
 

Informace o podmínkách poskytování 
odborného sociálního poradenství 

 
 

Základní podmínky poskytování služby: 
1. Služby odborného poradenství jsou bezplatné a jsou poskytovány cílové skupině v souladu s posláním a cíli 

služby. 
2. Odborné sociální poradenství v rozsahu zákona (Vyhláška 505/2006 Sb., § 4) zahrnuje: zprostředkování 

navazujících služeb, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a 
v oblasti vzdělávání; pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení  nebo upevnění kontaktu s 
přirozeným sociálním prostředím. 

3. Pracovníci organizace jsou povinni zachovat mlčenlivost a řídí se „Etickým kodexem“ organizace. 
4. Pokud si to výslovně přejete, máte právo vystupovat anonymně.   
5. K jednání si můžete přizvat další osoby.  
6. O průběhu Vašich kontaktů s poradnou může být vedena písemná dokumentace, do které máte právo na 

vyžádání nahlédnout. Jejím obsahem jsou základní údaje, potřebné k efektivní spolupráci s Vámi. Jejich rozsah 
je dán charakterem poskytované služby. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.  

7. Spolupráci s naší organizací můžete ukončit kdykoli bez udání důvodů. 
8. Služba může být ze strany organizace ukončena v těchto případech: 

a) Vyřešení problému (zakázky) klienta. Výpovědní lhůta je 14 dní.   
b) Pominutí problému (zakázky) klienta - změní se situace. Výpovědní lhůta je 14 dní. 
c) Dohoda klienta a pracovníka organizace. Výpovědní lhůta je dle dohody klienta a pracovníka organizace. 

9. V prostorách organizace jsou volně k nahlédnutí dokumenty:  
a) Pravidla pro řešení námětů, připomínek a stížností uživatelů – vedoucí pobočky organizace vyřizuje 

všechny stížnosti, i anonymní, do 30 dní, stěžovatel se může odvolat, pokud není s řešením spokojený. 
b) Nouzové a havarijní situace a jejich řešeni – pracovníci jsou pravidelně školeni v BOZP a první pomoci. 
c) Kontaktní místa CZP LK – provozní doba a kontaktní údaje obcí regionu, kam dojíždí naši odborní 

poradci 
d) Pozn:  Na vyžádání je možné dokumenty předat v písemné podobě.  

 
Pobočky organizace 

a) Česká Lípa:  Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa, tel. 487 853 481, e-mail ceskalipa@czplk.cz 
• otevírací doba:  Po + St   7.30 – 12.00   12.30 -16.30 

    Út + Čt   8.00 – 12.00   12.30 -15.00 
b) Jablonec nad Nisou:  Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou,   tel. 483 356 218,   

e-mail jablonec@czplk.cz 
• otevírací doba:  Po + St   8.00 – 12.00   12.30 -17.00 

    Út + Čt   8.00 – 12.00   12.30 -15.00 
c) Liberec: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I,   tel. 485 104 044,   e-mail liberec@czplk.cz 

• otevírací doba:  Po + St   8.00 – 12.00   12.30 -17.00 
    Út + Čt   8.00 – 12.00   12.30 -15.00 

d) Semily: Archivní 570, 513 01 Semily, tel. 488 577 841,   e-mail semily@czplk.cz 
• otevírací doba:  Po + St   8.00 – 12.00   12.30 -17.00 

    Út + Čt   8.00 – 12.00   12.30 -15.00 
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