
NABÍDKA
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
pro seniory a osoby 
se zdravotním 
postižením
na Frýdlantsku



Je poskytována v domácím prostředí osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, kteří 
potřebují pomoc s nákupem, úklidem, stravou, 
hygienou. Službu lze využít ve vymezeném 
čase, který určuje konkrétní služba. Služba je 
hrazena dle ceníku organizací.

Středisko sociální péče 
Frýdlant

Služba je poskytována v domácnostech osob 
a klientů, kteří bydlí na území města Frýdlant.
Klienti mohou dále využít v Domě  
s pečovatelskou službou  Středisko osobní 
hygieny – jedná se o zajištění koupele či 
sprchování osob, které potřebují pomoc druhé 
osoby nebo nemají doma vyhovující podmínky.  

Novoměstská 1065, 464 01, Frýdlant

Tel: 482 312 196
Mob.: 724 308 178
E-mail: ssp@mesto-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz

Diecézní charita Litoměřice

Služba je poskytována na území města Liberce, 
Frýdlantu a v jeho spádových obcích a na 
území Nového Města pod Smrkem a v jeho 
spádových obcích.

PEČOVATELSK Á 
SLUŽBA



Tanvaldská 345, 463 11, Liberec 30

Mob.: 603 505 963, 731 402 461
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www.dchltm.cz
 

Pečovatelská služba Nové 
Město pod Smrkem

Terénní služba je poskytována uživatelům 
přímo v jejich domácnostech na území 
Nového Města pod Smrkem. Klienti mohou 
dále využít v Domě s pečovatelskou službou 
Středisko osobní hygieny – jedná se o zajištění 
koupele či sprchování osob, které potřebují 
pomoc druhé osoby nebo nemají doma 
vyhovující podmínky.  

Švermova 301, 463 65,  
Nové Město pod Smrkem

Tel.: 482 325 141
Mob.: 607 955 767
E-mail: dps@nmps.cz
www.nmps.cz/dps.php

Pečovatelská služba 
Raspenava

Služba je určena převážně klientům domu  
s pečovatelskou službou, ale lze ji poskytnout i 
v některých domácnostech ve městě Raspenava.

Frýdlantská 532, 463 61, Raspenava

Tel.: 482 360 431
Mob.: 721 811 296
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz
www.raspenava.cz

PEČOVATELSK Á 
SLUŽBA



Diakonie Beránek z. s.

Vychází z křesťanských zásad a jejím cílem 
je pomoci lidem v nouzi. Za tímto účelem 
provozuje terénní pečovatelskou službu pro 
seniory v Liberci a v Hejnicích.

1. máje 868/11, 460 01, Liberec III-Jeřáb

Tel.: 481 120 506
Mob.: 776 809 952
E-mail: info@diakonieberanek.cz
www.diakonieberanek.cz

Je poskytována v domácím prostředí osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, např. 
pomoc s nákupem, úklidem, se stravou, 
hygienou, doprovody. Službu lze využít bez 
časového omezení (noční hodiny, víkendy). 
Služba je hrazena podle ceníku organizací.

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 
o. p. s.

Zahradní 415/10, 460 01, Liberec

Tel.: 485 104 044
Mob.:  731 653 005
E-mail: liberec@czplk.cz
www.czplk.cz

OSOBNÍ 
ASISTENCE



Jsou zařízení, ve kterých jsou poskytovány 
dlouhodobé ubytovací služby seniorům, 
jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc 
jiné osoby. Informace o umístění poskytují 
jednotlivá zařízení. Výše úhrady za služby se řídí 
vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a platného ceníku daného domova 
pro seniory. Úhrada se skládá z pevné částky 
za ubytování, stravování a péči.

Domov U Spasitele, středisko 
Diakonie a misie Církve 
československé husitské

Máchova 650, 464 01, Frýdlant

Tel.: 482 312 376
Mob.: 723 474 816
E-mail: info@dspasitel.cz
www.dspasitel.cz

Domov důchodců 
Jindřichovice pod Smrkem, p. o.

Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65,  
Nové Město pod Smrkem

Tel.: 482 411 812, 482 411 814
Mob.: 778 452 050
E-mail: reditelka@ddjindrichovice.cz
www.domov-jindrichovice.cz

DOMOVY  
PRO SENIORY







Jsou zařízení poskytující pobytovou sociální 
službu především seniorům starším 65 let 
s chronickým, duševním, zdravotním či 
mentálním postižením, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné osoby. V závažných a odůvodněných 
případech může být služba poskytována i 
klientům mladšího než seniorského věku  
(s dg. Alzheimerova demence, nebo jiná forma 
demence).

