lípa 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, 
příspěvková organizace 

Adresa:  Palackého 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 704 498  
E-mail:  ppp.jablonec@volny.cz 
Web: www.pppjablonec.cz/ 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Jablonec 

nad Nisou 
Provozní doba: po-pá 7:30 - 11:30; 12:00 - 15:30 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 

 
okres Liberec 
 
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Truhlářská 3, Liberec 
Telefon: 482 710 517, 485 113 006  
E-mail:  pppliberec@volny.cz 
Web:  www.pppliberec.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Liberec 
Provozní doba: po, st 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00; út 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00; čt,pá 7:30 - 

12:00 13:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 
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Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková 
organizace - odloučené pracoviště Raspenava 

Adresa:  Moskevská 164, Raspenava 
Telefon: 482 319 288  
E-mail:  pppliberec@volny.cz 
Web:  www.pppliberec.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Liberec 
Provozní doba: po, st 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00; út 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00; čt,pá 7:30 - 

12:00 13:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
okres Semily 
 
Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace 

Adresa:  Nádražní 213, Semily 
Telefon: 481 625 390   Fax: 481 625 390 
E-mail:  ppp.semily@tiscali.cz 
Web:  www.pppsemily.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Semily 
Provozní doba: po 14:00 - 16:00 (konzultační hodiny) + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 

 
Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace 
- odloučené pracoviště Lomnice nad Popelkou 

Adresa:  Fučíkova 61, Lomnice nad Popelkou 
Telefon: 481 671 792   Fax: 481 671 792 
E-mail:  ppp.lomnice@tiscali.cz 
Web:  www.pppsemily.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Semily 
Provozní doba: po 14:00 - 16:00 (konzultační hodiny) + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

 
Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace 
- odloučené pracoviště Turnov 

Adresa:  28. října 1872, Turnov 
Telefon: 481 323 772   Fax: 481 323 772 
E-mail:  ppp.turnov@seznam.cz 
Web:  www.pppsemily.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Semily 
Provozní doba: po 14:00 - 16:00 (konzultační hodiny) + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA 
 
Úkolem speciálně pedagogického centra je zabezpečovat speciálně pedagogickou, 
psychologickou a další potřebnou podpůrnou péči zdravotně postiženým a zdravotně 
znevýhodněným klientům, tedy žákům tělesně, mentálně, zrakově či sluchově postiženým. Služby 
SPC zahrnují speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku dětí, psychologickou pomoc 
v rodinách, speciálně pedagogické poradenství učitelům případně vychovatelům a jiným 
pedagogickým pracovníkům, kteří s klienty SPC pracují a také nácvik speciálních dovedností  
a používání kompenzačních pomůcek.  
Dále se speciálně pedagogické centrum zabývá lehčími vadami, poruchami chování či učení, 
které musí být zohledněny při vzdělávání. 
Odborný tým je tvořen zpravidla sociálním pracovníkem, psychologem a speciálním pedagogem. 
Někdy bývá doplněn i o další pracovníky dle zaměření jednotlivých SPC. 
Služby SPC jsou poskytovány ambulantně na pracovišti centra, případně během návštěv v rodině 
nebo škole, kde je klient integrován a vzděláván. 
Vyšetření může telefonicky nebo písemně objednat rodič, dále ho může doporučit i škola či dětský 
lékař, pouze však se souhlasem zákonných zástupců. Další podmínkou pro vyšetření je vyplnění 
žádosti, kterou si lze vyžádat při prvním kontaktu se zařízením. 
Veškeré služby SPC jsou poskytovány zdarma. 

okres Jablonec nad Nisou 
 
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené děti s kombinovanými 
vadami Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Polní 10, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 480 003 608  
E-mail:  spc.jablonec@seznam.cz 
Web:  www.zsliberecka31.cz 
Cílová skupina:  děti předškolního a školního věku s handicapem, jejich rodiče, učitelé a 

školy 
Provozní doba: po-čt 8:00 - 16:00; pá 8:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Speciálně pedagogické centrum se zabývá nápravou v oblasti logopedie, dyslexie, 
dyskalkulie, arteterapie, pohybové terapie, kineziologie, etopedie, aromaterapie, 
chromoterapie a ochranou před návykovými látkami. 
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okres Liberec 
 
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Základní škola a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, Liberec, Elišky Krásnohorské 921, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Elišky Krásnohorské 921, Liberec 
Telefon: 482 416 440-1  
E-mail:  jehlickova@ssplbc.cz 
Web:  www.ssplbc.cz 
Cílová skupina:  děti s vadami řeši - předškolního, školního věku, integrované v běžných 

mateřských, základních a středních školách, jejich rodiče a učitelé 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou řeči od zjištění vady až 
po ukončení vzdělávání na středním stupni. 

 
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Základní škola a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, Liberec, Elišky Krásnohorské 921, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Elišky Krásnohorské 921, Liberec 
Telefon: 482 416 442  
E-mail:  spc@ssplbc.cz 
Web:  www.ssplbc.cz 
Cílová skupina:  děti s vadami sluchu - předškolního, školního věku: integrované v 

běžných mateřských, základních a středních školách, jejich rodiče  
a učitelé 

Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou sluchu od zjištění vady 
až po ukončení vzdělávání na středním stupni. 

 
Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Základní škola a Mateřská 
škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace 

Adresa:  Lužická 920/7, Liberec 
Telefon: 485 124 226  
E-mail:  spcprotp@seznam.cz 
Web: www.zsprotp-liberec.cz 
Cílová skupina:  děti předškolního, školního a adolescentního věku, jejich rodiče a učitelé 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 15:00 (po telefonickém objednání) 
Cena služeb:  zdarma 

Speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství, intergrace dětí  
s tělesným hendikepem do škol, fyzioterapie, vytvážení podkladů pro individuální a speciáně 
vzdělávací plány, informace o vhodných učebnicích, pomůckách, oborech a pracovním 
zařazení. 

 



9 

 
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Základní škola a Mateřská 
škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace 

Adresa:  Tyršova 1, Liberec 
Telefon: 482 710 332  
E-mail:  spzs.nemocnice@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti se zrakovým postižením od 5 let, jejich rodiče a pedagogové 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Pomáhá zrakově postiženým dětem od 5 let, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům při 
začleňování takto postižených dětí do běžného života. Poskytuje poradenství v otázkách 
výchovy, při přípravě vstupu do školy, ke studiu a volbě povolání, zprostředkovává zapůjčení 
učebnic a odborné literatury pro zrakově postižené, pořádá odborné semináře a setkání, 
výuka speciálních dovedností (Braillovo písmo, prostorová orientace...). 

 
okres Semily 
 
Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením a děti s autismem 
Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

Adresa:  Sobotecká 242, Turnov 
Telefon: 481 312 140  
E-mail:  spc.turnov@centrum. cz 
Web:  www.zvsturnov.cz 
Cílová skupina:  děti s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, jejich 

rodiče 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, pomoc při výběru vhodného školského 
zařízení, informace o pomůckách a péči, zapůjčení odborné literatury, vypracování 
odborného posudku, zajištění odborné přednášky. 
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OSTATNÍ 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku 
Adresa:  Šimkova 879, Hradec Králové 
Telefon: 495 518 261  
E-mail:  sms.spc.hk@gmail.com 
Web:  www.spczphk.wbs.cz 
Cílová skupina:  děti slabozraké, nevidomé, se zbytky zraku od 3 do 18 let, jejich rodiny, 

školy a vzdělávací zařízení 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Pomáhá zrakově postiženým dětem od 3 let, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům při 
začleňování takto postižených dětí do běžného života. Poskytuje poradenství v otázkách 
výchovy, při přípravě vstupu do školy, ke studiu a volbě povolání, zprostředkovává zapůjčení 
učebnic a odborné literatury pro zrakově postižené, pořádá odborné semináře a setkání, 
výuka speciálních dovedností (Braillovo písmo, prostorová orientace, nácvik používání 
kompenzačních pomůcek...). Přepis učebnic do bodového písma zároveň s černotiskem. 

 
Centrum komplexní péče Demosthenes 

Adresa:  Mírová 2, Ústí nad Labem 
Telefon: 475 259 333  
E-mail:  info@demosthenes.cz 
Web:  www.demosthenes.cz 
Cílová skupina:  rodiny s dětmi se zravotním postižením či ohroženými rizikovým vývojem, 

běžná klientela zdravotnických ambulancí, odborná veřejnost 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  Klient přispívá pouze u jedné z řady služeb ucelené rehabilitace - na 

provoz denního pobytu. 

Demosthenes je nestátní centrum komplexní péče, které propojuje zdravotnictví, školství a 
sociální oblast. Nabízí ranou péči, denní pobyt se zdravotnickými ambulencemi, sociálně-
právní poradenství, SPC, kompletní rehabilitace, konzultace s více odborníky najednou, prodej 
kompenzačních pomůcek, vzdělávací semináře. 

 
Centrum zrakových vad, s.r.o. 

Adresa:  V Úvalu 84/1, Praha 
Telefon: 224 436 057 Mobil: 774 436 057 Fax: 224 436 182 
E-mail:  czv@post.cz; info@iczv.cz 
Web:  www.iczv.cz 
Cílová skupina:  osoby zrakově postižené 
Provozní doba: po-čt 8:00 - 15:30; pá 8:00 - 14:30 
Cena služeb:  v rámci zdravotnictví obvyklé poplatky 

Centrum zrakových vad poskytuje diagnostiku, terapii, korekci refrakčních vad - očními lékaři 
se zkušeností s problematikou zrakově postižených, vyzkoušení a předpis kompenzačních 
pomůcek, nácvik speciálních dovedností a schopností, sociální a speciálně-pedagogické 
poradenství, zprostředkování kontaktů na další odborníky či organizace. 
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PORADENSTVÍ PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
 
Rodinné poradny nabízí odbornou poradenskou a terapeutickou pomoc v krizi či těžké životní 
situaci. Cílem je zapojit klienta zpět do běžného života, posílení či obnovení jejich schopnosti 
vypořádat se s problémovými situacemi samostatně a využívat vlastních zdrojů a možností. 
Diskrétnost a mlčenlivost je zaručena. Pomoc je bezplatná. Objednat se lze telefonicky či osobně, 
v některých případech i prostřednictvím e-mailu. 
Rodinné poradny nabízí pomoc, odborné vedení a podporu: 

ve složité životní situaci nebo v osobní krizi (existenční potíže, ztráta zaměstnání, domácí násilí, 
ztráta blízkého člověka aj.) 
při řešení komplikací v partnerských vztazích (výběr partnera, krize, komunikace aj.) 
při řešení konfliktů v rodinných, mezigeneračních a mezilidských vztazích 
v rozvodové situaci a v úpravě vztahů po rozvodu 
při zprostředkování rodičovských dohod 
při řešení osobních témat (zvládání zátěžových a stresových situací, sebepoznání, 
sebedůvěra, hledání smyslu života a životní orientace, osamělost, tréma aj.) 
při výchovném vedení dětí (vývoj dítěte, vzdor, potíže v komunikace aj.) 
při získávání informací v sociálně-právní problematice 

okres Česká Lípa 
 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa 

Adresa:  Konopeova 812, Česká Lípa 
Telefon: 487 853 203   Fax: 487 853 214 
E-mail:  poradnacl@centrum.cz 
Web:  www.sweb.cz/poradnacl 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích 
Provozní doba: po 8:00 - 17:00; út-st 8:00 - 16:00; pá 8:00 - 15:00 + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Služby poradenství, terapie, krizové intervence a prevence v oblastech psychologie a sociální 
práce pro dospělé a mladistvé, výchovné poradenství pro rodiče a děti. 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou 

Adresa:  Lidická 24, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 320 649 Mobil: 723 093 253  
E-mail:  poradna-jbc@volny.cz 
Web:  www.poradna-jbc.cz 
Cílová skupina:  osoby starší 16 let 
Provozní doba: po, st 8:00 - 11:30 13:00 - 17.00; út, čt 8:00 - 11:30  -16:00; pá 8:00 - 11:30 

13:00 - 14:00 (po dohodě do 18:00) 
Cena služeb:  standardní služby zdarma 

Poskytování sociálních služeb manželům, partnerům, snoubencům, osamělým lidem, ale  
i ostatním osobám při řešení partnerských, rodinných, osobních a jiných mezilidských vztahů. 
Rozvodová a porozvodová  problematika, pomoc při konsolidaci vztahů s cílem 
minimalizování negativních důsledků na výchovné poměry dětí. Řešení výchovné 
problematiky, mezigeneračních vztahů, nově vzniklých problémů v rodinách podnikatelů. 
Terapeutické postupy, diagnostické a relaxační techniky. Veškeré služby jsou poskytovány 
týmem odborníků – psychologem, dětským psychologem, psychiatrem, právníkem a sociální 
pracovnicí. 

 
okres Liberec 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 

Adresa:  Dvorská 445, Liberec 
Telefon: 485 108 866, 485 103 190 Mobil: 606 167 312 Fax: 485 105 082 
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po - čt 8:00 - 17:00; pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Poradenství pro dospívající a dospělé  
- Mgr. Igor Pavelčák 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon:  Mobil: 728 022 618 mezi 21:00 a 21:30  
E-mail:  posec@mesto-frydlant.cz; ipcak@volny.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  dospívající a mládež od 15 let, dospělí, rodiče, učitelé, vychovatelé 

z Frýdlantského výběžku 
Provozní doba: každý sudý týden st 8:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Formou individuálních, rodinných nebo skupinových setkání nabízí pomoc v obtížných 
životních nebo pracovních situacích. Konzultace trvá zpravidla 50 minut. 
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Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Pomoc obětem domácího násilí  
- Bc. Hana Valová 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon: 482 311 632 po-st 8-15h, pá 8-12h   
E-mail:  posec@mesto-frydlant.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  oběti domácího násilí 
Provozní doba: každý lichý týden st 13:30 - 16:00 
Cena služeb:  zdarma 

Pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou bezplatné, anonymní a diskrétní. 
 
Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Poradenství dětského psychologa  
- Mgr. Jarmila Kozáková 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon: 482 726 470 Mobil: 608 664 165  
E-mail:  posec@mesto-frydlant.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  pro děti do 15 let a jejich rodiče (případně učitele, vychovatele)  

z Frýdlantského výběžku 
Provozní doba: po13:00 - 15:00 bez objednání 
Cena služeb:  zdarma 

Vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu (násilí v rodinách, psychické  
a jiné zneužívání, šikana, týrání, pohlavní zneužití…). 

 
Bílý kruh bezpečí Liberec 

Adresa:  Palachova 504/7, Liberec 
Telefon: 485 150 707  
E-mail:  bkb.liberec@bkb.cz 
Web:  www.bkb.cz 
Cílová skupina:  oběti a svědkové trestných činů nebo domácího násilí 
Provozní doba: po 17:00 - 19:00, čt  - jen pro objednané 
Cena služeb:  zdarma 

Diskrétní odborná  pomoc obětem a svědkům trestných činů, psychologické, sociální a právní 
poradenství. 
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okres Semily 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - odloučené pracoviště 
Turnov 

Adresa:  Žižkova 2030, Turnov 
Telefon: 481 540 325 Mobil: 731 926 889  
E-mail:  rodpor.turnov@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po, čt 7:30 -12:00 13:00 - 17:00; út 12:00 - 15:30; pá 7:30 -11:00 12:00 - 13:30 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - odloučené pracoviště 
Jilemnice 

Adresa:  Metyšova 372, Jilemnice 
Telefon: - Mobil: 731 926 891  
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: st 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
REP – poradna pro rodinu a děti 

Adresa:  Žižkova 1623, Turnov 
Telefon: - Mobil: 737 214 246  
E-mail:  flugrova@email.cz 
Web:  www.rodinne-poradenstvi.cz 
Cílová skupina:  děti do 18 let a jejich rodiče 
Provozní doba: bez objednání út 15: 00 - 18:00 (mimo dny školního volna), objednaní 

každý den v týdnu   

Poradenství je poskytováno v oblasti výchovy, vztahů, komunikace, nevhodných návyků, 
pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí, právního vědomí. 

 



15 

OBČANSKÉ PORADENSTVÍ 
 
Občanské poradny poskytují poradenství lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Jedná 
se o poradenství v oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů  
a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálních služeb, 
občanského soudního řízení, finanční a rozpočtové problematiky, ochrany spotřebitele, pojištění, 
veřejné správy, trestního práva, v menší míře pak v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, 
ekologie a životního prostředí, právního systému EU a ústavního práva.  
Tato služba funguje na principu bezplatnosti, nestrannosti, diskrétnosti a nezávislosti. Služby jsou 
tedy poskytovány zcela zdarma všem, kdo o ně požádají, bez souhlasu klienta nejsou předávány 
žádné informace třetím osobám. Poradny fungují nezávisle na státních nebo jiných organizacích, 
které je finančně dotují. Občanské poradny se také snaží působit na chod státní správy  
a samosprávy ve prospěch občanů. 

Občanská poradna Liberec - odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou 
Adresa:  Florianové 1736/8, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 485 152 040  
E-mail:  obcanskaporadna.lbc@volny.cz 
Web:  www.d-os.net 
Cílová skupina:  všichni občané, kteří potřebují poradenství zejména v oblasti sociálně 

právní, pracovně právní a rodinné 
Provozní doba: po 10: 00 - 14:00, čt 12:00 - 18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Poradci poskytují odborné sociální poradenství z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, 
spotřebitelství, zadlužování, pracovního práva a pod. 

 
Občanská poradna Liberec 

Adresa:  Švermova 32, Liberec 
Telefon: 485 152 070 Mobil: 776 331 112  
E-mail:  zanova@d-os.net 
Web:  www.d-os.net 
Cílová skupina:  všichni občané, kteří potřebují poradenství zejména v oblasti sociálně 

právní, pracovně právní a rodinné 
Provozní doba: út 16:00 - 18:00, st 14:00 - 19:00 bez objednání, další dny po objednané 
Cena služeb:  zdarma 

Poradci poskytují odborné sociální poradenství z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, 
spotřebitelství, zadlužování, pracovního práva a pod. 
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Občanská poradna Liberec - odloučené pracoviště Frýdlant 
Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon: - Mobil: 775 077 234 po - pá 14:00 - 20:00  
Web:  www.d-os.net 
Cílová skupina:  všichni občané, kteří potřebují poradenství zejména v oblasti sociálně 

právní, pracovně právní a rodinné 
Provozní doba: čt 15 :00 - 17:45  pro objednané 
Cena služeb:  zdarma 

Poradci poskytují odborné sociální poradenství z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, 
spotřebitelství, zadlužování, pracovního práva a pod. 

 
Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Občanská poradna - Jan Samšiňák 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon: - Mobil: 775 077 234 objednání po, pá 9:00 -  21:00  
E-mail:  posec@email.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  všichni občané, kteří potřebují poradenství zejména v oblasti sociálně 

právní, pracovně právní a rodinné 
Provozní doba: čt 15:00 - 17:45 
Cena služeb:  zdarma 

Ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, 
mezilidské a majetkoprávní vztahy, lidská práva, … 
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OSTATNÍ PORADENSTVÍ 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 
Adresa:  Matoušova 406, Liberec 
Telefon: 485 109 564   Fax: 485 115 060 
E-mail:  liberec@ranapece.eu 
Web:  www.ranapece.eu 
Cílová skupina:  děti do 7 let 
Provozní doba: teréní služby po-pá 08:00 - 17:30; ambulantní služba po-pá 8:00 - 17:00  

(po objednání); úřední hodiny po, st 8:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Středisko rané péče poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá 
dítě se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Cílem je poskytnout 
rodině veškeré dostupné informace o pomůckách, postupech a metodách práce 
s postiženým dítětem, jejich právech a nárocích, dalších službách a zařízeních případně 
kontaktech na odborníky. Většina služeb je bezplatná.  

Odborné konzultace v rodině postiženého dítěte, doprovod k lékaři a na úřad, poradenství  
v oblasti výchovy a používání pomůcek, zapůjčování pomůcek, ambulantní konzultace, 
diagnostika, sociální poradenství, organizace setkávání rodin. 

 
Středisko výchovné péče Čáp 

Adresa:  Na Výšinách 451/9, Liberec 
Telefon: 482 750 807, 482 757 275 Mobil: 728 145 169 Fax: 482 757 275 
E-mail:  svp_lbc@centrum.cz 
Web:  www.svp-lbc.cz 
Cílová skupina:  děti a žáci od 3 do 18 let s rozvinutou poruchou chování 
Provozní doba: otevírací doba ambulance: po-čt 7:00-18:00, pá 7:00-16:00; během 

vánočních a hlavních letních prázdnin po - pá 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Cena služeb:  Ambulantní služby jsou bezplatné; dobrovolné pobyty 2.290,- za pobyt 

Středisko výchovné péče je školským zařízení poskytujícím preventivně výchovnou péči a to 
buď ambulantní nebo internátní formou. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti od 3 do 18 let 
(nebo ukončení přípravy na povolání) s rozvinutou dominantní poruchou chování, u kterých 
však ještě nevznikl důvod k ústavní nebo ochranné výchově. K hlavním obtížím, které středisko 
řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky 
zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního 
chování. Poradenství a další služby poskytuje středisko i rodičům, vychovatelům a dalším 
výchovným subjektům. V případě ambulantní péče je možné se objednat telefonicky či 
osobně, v případě pobytu je nutné vyplnit a zaslat žádost, která je k nalezení na internetových 
stránkách organizace. 
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LINKY DŮVĚRY 

Linky bezpečí a důvěry poskytují okamžitou pomoc lidem, kteří se nachází v krizové situaci, ve které 
si nevědí rady a kterou nejsou dočasně schopni sami řešit. Ve většině případech je služba 
poskytována výhradně telefonicky, někdy i e-mailem a to psychology a dalšími odborníky. Linky 
důvěry fungují převážně nonstop. Některé další služby tohoto typu, například rodičovská linka jsou 
poskytovány pouze v určitých hodinách.  
Krizové linky určené dětem a mladistvým jsou většinou vybavené předvolbou 800 a jsou tedy pro 
volajícího zcela bezplatné. Ostatní linky mají již předvolby běžné a tedy cena jednoho hovoru 
závisí na příslušném tarifu volajícího. I v případě tzv. bílé linky z předvolbou 840 se volá za cenu 
běžného hovoru. Toto číslo je však platné pro celou Českou republiku a volající je automaticky 
přepojen na jednotlivé pobočky podle toho, kde se zrovna nachází. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linka důvěry Liberec 

Telefon: 485 177 177, 485 106 464 Mobil: 606 450 044  
E-mail:  odpovim@napismi.cz 
Web:  www.linka-duvery.cz 
Cílová skupina:  lidé v těžké  životní situaci 
Provozní doba: nonstop 

Linka důvěry je telefonickou formou krizové intervence. Poskytuje psychologické, sociálně 
právní a poradenské služby dětem, dospívajícím, rodinám a také starým a osamělým lidem. 
Pro člověka, který prožívá krizový stav, tíseň, bezvýchodnou situaci, působí včasná pomoc 
jako prevence psychického i tělesného selhání. V nepřetržitém provozu Linka důvěry 
zprostředkovává volajícímu okamžitý anonymní rozhovor s odborníkem. Při rozhovorech je 
volajícímu zaručena odborná pomoc, rada a také doporučení vybraných metod další 
pomoci – zdravotní, psychologické, pedagogické, právní. 

 
Bílý kruh bezpečí Liberec 

Telefon: 251 511 313 - pomoc obětem domácího násilí  
Mobil: 257 317 110 - pomoc obětem trestních činů  
E-mail:  bkb.liberec@bkb.cz 
Web:  www.bkb.cz 
Cílová skupina:  oběti trestných činů a domácího násilí 
Provozní doba: nonstop 

Diskrétní odborná  pomoc obětem a svědkům trestných činů, psychologické, sociální a právní 
poradenství. 
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Linka Vzkaz domů 
Adresa:  celá ČR 
Telefon: 800 111 113 Mobil: 724 727 777  
Web:  www.linkabezpeci.cz 
Cílová skupina:  děti a mladiství do 18 let, které vyhodili z domova nebou jsou na útěku,  

či o něm přemýšlejí, dále rodiče dětí, které utekly z domova 
Provozní doba: denně 8:00 - 22:00 
Cena služeb:  pevná linka zdarma, mobilní telefon za cenu bežného hovoru dle tarifu 

Telefonická pomoc dětem a mladistvím do 18 let na útěku z domova či ústavu při hledání 
řešení nebo východiska ze situace, možnost předat vzkaz rodičům nebo příbuzným, spojení  
s rodiči nebo úřady, které mohou pomoci v tíživé situaci. 

 
Linka bezpečí pro děti a mládež 

Adresa:  celá ČR 
Telefon: 116 111 Mobil: 116 111  
E-mail:  pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď zpravidla do 3 dnů) 
Web:  www.linkabezpeci.cz 
Cílová skupina:  děti a mladiství do 18 let, studenti do 26 let v tíživé životní situaci 
Provozní doba: nonstop 
Cena služeb:  hovory jsou zcela zdarma 

Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, 
kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení  
a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však 
potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem  
a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své 
situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Linka bezpečí ctí zásady anonymity. 

 
Linka důvěry Česká Lípa 

Telefon: 487 853 210  
E-mail:  linkaduvery.cl@seznam.cz 
Cílová skupina:  lidé v těžké  životní situaci 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 20:00 

Poskytuje psychologické, sociálně právní a sociálně zdravotní poradenství ve formě 
telefonické krizové intervence. 

 
Linka bezpečí pro děti a mládež 

Adresa: celá ČR 
Telefon: 800 155 555  
E-mail:  ilb@linkabezpeci.cz 
Provozní doba: nonstop 
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Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 
Telefon: 476 701 444   
E-mail:  ldt.most@seznam.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop 

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Rodičovská linka 

Adresa:  celá ČR 
Telefon: 840 111 234 Mobil: 606 021 021  
E-mail:  pomoc@rodicovskalinka.cz 
Web:  www.linkabezpeci.cz 
Cílová skupina:  rodiče v krizové situaci týkající se dětí 
Provozní doba: po, st, pá 13:00 - 16:00; út, čt 16:00 - 19:00 

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, 
prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové 
situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. V případě problémů  
v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního 
poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních  
a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta. 
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NÍZKOPRAHOVÁ KOMUNITNÍ CENTRA 
 
Posláním takovýchto zařízení je doprovázet děti a mládež z méně podnětného prostředí 
v obtížných situacích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích 
aktivit přispívat k jejich sociálnímu začlenění. Přívlastek „nízkoprahový“ znamená „být dostupný pro 
ty, kterým se pomáhá“. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé z méně podnětného prostředí, které 
tráví svůj volný čas neorganizovaně na ulici. Najdou zde kromě zábavy také pomoc, poradenství, 
místo pro školní přípravu a další služby. Kontakt s centrem může být i anonymní pod přezdívkou. 
Služby jsou poskytovány zdarma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
okres Česká Lípa 
 
Klub KOULE 

Adresa:  Dubická 992, Česká Lípa 
Telefon: 487 829 876 Mobil: 774 116 215 Fax: 487 829 870 
E-mail:  nizkoprah1@fchcl.cz; nizkoprah2@fchcl.cz 
Web:  www.fchcl.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 15 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: po, út, čt, pá 13:00 - 18:00; st 14:00 - 16:00 (individuální poradenství) 
Cena služeb:  zdarma 

Kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, 
preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 
Nízkoprahové komunitní centrum Zákupy 

Adresa:  Mimoňská 203, Zákupy 
Telefon: 487 877 151  
E-mail:  zakupy@lrs.cz 
Web:  www.lrs.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: 13:00 - 19:00 
Cena služeb:  zdarma 

Zajištění společensky vhodného trávení volného času, pomoc se školní přípravou a v případě 
problémů ve škole, zprostředkování kroužků, aktivit, brigád atd., pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství. 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
Kruháč 

Adresa:  5. května 2, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 305 796  
E-mail:  kruhac@diakoniecce.cz 
Web:  www.jablonec.diakoniecce.cz 
Cílová skupina:  děti a mladí lidé od  6 do 26 let 
Provozní doba: po - čt 13:00 - 15:30 děti od 6 - 12 let, 15:30 - 18:00 mládež 13 - 26 let 
Cena služeb:  zdarma 

Kruháč poskytuje informace, podporu, odbornou pomoc a příležitost ke zdravému trávení 
volného času. Usiluje o pozitivní změnu v životním postoji a sociální začlenění klientů. 

