
 
 

 

  

 

 

             „Opakem závislosti není střízlivost. Je jím blízkost s ostatními lidmi.“ – Johann Hari 
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Co je naším cílem a komu jsou služby určeny 

Cílem služby je snižování fyzických, psychických a sociálních rizik klientů i celé společnosti. Snažíme se 
pomoc klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. 
Poskytujeme podporu rodinných příslušníků a jiných blízkých osob ve zvládání zátěžových situací, 
vzniklých v důsledku závislostního chování. 

Co můžeme nabídnout?  

 Poradenství pro osoby užívající drogy, alkohol 
 Poradenství pro rodiče a osoby blízké 
 Zprostředkování léčby 
 Krizová intervence  
 Sociální poradenství  
 Testování na HIV, HCV a Syfilis 
 Motivační rozhovory 

        
 Výměnný program 
 Základní zdravotní ošetření 
 Kontaktní místnost 
 Hygienický servis 
 Asistenční služba 
 Testování OPL v moči – pouze dlouhodobé 

 

Co je naším posláním 

Posláním K-centra Liberec je motivovat klienty 
k činnostem, které nevedou k setrvání či 
prohlubování nepříznivé sociální situace vzniklé 
důsledkem užívání omamných a psychotropních 
látek. 

Cílová skupina 

 Osoby starší 15-ti let 
 Osoby problémově užívající návykové látky 
 Osoby experimentující 
 Osoby závislé na návykových látkách 
 Rodinní příslušníci – blízké osoby závislých 

 

Kontaktní údaje 

www.mostknadeji.eu 

email: vedouci.kc@mostknadeji.cz 

          kc.liberec@mostknadeji.cz 

tel: 482 713 002, 775 624 246 

K-centrum Liberec 
Rumunská 5/A 
Liberec 1  460 01 

 
Vedoucí K- centra Liberec 
Mgr. Jana A. Koudelková       

Principy práce 

- Respektování individuálních potřeb a svobodné volby 
klienta.  

- Nízkoprahovost  

- Anonymita  

- Bezplatnost všech služeb 

- Diskrétnost a mlčenlivost 

Dostupnost pro všechny 

 
O nás 

Služby jsou poskytovány multidisciplinárním týmem výhradně bezplatně, anonymně a veškeré informace 

jsou důvěrné. Podmínkou spolupráce není abstinence. 

Ošetřujeme drogovou scénu realizací nízkoprahových služeb v rámci sekundární a terciální prevence 

s přesahem do prevence primární - osvětová činnost, přičemž hlavním využívaným nástrojem je Harm 

Reduction přístup. 
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