Domov důchodců 
Jindřichovice pod Smrkem, p. o.

Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65,  
Nové Město pod Smrkem

Tel.: 482 411 812, 482 411 814
Mob.: 778 452 050
E-mail: reditelka@ddjindrichovice.cz
www.domov-jindrichovice.cz

DOMOVY 
SE ZVL ÁŠTNÍM 
REŽIMEM



V těchto zařízeních jsou poskytovány 
pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení 
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.

Domov Raspenava, p. o.

Sociální služba je poskytována klientům ve 
věku od 3 do 26 let, kteří nemohou žít ve 
vlastní rodině z důvodu nařízené ústavní 
výchovy nebo nemožnosti poskytovat  
v rodině potřebnou sociální a výchovnou péči.

Fučíkova 432, 463 61, Raspenava

Tel.: 482 319 102
E-mail: kveta.kutilkova@domovraspenava.cz
www.domovraspenava.cz

DOMOVY 
SE ZVL ÁŠTNÍM 
REŽIMEM

DOMOVY 
PRO OSOBY SE 
ZDR AVOTNÍM 
POSTIŽENÍM



ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBY

Poskytují potřebnou podporu a pomoc 
lidem, kteří pečují o blízkou osobu. Nabízí 
převzetí péče o životní potřeby pečovaného 
kvalifikovanými pracovníky sociální služby  
v domácím prostředí pečovaného. Cílem 
služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek.

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 
o. p. s.

Nabízí odbornou a profesionální terénní 
odlehčovací službu, aby pečujícím osobám 
poskytlo čas na odpočinek a realizaci vlastních 
potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou 
pečují, může nadále zůstat ve svém prostředí 
a zachovat si vlastní důstojnost a životní styl, 
který jí vyhovuje.

Zahradní 415/10, 460 01, Liberec 1

Tel.: 485 104 044
Mob.: 731 653 005
E-mail: liberec@czplk.cz
www.czplk.cz



Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

Zaměřuje se zejména na osoby, u kterých 
lze předpokládat zhoršení zdravotního 
stavu, tzn. na klienty v terminálním stádiu 
nemoci (umírající), např. onkologické či 
cévní diagnózy. Dále se zaměřuje na klienty 
s různými diagnózami, o které pečuje rodina 
nebo jiné osoby v domácím prostředí. Péči  
o  jejich životní potřeby převezmou 
kvalifikování pracovníci odlehčovací služby. 
Tato služba je zajištěna terénní i pobytovou 
formou v Hospici sv. Zdislavy.

Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec

Mob.: 734 435 145
E-mail: info@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz



Jsou ambulantní službou, která je poskytována 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, pro které nemohou 
být umístěny na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. Jejich  účelem je dlouhodobá a 
pravidelná  podpora zdokonalování pracovních 
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 
pracovní terapie.

Domov Raspenava, p. o.

Nabízí práce v keramické dílně, výtvarné dílně, 
dílně praktických dovedností a tréninkové 
kavárně pro věkovou skupinu osob od 16 do 
64 let.

Fučíkova 432, 463 61, Raspenava

Tel.: 482 319 102
E-mail: kveta.kutilkova@domovraspenava.cz
www.domovraspenava.cz

SOCIÁLNĚ 
TER APEUTICKÉ 
DÍLNY



Je soubor specifických činností směřujících 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob. Služba poskytuje 
praktický nácvik a posilování dovedností 
potřebných k běžnému samostatnému životu.

Fokus Liberec o. p. s.

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé 
(psychózy – schizofrenie, bipolární porucha, 
schizoafektivní porucha apod.) starší 16 let.

Míru 1407, 464 01, Frýdlant
Tel.: 485 163 440
Mob.: 607 019 466, 607 019 465
E-mail: j.horakova@fokuslbc.eu
www.fokusliberec.cz

Rytmus Liberec, o.p.s.

Poskytuje službu „Sociální rehabilitace“ 
metodou podporovaného zaměstnávání. 
Zaměřuje se na osoby se zdravotním 
postižením v produktivním věku, převážně 
s mentálním postižením, které potřebují 
dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností 
směřujících k získání a udržení si zaměstnání.

Palachova 504/7, 460 01,  
Liberec I-Staré Město
Tel.: 485 100 626, 
Mob.: 777 228 661
E-mail: liberec@rytmus.org
www.rytmusliberec.cz

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

SOCIÁLNĚ 
TER APEUTICKÉ 
DÍLNY



Je terénní služba, jejímž cílem je pomoci 
klientům udržet si vlastní bydlení. Je určena 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby.

