
Kde hledat pomoc v tíživé finanční či 
sociální situaci? 

Nacházíte se v obtížné situaci či ve finanční tísni, hrozí Vám exekuce, potřebujete právní pomoc? 

Potřebujete poradit v partnerských či rodinných vztazích? 

 

Neváhejte se obrátit na organizace, kde Vám poskytnou BEZPLATNOU a ANONYMNÍ pomoc! 

 

Občanská poradna - Déčko Liberec z.s. 

adresa:   Žižkova 2031, Turnov (Penzion pro seniory) 

kontaktní informace:  tel. 777 323 156 – Bc. Mirka Čulíková (poradkyně občanské poradny), 

                                           485 152 070, 775 377 657 

   poradna.turnov@d-os.net, www.d-os.net 

S čím Vám pomohou:  řešení potíží způsobených zadlužeností (exekuce) - poskytování služeb 
v oddlužení dle Insolvenčního zákona v platném znění, potíží v oblasti 
majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a 
zaměstnanosti, finanční problematiky, rodinného práva aj. 

Provozní doba turnovské kanceláře:  každé pondělí v lichém týdnu od 10:30 do 14:30 (doporučeno 
předem se objednat na výše uvedených telefonních číslech). 

 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

adresa:   Antonína Dvořáka 2243, Turnov 

kontaktní informace: tel. 601 010 550 - Yvette Isabell Richtrová, richtrova@sdruzenidrak.org, 

www.sdruzenidrak.cz 

S čím Vám pomohou: rodinám s nezaopatřenými dětmi ve věku do 26 let pomáhají řešit obtížné 

situace, které nejsou schopny řešit vlastními silami – např. při potížích s péčí 

o dítě, ve vzdělávání dětí, ve zprostředkování kontaktu na další organizace, v 

hospodaření s penězi, v hledání zaměstnání i bydlení apod. 

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec – pracoviště Turnov 

adresa: Žižkova 2030, Turnov (Penzion pro seniory) 

kontaktní informace: tel. 731 926 889  -turnov@rpliberec.cz, www.rpliberec.cz 

S čím Vám pomohou: poskytnou odbornou psychologickou a sociálně právní pomoc, podpoří a 

provedou při řešení problémů v osobní rovině, těžkostí v partnerském a 

rodinném soužití i v širších mezilidských vztazích, pomohou společně hledat 

východiska ze složité životní situace 
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Provozní doba turnovské kanceláře: Po + Čt – 7:30 – 12 hod., 13 – 17hod., Út – 12 – 15:30 hod., Pá 

– 7:30 – 11 hod., 12 – 13:30 hod. 

 

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. 

adresa:   Skálova 540, Turnov 

kontaktní informace:  tel. 775 964 312, naruc@naruc.cz, www.naruc.cz 

S čím Vám pomohou: 

Psychologické poradenství pro děti   724 336 437 

Psychologické poradenství pro dospělé   605 183 387 

Psychologické a těhotenské poradenství  721 210 677 

Speciálně pedagogické poradenství   702 019 891 

Porodní a laktační poradenství    728 328 452 

Rodinná terapie     605 183 387 

Logopedické poradenství    775 293 332 

Kontaktní místo pro sólo rodiče                                           775 964 312 
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