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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Komunitní st�edisko KONTAKT Liberec, p�ísp�vková organizace (dále jen 

Kontakt) byla z�ízena Statutárním m�stem Liberec ke dni 1. 10. 2007; p�sobí 

na území m�sta Liberce, poskytuje �adu služeb pro r�zné skupiny obyvatel a 

neziskové organizace tohoto m�sta.  

1.1. VYMEZENÍ HLAVNÍ �INNOSTI 

�innost je zam��ena na poskytování ve�ejn� prosp�šných služeb v oblasti: 

1) vytvá�ení podmínek ob�anským iniciativám, neziskovým organizacím a 

ve�ejnosti 

a) poskytování prostor� ob�anským iniciativám, neziskovým 

organizacím a ve�ejnosti, v�etn� použití vybavení 

b)  kopírování 

2) provozování klubu senior� 

a) koordina�ní �innost zam��ená na podporu senior�, zejména jejich 

volno�asových a zájmových aktivit 

b) klubová a setkávací �innost senior� 

c) organizování p�ednášek odborník� za ú�elem osv�ty a celoživotního 

vzd�lávání 

3) provozování sociálního informa�ního centra a klubu pro zdravotn� 

znevýhodn�né ob�any 

a) individuální podpora cizinc�, p�íslušník� národnostních menšin, 

senior�, zdravotn� a sociáln� znevýhodn�ných ob�an�, kte�í se 

ocitli v znevýhodn�né životní situaci a pot�ebují informace a 

kontakty na organizace, které poskytují sociální služby v�etn� služeb 

odborného poradenství 

b) koordinování sociálních služeb od poskytovatele k uživateli a 

naopak (nap�. informace o volných kapacitách poskytovatel�, 

pot�ebách uživatel� apod.) 
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c) osobní integra�ní trajekty pro pot�ebné ob�any po dobu jejich 

za�le�ování do spole�nosti s d�razem na podporu vlastní 

odpov�dnosti p�i �ešení nep�íznivé životní situace s cílem dosáhnout 

co nejv�tší samostatnosti a za�len�ní se do ob�anské spole�nosti, 

d) speciální za�le�ovací programy pro azylanty a uprchlíky 

e) poskytování konzultací a pomoci p�i �ešení b�žných ob�anských 

záležitostí (pomoc p�i vypln�ní formulá�e, informace o ú�adech 

zdravotnických za�ízení apod.) 

f) klubová a setkávací �innost pro zdravotn� znevýhodn�né ob�any 

g) koordina�ní, informa�ní a vzd�lávací �innost pro neziskové 

organizace a ob�anské iniciativy a ve�ejnost 

h) dobrovolnictví a komunitní aktivity 

o zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou, 

o komunitní vzd�lávání 

o dobrovolnické programy v rámci místní komunity 

4) p�edcházení sociálnímu vylou�ení u p�íslušník� etnik, národnostních 

menšin a cizinc� 

a) koordina�ní, informa�ní a vzd�lávací �innost 

b) volno�asové aktivity 
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1.2. PROSTORY VYUŽÍVANÉ A SV��ENÉ DO PÉ�E ORGANIZACE 

K zajišt�ní provozování hlavní �innosti stanovené z�izovací listinou, Kontakt 

využívá na území Liberce na základ� �ádných smluvních vztah�: 

• nájemní prostory v Palachov� ulici 504/7, 

• objekt v Josefinin� údolí 9, 

• nebytové prostory v objektu �eská 617, 

• klubové prostory v domech s pe�ovatelskou službou. 
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1.3. �LEN�NÍ ORGANIZACE A OKRUHY �INNOSTÍ 

Kontakt je v rámci svojí p�sobnosti �len�n podle okruh� �inností, které si 

vyžadují specifické postupy a aktivity. V oblasti poskytování sociální služby je 

zásadn� postupováno v souladu s platnou legislativou a standardy kvality 

sociálních služeb. Ostatní �innosti reagují na pot�eby uživatel� na základ� 

respektování jejich názor�, individuálního p�ístupu a zachování d�stojnosti 

osobnosti. 

PO�ET ZAM�STNANC� KONTAKTU V ROCE 2009 13 
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2. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ �INNOSTI 

2.1. VYTVÁ�ENÍ PODMÍNEK OB�ANSKÝM INICIATIVÁM, 

NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A VE�EJNOSTI 

CÍLOVÁ SKUPINA: nestání neziskové organizace a fyzické osoby 

POPIS �INNOSTI: Kontakt velmi úzce spolupracuje s nestátními neziskovými 

organizacemi a ob�any (Obr. 4., 5.). 

Pro jejich �innost, �i setkávací aktivity jim 

jsou poskytovány prostory v Palachov� ulici, 

jedná se o za�ízené klubovny, z nichž �ást je 

vybavená audiovizuální technikou, p�ípadn� 

PC (Obr. 1). Ke klubovnám lze využít 

vybavenou  

kuchy�ku s elektrospot�ebi�i. Podmínkou uzav�ených dohod je vzájemná 

spolupráce a podpora p�i po�ádání akcí zam��ených na libereckou ve�ejnost.  

Prostory v Josefinin� údolí jsou v majetku Statutárního m�sta Liberec a dle 

platné smlouvy z roku 2008 zap�j�eny Kontaktu, který zde provozuje Sociální 

informa�ní centrum. Další volné prostory, které jsou zde k dispozici po celý rok 

od pond�lí do ned�le od 8.00 do 22.00 hodin, jsou bezplatn� využívány 

dalšími n�kterými neziskovými organizacemi, jako:  �lov�k v tísni, Liberecké 

romské sdružení, HoSt-Home-Start �eská republika, Scholaris a ob�anské 

sdružení „Forigners“, které si hradí pouze náklady spojené s provozem. 

 

ZHODNOCENÍ �INNOSTI: V roce 2009 v prostorách Kontaktu p�sobilo celkem 

31 nestátních neziskových organizací (Obr. 4., 5.) a 9 fyzických osob. Prostory 

Kontaktu nov� využilo k provozování své �innosti 7 organizací. Nový zájem 

o prostory projevili i senio�i (Obr. 2., 3.) za ú�elem sportovních aktivit (stolní 

Obr. 1 Klubovna KSK 
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tenis, šipky, cvi�ení). 

Poplatky za provoz byly schváleny Radou m�sta Liberec, usnesením 

�. 2/37/08 ze dne 22. 1. 2008 s ú�inností od 1. 2. 2008. Na konci roku 2009 byl 

p�ipraven nový „P�ehled poplatk�“ zpracovány na základ� podn�t� 

organizací. Ceny poplatk� se nezm�nily, rozší�ila se stávající nabídka. 

Výnosy za poskytování nebytových prostor a kopírovací práce 195 701,21 K� 

 

 

Obr. 4 TJ Slávia (šachy)  Obr. 5 D�tský soubor 

Obr. 3 Stolní tenis (senio�i) Obr. 2 Hraní šipek (senio�i) 
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Obr. 6 Centrální klub senior�  

2.2. PROVOZOVÁNÍ KLUB� SENIOR� 

CÍLOVÁ SKUPINA: senio�i v d�chodovém v�ku 

POPIS �INNOSTI: Kontakt pomáhá senior�m najít nápl� pro volno�asové 

aktivity, a to jak v Centrálním klubu senior�, tak v klubech v domech 

s pe�ovatelskou službou. P�itom není zapomínáno ani na spole�enské a 

sportovní vyžití mimo prostory Kontaktu. 

Senior�m nabízíme „Centrální klub senior�“ na adrese Palachova 504/7, 460 

01 Liberec. Klub se nachází v polyfunk�ním dom� Liduška, kde je i sídlo 

Kontaktu. Prostory klubu (Obr. 6) i p�ístup k n�mu jsou bezbariérové a tomu 

odpovídá i vnit�ní vybavení, nap�. toaleta pro vozí�ká�e. Kontakt od svého 

po�átku zajiš�uje kulturní vyžití pro seniory, jsou zde po�ádána spole�enská 

setkání a návšt�vníci získají i další užite�né informace. Klub je vybaven audio-

vizuální technikou (televize, DVD p�ehráva�, videop�ehráva�), pro poslech je 

p�ipravena hi-fi souprava (rádio, CD, audio-kazety). V klubu je možnost využít 

bezplatný internet na zdejším po�íta�i. K dispozici jsou �asopisy, knížky, 

spole�enské hry a další p�íjemné 

drobnosti, aby se zde návšt�vníci 

cítili spokojen�, uvoln�n� a 

bezpe�n�. Klub je ur�ený všem 

libereckým senior�m, nebo� jeho 

dostupnost prost�ednictvím autobus� 

MHD je p�íznivá. Provozní doba klubu 

je od pond�lí do �tvrtka od 10 do 17 

hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. 

Kluby senior� v domech s pe�ovatelskou službou v Liberci (dále DPS) jsou 

ur�eny pro obyvatele t�chto dom� a i pro klienty odleh�ovací služby. Kontakt 

zprost�edkovává v t�chto klubech kulturní vyžití, p�ipravuje spole�enské a 

setkávací akce. Klubová �innost probíhá za ú�asti pracovnice Kontaktu, 

která má vzd�lání a odbornou zp�sobilost pracovat s touto cílovou 
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Obr. 7 Klub v DPS Krej�ího  

Obr. 8  Klub senior� „Tolerance“  

skupinou. Kluby (Obr. 7) jsou mimo jiné vybaveny audiovizuální technikou 

(televize, DVD, apod.), po�íta�i s možností p�ístupu na internet a masážními 

k�esly, která senio�i využívají k rehabilitaci a jsou snadno ovladatelná. �innost 

probíhá pravideln� alespo� jednou týdn� v každé DPS a to následovn�: 

v DPS Krej�ího každé úterý od 7 do 17 hodin, v DPS Burianova každou st�edu 

od 13 – 17 hodin a v DPS Borový vrch každý �tvrtek od 13 – 17 hodin.  

Senio�i žijící v DPS jsou pravideln� 

informováni o akcích pro seniory, 

které se konají v DSP nebo i 

na území m�sta Liberce. 

Informace o akcích sd�luje 

senior�m osobn� pracovnice 

Kontaktu. Veškeré informace jsou 

umíst�ny i na nást�nkách v DPS 

nebo p�ímo distribuovány 

do poštovních schránek jejich obyvatel. 

Kontakt má v budov� Palachova k dispozici prostory pro další Kluby senior� 

(Obr. 8). Jedná se o uzav�enou spole�nost senior�, která si vytvá�í vlastní 

klubový program. Jednou 

z podmínek je spolupráce t�chto 

klub� s Kontaktem p�i p�íprav� 

menších akcí �i velkých projekt�. 

Prostory Kontaktu jsou t�mto 

skupinám k dispozici jednou týdn� 

v dob� od pond�lí do ned�le 

od 8.00 do 22.00 hodin.  
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Obr. 9 Jednání Rady starších  

Kontakt p�ipravuje b�hem roku �adu akcí pro seniory. Akce probíhají 

v Centrálním klubu senior�, v klubovnách v podkroví, v DPS, ale i na ostatních 

místech m�sta Liberce a jeho okolí. Každý m�síc p�ipravuje Kontakt nový 

program pro seniory, ve kterém je �ada spole�enských, kulturních, sportovních 

�i rukod�lných aktivit. M�sí�ní programy jsou pravideln� distribuovány 

vedoucím klub� senior�, jsou k dispozici v Centrálním Klubu senior�, na 

webových stránkách Kontaktu, ve Zpravodaji liberecké radnice a 

prost�ednictvím SIC. 

Mimo jiné Kontakt po�ádá i vzd�lávací programy pro seniory. Jedná se 

o po�íta�ové kurzy, kurzy trénování pam�ti a vzd�lávací projekt Senior 

akademie.   

Rada starších vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán �editele Kontaktu 

pro otázky týkající se života senior� v Liberci. Jednou m�sí�n� p�ti�lenná 

rada starších (Obr. 9) projednává �editelem p�edložené materiály obsahující 

p�ipomínky a nám�ty z �ad libereckých senior�. Rada hodnotí uplynulé akce 

a podílí se na plánování nejbližších konaných akcí, které po�ádá Kontakt 

nebo Kluby senior�.  
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Obr. 10 Pr�m�rný po�et návšt�vník� za den 

Obr. 11 Pr�m�rný po�et návšt�vník� za den na pravidelných akcí 

ZHODNOCENÍ �INNOSTI PRO SENIORSKOU VE�EJNOST: 

V roce 2009 zavítalo do Centrálního klubu senior� celkem 4 065 návšt�vník�, 

což je o 1 182 návšt�vník� více než v roce 2008. Pr�m�rný po�et návšt�vník� 

za den v jednotlivých m�sících je znázorn�n na grafu (Obr. 10.) z n�hož 

vyplývá, že nejv�tší zájem o setkávací �innost ze strany senior� p�ipadá 

na zimní m�síce.  
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V roce 2009 se konalo pro seniory n�kolik akcí, jež se pravideln� opakují. 

Jednotlivé akce jsou znázorn�ny na grafu (Obr. 11). Nejv�tší zájem ze strany 

senior� byl o „Hudební odpoledne s harmonikou“ a o „Povídání o ope�e“ 

v divadelní kavárn�.  

V pr�b�hu roku 2009 Kontakt p�ipravil n�kolik akcí pro seniorskou ve�ejnost. 

Vytíženost nejúsp�šn�jších akcí je znázorn�na na grafu (Obr. 12). Návšt�vnost 

jednotlivých akcí byla závislá na kapacit� zvoleného prost�edí. Všechny 

po�ádané akce byly tém�� maximáln� vytížené. 

 

V roce 2009 v oblasti vzd�lávání senior� Kontakt zorganizoval za podpory 

Statutárního m�sta Liberec II. ro�ník Senior akademie, který byl ur�en 

pro t�icet absolvent� z prvního ro�níku. B�hem studia se ú�astníci 

prost�ednictvím odborných lektor� dozv�d�li �adu užite�ných informací: 

nap�íklad o ve�ejné správ�, informa�ním servisu M�stské policie Liberec 

o životospráv�, poznali metodiku trénování pam�ti a diskutovali na téma 

mezilidských vztah� v seniorském v�ku. 

100 % 

96 % 

99 % 

100 % 

97 % 100 % 98 % 86 % 93 % 

Obr. 12 Vytíženost nejúsp�šn�jších akcí 
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Obr. 14 Pr�m�rný po�et návšt�vník� v DPS  

Obr. 13 Vzd�lávací programy  

V neposlední �ad� bylo v tomto roce otev�eno celkem 10 po�íta�ových kurz� 

pro seniory. Z toho 3 kurzy po�íta�ových dovedností byly finan�n� podpo�eny 

z Nada�ního fondu manžel� Livie a Václava Klausových.  

Nov� od listopadu 2009 probíhají v Kontaktu kurzy trénování pam�ti 

pro seniory.  

Vzd�lávací programy absolvovalo celkem 149 senior�, což je znázorn�no 

na grafu (Obr. 13). Z d�vodu nemoci nedokon�ili n�který vzd�lávací program 

pouze 3 senio�i.  

 

 

 

 

 

 

ZHODNOCENÍ �INNOSTI PRO SENIORY ŽIJÍCÍ V DPS: 

Klubová �innost v DPS Burianova a Borový vrch probíhá již druhým rokem. 

Nov� byla zavedena klubová �innost v DPS Krej�ího a kluby byly slavnostn� 

otev�eny dne 9. �ervna 2009.  

Pravidelnou klubovou �innost 

navštívilo celkem 2 386 návšt�vník�. 

Pr�m�rný po�et návšt�vník� za den 

v jednotlivých DPS je znázorn�ny na 

grafu (Obr. 14.). 
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Obr. 15 Fotogalerie z akcí Kontaktu 

Seniorská míle Setkání s Josefem Fouskem 

Kv�tinový den Jarní turnaj v Kuželkách 

 
Pro seniory žijící v DSP bylo krom� pravidelné klubové �innosti uspo�ádáno 

n�kolik velkých projekt�. Jednalo se nap�íklad o kurzy trénování pam�ti 

za finan�ní podpory Libereckého kraje, nebo tematické akce, nap�íklad 

velikono�ní veselice, kv�tinový den, letní grilování, vinobraní, váno�ní 

posezení, povídání s významnou osobností apod. (Obr. 15).  

Náklady na �innost a provozování klub� senior� 1 535 594,91 
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2.3. PROVOZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO INFORMA�NÍHO CENTRA A 

KLUBU PRO ZDRAVOTN� ZNEVÝHODN�NÉ OB�ANY 

2.3.1. SOCIÁLNÍ INFORMA�NÍ CENTRUM 

CÍLOVÁ SKUPINA: ob�ané v nep�íznivé životní situaci, cizinci, národnostní 

menšiny 

POPIS �INNOSTI: 

Sociální informa�ní centrum (SIC), které je sou�ástí Kontaktu, zahájilo zkušební 

provoz v listopadu 2008 a do plného provozu bylo uvedeno v lednu 2009. 

Tento rok byl prvním uceleným rokem �innosti informa�ního centra, které je 

zam��ené na poskytování informací o sociálních službách, na pomoc 

pot�ebným ob�an�m m�sta Liberce, kte�í ji pot�ebují a kte�í se ocitli 

v nep�íznivých životních situacích. SIC nabízí individuální podporu pot�ebným 

ob�an�m, koordinování sociálních služeb, osobní integra�ní trajekty, speciální 

za�le�ovací programy pro azylanty a cizince trvale žijící na území m�sta 

a dále konzulta�ní hodiny pro obecné dotazy, doprovody na ú�ady apod. 

Principem pomoci je, aby klient ke svému problému p�istupoval zodpov�dn� 

a snažil se jej aktivn� �ešit. Veškerá podpora a pomoc je poskytována 

bezplatn�, nestrann�, diskrétn� a je založená na vzájemné d�v��e.  

V pr�b�hu roku 2009 SIC obsloužilo 186 klient�, z toho bylo 63% žen. Bylo 

uzav�eno 294 tzv. zakázek, z toho 84 zakázek je otev�ených a 210 vy�ešených. 

Celkem bylo provedeno 1175 jednání s klientelou a 836 jednání 

s organizacemi �i institucemi. 

Práce s cílovými skupinami 

A) Senio�i  

V pr�b�hu roku 2009 SIC obsloužilo 41 klient� – senior�, kte�í aktivn� vyhledali 

naše služby, nebo jim byly služby doporu�eny. Dalších 60 klient� byli 
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obyvatelé DPS v Šimá�kov� ulici a v ulici �eská v Liberci, kte�í se v b�eznu 

st�hovali do nových byt� v DPS Krej�ího. 

U klient� – obyvatel DPS, byla poskytnuta ze strany pracovník� SIC sou�innost 

p�i vystavení nových osobních doklad�, p�i p�evodech starobních 

�i invalidních d�chod� a p�eložek bytových telefonních stanic z d�vodu 

zm�ny trvalého bydlišt�. Pomoc byla poskytnuta i p�i st�hování do nových 

byt�. 

U ostatní klientely byla nejv�tší poptávka po nalezení, �i doporu�ení 

odpovídající sociální služby, p�edevším pe�ovatelské, odleh�ovací  

a odborného sociálního poradenství. Dále byly využívány speciální služby 

nap�. pro zrakov� postižené (pom�cky, doprovody, aktivizace). Co se tý�e 

služeb dopl�kových, jednalo se o požadavky na organizace zam��ené 

na pomoc lidem postiženým chronickou chorobou (diabetes, onkologi�tí 

pacienti, neurologické onemocn�ní apod.).  

Byly �ešeny problémy s bydlením a poptávka byla po m�stských bytech 

p�edevším po bytech v DPS. N�kte�í klienti však nespl�ovali požadavek 

na p�id�lení bytu v DPS, tj. být poživatelem p�ísp�vku na pé�i. T�m, kdo 

požadavky spl�ovali, byty v DPS ve v�tšin� p�ípad� p�id�leny byly. V ostatních 

od�vodn�ných p�ípadech byla bytová situace �ešena p�id�lením m�stského 

bytu pro sociáln� vymezené ob�any. Co se tý�e bydlení, v n�kolika 

p�ípadech bylo zjišt�no, že se senio�i ocitají v situaci, kdy je jim majiteli 

nemovitostí neúm�rn� zvyšováno nájemné, jsou s nimi uzavírány nevýhodné 

nájemní smlouvy, p�ípadn� je jim poskytována neadekvátní bytová náhrada 

apod. Starší ob�ané se nedovedou ú�inn� bránit a situaci �eší nárokováním 

p�id�lení m�stských byt�. 

N�kte�í starší lidé �eší nep�íznivé rodinné vztahy, cítí se osam�lí a jsou ohroženi 

sociálním vylou�ením. Zde byly doporu�ovány návšt�vy seniorských klub�, 

p�ípadn� vzniká prostor pro dobrovolnickou �innost. 
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I ve skupin� senior� se vyskytly problémy se zadlužeností, v n�kolika p�ípadech 

se d�v��iví senio�i stali p�edm�tem zájmu n�kterých obchodních firem, kdy 

zakoupili p�edražené zboží na splátky, jež byly pro n� likvida�ní. P�ípady byly 

�ešeny prost�ednictvím ob�anské poradny, �i p�ímo dotazem na �eskou 

obchodní inspekci, kdy se poda�ilo zboží vrátit v zákonem stanovené lh�t�.  

V jednom p�ípad� se stal senior ob�tí podvodu a  �eší  jej Policie �R. 

Klient�m byla ze strany SIC poskytována pomoc p�i jednáních na ú�adech �i 

s poskytovateli sociálních služeb, p�i vypl�ování formulá�� a žádostí, v mnoha 

p�ípadech bylo s klientem jednáno v terénu. Dále pak byly poskytovány 

b�žné informace a konzultace. 

B) Zdravotn� znevýhodn�ní 

SIC obsloužilo cca 35 zdravotn� znevýhodn�ných klient�. Nej�ast�ji bylo 

požadováno nalezení pot�ebné sociální �i dopl�kové služby. Jednalo se 

p�edevším o služby asisten�ní, pe�ovatelské, odleh�ovací, doprovody, 

chrán�né bydlení, chrán�né zam�stnání, odborné sociální poradenství, 

p�ípadn� terénní sociální služby. Co se tý�e služeb dopl�kových, byla 

požadována a zprost�edkována individuální osobní doprava pro zdravotn� 

postiženou osobu, byl vyhledán poskytovatel dobrovolnického programu pro 

mladý pár (oba ZTP) s novorozeným dít�tem, v p�ípadech, kdy hrozilo 

zdravotn� znevýhodn�ným lidem sociální vylou�ení, byla doporu�ena 

klubová a zájmová �innost a� prost�ednictvím Kontaktu, tak jiných organizací, 

které sdružují zdravotn� postižené osoby. 

Závažné problémy, které �ešili rodiny �i jednotlivci se zdravotním handicapem, 

se týkaly nevyhovujícího bydlení. V n�kterých p�ípadech bylo možné situaci 

vy�ešit p�id�lením m�stského bytu, ale nadále z�stává problém tam, kde 

klient nespl�uje podmínky p�id�lení bytu, tj. má dluhy v��i m�stu, které není 

schopen splácet, p�ípadn� jiné d�vody, pro které nelze byt p�id�lit. Dalším 

nep�íznivým jevem je zadluženost, p�ípadn� hrozba exekucí u lidí zdravotn� 

handicapovaných, kdy pomoc byla poskytována prost�ednictvím 
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odborného poradenství (ob�anská poradna, další neziskové organizace), 

nebo byly dohodnuty splátkové kalendá�e, pokud se jednalo o dluhy v��i 

m�stu. Problémem byla také nezam�stnanost, kdy se nedostávalo zakázek 

nap�. chrán�ným dílnám, které musely omezovat provoz a nenabíraly nové 

zam�stnance. Co se tý�e podporovaného zam�stnání, byly poskytnuty spíše 

služby poradenské. V n�kterých p�ípadech si klienti zt�žovali i na diskriminaci 

ze strany zam�stnavatel�. 

Pomoc ze strany SIC byla poskytována p�i �ešení sociálních dávek, p�ísp�vk� 

na pé�i, p�i jednáních na ú�adech, nebo p�i vypl�ování žádostí a formulá��, 

p�ípadn� poskytnutí konzultací apod. Jednání se zdravotn� 

handicapovanými lidmi byla vedena v terénu, nebo v bezbariérových 

prostorách Klubu �eská. 

