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PORADNÍ A SETKÁVACÍ CENTRUM POSEC  
 

nám. Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant 
 
Klub duševního zdraví (pí Milena Lešáková), každé pondělí od 10:00 do 13:00 hodin, informace na tel. 

721 992 584 

 

Ambulantní poradenství - alkohol, drogy, hráčství – i pro blízké (ADVAITA, z. ú. – Pavel Jäger), v liché 

úterý od 10:30 do 17 hodin, jinak dle objednání na tel. 482 750 607, 731 102 881 

 

Poradenství pro dospívající a dospělé (CZPLK, o. p. s. – Mgr. Milan Kohout), v sudé úterý dle objednání 

na tel. 730 871 370 (volejte v po až pá od 8 do 16 hodin)  

 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí (CIPSLK, p. o.), v lichou středu od 13:30 do 16 hodin, 

objednávky na tel. 482 311 632 

 

Občanská poradna (Mgr. Jan Samšiňák - Déčko Liberec z. s.) každý čtvrtek od 16 do 18:45 hodin dle 

objednání na tel. 775 077 234 (volejte v po a v pá od 14 do 21 hodin) 

 

 Rodinné poradenství s důrazem na děti (CZPLK, o. p. s. – Mgr. Daniela Al-Sulaimanová), každý pátek 

od 13:30 do 18 hodin dle objednání na tel. 777 069 481 (volejte v prac. dny od 18 do 20 hodin) 
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  8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 

Pondělí    

 
Klub duševního zdraví        

Úterý 

Sudé 

*) 
Poradenství pro dospívající a dospělé     

Liché 

*) 
   

Ambulantní poradenství pro problémové 

uživatele alkoholu, návykových látek a pro 

patologické hráče a jejich blízké 

   

Středa 
Lichá 

*) 
      

Intervenční 

centrum: pomoc 

obětem 

domácího násilí 

    

Čtvrtek          Občanská poradna  

Pátek        
Rodinné poradenství s důrazem 

na děti 
  

*) jestli je úterý sudé nebo středa lichá se řídí podle čísla týdnu v kalendáři. Jde-li o lichý týden – např. 3., 5, 

7,.., pak i úterý a středa v tomto týdnu jsou liché 
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Rozvrh terénních programů realizovaných Mostem k naději, o. s. 

„Zavolejte, napište, domluvíme se, kde se sejdeme!“ 
 

 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Pondělí            

Úterý            

Středa 

Terénní sociální prevence, 

tel. 725 457 257, ip1.Liberec@seznam.cz  
   

  

   
Terénní program pro uživatele drog, 

tel. 725 457 258, 

tp.liberec@mostknaději.cz 

 

Čtvrtek            

Pátek   

   
Terénní program pro uživatele drog, 

tel. 725 457 258, 

tp.liberec@mostknaději.cz 
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