Dolmen, o. p. s.

Klienty této služby jsou dospělí lidé  
s mentálním znevýhodněním ve věku 18-65 
let, kteří žijí v domácnosti ve svém přirozeném 
prostředí. Aby v tomto prostředí mohli 
samostatně žít, potřebují pomoc jiné osoby. 
Terénní služba je poskytována na Frýdlantsku 
a pracovník služby dochází do domácnosti 
klienta.

Náměstí Českých bratří 36/1, 460 05, Liberec 
V - Kristiánov

Mob.: 725 841 763, 776 662 676
E-mail: info@spolecnostdolmen.cz
www.spolecnostdolmen.cz

Fokus Liberec o. p. s.

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním 
onemocněním starší 18 let, kteří v důsledku 
své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace 

PODPOR A 
SAMOSTATNÉHO 
BYDLENÍ



potřebují podporu v činnostech souvisejících 
se samostatným bydlením, péčí o domácnost, 
zvládáním partnerských a rodinných vztahů.

Míru 1407, 464 01, Frýdlant

Tel.: 485 163 440
Mob.: 607 019 466, 607 019 465
E-mail: j.horakova@fokuslbc.eu
www.fokusliberec.cz

PODPOR A 
SAMOSTATNÉHO 
BYDLENÍ



Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 
o. p. s.

Jsou poskytovány osobám s poruchami 
komunikace, které jsou způsobeny především 
smyslovým postižením, jenž ovlivňuje či 
znemožňuje komunikaci s většinovou společností. 
Služba zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím a pomáhá osobám při uplatňování 
jejich  práv a zájmů. Služba je bezplatná.

Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI-Růžodol I

Tel.: 485 104 044
Mob.: 731 653 008
E-mail: tlumocnici@czplk.cz
SKYPE: Tlumočnické služby CZPLK 
(tlumoceniczplk)
www.czplk.cz

TLUMOČNICKÉ 
SLUŽBY





Je poskytováno se zaměřením na potřeby 
jednotlivých okruhů sociálních skupin, např. v 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby 
se zdravotním postižením. Využívá se také v 
dluhových či občanských poradnách. Zahrnuje 
též sociální práci s osobami, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společností.

Člověk v tísni, o. p. s. - 
Dluhová poradna

Dluhoví poradci pomáhají lidem starším 18 let 
věku bránit se neférovému jednání některých 
firem, které poskytují finanční služby. Snaží 
se motivovat lidi k aktivnímu řešení jejich 
situace. Pomáhají s řešením problémů s 
exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů 
a vyřizováním nutných dokumentů. Poradci 
shánějí potřebné informace z veřejně 
dostupných zdrojů, poskytují odborné 
konzultace, které mají za cíl prohloubit povědomí 
o právech a povinnostech, které s daným 
případem souvisí. Služba je poskytována zdarma.

Míru 1407, 464 01, Frýdlant
Mob.: 778 442 539, 731 690 480
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
 
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

Poradenství je zaměřeno na psychosociální a 
spirituální pomoc těžce nemocným, umírajícím 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
P O R A D E N S T V Í



a jejich blízkým. Poskytuje informace laické i 
odborné veřejnosti o hospicové problematice.

Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec
Mob.: 734 435 305
E-mail: info@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 
o. p. s.

Poskytuje bezplatné poradenství pro osoby 
starší 15 let v obtížné životní situaci, která 
nastala v souvislosti se zdravotním postižením 
nebo s věkem a k jejímuž řešení požadují a 
potřebují odbornou pomoc.

Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI-Růžodol
Tel.: 485 104 044 
Mob.: 731 653 005
E-mail:liberec@czplk.cz
www.czplk.cz

Déčko Liberec z. s.  
- Občanská poradna

Ošetřuje sociálně právní problematiku, pracovně 
právní vztahy, bydlení, dluhy, problematiku 
rodiny, mezilidské a majetkoprávní vztahy, 
lidská práva.

Havlíčkovo nám. 304, 464 01, Frýdlant
Každý čtvrtek v sudém týdnu od 10 do 16 hod. 

Objednávky na čísle 775 077 234 ve středu 
od 12:00 do 18:00 nebo na 485 152 070  
v pracovní dny od 9:00 do 14:00.

Internetové poradenství na: poradna@d-os.net
E-mail: poradna.frydlant@d-os.net
www.d-os.net



Sdružení Tulipán, z. s.

Podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním 
a pomáhá jim pracovně se uplatnit na 
chráněném pracovním trhu.

Okružní 1260, 464 01, Frýdlant  
Mob.: 774 450 164, 733 711 248
E-mail: psenickova@sdruzenitulipan.cz
www.sdruzenitulipan.cz

SOUVISE JÍCÍ 
SLUŽBY 
NA FRÝDLANTSKU

Je odborná zdravotní péče ordinovaná 
lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami 
s cílem umožnit nemocným pobyt v jejich 
domácím prostředí.

Nemocnice Frýdlant s. r. o.
 
V Úvoze 860, 464 01, Frýdlant
Tel.: 482 369 111
E-mail: nemocnice@nemfry.cz
www.eucnemocnice.cz 

TERÉNNÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ 
PÉČE



Diecézní charita Litoměřice

Tanvaldská 345, 463 11,  
Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

Mob.: 603 505 963
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www.dchltm.cz

Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

Poskytuje terénní zdravotní péči, což je 
forma odborné zdravotní péče poskytované 
v domácím prostředí klienta. Je určena 
pacientům jakéhokoli věku, kteří vyžadují 
pravidelnou a dlouhodobou péči zdravotníků 
(např. kvůli odběrům krve, převazům ran po 
operacích nebo dekubitů), ale jejichž stav 
již nevyžaduje hospitalizaci a soustavnou 
přítomnost lékaře.

Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec

Mob.: 733 741 982
E-mail: info@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz



CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE,  
O. P. S.

Zahradní 415/10, 460 01, Liberec XI-Růžodol

Tel.: 485 104 044
E-mail: czplk@volny.cz
www.czplk.cz/cs/ostatni-sluzby/
pujcovna-kompenzacnich-rehabilitacnich-
a-didaktickych-pomucek/o-
pujcovnach-kompenzacnich-a-
rehabilitacnich-pomucek/cenik-pujcovny.
html

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Tanvaldská 345, 463 11, Liberec XXX - 
Vratislavice nad Nisou

Mob.: 603 505 963
E-mail: zdenka.cerna@ltm.charita.cz
www.dchltm.cz

EURO-BRIDGE OS

Orlí 141/9, 460 01, Liberec

Mob.: 777 341 155, 608 268 425
www.eurobridge.cz/cs/kontakty

PŮJČOVNY 
KOMPENZ AČNÍCH 
POMŮCEK



PŮJČOVNA PZT, o. s. D.R.A.K.

Oblačná 450/1, Liberec 1

Tel.: 485 102 668
E-mail: korinek@sdruzenidrak.org
www.sdruzenidrak.org/cs/pujcovna-
zdravotnickych-pomucek

HOSPIC SV. ZDISLAVY, O. P. S

Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec

Mob.: 730 182 713
E-mail: info@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz/sluzby/pujcovna-
pomucek/cenik-pomucek/



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Dlouhodobě žiji sám. Stěhovat se nechci, 
ale již nezvládám udržovat domácnost 
(uklízet, prát, žehlit, nakupovat, vařit).

Vhodnou pomocí pro Vás je terénní 
pečovatelská služba. Obrátit se můžete 
také na osobní asistenci.

OSOBNÍ ASISTENCE
Jsem po operaci a mám zdravotní potíže. 
Potřebuji pomoci s domácností (nakoupit, 
uklidit), také převázat bércové vředy, 
aplikovat inzulín aj.

S chodem domácnosti Vám pomůže 
osobní asistence nebo pečovatelská 
služba a převazy zajistí terénní 
ošetřovatelská péče, kterou lze předepsat 
Vaším praktickým lékařem.

PŘÍKL ADY 
Z PRAXE

DOMOVY PRO SENIORY
Mám přiznaný příspěvek na péči III. stupně, 
využívám pečovatelskou službu společně 
s osobní asistencí, ale již potřebuji 
nepřetržitou péči.

Doporučujeme Vám kontaktovat pobytové 
zařízení – domov pro seniory. Zde Vám 
poskytnou informace o podmínkách přijetí.



DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Starám se o svého tchána více jak 5 let. 
Byla mu před třemi lety diagnostikována 
Alzheimerova choroba. Péče je čím 
dál náročnější a nejsem schopna ji už 
zvládnout.

V tomto případě je nutné podat žádost 
do domova se zvláštním režimem, který 
poskytuje pobytovou službu osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
onemocnění Alzheimerovou chorobou, 
anebo jinými typy demencí.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Pečujeme o maminku, která má 
diagnostikovánu Parkinsonovu chorobu, 
potřebuje celodenní péči a dohled. Rádi 
bychom odjeli na 2 týdny na dovolenou 
a potřebujeme na tuto dobu zajistit pro 
maminku stálou péči.