C) Cizinci 

SIC intenzivn� pracovalo cca s 21 cizinci, kte�í m�li bu	 statut azylanta, nebo 

m�li v �R povolen trvalý pobyt (v�tšina byla z Liberce). Co se tý�e cizinc� -  

azylant�, vyskytují se problémy s bydlením, kdy p�vodn� p�id�lený byt 

nesta�í, nebo� se rodina rozr�stá, �i dosp�lí �lenové rodiny se cht�jí 

osamostatnit a pot�ebují k tomu individuální bydlení. V t�chto p�ípadech musí 

klient �ešit situaci ve spolupráci s p�íslušným ministerstvem a dále s m�stem.  

Cizinci s trvalým pobytem m�li problémy s bydlením, se zam�stnáním, 

s nárokováním sociálních dávek, s osobními doklady, dále �ešili dluhy i 

nep�íznivé rodinné vztahy.  Na SIC se také v n�kolika p�ípadech obraceli 

ob�ané Evropské unie, kte�í do m�sta p�išli za prací, kterou vlivem 

hospodá�ské krize ztratili. V n�kterých p�ípadech byl pro n� problém dostat se 

do vlasti z d�vodu nedostatku pen�z (ob�ané SR, Bulharska, Rumunska). 

V jednom p�ípad� byla rodina azylant� za�azena do tzv. trajektu, tj. 

dlouhodobá spolupráce napomáhající jejich integraci. Trajekt byl ukon�en 

cca po 9 m�sících z d�vodu nezájmu klient�, kdy se rodina �áste�n� 

rozpadla (rozvod) a další dosp�lí �lenové rodiny si našli zam�stnání, aby 
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zabezpe�ili matku a mladší sourozence. Poda�ilo se splatit dluhy 

na nájemném v m�stském byt�. 

V mnoha p�ípadech se však integrace cizinc� da�í, kdy nap�. mladé maminky 

za�aly navšt�vovat se svými d�tmi mate�ské centrum, které je velmi vst�ícn� 

p�ijalo.   

Ze strany SIC byly poskytovány p�edevším doprovody na ú�ady �i instituce, 

pomoc p�i vypl�ování formulá��, �i p�i poskytování konzultací. Co se tý�e 

poskytovatel�, jednalo se p�edevším o poptávku odborného sociálního 

poradenství, které zajiš�uje registrovaný poskytovatel. 

D) Národnostní menšiny 

SIC intenzívn� pracovalo cca s 15 klienty této cílové skupiny. Požadavky a 

pot�eby klient� byly sm��ovány p�edevším na zajišt�ní bydlení, �i zm�nu 

stávajícího bydlení, kdy p�evážná v�tšina klient� žije v ubytovnách, mnohdy 

ve velmi špatných podmínkách. V n�kterých p�ípadech se klient�m poda�ilo 

získat pronájem m�stského bytu pro sociáln� vymezené ob�any, ale �ada 

klient� pro p�id�lení bytu nespl�ovala kritéria (bezdlužnost v��i m�stu, 

bezúhonnost, mít zam�stnání apod.). Krom� bydlení m�li klienti potíže s dluhy 

a neschopností je splácet, s velkou nezam�stnaností, dále �ešili sociální dávky, 

p�ísp�vky na pé�i apod. Služby SIC se zam��ily na zajišt�ní poskytovatele 

sociálních služeb, p�edevším sociálního poradenství, pracovního poradenství 

a terénních program�.   

P�ímo prost�ednictvím SIC pak byly poskytovány konzultace, pomoc 

p�i vypl�ování formulá�� a žádosti, doprovod p�i jednáních na ú�adech, 

pomoc p�i hledání zam�stnání apod.  
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E) Osam�lé matky s d�tmi 

Na SIC se obrátilo cca 14 osam�lých matek s d�tmi a to p�edevším 

s problémem s bydlením. V n�kterých p�ípadech jim bylo zajišt�no ubytování 

v azylových domech pro matky s d�tmi v tísni, nebo� ubytovny ve v�tšin� 

p�ípad� odmítají ubytovávat menší d�ti. Dále byla poskytnuta sou�innost 

p�i získání pronájmu v m�stských bytech pro p�íjmov� vymezené ob�any. 

Maminky s d�tmi jsou více ohrožené dlouhodobou nezam�stnaností, což bylo 

v n�kolika p�ípadech �ešeno s m�stkou organizací, kde dv� ženy získaly 

zam�stnání. