Domácí násilí
http://www.linka-duvery.cz/
Poslání Linky důvěry Liberec
Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák.
108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či
života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

Informační centrum pro mládež Jilemnice

Intervenční centrum Liberec
je centrum pro pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou bezplatné, anonymní a
diskrétní. Intervenční centrum v Liberci provozuje Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, p. o.

http://intervencni-centrum.cipslk.cz/

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICE:
Detašované pracoviště Jilemnice
Provozní doba: Po 13:30-16:00 v lichý týden
Adresa: Metyšova 372, 514 01 Jilemnice
Telefon: 723 248 343
E-mail: info.ic@cipslk.cz
Kontaktní osoba: ing. Libuše Niková
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Bílý kruh bezpečí
http://www.bkb.cz/
Bezodkladná kombinovaná pomoc BKB obětem kriminality obsahuje:
poskytnutí právních informací, psychologické poradenství, sociální poradenství

Poradna BKB Liberec
Adresa: Palachova 504/7, 460 10 Liberec 1
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

tel.: 485 150 707, 605 952 852

Vedoucí poradny: Mgr. Jana Jalovegová
Osobní příjem bez objednání: pondělí 17–19 hodin
Osobní příjem pro objednané: čtvrtek 17–19 hodin
(objednání na tel. čísle 485 150 707 nebo 605 952 852, event. e-mail bkb.liberec@bkb.cz)
Klienti konzultují v pořadí, v jakém do poradny přijdou. Čekajícím věnují pozornost asistenti. Poradci se vždy
snaží pomoci všem, kteří v pondělí jejich poradenství potřebují. Přijdete-li 15 minut před zahájením, nebudete s
největší pravděpodobností čekat.
Poradna poskytuje svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení,
bezplatně) a organizuje víkendové psychorekondiční pobyty.
Poradna poskytuje nadstandardní pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v
celé ČR prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8–16.30 hodin.
Kontakt: Bc. Veronika Bakešová, tel. 605 952 852 nebo 485 150 707 nebo ksp.liberec@bkb.cz

Nonstop rady a informace získáte na lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 257
317 110
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Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Poslání poradny je
pomáhat lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci nebo v osobní krizi
poskytovat odbornou psychologickou a sociálně - právní pomoc
poskytovat podporu a provázení při řešení osobní problematiky
pomáhat řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití i v širších mezilidských vztazích
Společně s Vámi budeme hledat východiska ze složité životní situace, objevovat možnosti a
dovednosti, jak přiměřeně můžete Vaši situaci řešit. Cílem naší společné práce je nalezení řešení,
využívání vlastních schopností a získaných informací pro zvládání náročných situací, které život
přináší.
Veškeré služby jsou bezplatné a klient může zůstat i v anonymitě. Je dodržována naprostá mlčenlivost.

JILEMNICE Mobil: 731 926 889
Metyšova 372 (budova bývalé polikliniky v areálu Masarykovy nemocnice)
Provoz poradny: Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.
Zpracovala: S. Á. Němečková
Datum: červenec 2014
Zdroj: webové stránky organizací, žlutý katalog sociálních služeb
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