
Déčko Liberec z . s. 
organizace, akreditovaná pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 

Identifikační číslo AO-034-2017. 

Občanská poradna v Jablonci nad Nisou               
Odborně vzdělaný poradce poskytne bezplatnou, nestrannou, 

nezávislou a diskrétní pomoc, pomůže hledat řešení, poskytne 

pomoc při sepsání podání k soudu, dopisu na úřad, zaměstnavateli 

či majiteli bytu, podá praktické informace o osobním bankrotu a 

rady při vyplňování formuláře pro oddlužení, včetně podání. 

Pomoc poskytujeme při potížích v oblasti bydlení, rodiny a 

mezilidských vztahů, pracovního práva, ochrany spotřebitele, 

finanční problematiky, sociální péče a sociálních dávek, 

občanského soudního řízení apod. 

         

                                
                                         

ul. E. Floriánové 8, (Spolkový dům) Jablonec n. N. 
poradna@d-os.net,   www.d-os.net  

Pondělí od 10 do 16 hodin bez objednání, čtvrtek od 12 do 18 hodin pro 

objednané na č. 485 152 070 nebo v provozní dobu na č. 775 077 618 

 

Za podporu naší činnosti děkujeme MPSV, Libereckému kraji, Městu 

Jablonec nad Nisou, Asociaci občanských poraden a drobným 

dárcům! 
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