Můžete využít pobytovou či terénní 
odlehčovací službu. Terénní odlehčovací 
služba se o Vaši maminku postará u Vás 
doma. Pobytová odlehčovací služba zajistí 
péči i ubytování.

DOMOV PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Starám se sama o svého syna ve věku 7 let, 
má diagnostikovanou středně těžkou 
mentální retardaci. Narodila se mi zdravá 
dvojčata. Je to pro mě velice těžké, ale 
nemám sílu se starat o všechny tři děti.

Vhodným typem sociální služby je pro 
Vás v tomto případě Domov pro osoby 
se zdravotním postižením. Konkrétně 
Domov Raspenava, p.o.



SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Pečuji o syna s autismem. Je již plnoletý a 
nevím, jak mu zaplnit volný čas.

Můžete využít sociálně terapeutickou 
dílnu, která pomůže Vašemu synovi 
zapojit se do výtvarných, terapeutických 
či volnočasových aktivit. Například  
v Domově Raspenava p.o.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Mám bratra, kterému byla před lety 
diagnostikována schizofrenie. V současné 
době dochází k opakované hospitalizaci 
na psychiatrii. Chtěla bych, aby co nejdéle 
setrval ve vlastním bytě.  Nevím, jak mu 
mám pomoci.

Vhodnou pomocí je sociální rehabilitace. 
Jedná se o terénní službu, která pomůže 
Vašemu bratrovi zvládat projevy 
nemoci tak, aby mohl i nadále žít ve 
svém přirozeném prostředí. Bude ho 
podporovat při dodržování léčebného 
režimu a pravidelných denních aktivitách.

PODPORA  
SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Žiji s dcerou s mentálním postižením, je 
velice šikovná a proto bych chtěla, aby žila 
ve svém bytě sama. Potřebuje ale dohled 
nad finančním hospodařením a také nad 
běžnými činnostmi v domácnosti.

V tomto případě Vám pomůže terénní 
služba Podpora samostatného bydlení, 
která pomáhá klientům žít samostatně a 
udržet si své vlastní bydlení.



TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Žiji se svou přítelkyní, oba jsme sluchově 
postižení. Přítelkyně je gravidní, 
potřebujeme pomoc s vyřízením všech 
záležitostí ohledně porodu.

Kontaktujte tlumočnickou službu Centra 
pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje, která vám bude nápomocna 
při tlumočení u lékaře, při telefonním 
hovoru či při komunikaci s úřady. Tuto 
profesionální službu poskytuje i on-line, 
prostřednictvím videohovoru.

INTERVENČNÍ CENTRA
Je mi 68 let, žiji se svým synem v jednom 
bytě. Syn je rozvedený a v poslední době 
chodí opakovaně domů v podnapilém 
stavu. Uráží mě, začínám se ho velice bát. 
Stydím se za to, jakého syna jsem vychovala.

V tomto případě kontaktujte Centrum 
intervenčních a psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, jehož pracovníci si  
s Vámi promluví a vysvětlí, co v takovém 
případě dělat, jak se bránit. Při stupňování 
agrese volejte Policii ČR.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

Ocitli jste se v obtížné životní situaci a 
nejste schopni ji řešit svými silami nebo 
za pomoci nejbližšího okolí.

V těchto situacích Vám pomůže odborné 
sociální poradenství, které zjistí rozsah 
a povahu nepříznivé sociální situace a 
poté najde původ jejího vzniku (problém  
v manželství, stáří, zdravotní  znevýhodnění, 
propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody, ….). Navrhne také způsob řešení.



KONTAK T Y  
NA SOCIÁLNÍ ODBORY

Sociální odbory poskytují osobám potřebné 
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Sociální poradenství je 
základní činností při poskytování všech druhů 
sociálních služeb.

Městský úřad Frýdlant

Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant
Odbor sociálních věcí - Bc. Andrea Melová 
– sociální pracovnice, kurátor pro dospělé

Tel. 488 886 705
E-mail: andrea.melova@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz

Městský úřad Nové Město 
pod Smrkem

Palackého 280, 463 65, 
Nové Město pod Smrkem
Sociální odbor - Bc. Jitka Koutníková
- vedoucí odboru

Tel: 482 360 350
E-mail: koutnikova@nmps.cz
www.nmps.cz

Město Frýdlant ve spolupráci s MAS Frýdlantsko, z.s., 
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