 
Nízkoprahové komunitní centrum Tanvald 

Adresa:  Hlavní 1309, Tanvald 
Telefon: 483 394 222  
E-mail:  kc.tanvald@lrs.cz 
Web:  www.lrs.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: 13:00 až 19:00 
Cena služeb:  zdarma 

Zajištění společensky vhodného trávení volného času, pomoc se školní přípravou a v případě 
problémů ve škole, zprostředkování kroužků, aktivit, brigád atd., pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství. 

 
KHAMORO 

Adresa:  Podhorská 1225/34a, Jablonec nad Nisou 
Telefon: - Mobil: 731 009 810  
E-mail:  renatavacelova@seznam.cz 
Web:  www.romskyzivot.wz.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: po, čt 14:00 - 19:00; pá-ne 13:00 - 18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Posláním sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je dlouhodobá pomoc 
prostřednictvím souboru činností dětem a mládeži za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení. Cílem služby je rozšiřovat socializační příležitosti a vytvářet 
přiměřené podmínky pro zdravý a nekonfliktní růst dětí a mládeže založené na principu 
nízkoprahovosti. 
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okres Liberec 
 
Zakopanej pes 

Adresa:  Konopná 776/8, Liberec 
Telefon: 484 847 753 Mobil: 728 367 513  
E-mail:  petr.hampacher@majakops.cz 
Web:  www.majakops.cz 
Cílová skupina:  mladí lidé od 11 do 26 let, kteří vykazují nebo je  ohrožuje  společensky  

nepřijatelné  a  rizikové  chování 
Provozní doba: ut, st, čt 14:30 - 17:30; v případě akcí pá 17:00 - 21:00 
Cena služeb:  zdarma 

Pomoc nízkoprahového zařízení spočívá  v  nabídce  sociálních služeb skrze volnočasové 
aktivity. Tato  činnost slouží  k  řešení původu  společensky  nežádoucího chování  v  životech 
mládeže, dále  k  nalezení  pozitivního a společností přijatelného životního stylu. 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "V Kleci" 

Adresa:  Pionýrů 976/15, Liberec 
Telefon: - Mobil: 734 428 210,  734 482 381 (út - čt 16:30 - 19:30)  
E-mail:  tereza.solcova@clovekvtisni.cz, pavel.zicha@clovekvtisni.cz 
Web:  www.integracniprogramy.cz, www.facebook.com/pages/NZDM-V-Kleci/119274288120614 
Cílová skupina:  mládež od 15 do 26 let 
Provozní doba: út - čt 16:30 - 19:30 
Cena služeb:  zdarma 

Volnočasové aktivity, sociální poradenství, pomoc při seberealizaci, doučování a pomoc při 
jednání se školou a úřady. 

 
Nízkoprahové komunitní centrum Nové Město pod Smrkem 

Adresa:  Myslbekova 804, Nové Město pod Smrkem 
Telefon: 482 313 557 Mobil: 777 574 468  
E-mail:  rkc.nmps@lrs.cz 
Web:  www.lrs.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: 13:00 až 19:00 
Cena služeb:  zdarma 

Zajištění společensky vhodného trávení volného času, pomoc se školní přípravou a v případě 
problémů ve škole, zprostředkování kroužků, aktivit, brigád atd., pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství. 
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Nízkoprahové komunitní centrum Hrádek nad Nisou 
Adresa:  Ke Stadionu 336, Hrádek nad Nisou 
Telefon: 482 321 965  
E-mail:  hradek@lrs.cz 
Web:  www.lrs.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: 13:00 až 19:00 
Cena služeb:  zdarma 

Zajištění společensky vhodného trávení volného času, pomoc se školní přípravou a v případě 
problémů ve škole, zprostředkování kroužků, aktivit, brigád atd., pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství. 

 
Nízkoprahové komunitní centrum Náhlov 

Adresa:  Náhlov 128, Osečná 
Telefon: 790 249 102  
E-mail:  nahlov@lrs.cz 
Web:  www.lrs.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Provozní doba: 13:00 až 19:00 
Cena služeb:  zdarma 

Zajištění společensky vhodného trávení volného času, pomoc se školní přípravou a v případě 
problémů ve škole, zprostředkování kroužků, aktivit, brigád atd., pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství. 

 
Voraz 

Adresa:  Švermova 853, Nové Město pod Smrkem 
Telefon: - Mobil: 777 558 444  
E-mail:  voraz@majakops.cz 
Web:  www.majakops.cz 
Cílová skupina:  mladí lidé od 11 do 26 let, kteří vykazují nebo je  ohrožuje  společensky  

nepřijatelné  a  rizikové  chování 
Provozní doba: út, čt 16:00 - 19:00, pá 15:00 - 18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Pomoc nízkoprahového zařízení spočívá  v  nabídce  sociálních služeb skrze volnočasové 
aktivity. Tato  činnost slouží  k  řešení původu  společensky  nežádoucího chování  v  životech 
mládeže, dále  k  nalezení  pozitivního a společností přijatelného životního stylu. 
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LOGOPEDICKÁ PÉČE 
 
Logoped diagnostikuje vady a poruchy výslovnosti, poruchy plynulosti (např. koktavost), vývojové 
vady (opožděný vývoj řeči, dysfazie), poruchy učení (dyslexie ad.), poruchy sluchu různých příčin 
a rozsahu, poruchy hlasu a následky mozkových příhod či úrazů v oblasti komunikace (např. 
afazie). Podle příčin a rozsahu poruchy volí vhodné terapeutické postupy. Kromě základního 
problému ovlivňuje průběžně i pedagogické, psychologické a sociální důsledky poruchy. Podle 
potřeby spolupracuje s dalšími odborníky (lékaři různých specializací, psycholog ad.). Pro vyšetření 
či následnou terapii je nutné, aby byl klient naprosto zdravý, vadí i silnější nachlazení. 
Logopedi se v zásadě dělí do dvou skupin, logoped a klinický logoped. 

Klinický logoped pracuje ve zdravotnictví, má smlouvu se zdravotní pojišťovnou a kromě 
vystudovaného vysokoškolského studia ještě atestaci v oboru. K první návštěvě je nutná 
průkazka zdravotní pojišťovny a doporučení obvodního lékaře, jinak zdravotní pojišťovna 
návštěvu či následnou péči nehradí. S doporučením lékaře je tedy péče klinického logopeda 
bezplatná. Objednání pak již probíhá běžným způsobem telefonicky nebo osobně. 
Logoped ve školství je také absolventem vysokoškolského studia, ukončeného státními 
zkouškami, příslušnou atestaci ale nemá. Působí převážně v SPC, PPP či některých mateřských 
školách. K objednání není potřeba doporučení lékaře, je však nutné vyplnit žádost o vyšetření 
a objednat se telefonicky případně osobně, v některých případech i e-mailem. 
Logopedický asistent (absolvent kursů nebo rozšiřujícího studia), pracuje nejčastěji v běžné 
mateřské škole. Zabývá se především prevencí a reedukací poruch výslovnosti. Spolupracuje 
vždy s logopedem. 

Logopedická péče poskytovaná školskými zařízeními je bezplatná. Soukromé logopedické služby 
bývají zpravidla zpoplatněné, objednací lhůty ale bývají kratší. 
 
 
 
 
 
okres Jablonec nad Nisou 
 
Mgr. Anna Beranová 

Adresa:  Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 345 631  
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: dle dohody   

Logopedická ambulance. 
 
Logopedie - Dům dětí a mládeže 

Adresa:  Protifašistických bojovníků 336, Tanvald 
Telefon: 483 394 301 Mobil: 776 267 573 Fax: 483 396 946 
E-mail:  zanta@ddmtanvald.cz 
Web:  www.ddmtanvald.cz 
Cílová skupina:  děti od 3 let 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  300,- Kč na pololetí 

Výuka správné výslovnosti. 
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okres Liberec 
 
Mgr. Petra Krčmářová 

Adresa:  Na Pískovně 667/44, Liberec 
Telefon: - Mobil: 737 942 276  
E-mail:  info@logopedie-liberec.cz 
Web:  www.logopedie-liberec.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  250,-Kč / hod. 

Terapie narušené komunikační schopnosti, u dětí rozvoj osobnosti - rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel, pravolevé orientace, podpora rodičů při rozvoji 
řeči jejich dětí. 

 
Mgr. Paclíková 

Adresa:  Frýdlant 
  Mobil: 604 481 431  

 
Mgr. Radka Ottová 

Adresa:  Gagarinova 776, Liberec 
Telefon: 482 772 056 Mobil: 732 761 458  
E-mail:  ottoviliberec@atlas.cz 
Web:  ottova.unas.cz 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  150,- Kč za hodinu 

Léčba poruch řeči, léčba dyslalie (nesprávně vyslovovaných hlásek), léčba pomocí 
konstituční homeopatie, synergetická reflexivní terapie, pomoc metodou mentální masáže. 

 
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči 

Adresa:  Elišky Krásnohorské 921, Liberec 
Telefon: 482 416 440-1  
E-mail:  jehlickova@ssplbc.cz 
Web:  www.ssplbc.cz 
Cílová skupina:  děti s vadami řeši - předškolního, školního věku, integrované v běžných 

mateřských, základních a středních školách, jejich rodiče a učitelé 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou řeči od zjištění vady až 
po ukončení vzdělávání na středním stupni. 
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Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené 
Adresa:  Elišky Krásnohorské 921, Liberec 
Telefon: 482 416 442  
E-mail:  spc@ssplbc.cz 
Web:  www.ssplbc.cz 
Cílová skupina:  děti s vadami sluchu - předškolního, školního věku, integrované  

v běžných mateřských, základních a středních školách, jejich rodiče 
a učitelé 

Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou sluchu od zjištění vady 
až po ukončení vzdělávání na středním stupni. 

 



28 

KLINICKÁ LOGOPEDICKÁ PÉČE 
 
okres Česká Lípa 
 
PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. 

Adresa:  Jiráskova 657/26, Česká Lípa 
Telefon: 487 874 169 Mobil: 737 825 214  
E-mail:  karel.neubauer@tiscali.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:   

Logopedická a klinicky logopedická péče. 
 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. - Mgr. Lucie Vosálová 

Adresa:  Purkyňova 1849, Česká Lípa 
Telefon: 487 954 927  
E-mail:  lucie.vosalova@centrum.cz 
Web:  http://www.nemcl.cz/cz/oddeleni-nemocnice/neluzkova-oddeleni/logopedie/ 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po, út 7:00 - 15:30; st, čt 7:00 - 14:00; pá 7:00 -12:00   

Logopedická a klinicky logopedická péče. 
 
okres Jablonec nad Nisou 
 
Mgr. Milena Fleišmanová 

Adresa:  Na Šumavě 1509/48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 319 106, 483 319 125  
E-mail:  milena.fleis@seznam.cz 
Web:  www.spiralasro.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po-pá pro objednané 
Cena služeb:  Terapie je hrazena pojišťovnou. Potvrzení přihlášky pro VŠ se platí přímou 

platbou. 

Logopedická i klinicky logopedická péče. 
 
PaedDr. Mária Jancíková 

Adresa:  Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 345 631  
E-mail:  jancikovam@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 

Logopedická ambulance. 
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PaedDr. Mária Jancíková 
Adresa:  Boženy Němcové 3914/7, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 485 132 821 Mobil: 605 230 152  
E-mail:  jancikovam@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po-pá 9:00 - 17:00   

Logopedická ambulance. 
 
okres Liberec 
 
Mgr. Kateřina Mlčkovská 

Adresa:  Letná 134/33, Liberec 
Telefon: 485 122 402  
E-mail:  mlckovska.k@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: dle dohody   

Klinická logopedická péče. 
 
Mgr. Zdenka Janoušková 

Adresa:  Masarykova 699/9, Liberec 
Telefon: 485 223 232 Mobil: 606 547 105  
E-mail:  lgpd@volny.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: dle dohody   

Klinická logopedická péče. 
 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - Mgr. Jana Rossmannová 

Adresa:  Husova 10, Liberec 
Telefon: 485 312 600  
E-mail:  rossmanovajana@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po  - čt 7:30 - 9:00 13:00 - 15:00; pá 7:30 - 9:00 
Cena služeb:  Na doporučení lékaře hrazeno zdravotní pojišťovnou 

Ambulance klinické logopedie, nutné doporučení od pediatra, praktického lékaře nebo 
foniatra. 
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okres Semily 
 
PaedDr. Jana Vobořilová 

Adresa:  Antonína Dvořáka 303, Turnov 
Telefon: - Mobil: 604 251 393  
E-mail:  janinavobi@tiscali.cz 
Web:  http://paeddr-jana-voborilova-logopedie.katalog-doktoru.cz/ 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po, út, čt 7:45 - 11:30 12:15 - 16:00; st 7:45 - 10:30 12:15 - 17:00,  

pá konzultace v nemocnici   

Ambulance logopedie. 
 
Dětské centrum Jilemnice - PaedDr. Libuše Šafrová 

Adresa:  Roztocká 994, Jilemnice 
Telefon: 481 544 208  
E-mail:  libasafrova@quick.cz 
Web:  www.dc.jilemnicko.cz 
Cílová skupina:  děti od 1 roku do 15 let  s kombinovanými vadami, mentálním, tělesným 

a smyslovým postižením, zdravotně oslabeným logopedickými vadami, 
autismem a autistickými rysy 

Provozní doba: po - čt 8:00 - 16:00, pá 8:00 - 13:00, dále dle dohody   

Dětské centrum je zdravotnické a sociální zařízení, nabízí klinickou logopedickou, ambulantní 
a rehabilitační a pedagogickou péči, týdenní stacionář. 

 
Masarykova městská nemocnice Jilemnice - Mgr. Naďa Pilařová 

Adresa:  Metyšova 465, Jilemnice 
Telefon: 481 551 116 Mobil: 773 533 604  
E-mail:  pilarova.logo@seznam.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po-čt 7:30 - 16:00; pá 7:30 - 14:00   

 
Masarykova městská nemocnice Jilemnice - PaedDr. Libuše Šafrová 

Adresa:  Metyšova 465, Jilemnice 
Telefon: 481 551 111  
E-mail:  libasafrova@quick.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po-čt 7:30 - 16:00; pá 7:30 - 14:01   

 
Masarykova městská nemocnice Jilemnice - Mgr. et Bc. Kateřina Šírová 

Adresa:  Metyšova 465, Jilemnice 
Telefon: 481 551 116  
E-mail:  sirova.logo@centrum.cz 
Cílová skupina:  děti i dospělí s narušenou komunikační schopností 
Provozní doba: po-čt 7:30 - 16:00; pá 7:30 - 14:02   
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PSYCHOLOGICKÁ PÉČE  
 
Odborníci na psychologii se dělí do dvou skupin: poradenští psychologové a kliničtí psychologové. 
Poradenský psycholog působí, jak už pojem napovídá, v poradenských zařízeních, jakými jsou 
poradny různého druhu (pedagogicko-psychologická, pro mezilidské vztahy atd.). 
Klinický psycholog pracuje buď v nemocnici, v léčebně či podobných zařízeních nebo ve vlastní 
soukromé praxi. Jedná se stejně jako v předchozím případě o absolventa magisterského či 
navazujícího postgraduálního studia oboru psychologie na filozofické fakultě, má však navíc 
atestaci z klinické psychologie. Zabývá se již obtížemi těžšího charakteru hraničící s psychózou, 
neurózou a dalšími problémy. Na rozdíl od psychiatra však klinický psycholog není lékař a tudíž 
využívá při své práci převážně psychodiagnostiku a psychoterapii, zatímco psychiatr potřebuje 
znalosti medicínské a farmakologické (v podávání léků). 
Způsob objednání a případný poplatek za služby závisí na typu organizace, kde je příslušný 
odborník zaměstnaný nebo zda vlastní soukromou ordinaci. Je nutné vybraného psychologa 
kontaktovat a předem se domluvit. 
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PSYCHOLOG 

okres Česká Lípa 
 
Mgr. Naďa Kravcivová 

Adresa:  České armády 1566/2, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 646 Mobil: 607 580 582  
E-mail:  kravcivova.n@volny.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 15:00   

 
Mgr. Jaroslav Vacek 

Adresa:  Purkyňova 1849, Česká Lípa 
Telefon: 487 954 913  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace psychologa se zaměřením na léčbu závislostí. 
 
okres Liberec 
 
PhDr. Milan Štěpanovič 

Adresa:  Klášterní 148/18, Liberec 
Telefon: 485 106 158  
E-mail:  milan.stepanovic@wo.cz 
Cílová skupina:  bez omezení   

Psychologická praxe. 
 
Dětská psychologická ambulance Nemocnice Liberec - PhDr. Jitka Havlová 

Adresa:  Školní 430, Liberec 
Telefon: 485 101 102  
E-mail:  jitka.havlova@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let 
Provozní doba: po-pá 8:30 - 11:30 

Do ambulance jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-
psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se 
na ambulanci mohou i samotní rodiče. Ambulance provádí poradenství, diagnostiku a terapii. 
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Mgr. Leona Chvojková 
Adresa:  Tkalcovská 53/9, Liberec 
Telefon: - Mobil: 603 207 834  
E-mail:  info@psychologie-klic.cz 
Web:  www.psychologie-klic.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po - pá 8:30 - 16:00 + dle dohody 
Cena služeb:  500 Kč do 16:00, po 16:00 700 Kč za konzultační hodinu (individuální 

sezení, párová terapie 600/ 800 Kč za h 

Individuální konzultace, výcvik k individuální psychoanalytické psychoterapii, párová terapie, 
firemní vzdělání "na klíč". 

 
PhDr. Hana Palatová 

Adresa:  Hanychovská 832/37, Liberec 
Telefon: - Mobil: 603 211 844  
E-mail:  palatova.psych@centrum.cz 
Cílová skupina:  bez omezení   

 
okres Jablonec nad Nisou 
 
PhDr. Ivana Hrdá 

Adresa:  Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 345 111 Mobil: 603 399 471  
Cílová skupina:  bez omezení   

 
Mgr. Ing. Jitka Mlezivová 

Adresa:  Liberecká 15/677, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 710 299  
E-mail:  mlezivova@tiscali.cz 
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KLINICKÝ PSYCHOLOG 
 
okres Česká Lípa 
 
PhDr. Eva Picmausová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 823 131  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
 
okres Jablonec nad Nisou 
 
Mgr. Petra Léblová 

Adresa:  Na Šumavě 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 319 106, 483 319 125   Fax: 483 306 507 
Web:  www.spiralasro.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: út, čt pro objednané 
Cena služeb:   

Komplexní diagnóza všech věkových skupin a psychoterapie ve spolupráci s dětským 
psychiatrem, IQ testy, diagnostika ADHD, řešení problémů mezilidských vztahů ad. Spolupráce 
s psychiatrem, neurologem, logopedem a dalšími odbornými lékaři. Přijímáme pacienty na 
základě doporučení obvodního nebo odborného lékaře. 

 
okres Liberec 
 
Mgr. Petr Moos 

Adresa:  Klášterní 117/2 (Klášterní poliklinika, 2. patro, č. 213), Liberec 
Telefon: - Mobil: 737 312 969  
E-mail:  moos.petr@gmail.com 
Web:  www.petrmoos-psycholog.ic.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 19:00, po i po 19:00, víkendy, svátky 
Cena služeb:  cena dle aktuálního ceníku na internetových stránkách 

Soukromá klinicko-psychologická ambulantní praxe - provádění psychoterapie, 
psychoanalýzy či psychodiagnostiky. Nabídka osobnostního rozvoje a krizové intervence. 
Poskytování odborného poradenství. 

 
Mgr. Václav Holub 

Adresa:  Klášterní 117/2, Liberec 
Telefon: 485 312 922 Mobil: 737 130 069  
E-mail:  holub.vaclav@tiscali.cz  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
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Mgr. Kateřina Krtičková 
Adresa:  Nezvalova 662, Liberec 
Telefon: 485 163 440  
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po, út, čt  

Ordinace klinické a poradenské psychologie, (psychoterapie, psychologické poradenství, 
péče o dlouhodobě nemocné, handicapované a pacienty v terminálním stadiu 
onemocnění, psychodiagnostické vyšetření, posudková činnost). 

 
PhDr. Vladimír Beran 

Adresa:  Klášterní 117/2, Liberec 
Telefon: 485 312 474  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
 
Středisko komlexní terapie psychosomatických poruch 

Adresa:  Jáchymovská 385/25, Liberec 
Telefon: 485 151 398, 485 152 793  
E-mail:  skt@sktlib.cz 
Web:  http://www.sktlib.cz/ 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 16:00 
Cena služeb:  většinu služeb hradí zdravotní pojišťovna, cena ostatních nehrazených 

služeb dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách 

Nestátní zdravotnické pracoviště, které se věnuje ambulantní léčbě psychosomatických 
poruch. Nejvhodnější cestou do léčby v SKT Liberec je doporučení lékaře, který vyloučí jiné 
somatické příčiny potíží a pomyslí na psychosomatickou poruchu. Předem je nutné si 
konzultaci telefonicky domluvit. 

 
okres Semily 
 
Mgr. Adriana Náhlíková 

Adresa:  Špidlenova 394, Semily 
Telefon: - Mobil: 737 762 077  
E-mail:  adra@centrum.cz 
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
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PSYCHIATRICKÁ PÉČE 
 
Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání 
a také chování nemocných. Na rozdíl od psychologa je psychiatr absolventem lékařské fakulty. 
Pracuje na základě medicínských poznatků a případně může i předepsat vhodné léky. 
K objednání není zpravidla nutné doporučení praktického lékaře, je však potřeba si ověřit, zda se 
vybraný odborník zabývá danou problematikou. Dále je nutné zjistit, s jakými zdravotními 
pojišťovnami spolupracuje a případně cenu a způsob platby, pokud potřebná služba pojišťovnou 
hrazená není. 
 
okres Česká Lípa 
 
Mudr. Viera Gutová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 710    

Psychiatrická ordinace pro děti a dospělé. 
 
Mudr. Marcela Kajlíková 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 352  
E-mail:  mkajlikova@seznam.cz 
Cílová skupina:   
Provozní doba: po 8:00-12:00 13:00-16:00, út, st, čt 8:00-12:00 13:00-15:00, pá 8:00-12:00  

Psychiatrická ordinace pro děti, dorost a dospělé. Nabídka psychoterapie a poradenství. 
 
okres Liberec 
 
MUDr. Hana Vorlová 

Adresa:  Masarykova 699/9, Liberec 
Telefon: 485 223 236, 485 223 235  
Cílová skupina:  bez omezení   

Psychiatrická ordinace – děti, dospívající, dospělí. 
 
MUDr. Jaroslav Tržický 

Adresa:  Komenského 87/3, Liberec 
Telefon: 485 104 464    
Cílová skupina:  bez omezení   

Psychiatrická ordinace. 
 
MUDr. Jaroslav Tržický 

Adresa:  Blahoslavova 204/10, Liberec 
Telefon: 485 104 464  
Cílová skupina:  bez omezení   

Psychiatrická ordinace. 
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MUDr. Lenka Strnadová 

Adresa:  Hrnčířské nám. 459, Frýdlant 
Telefon: 482 311 690  
E-mail:  psych.frydlant@volny.cz 
Cílová skupina:  bez omezení  

Psychiatrická ordinace. 
 
MUDr. Marie Hyanková 

Adresa:  Klášterní 117/2, Liberec 
Telefon: 485 312 472  
Cílová skupina:  bez omezení   

Psychiatrická ordinace. 
 
Dětská psychiatrická ambulance Krajské nemocnice Liberec 

Adresa:  Školní 430, Liberec 
Telefon: 485 101 102  
E-mail:  jana.prouzova@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let 
Provozní doba: po-pá 8:30 - 11:30 
Cena služeb:   

Do ambulance jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-
psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se 
na ambulanci mohou i samotní rodiče. Ambulance provádí poradenství, diagnostiku a terapii. 

 
MUDr. Eva Hlavová 

Adresa:  Masarykova 699/9, Liberec 
Telefon: 485 223 386 Mobil: 608 684 055  
Cílová skupina:  Děti do 18 let   

Dětská psychiatrická ordinace. 
 
Středisko komlexní terapie psychosomatických poruch 

Adresa:  Jáchymovská 385/25, Liberec 
Telefon: 485 151 398, 485 152 793  
E-mail:  skt@sktlib.cz 
Web:  http://www.sktlib.cz/ 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 16:00 
Cena služeb:  většinu služeb hradí zdravotní pojišťovna, cena ostatních nehrazených 

služeb dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách 

Nestátní zdravotnické pracoviště, které se věnuje ambulantní léčbě psychosomatických 
poruch. Nejvhodnější cestou do léčby v SKT Liberec je doporučení lékaře, který vyloučí jiné 
somatické příčiny potíží a pomyslí na psychosomatickou poruchu. Předem je nutné si 
konzultaci telefonicky domluvit. 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
MUDr. Aleš Fürst 

Adresa:  Na Výšině 2205/13, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 316 341 Mobil: 604 868 900  
E-mail:  furst@pbsp.cz 
Web:  www.volny.cz/augmentin/prvni.htm 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: út, pá 
Cena služeb:  léčba hrazena zdravotní pojišťovnou 

Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance. 
 
Spirála dětská psychiatrie MUDr. Renata Matková 

Adresa:  Na Šumavě 1509/48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 319 106/25   Fax: 483 306 507 
Web:  www.spiralasro.cz 
Cílová skupina:  Děti do 18 let 
Provozní doba: po-pá pro objednané 
Cena služeb:   

Diagnostika a terapie (medikamentózní i psychoterapie). 
 
okres Semily 
 
MUDr. Michaela Hoffmanová 

Adresa:  17. listopadu 861, Jičín 
Telefon: 493 524 876  
Cílová skupina:  Děti do 18 let   

Ordinace dětské psychiatrie a psychoterapie. 
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ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 
 
Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na 
jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení 
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.  
Ochrana se v ČR vztahuje především na děti, jejichž rodiče nebo jiní zákonní zástupci zemřeli, 
neplní své povinnosti nebo zneužívají svá práva. Dále také zahrnuje pomoc dětem, které se staly 
oběťmi trestných činů nebo jsou ohrožené násilím mezi rodiči, či těm, kteří jsou žadateli o azyl 
odloučenými od svých rodičů. 
OSPOD zastupuje dítě ve věci opatrovnictví, výživného ad., vyhledává ohrožené děti, je 
zodpovědný za preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči  
a vypracovává pro soud posudky a doporučení. 
Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou obecní a městské úřady, magistrát, krajský úřad, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 
 
Obecní úřad 

vyhledává děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje 
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte a předává nadřízeným orgánům 
zprávy 
projednává s dítětem nedostatky v jeho chování 
sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje  
a výchovy ohrožující (např. podniky s hracími automaty) 
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků 
dítěte na dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a sleduje příčiny jejich vzniku, činí opatření  
k omezování působení nepříznivých vlivů na děti 
pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a zprostředkovává náhradní rodinnou péči 
poskytuje poradenskou pomoc pěstounům nebo osobám, které si chtějí dítě osvojit 
podává soudu návrhy na rozhodnutí  
splnění podmínky osvojení;  
na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy 
na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti 
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené 
obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc při umístění 
dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc 

Krajský úřad 
zprostředkovává náhradní rodinnou péči 
zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do 
rodiny 
poskytuje osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte 
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 
zabezpečuje metodické vedení sociálních kurátorů a koordinátorů sociální 
prevence pracujících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností na území kraje 
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mapuje dostupnost sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  na území 
Libereckého kraje a informuje koordinátory a sociální kurátory o existujících službách pro tyto 
osoby na území kraje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
pečuje o náležitou právní úpravu v této oblasti, vydává právní předpisy a směrnice 
vykonává funkci kontrolního a odvolacího orgánu ve vztahu ke krajským úřadům 
vede celostátní evidenci fyzických a právnických osob pověřených výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí 

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 
vymáhá výživné s mezinárodním prvkem 
vede agendy mezinárodních adopcí 
řeší protiprávní přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní únosy dětí") 
ochraňuje nezletilé osoby v mezinárodněprávních sporech 

 
 
 
 
 
 
 
okres Česká Lípa 
 
Městský úřad Česká Lípa - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Adresa:  Děčínská 389, Česká Lípa 
Telefon: 487 885 476 Mobil: 731 435 079  
E-mail:  novotna_p@mucl.cz 
Web:  www.mucl.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojejí 
Provozní doba: po, st 8:30 - 11:30 12:30 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Nový Bor - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Adresa:  Náměstí Míru 1, Nový Bor 
Telefon: 487 712 363   Fax: 487 726 160 
E-mail:  jkubanova@novy-bor.cu 
Web:  www.novy-bor.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00; út, pá 8:00 - 11:30 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 



41 

okres Jablonec nad Nisou 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou - odbor humanitní 

Adresa:  Anenská 5, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 357 660 Mobil: 724 493 020 Fax: 483 357 353 
E-mail:  kramska@mestojablonec.cz 
Web:  www.mestojablonec.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 
Cena služeb:  - 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Tanvald - odbor sociální 

Adresa:  Krkonošská 350, Tanvald 
Telefon: 483 369 635   Fax: 483 369 512 
E-mail:  eperinova@tanvald.cz 
Web:  www.tanvald.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 7:00 - 11:30 12:15 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Železný Brod - odbor sociálních věcí 

Adresa:  Náměstí 3. května 1, Železný Brod 
Telefon: 483 333 969   Fax: 483 333 952 
E-mail:  m.hlavacova@zelbrod.cz 
Web:  www.zeleznybrod.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 
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okres Liberec 
 
Krajský úřad Libereckého kraje 

Adresa:  U Jezu 642/2a, Liberec 
Telefon: 485 226 443  
E-mail:  marketa.brebtova@kraj-lbc.cz 
Web:  www.kraj-lbc.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 14:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Magistrát města Liberec - odbor sociální péče 

Adresa:  1. máje 108, Liberec 
Telefon: 485 244 921   Fax: 485 243 113 
E-mail:  urbankova.hana@magistrat.liberec.cz 
Web:  www.liberec.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt 8:00 - 16:00; pá 8:00 - 14:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Frýdlant - odbor sociálních věcí 

Adresa:  Náměstí T.G. Masaryka 37, Frýdlant 
Telefon: 482 464 082   Fax: 482 312 053 
E-mail:  dusan.vaclavicek@mu-frydlant.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 
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okres Semily 
 
Městský úřad Jilemnice - odbor sociálních věcí 

Adresa:  Náměstí 3. května 228, Jilemnice 
Telefon: 481 565 321 Mobil: 603 510 053 Fax: 481 565 321 
E-mail:  vargova@mesto.jilemnice.cz 
Web:  www.mestojilemnice.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: pos, st 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Semily - odbor sociálních věcí 

Adresa:  Riegrovo náměstí 63, Semily 
Telefon: 481 629 246-8   Fax: 481 622 534 
E-mail:  a.novotna@mu.semily.cz 
Web:  www.semily.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 14:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 

 
Městský úřad Turnov - odbor sociálních věcí 

Adresa:  Skálova 84, Turnov 
Telefon: 481 366 852   Fax: 481 366 888 
E-mail:  s.havlova@mu.turnov.cz 
Web:  www.turnov.cz 
Cílová skupina:  Děti bez rodičů; ohrožené násilím či trestní činností; jejichž rodiče neplní 

své povinnosti atd., dále rodiče, opatrovníci, kandidáti na osvojení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 

Poskytování výchovného poradenství, poradenství při osvojení, pomoc při uplatňování nároku 
na výživné a jeho vymáhání, pořádání přednášek a kurzů v oblasti sociální péče  
a výchovných problémů, poskytování a zprostředkování ohledně vzdělání zdravotně 
postižených dětí. 
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
 
Probační a mediační služba je zákonem zřízená organizace, která pomáhá s řešením konfliktů 
vyvolaných trestnou činností a zajišťuje výkon alternativních trestů. Služba je určena klientům, kteří 
se buď stali objetí trestného činu nebo bylo proti nim zahájeno trestní řízení. 
V rámci probace zajišťuje především dohled nad podmíněně odsouzenými, zprostředkovává 
výkon trestu obecně prospěšných prací (najde pro odsouzeného vhodného poskytovatele práce) 
a zajišťuje dohled nad výkonem tohoto trestu. 
Mediace pak spočívá zejména ve zprostředkování mimosoudní dohody mezi obviněným a 
poškozeným za účasti třetí osoby (mediátora). Umožňuje oběma stranám vyjádřit své pocity, 
očekávání a potřeby, které vznikli v souvislosti s trestnou činností a současně se domluvit na 
rychlém a přijatelném způsoby náhrady škody.  
Probační a mediační služba si klade za cíl integrovat pachatele zpět do života společnosti bez 
dalšího porušování zákonů a obnovit jeho respekt k právnímu řádu společnosti.  
 
 
 
okres Česká Lípa 
 
Středisko probační a mediační služby 

Adresa:  Děčínská 389/4, Česká Lípa 
Telefon: 487 885 581 Mobil: 734 353 609 Fax: 487 520 862 
E-mail:  pspinkova@pms.justice.cz 
Web:  www.pmscr.cz 
Cílová skupina:  pachatelé trestné činnost, poškození 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 návštěvy se sjednávají předem 
Cena služeb:  zdarma 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a 
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 

 
okres Jablonec nad Nisou 
 
Středisko probační a mediační služby 

Adresa:  Anenská 394/5, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 311 236 Mobil: 731 692 752 Fax: 483 300 839 
E-mail:  hhalfarova@pms.justice.cz 
Web:  www.pmscr.cz 
Cílová skupina:  pachatelé trestné činnost, poškození 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 návštěvy se sjednávají předem 
Cena služeb:  zdarma 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a 
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 



45 

 
okres Liberec 
 
Středisko probační a mediační služby 

Adresa:  Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec 
Telefon: 485 244 343 Mobil: 737 247 434 Fax: 485 244 433 
E-mail:  bdejnozkova@pms.justice.cz 
Web:  www.pmscr.cz 
Cílová skupina:  pachatelé trestné činnost, poškození 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 návštěvy se sjednávají předem 
Cena služeb:  zdarma 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a 
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 

 
okres Semily 
 
Středisko probační a mediační služby 

Adresa:  Bítouchovská 1, Semily 
Telefon: 481 312 863 Mobil: 731 692 762 Fax: 481 312 959 
E-mail:  mdolezel@pms.justice.cz 
Web:  www.pmscr.cz 
Cílová skupina:  pachatelé trestné činnost, poškození 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 návštěvy se sjednávají předem 
Cena služeb:  zdarma 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a 
důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 
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KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 
 
Většina služeb kariérového poradenství je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Do jisté míry se v obou oblastech používají 
stejné metody a techniky práce, rozdíly jsou spíše v míře konkrétnosti a zaměření. 
Kariérové poradenství ve školství se zaměřuje na pomoc žákům a studentům s volbou dalšího 
vzdělávání a profesní orientace. Jedná se o přípravu ke vstupu na trh práce. V oblasti školství 
poskytují kariérové poradenství následující pracovníci a subjekty: 
Výchovný poradce – působí zejména na základních školách, tato pozice však může být zřízena  
i na škole střední. Jeho hlavním úkolem je podpora žáků a rodičů při řešení výukových  
a výchovných problémů a při volbě dalšího studia a povolání. 
Školní psycholog - Školní psycholog provádí kariérové poradenství a pedagogicko-
psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků. Spolupracuje s výchovným 
poradcem a ostatními vyučujícími. 
Pedagogicko-psychologické poradny - V kompetenci PPP je také pomoc žákům při volbě 
studijného a profesního uplatnění po absolvování základní nebo střední školy. Mezi služby 
kariérového poradenství patří posouzení intelektových a osobnostních předpokladů pro studium, 
poradenská pomoc při výběru studijního nebo učebního oboru či zaměstnání, informace  
o školách ad. 
Speciálně pedagogická centra - Tato zařízení poskytují podobné poradenské služby jako PPP, ale 
žákům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním integrovaným v běžných školách. 
Poradenský systém v resortu práce a sociálních věcí se zaměřuje na řešení otázek v souvislosti 
s optimální volbou povolání a přípravou na něj, problematikou změny povolání a kvalifikace  
a v oblasti kolem ztráty a znovu získání zaměstnání. V resortu práce poskytují kariérové poradenství 
především úřady práce, potažmo jejich poradenská střediska. 
Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS ÚP) mají také k dispozici informace  
o jednotlivých typech škol a oborů a zejména o uplatnění jejich absolventů na trhu práce. 
Všechny služby IPS ÚP jsou poskytovány bezplatně. 
Kariérové poradenství na úřadech práce seznamuje klienty s různými pracovními příležitostmi, které 
jsou na trhu dostupné, možnostmi kariéry, nutnými kvalifikačními předpoklady a dalšími 
podmínkami pro získání určité pozice. 
Žákům jsou poskytovány informace ohledně potřebné profesní přípravy dle jejich schopností  
a zájmů. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace a podmínkách 
změny povolání.  
V IPS ÚP by měli být k dispozici následující informační materiály: 

přehledy studijních oborů na středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových školách, 
případně dálkového či večerního studia 
charakteristiky profesí a požadavcích na uchazeče (potřebné vzdělání, zdravotní nároky atd.) 
počítačový test zájmové orientace, který pomůže při výběru povolání podle zájmů klienta  
informace o možnostech uplatnění po ukončení vzdělání 
návody a informace o možnostech, způsobech a technikách hledání zaměstnání 
základní informace o personálních agenturách 
základní informace o možnostech pracovních pobytů a brigád v zahraničí 
informace o úřadech práce, situaci na trhu práce, o podmínkách zařazení do evidence 
uchazečů o zaměstnání, právech a povinnostech nezaměstnaného. 
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okres Česká Lípa 
 
Úřad práce 

Adresa:  Paní Zdislavy 419/6, Česká Lípa 
Telefon: 950 108 463   Fax: 950 108 402 
E-mail:  eva.bartosova@cl.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Kariérové poradenství na úřadu práce seznamuje klienty s podmínkami pracovních příležitostí, 
které jsou na trhu k dispozici, možnostmi kariérního růstu, kvalifikačními předpoklady atd. 
Žákům a mladistvím, kteří nejsou dosud zaměstnáni, jsou poskytovány informace ohledně 
profesní přípravy a to s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem 
zaměstnání. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace  
a podmínkách změny povolání. 

 
Úřad práce 

Adresa:  náměstí Republiky 191, Doksy 
Telefon: 950 108 240 - 242   Fax: 487 872 685 
E-mail:  posta.clf@cl.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/doksy 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Úřad práce 

Adresa:  Malá 181, Mimoň 
Telefon: 950 108 220 - 224   Fax: 487 862 523 
E-mail:  helena.brazdova@cl.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/mimon 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Úřad práce 

Adresa:  B. Egermanna 262, Nový Bor 
Telefon: 950 108 200 - 207   Fax: 487 726 300 
E-mail:  jana.vesela@cl.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/novy_bor 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po, st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 
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Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková 
organizace 

Adresa:  Havlíčkova 443, Česká Lípa 
Telefon: 487521673, 487 522 179 Mobil: 728 541 505  
E-mail:  hudec@pppcl.cz 
Web:  pppcl.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitelé v okrese Česká Lípa 
Provozní doba: dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 

 
okres Jablonec nad Nisou 
 
Úřad práce 

Adresa:  Emilie Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 950 120 456, 459   Fax: 950 120 480 
E-mail:  Zita.Stankovska@jn.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/jablonec_nad_nisou 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Kariérové poradenství na úřadu práce seznamuje klienty s podmínkami pracovních příležitostí, 
které jsou na trhu k dispozici, možnostmi kariérního růstu, kvalifikačními předpoklady atd. 
Žákům a mladistvím, kteří nejsou dosud zaměstnáni, jsou poskytovány informace ohledně 
profesní přípravy a to s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem 
zaměstnání. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace  
a podmínkách změny povolání. 

