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NABÍDKA ELEKTRONICKÝCH ODBORNÝCH SLUŽEB  
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU Covid-19 

 
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

   V rámci projektu „Příprava na inkluzivní trh práce“ nabízí o.s. D.R.A.K. z.s. v Liberci rodičům 
i jejich dětem se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) z 2. stupně základních škol 
individuální psychologické poradenství - např. v oblastech rodinných vztahů a výchovy, 
komunikace s vrstevníky, nácviku vhodného učebního stylu, domácí přípravy do školy, zvládání 
trémy, nácviku relaxačních technik aj.  

Individuální psychologické poradenství zajišťuje odborná pracovnice Mgr. Lucie Fenklová 
(psycholog), po dohodě lze realizovat elektronicky (Skype, WhatsApp, e-mail, telefon, apod,). 

Objednání na tel.: 775 967 299. 

* * * * * 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

   Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. v Liberci nabízí v rámci projektu „Příprava na inkluzivní trh 
práce“ možnost kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP) ze základních škol formou komplexních psychodiagnostických metod. Nabízíme kariérové 
poradenství a diagnostiku v oblasti studijního a profesního zaměření, rozumových schopností, 
kognitivních schopností (např. paměť, pozornost, tempo práce aj.),osobnostních předpokladů pro 
žáky 7. - 9. tříd jako pomoc při výběru vhodné střední školy a budoucího zaměstnání. Odborná 
diagnostika pomůže odhalit u dětí skrytá rizika i vlohy pro jejich další studijní i pracovní kariéru.  

Kariérové poradenství zajišťují odborné pracovnice: 

Mgr. Markéta Třísková (psycholog a speciální pedagog) 
Mgr. Kamila Mertová (speciální pedagog) 
Bc. Štěpána Kalábová DiS. (speciální pedagog) 

Kariérové poradenství pro žáky a jejich rodiče bude probíhat po dohodě elektronicky (Skype, 
WhatsApp, e-mail, telefon, apod,), v případě zájmu o individuální diagnostiku rozumových a 
kognitivních schopností budou probíhat osobní konzultace v organizaci D.R.A.K. Liberec. 

Objednání na tel. (po-pá 8:00 – 15:00): 770 145 627, email: triskova@sdruzenidrak.org  

* * * * * 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Sociální poradenství v rámci projektu zajišťuje Bc. Lenka Bobvošová (sociální pracovnice). 

Sociální poradenství pro žáky a jejich rodiče bude probíhat po dohodě elektronicky (Skype, 
WhatsApp, e-mail, telefon, apod.). 

Objednání na tel. (po-pá 8:00 – 15:00): 602 440 731, email: bobvosova@sdruzenidrak.org 

 

                    Služby jsou poskytovány v rámci projektu rodičům i žákům zdarma. 
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