
Free-club na náměstí nabízí
volnočasový program pro děti ZŠ ve

věku 9-15 let každý všední den : kroužky,
povídání,  pomoc s domácími úkoly .

Aktivity jsou zdarma, od dětí je
vyžadována aktivní účast, pořádáme

společné výlety.
 

Po-Pá 14-18

TEL. 603 291 933

Děti a mládež ve Frýdlantu - nejste
na ně sami

STRUČNÝ PRŮVODCE EXISTUJÍCÍCH SLUŽEB PRO RODIČE A
UČITELE

Volnočasový Free-club

TEL. 606 624 293

Nízkoprahový klub Cajk
Klub v Centru 1407 nabízí zdarma odpolední
program a asistuje uživatelům ve věku 6-26

let při řešení potíží se školou, vztahy,
zákonem a v dalších oblastech. Pomáhá s

doučováním, hledat práci, životní program
a zabít nudu . 

 
Po, St, Pá  13-18 pro věk 13-26

Út a Čt 13-18 pro věk 6-12

Člověk v Tísni
Pravidelné doučování v rodinách nabízí
Člověk v Tísni. Doučování je zdarma a
zaměřuje se hlavně na žáky 1. stupně,

kterým hrozí nezvládnutí učiva a potřebují
pomoc s domácí přípravou.

 
Více informací paní Jana Patková

TEL. 778 409 804

Středisko výchovné péče
Zaměřuje se na podporu a pomoc dětem 
 i rodinám v náročných životních situacích

formou terapie nebo poradenství .
Schůzku si můžete objednat sami, služba
je zdarma a je potřeba počítat s tím, že

může být zapojena celá rodina.

TEL. 777 545 628
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DDM

SVP

WWW.FRYSKO.CZ

 
 
 
 
 

Databáze aktuálně dostupných
sociálních služeb na Frýdlantsku.

Najdete tam mimo jiné i služby
zaměřené na děti a mládež nebo drogy

a gambling.

Zde najdete pomoc v případě problémů
s  drogami i dalšími závislostmi

(Advaita, Most k naději), rodinnou
poradnu hlavně o dětech (Daniela Al

Sulaimanová) i poradenství pro
dospívající a dospělé (Milan Kohout), 

 Více na webu města, případně
telefonicky

út 8-12, pá 8-10

POSEC

CAJK

ČLOVĚK V TÍSNI FREE-CLUB

CENTRUM 1407

WWW.FREE-TIME.CZ

 
 
 
 
 

Databáze volnočasových aktivit pro
děti, mládež i dospělé v celém regionu.

 
Najdete zde všechny možné kroužky v

DDM, sportovní kluby, hasiče,
angličtinu, koně, prostě všechno!

POSEC Frýdlant -
Centrum 1407  

KDYŽ VIDÍME, ŽE V TOM PLAVOU, NENECHME JE TOPIT
Dětství i dospívání jsou náročná období, i když to tak nevypadá. Včasná pomoc a podpora se vyplácí a
pomáhá dětem lépe zvládnout různá životní úskalí, ať už je to škola, drogy nebo tíživá rodinná situace.

TEL. 702 174 271
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