 
Úřad práce 

Adresa:  Krkonošská 90, Tanvald 
Telefon: 483 394 246, 483 305 326   Fax: 483 305 546 
E-mail:  Marcela.Cabrnochova@jn.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/tanvald 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 
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Úřad práce 
Adresa:  Příčná 350, Železný Brod 
Telefon: 483 389 400, 401   Fax: 483 389 403 
E-mail:  Ivana.Knolova@jn.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/zelezny_brod 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, 
příspěvková organizace 

Adresa:  Palackého 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 704 498  
E-mail:  ppp.jablonec@volny.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Jablonec 

nad Nisou 
Provozní doba: po-pá 7:30 - 11:30; 12:00 - 15:30 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 

 
okres Liberec 
 
Úřad práce 

Adresa:  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 
Telefon: 950 132 447   Fax: 950 132 302 
E-mail:  ips@lb.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/informacni_a_poradenske_stredisko 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Kariérové poradenství na úřadu práce seznamuje klienty s podmínkami pracovních příležitostí, 
které jsou na trhu k dispozici, možnostmi kariérního růstu, kvalifikačními předpoklady atd. 
Žákům a mladistvím, kteří nejsou dosud zaměstnáni, jsou poskytovány informace ohledně 
profesní přípravy a to s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem 
zaměstnání. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace  
a podmínkách změny povolání. 
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Úřad práce 
Adresa:  Řídícího učitele Havla 22, Český Dub 
Telefon: 950 132 221   Fax: 950 132 220 
E-mail:  Jitka.Bulirova@lb.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/cesky_dub 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Kariérové poradenství na úřadu práce seznamuje klienty s podmínkami pracovních příležitostí, 
které jsou na trhu k dispozici, možnostmi kariérního růstu, kvalifikačními předpoklady atd. 
Žákům a mladistvím, kteří nejsou dosud zaměstnáni, jsou poskytovány informace ohledně 
profesní přípravy a to s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem 
zaměstnání. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace  
a podmínkách změny povolání. 

 
Úřad práce 

Adresa:  Železná 824, Frýdlant 
Telefon: 950 132 231-3   Fax: 950 132 230 
E-mail:  Renata.Solcova@lb.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/frydlant 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Úřad práce 

Adresa:  Žitavská 689, Hrádek nad Nisou 
Telefon: 950 132 241-2   Fax: 950 132 240 
E-mail:  Vlasta.Zapletalikova@lb.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/hradek_nad_nisou 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Úřad práce 

Adresa:  Palackého 275, Nové Město pod Smrkem 
Telefon: 950 132 251-2   Fax: 950 132 250 
E-mail:  Renata.Likavcova@lb.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/nove_mesto_pod_smrkem 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 
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Pedagogicko-psychologická poradna Liberec 
Adresa:  Truhlářská 3, Liberec 
Telefon: 482 710 517, 485 113 006  
E-mail:  pppliberec@volny.cz 
Web:  www.pppliberec.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Liberec 
Provozní doba: po, st 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00; út 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00; čt,pá 7:30 - 

12:00 13:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 

 
okres Semily 
 
Úřad práce 

Adresa:  Bořkovská 572, Semily 
Telefon: 950 160 305   Fax: 950 160 302 
E-mail:  Vera.Jetelova@sm.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/semily 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Kariérové poradenství na úřadu práce seznamuje klienty s podmínkami pracovních příležitostí, 
které jsou na trhu k dispozici, možnostmi kariérního růstu, kvalifikačními předpoklady atd. 
Žákům a mladistvím, kteří nejsou dosud zaměstnáni, jsou poskytovány informace ohledně 
profesní přípravy a to s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem 
zaměstnání. Dále je možné získat informace o možnosti získání či doplnění kvalifikace  
a podmínkách změny povolání. 

 
Úřad práce 

Adresa:  Masarykovo náměstí 8, Jilemnice 
Telefon: 950 160 202-6   Fax: 950 160 227 
E-mail:  Vaclava.Benesova@sm.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/jilemnice 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 
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Úřad práce 
Adresa:  Palackého 192, Turnov 
Telefon: 950 160 230-3   Fax: 950 160 247 
E-mail:  Radana.Mlejnkova@sm.mpsv.cz 
Web:  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/turnov 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po,st 8:00 - 17:00; út, čt, pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace 

Adresa:  Nádražní 213, Semily 
Telefon: 481 625 390   Fax: 481 625 390 
E-mail:  ppp.semily@tiscali.cz 
Web:  www.pppsemily.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Semily 
Provozní doba: po 14:00 - 16:00 (konzultační hodiny) + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí 
s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve 
škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 
problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení 
výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi 
zabývajícími se dětmi a mládeží. 
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PREVENCE A LÉČBA ZÁVISLOSTÍ 
 
Jako prevence závislosti se označují aktivity směřující k zamezení či snížení výskytu a šíření  
škodlivých účinků užívání drog. Účelem prevence je snížení poptávky, nikoliv nabídky omamných 
látek. Obecně se rozlišuje primární, sekundární a terciární prevence. 
Primární prevence si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo alespoň co nejdéle odložit 
první kontakt. Cílem je tedy předcházení vzniku a rozvoje závislosti u osob, kteří zatím nepřišli 
s drogou do styku . 
Krajský protidrogový koordinátor 
Krajský protidrogový koordinátor je funkce zřízená na Krajském úřadu Libereckého kraje. 
Napomáhá při uskutečňování veškerých činností kraje v oblasti protidrogové politiky. Spolupracuje 
s obcemi a jinými subjekty na tvorbě protidrogových plánů a programů prevence a léčby 
závislosti. 
Místní protidrogový koordinátor 
Funkci místního protidrogového koordinátora zřizují obce. Jde o podobnou funkci jako v případě 
krajského protidrogového koordinátora, avšak v obecním měřítku. 
Krajský školský koordinátor prevence 
Společně s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách se podílí na vytváření 
preventivních programů, vyhodnocuje podmínky a kontroluje jejich naplňování.  
Dále aktivně spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem a koordinátorem prevence 
kriminality. 
Okresní metodik prevence 
Okresní metodik prevence působí v pedagogicko-psychologické poradně. Poskytuje odbornou  
i metodickou pomoc školním metodikům prevence, organizuje jejich porady a je k dispozici 
školám při řešení jejich aktuálních problémů nejen s výskytem návykových látek, ale také ostatních 
sociálně patologických jevů. 
Školní metodik prevence 
Jak už název funkce napovídá, působí ve škole. Spolupracuje s učiteli a dalšími pracovníky škol na 
prevenci výskytu návykových látek a sociálně patologických jevů, řeší aktuální problémy školy 
v této oblasti. 
 
Sekundární protidrogová prevence zahrnuje předcházení vniku a rozvoje závislosti u osob, které již 
drogu užívají. Tento výraz se obvykle používá jako synonymum pro poradenství a léčení. Cílem je 
včasné zajištění odborné pomoci před rozvinutím závislosti. 
Pod termínem terciární prevence se pak rozumí předcházení vážnému či trvalému zdravotnímu  
a sociálnímu poškození z užívání drog. 
Služby prvního kontaktu umožňují pomoci v krizových situacích, které řeší poradny, krizová centra, 
linky telefonické pomoci a detoxikační centra. Poradny poskytují kvalifikovanou pomoc a terapii. 
Krizová centra poskytují širší paletu služeb od ambulantní pomoci až po lůžkovou terapii. Linky 
telefonické pomoci nebo linky důvěry fungují jako spojovací články. Zprostředkují kontakt na 
ostatní střediska odborné pomoci. Detoxikační centra umožňují krátkodobou medicínskou  
a psychologickou pomoc při vysazení návykové látky. 
Na služby prvního kontaktu poté navazují další zařízení (např. komunity pro drogově závislé atd.), 
které podporují klienta v návratu do běžného života bez drogy. 
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PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ 
 
okres Česká Lípa 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa  
- okresní metodik prevence Mgr. Dana Horynová 

Adresa:  Havlíčkova 443, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 673 Mobil: 728 541 505   
E-mail:  horynova@pppcl.cz 
Web:  pppcl.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Česká Lípa  
Cena služeb:  zdarma 

 
Česká Lípa - místní protidrogový koordinátor Alena Deumičová 

Adresa:  nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa 
Telefon: 487 881 258 Mobil: 731 435 034  
E-mail:  deumicova@mucl.cz 
Web:  www.mucl.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-11:30 12:30-17:00   

 
Nový Bor - místní protidrogový koordinátor Vladimíra Olšarová, DiS. 

Adresa:  ul. B.Egermanna 1001, Nový Bor 
Telefon: 487 712 396  
E-mail:  volsarova@novy-bor.cz 
Web:  www.novy-bor.cz 
Provozní doba: po, st 8:00-11:30 12:30-17:00, út, pá 8:00-11:00   

 
Most k naději o.s. 

Adresa:  Hálkova 1794, Česká Lípa 
Telefon:  Mobil: 724 246 771  
E-mail:  vedouci.kccl@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu/prevence 
Cílová skupina:  přednášky pro žáky základních a středních škol 
Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  800,- Kč 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou  
- okresní metodik prevence 

Adresa:  Palackého 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 704 498   
E-mail:  ppp.jablonec@volny.cz   
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Jablonec 

nad Nisou  
Cena služeb:  zdarma 

 
Jablonec nad Nisou - místní protidrogový koordinátor Bc. Jaroslav Cvrček  

Adresa:  Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 357 650 Mobil: 724 368 356  
E-mail:  jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz 
Web:  www.mestojablonec.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-11:30 12:30-17:00   

 
Tanvald - místní protidrogový koordinátor Eva Peřinová  

Adresa:  Krkonošská 350, Tanvald 
Telefon: 483 369 635  
E-mail:  eperinova@tanvald.cz 
Web:  www.tanvald.cz 
Provozní doba: po, st 7:00-11:30 12:15-17:00 
Cena služeb:   

 
Železný Brod - místní protidrogový koordinátor Eva Sasková  

Adresa:  nám. 3.května 1, Železný Brod 
Telefon: 483 333 928 Mobil: 728 856 901  
E-mail:  e.saskova@zelbrod.cz 
Web:  www.zeleznybrod.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-11:30 12:30-17:00   

 
Most k naději o.s. 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon: 482 713 002 Mobil: 775 624 246   
E-mail:  vedouci.kc@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu/prevence 
Cílová skupina:  přednášky pro žáky základních a středních škol 
Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  800,- Kč 
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okres Liberec 
 
Krajský úřad Libereckého kraje - krajský školský protidrogový koordinátor 
Mgr. Monika Pavlíková 

Adresa:  U Jezu 642/2a, Liberec 
Telefon: 485 226 643   
E-mail:  monika.pavlikova@kraj-lbc.cz 
Web:  www.kraj-lbc.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-17:00, út, čt, pá 8:00-14:00  

 
Krajský úřad Libereckého kraje - krajský protidrogový koordinátor Ing. Jitka Sochová 

Adresa:  U Jezu 642/2a, Liberec 
Telefon: 485 226 338   
E-mail:  jitka.sochova@kraj-lbc.cz 
Web:  www.kraj-lbc.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-17:00, út, čt, pá 8:00-14:00   

 
Pedagogicko-psychologická poradna Liberec - okresní metodik prevence  
PhDr. Vladimír Píša 

Adresa:  Truhlářská 3, Liberec 
Telefon: 482 710 517   
E-mail:  pppliberec@volny.cz 
Web:  www.pppliberec.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Liberec 
Provozní doba: po, st 7:30-12:00 13:00-17:00, út 7:30-12:00 13:00-16:00, čt, pá 7.30-12:00 

13:00-15:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Liberec - místní protidrogový koordinátor Jaroslava Nývltová  

Adresa:  tř. 1. máje 108, Liberec 
Telefon: 485 244 969   Fax: 485 244 984 
E-mail:  nyvltova.jaroslava@magistrat.liberec.cz 
Web:  www.liberec.cz   

 
Frýdlant - místní protidrogový koordinátor Mgr. Alena Švejdová  

Adresa:  T. G. Masaryka 37, Frýdlant 
Telefon: 482 464 066 Mobil: 728 406 154   
E-mail:  alena.svejdova@mu-frydlant.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-12:00 12:30-17:00   
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MAJÁK o. p. s. 

Adresa:  Konopná 776, Liberec 
Telefon: 484 847 753, 484 847 752   
E-mail:  patrik.muller@majakops.cz; prednasky@majakops.cz 
Web:  www.majakops.cz 
Cílová skupina:  přednášky pro žáky základních a středních škol 
Cena služeb:  700,- až 1200,- Kč 

Realizace preventivních programů mezi dětmi a mládeží na základních a středních školách či 
v jiných na práci s mládeží orientovaných institucích. 

 
Most k naději o.s. 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon: 482 713 002 Mobil: 775 624 246  
E-mail:  vedouci.kc@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu/prevence 
Cílová skupina:  přednášky pro žáky základních a středních škol 
Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  800,- Kč 

 
Středisko výchovné péče Čáp 

Adresa:  Na Výšinách 451/9, Liberec 
Telefon: 482 750 807 Mobil: 728 145 169   
E-mail:  svp_lbc@centrum.cz 
Web:  www.svp-lbc.cz  
Provozní doba: otevírací doba ambulance: po-čt 7:00-18:00, pá 7:00-16:00; během 

vánočních a hlavních letních prázdnin po - pá 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Cena služeb:  zdarma 

 
Advaita Liberec o.s. centrum ambulantních služeb 

Adresa:  Rumunská 14/6, Liberec 
Telefon: 482 750 607 Mobil: 603 829 730 Fax: 482 750 607 
E-mail:  cas@advaitaliberec.cz 
Web:  www.advaitaliberec.cz 
Cílová skupina:  žáci základních a středních škol 
Provozní doba: po-čt 10:00-20:00, pá 10:00-17:00 
Cena služeb:  200,- až 2000,-Kč 
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okres Semily 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Semily - okresní metodik prevence  
Mgr. Věra Provazníková 

Adresa:  Nádražní 213, Semily 
Telefon: 481 625 390  
E-mail:  ppp.semily@tiscali.cz 
Web:  www.pppsemily.cz 
Cílová skupina:  děti a mládež od 3 do 19 let, jejich rodiče a učitele v okrese Semily  
Cena služeb:  zdarma 

 
Jilemnice - místní protidrogový koordinátor Ing. Dagmar Ouhrabková  

Adresa:  Masarykovo náměstí 82, Jilemnice 
Telefon: 481 565 207 Mobil: 731 506 047 Fax: 481 565 222 
E-mail:  ouhrabkova@mesto.jilemnice.cz 
Web:  www.mestojilemnice.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-11:30 12:30-17:00   

 
Semily - místní protidrogový koordinátor Alena Novotná  

Adresa:  Riegrovo náměstí 63, Semily 
Telefon: 481 629 247   
E-mail:  a.novotna@mu.semily.cz 
Web:  www.semily.cz  
Provozní doba: po, st 8:00-17:00   

 
Turnov - místní protidrogový koordinátor Stanislava Havlová  

Adresa:  Skálova 84, Turnov 
Telefon: 481 366 852   
E-mail:  s.havlova@mu.turnov.cz 
Web:  www.turnov.cz  
Provozní doba: po, st 8.00-12:00 13:00-17:00   

 
Most k naději o.s. 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon: 482 713 002 Mobil: 775 624 246  
E-mail:  vedouci.kc@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu/prevence 
Cílová skupina:  přednášky pro žáky základních a středních škol 
Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  800,- Kč 
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SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ 
 
okres Česká Lípa 
 
K-centrum Česká Lípa 

Adresa:  Hálkova 1794, Česká Lípa 
Telefon: 487 831 545 Mobil: 724 246 771   
E-mail:  vedouci.kccl@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních 

látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, 
rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí 

Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30   
 
MUDr. Viera Gutová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 710   

Psychiatrická ordinace pro děti a dospělé. 
 
MUDr. Marcela Kajlíková 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 352  
E-mail:  mkajlikova@seznam.cz   
Provozní doba: po 8:00-12:00 13:00-16:00, út, st, čt 8:00-12:00 13:00-15:00, pá 8:00-12:00 
Cena služeb:   

Psychiatrická ordinace pro děti, dorost a dospělé. Nabídka psychoterapie a poradenství. 
 
MUDr. Ladislav Hnídek 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 951, 487 521 710  
E-mail:  psychiatrie@quick.cz   

Psychiatrická ordinace. 
 
PhDr. Eva Picmausová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 823 131  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
 
Mgr. Jaroslav Vacek 

Adresa:  Purkyňova 1849, Česká Lípa 
Telefon: 487 954 913  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace psychologa se zaměřením na léčbu závislostí. 
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Mgr. Naďa Kravcivová 

Adresa:  České armády 1566/2, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 646 Mobil: 607 580 582  
E-mail:  kravcivova.n@volny.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 15:00   

Ordinace psychologa. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa 

Adresa:  Konopeova 812, Česká Lípa 
Telefon: 487 853 203   Fax: 487853214 
E-mail:  poradnacl@centrum.cz 
Web:  www.sweb.cz/poradnacl 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích 
Provozní doba: po 8:00 - 17:00; út-st 8:00 - 16:00; pá 8:00 - 15:00 + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Služby poradenství, terapie, krizové intervence a prevence v oblastech psychologie a sociální 
práce pro dospělé a mladistvé, výchovné poradenství pro rodiče a děti. 

 
okres Jablonec nad Nisou 
 
MUDr. Aleš Fürst 

Adresa:  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 316 341 Mobil: 604 868 900  
E-mail:  furst@pbsp.cz 
Web:  www.volny.cz/augmentin/prvni.htm  
Provozní doba: úterý a pátek   

Ambulance psychiatrie a psychoterapie. 
 
MUDr. Libuše Kvasničková 

Adresa:  Liberecká 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 713 735    

Psychiatrická ordinace. 
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Spirála s.r.o. - Mudr. Renata Matková 
Adresa:  Na Šumavě 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 319 106     
Web:  www.spiralasro.cz  
Provozní doba: po - pá   

Dětská psychiatrie. 
 
Mudr. Jiří Stehlík 

Adresa:  Liberecká 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 320 083     

Psychiatrická ordinace. 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Sylvie Lacinová, terapeutka pro 
závislosti 

Adresa:  Lidická 24, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 711 185 Mobil: 728 707 949  
E-mail:  zavislosti-jbc@seznam.cz 
Web:  www.poradna-jbc.cz 
Cílová skupina:  Lidem, kteří experimentují s návykovýámi látkami, jsou problémovými 

uživateli návykových látek, jsou závislí na návykových látkách  nebo mají 
problém s patologickým hráčstvím 

Provozní doba: po, út, čt 7:00-11:30 13:00-16:30, st, pá 7:00-11:30 
Cena služeb:  zdarma 

Psychoterapie pro závislosti. 
 
MUDr. Antonín Machander 

Adresa:  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 316 341  
E-mail:  a.machander@volny.cz  
Provozní doba: po, út 8:00-18:00, st 12:00-18:00, čt, pá 8:00-15:00   

Psychiatrická ordinace. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444   
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 
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okres Liberec 
 
ADVAITA Liberec o.s. centrum ambulantních služeb 

Adresa:  Rumunská 14/6, Liberec 
Telefon: 482 750 607 Mobil: 603 829 730 Fax: 482 750 607 
E-mail:  cas@advaitaliberec.cz 
Web:  www.advaitaliberec.cz 
Cílová skupina:  Muži a ženy od 15 let s diagnózou závislosti na návykových látkách 

(včetně alkoholu), problémoví uživatelé návykových látek, patologičtí 
hráči, po léčbě i bez léčby 

Provozní doba: po-čt 10:00-20:00, pá 10:00-17:00 
Cena služeb:  zdarma 

Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým 
škodlivými návyky a vytvářet podmínky pro prevenci, poradenství, léčbu a  sociální, zdravotní 
a pracovní rehabilitaci. 

 
ADVAITA Liberec o.s. terapeutická komunita pro drogově závislé 

Adresa:  Nová Ves 55, Chrastava 
Telefon: 485 146 988  
E-mail:  komunita@advaitaliberec.cz 
Web:  www.advaitaliberec.cz 
Cílová skupina:  určené patnácti lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na 

nelegálních návykových látkách  
Cena služeb:  260 Kč za den v případě, že má klient finanční příjem. Klient platí do výše 

příjmu. Pokud nemá finanční příjem, hledáme společně jiné možnosti 

Terapeutická komunita ADVAITA je pobytové zařízení poskytující bezdrogové prostředí se 
strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti lidem ve věku od osmnácti 
let, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. 

 
K-centrum Liberec 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon: 482 713 002 Mobil: 775 624 246  
E-mail:  vedouci.kc@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu/prevence 
Cílová skupina:  Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných 

a psychotropních látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také 
experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí. 

Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  zdarma 

Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty  
k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení 
nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto 
látek. 
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Krajská nemocnice Liberec a.s. - Detoxifikační jednotka (DETOX) 
Adresa:  Husova 10, Liberec 
Telefon: 485 312 229   Fax: 485 312 218 
E-mail:  lenka.zdarska@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  závislí na drogách a alkoholu od 15 let, muži i ženy  
Cena služeb:  Pobyt je hrazen pojišťovnou 

Detox je zařízení, které pomáhá pacientovi zvládnout odvykací stav na návykových látkách  
a očištění organismu od drogy. Na detox jsou přijímáni pacienti s dojednanou následnou 
ústavní či ambulantní léčbou závislosti na doporučení psychiatra či psychologa. 

 
Krajská nemocnice Liberec a.s - psychiatrické oddělení 

Adresa:  Husova 10, Liberec 
Telefon: 485 312 242  
E-mail:  lenka.zdarska@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz   

Určeno pro dospělé. 
 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - dětská psychiatrická ambulance 

Adresa:  Školní 430, Liberec 
Telefon: 485 101 102  
E-mail:  jana.prouzova@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let 
Provozní doba: po-pá 8:30 - 11:30   

Do ambulance jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-
psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se 
na ambulanci mohou i samotní rodiče. Ambulance provádí poradenství, diagnostiku a terapii. 

 
MUDr. Lenka Strnadová 

Adresa:  Hrnčířské náměstí 459, Frýdlant 
Telefon: 482 311 690  
E-mail:  psych.frydlant@volny.cz   

Psychiatrická ambulance. 
 
Mgr. Igor Pavelčák - soukromá poradenská praxe 

Adresa:  Gagarinova 877, Liberec 
Telefon: 482 771 835 Mobil: 728 022 618  
E-mail:  ipcak@volny.cz 
Web:  www.poradna-rodina.org   

Soukromá poradenská praxe. 
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Středisko komplexní terapie 
Adresa:  Jáchymovská 385/25, Liberec 
Telefon: 485 151 398 Mobil: 731 722 000  
E-mail:  skt@sktlib.cz 
Web:  www.sktlib.cz  
Provozní doba: po-pá 8:00 -16:00   

Psychiatrická a psychologická poradna. 
 
MUDr. Marie Hyánková 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 472     

Psychiatrická ordinace. 
 
MUDr. Jaroslav Tržický 

Adresa:  Bllahoslavova 10, Liberec 
Telefon: 485 104 464    

Psychiatrická ordinace. 
 
MUDr. Hana Vorlová 

Adresa:  Masarykova 9, Liberec 
Telefon: 485 223 236    

Psychiatrická ordinace pro děti a dospělé. 
 
PhDr. Vladimír Beran 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 474    

Ordinace klinického psychologa. 
 
Mgr. Václav Holub 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 922 Mobil: 737 130 069     

Ordinace klinického psychologa. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s.  

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 
Adresa:  Dvorská 445, Liberec 
Telefon: 485 108 866, 485 103 190 Mobil: 606 167 312 Fax: 485 105 082 
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po - čt 8:00 - 17:00; pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Poradenství pro dospívající a dospělé  
- Mgr. Igor Pavelčák 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon:  Mobil: 728 022 618 mezi 21:00 a 21:30  
E-mail:  posec@mesto-frydlant.cz;ipcak@volny.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  dospívající a mládež od 15 let, dospělí, rodiče, učitelé, vychovatelé z 

Frýdlantského výběžku 
Provozní doba: každý sudý týden st 8:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Formou individuálních, rodinných nebo skupinových setkání nabízí pomoc v obtížných 
životních nebo pracovních situacích. Konzultace trvá zpravidla 50 minut. 

 
okres Semily 
 
AT poradna při Nemocnici s poliklinikou MUDr. Vít Šlechta 

Adresa:  Špindlerova 394, Semily 
Telefon: 481 661 111  
E-mail:  info@nemsem.cz 
Web:  www.nemsem.cz   

 
Mudr. Zdena Stegerová 

Adresa:  Tázlerova 747, Turnov 
Telefon: 481 322 071    
Web:  www.stegerova.cz  
Provozní doba: út 8:00-12:00, st 8:00-17:00   

Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé. 
 
Mudr. Leoš Válek 

Adresa:  Tázlerova 747, Turnov 
Telefon: 481 322 071     
Provozní doba: po, čt, pá   

Psychiatrická ambulance. 
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Mudr. Leoš Válek 
Adresa:  Tyršova 394, Semily 
Telefon: 481 622 533   
Provozní doba: út, st   

Psychiatrická ambulance. 
 
Mudr. Eliška Roučková 

Adresa:  Geologa Pošepného 263, Jilemnice 
Telefon: 481 545 410    

Psychiatrická ambulance. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec-odloučené pracoviště 
Turnov 

Adresa:  Žižkova 2030, Turnov 
Telefon: 481 540 325 Mobil: 731926889  
E-mail:  rodpor.turnov@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po, čt 7:30 -12:00 13:00 - 17:00; út 12:00 - 15:30; pá 7:30 -11:00 12:00 - 13:30 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec-odloučené pracoviště 
Jilemnice 

Adresa:  Metyšova 372, Jilemnice 
Telefon: - Mobil: 731926891  
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: st 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 
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REP – poradna pro rodinu a děti 
Adresa:  Žižkova 1623, Turnov 
Telefon: - Mobil: 737214246  
E-mail:  flugrova@email.cz 
Web:  www.rodinne-poradenstvi.cz 
Cílová skupina:  děti do 18 let a jejich rodiče 
Provozní doba: bez objednání út 15: 00 - 18:00 (mimo dny školního volna), objednaní 

každý den v týdnu   

Poradenství je poskytováno v oblasti výchovy, vztahů, komunikace, nevhodných návyků, 
pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí, právního vědomí. 
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TERCIÁLNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ 
 
okres Česká Lípa 
 
K-centrum Česká Lípa 

Adresa:  Hálkova 1794, Česká Lípa 
Telefon: 487 831 545 Mobil: 724 246 771  
E-mail:  vedouci.kccl@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních 

látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, 
rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí 

Provozní doba: po-pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 
Cena služeb:  zdarma 

Kontaktní centrum v České Lípě je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. 
Patří do sítě nízkoprahových zařízení poskytujících ambulantní, nyní nově i terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Nový Bor 

Adresa:  Hálkova 1794, Česká Lípa 
Telefon:  Mobil: 606 234 231,  728 714 053 
E-mail:  vedouci.kccl@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: po a čt 9:00-16:00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
MUDr. Viera Gutová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 710    

Psychiatrická ordinace pro děti a dospělé. 
 
MUDr. Marcela Kajlíková 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 352  
E-mail:  mkajlikova@seznam.cz  
Provozní doba: po 8:00-12:00 13:00-16:00, út, st, čt 8:00-12:00 13:00-15:00, pá 8:00-12:00  

Psychiatrická ordinace pro děti, dorost a dospělé. Nabídka psychoterapie a poradenství. 
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MUDr. Ladislav Hnídek 
Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 521 951, 487 521 710  
E-mail:  psychiatrie@quick.cz   

Psychiatrická ordinace. 
 
PhDr. Eva Picmausová 

Adresa:  Ronovská 846, Česká Lípa 
Telefon: 487 823 131  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace klinického psychologa. 
 
Mgr. Jaroslav Vacek 

Adresa:  Purkyňova 1849, Česká Lípa 
Telefon: 487 954 913  
Cílová skupina:  bez omezení   

Ordinace psychologa se zaměřením na léčbu závislostí. 
 
Mgr. Naďa Kravcivová 

Adresa:  České armády 1566/2, Česká Lípa 
Telefon: 487 877 646 Mobil: 607 580 582  
E-mail:  kravcivova.n@volny.cz 
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: po-pá 8:00 - 15:00   

Ordinace psychologa. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa 

Adresa:  Konopeova 812, Česká Lípa 
Telefon: 487 853 203   Fax: 487853214 
E-mail:  poradnacl@centrum.cz 
Web:  www.sweb.cz/poradnacl 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích 
Provozní doba: po 8:00 - 17:00; út-st 8:00 - 16:00; pá 8:00 - 15:00 + dle dohody 
Cena služeb:  zdarma 

Služby poradenství, terapie, krizové intervence a prevence v oblastech psychologie a sociální 
práce pro dospělé a mladistvé, výchovné poradenství pro rodiče a děti. 
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okres Jablonec nad Nisou 
 
Most k naději o.s. - terénní program - Jablonec nad Nisou 

Adresa:  Pražská 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon:  Mobil: 606 713 034  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: výměnná místnost po a čt 10:00-12:00, venku po a čt 12:00-18.00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Železný Brod 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485 012  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: po 13:00-15:30 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Tanvald, Smržovka, Desná 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 606 713 034  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: čt 12:30-17:30 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 
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MUDr. Aleš Fürst 
Adresa:  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 316 341 Mobil: 604 868 900  
E-mail:  furst@pbsp.cz 
Web:  www.volny.cz/augmentin/prvni.htm  
Provozní doba: úterý a pátek   

Ambulance psychiatrie a psychoterapie. 
 
Mudr. Libuše Kvasničková 

Adresa:  Liberecká 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 713 735    

Psychiatrická ordinace. 
 
Spirála s.r.o. - Mudr. Renata Matková 

Adresa:  Na Šumavě 48, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 319 106    
Web:  www.spiralasro.cz  
Provozní doba: po - pá   

Dětská psychiatrie. 
 
MUDr. Jiří Stehlík 

Adresa:  Liberecká 15, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 320 083    

Psychiatrická ordinace. 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Sylvie Lacinová terapeutka pro 
závislosti 

Adresa:  Lidická 24, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 711 185 Mobil: 728 707 949  
E-mail:  zavislosti-jbc@seznam.cz 
Web:  www.poradna-jbc.cz 
Cílová skupina:  Lidem, kteří experimentují s návykovýámi látkami, jsou problémovými 

uživateli návykových látek, jsou závislí na návykových látkách  nebo mají 
problém s patologickým hráčstvím 

Provozní doba: po, út, čt 7:00-11:30 13:00-16:30, st, pá 7:00-11:30 
Cena služeb:  zdarma 

Psychoterapie pro závislosti. 
 
MUDr. Antonín Machander 

Adresa:  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 316 341  
E-mail:  a.machander@volny.cz  
Provozní doba: po,út 8:00-18:00, st 12:00-18:00, čt,pá 8:00-15:00   

Psychiatrická ordinace. 
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Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop  

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Dům abstinence Moniky Plocové - terapeutická komunita 

Adresa:  Janov nad Nisou 
Telefon:  Mobil: 775 955 004  
E-mail:  monikaplocova@gmail.com 
Web:  www.dumproabstinenci.cz  
Cena služeb:  cena léčebného pobytu je 1 830Kč na den, doporučená délka pobytu 

33 dní, za pobyt 60 400Kč 

Dům abstinence  poskytuje nový typ pobytové terapeutické péče v oblasti závislostí.  Je 
nadějí a pomocí pro muže a ženy, kteří se rozhodli řešit svůj problém závislosti na alkoholu 
nebo návykových lécích 

 
okres Liberec 
Most k naději o.s. - terénní program - Liberec 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485 012  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: st a pá 13:00-18:30 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 
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Most k naději o.s. - terénní program - Frýdlant 
Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 606 713 034  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: st a pá 16:00-18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Hejnice 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 606 713 034  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: st 13:00-15:30 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Nové Město pod Smrkem 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 606 713 034  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: pá 13:00-15:30 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 
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Most k naději o.s. - terénní program - Hrádek nad Nisou 
Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485  012  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: sudá středa 15:30-18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Chrastava 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485 012  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: sudá středa 13:30-15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
ADVAITA Liberec o.s. terapeutická komunita pro drogově závislé 

Adresa:  Nová Ves 55, Chrastava 
Telefon: 485 146 988  
E-mail:  komunita@advaitaliberec.cz 
Web:  www.advaitaliberec.cz 
Cílová skupina:  pro 15 lidí ve věku od 18 let  
Cena služeb:  260 Kč za den v případě, že má klient finanční příjem 

Terapeutická komunita ADVAITA je pobytové zařízení poskytující bezdrogové prostředí se 
strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti lidem ve věku od osmnácti 
let, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. 
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ADVAITA Liberec o.s. - doléčovací program 
Adresa:  Rumunská 14/6, Liberec 
Telefon: 482 750 607 Mobil: 603 829 730 Fax: 482 750 607 
E-mail:  cas@advaitaliberec.cz 
Web:  www.advaitaliberec.cz 
Cílová skupina:  Věk minimálně 15 let. 
Provozní doba: po-čt 10:00-20:00, pá 10:00-17:00 
Cena služeb:  zdarma 

Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti 
abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. 

 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - Detoxifikační jednotka (DETOX) 

Adresa:  Husova 10, Liberec 
Telefon: 485 312 229   Fax: 485 312 218 
E-mail:  lenka.zdarska@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  závislí na drogách a alkoholu od 15 let, muži i ženy  
Cena služeb:  Pobyt je hrazen pojišťovnou 

Detox je zařízení, které pomáhá pacientovi zvládnout odvykací stav na návykových látkách  
a očištění organismu od drogy. Na detox jsou přijímáni pacienti s dojednanou následnou 
ústavní či ambulantní léčbou závislosti na doporučení psychiatra či psychologa. 

 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - psychiatrické oddělení 

Adresa:  Husova 10, Liberec 
Telefon: 485 312 242  
E-mail:  lenka.zdarska@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz   

Pro dospělé. 
 
Krajská nemocnice Liberec a.s. - dětská psychiatrická ambulance 

Adresa:  Školní 430, Liberec 
Telefon: 485 101 102   
E-mail:  jana.prouzova@nemlib.cz 
Web:  www.nemlib.cz 
Cílová skupina:  vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let 
Provozní doba: po-pá 8:30 - 11:30   

Do ambulance jsou děti doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-
psychologickou poradnou apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se 
na ambulanci mohou i samotní rodiče. Ambulance provádí poradenství, diagnostiku a terapii. 

 
Mudr. Lenka Strnadová 

Adresa:  Hrnčířské náměstí 459, Frýdlant 
Telefon: 482 311 690  
E-mail:  psych.frydlant@volny.cz   

Psychiatrická ambulance. 
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Mgr. Igor Pavelčák - soukromá poradenská praxe 

Adresa:  Gagarinova 877, Liberec 
Telefon: 482 771 835 Mobil: 728 022 618  
E-mail:  ipcak@volny.cz 
Web:  www.poradna-rodina.org   

Soukromá poradenská praxe. 
 
Středisko komplexní terapie 

Adresa:  Jáchymovská 385/25, Liberec 
Telefon: 485 151 398 Mobil: 731 722 000  
E-mail:  skt@sktlib.cz 
Web:  www.sktlib.cz  
Provozní doba: po-pá 8:00 -16:00   

Psychiatrická a psychologická poradna. 
 
MUDr. Marie Hyánková 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 472     

Psychiatrická ordinace 
 
MUDr. Jaroslav Tržický 

Adresa:  Bllahoslavova 10, Liberec 
Telefon: 485 104 464     

Psychiatrická ordinace. 
 
MUDr. Hana Vorlová 

Adresa:  Masarykova 9, Liberec 
Telefon: 485 223 236     

Psychiatrická ordinace pro děti a dospělé. 
 
PhDr. Vladimír Beran 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 474    

Ordinace klinického psychologa. 
 
Mgr. Václav Holub 

Adresa:  Klášterní 117, Liberec 
Telefon: 485 312 922 Mobil: 737 130 069    

Ordinace klinického psychologa. 
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Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 
Telefon: 476 701 444   
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec 

Adresa:  Dvorská 445, Liberec 
Telefon: 485 108 866, 485 103 190 Mobil: 606 167 312 Fax: 485 105 082 
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po - čt 8:00 - 17:00; pá 8:00 - 13:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
Poradní a setkávací centrum (POSEC) - Poradenství pro dospívající a dospělé –  
Mgr. Igor Pavelčák 

Adresa:  Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant v Čechách 
Telefon:  Mobil: 728 022 618 mezi 21:00 a 21:30 
E-mail:  posec@mesto-frydlant.cz;ipcak@volny.cz 
Web:  www.mesto-frydlant.cz 
Cílová skupina:  dospívající a mládež od 15 let, dospělí, rodiče, učitelé, vychovatelé  

z Frýdlantského výběžku 
Provozní doba: každý sudý týden st 8:00 - 15:00 
Cena služeb:  zdarma 

Formou individuálních, rodinných nebo skupinových setkání nabízí pomoc v obtížných 
životních nebo pracovních situacích. Konzultace trvá zpravidla 50 minut. 
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okres Semily 
 
Most k naději o.s. - terénní program - Turnov 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485 012  
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz 
Web:  www.mostknadeji.eu 
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog 
Provozní doba: po a čt 16:00-18:00 
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
Most k naději o.s. - terénní program - Semily 

Adresa:  Rumunská 5a, Liberec 
Telefon:  Mobil: 728 485 012   
E-mail:  tp.liberec@mostknadeji.cz   
Cílová skupina:  uživatelé drog především s injekční aplikací, příležitostní uživatelé drog  
Cena služeb:  zdarma 

Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog. 
Vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. Minimalizace zdravotních  
a sociálních rizik v populaci uživatelů drog. Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti 
užívání drog a sexuálního chování. Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociální i jinými 
institucemi. 

 
AT poradna při Nemocnici s poliklinikou Mudr. Vít Šlechta 

Adresa:  Špindlerova 394, Semily 
Telefon: 481 661 111  
E-mail:  info@nemsem.cz 
Web:  www.nemsem.cz   

Alkoholicko - toxikologická poradna. 
 
MUDr. Zdena Stegerová 

Adresa:  Tázlerova 747, Turnov 
Telefon: 481 322 071    
Web:  www.stegerova.cz  
Provozní doba: út 8:00-12:00, st 8:00-17:00   

Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé. 
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MUDr. Leoš Válek 
Adresa:  Tázlerova 747, Turnov 
Telefon: 481 322 071   
Provozní doba: po, čt, pá   

Psychiatrická ambulance. 
 
MUDr. Leoš Válek 

Adresa:  Tyršova 394, Semily 
Telefon: 481 622 533   
Provozní doba: út, st   

Psychiatrická ambulance. 
 
MUDr. Eliška Roučková 

Adresa:  Geologa Pošepného 263, Jilemnice 
Telefon: 481 545 410    

Psychiatrická ambulance. 
 
Linka duševní tísně - Most k naději o.s. 

Telefon: 476 701 444  
E-mail:  ldt.most@seznam.cz   
Cílová skupina:  bez omezení 
Provozní doba: nonstop   

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, 
provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení problému. 

 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - odloučené pracoviště 
Turnov 

Adresa:  Žižkova 2030, Turnov 
Telefon: 481 540 325 Mobil: 731926889  
E-mail:  rodpor.turnov@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: po, čt 7:30 -12:00 13:00 - 17:00; út 12:00 - 15:30; pá 7:30 -11:00 12:00 - 13:30 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže 
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - odloučené pracoviště 
Jilemnice 

Adresa:  Metyšova 372, Jilemnice 
Telefon: - Mobil: 731926891  
E-mail:  rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.rpliberec.cz 
Cílová skupina:  lidé v obtížných životních situacích nebo osobní krizi 
Provozní doba: st 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 
Cena služeb:  zdarma 

Psychologické a sociálně právní poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, krizová 
intervence, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné praxe a stáže. 

 
REP – poradna pro rodinu a děti 

Adresa:  Žižkova 1623, Turnov 
Telefon: - Mobil: 737214246  
E-mail:  flugrova@email.cz 
Web:  www.rodinne-poradenstvi.cz 
Cílová skupina:  děti do 18 let a jejich rodiče 
Provozní doba: bez objednání út 15: 00 - 18:00 (mimo dny školního volna), objednaní 

každý den v týdnu   

Poradenství je poskytováno v oblasti výchovy,vztahů, komunikace, nevhodných návyků, 
pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí, právního vědomí. 

 
 






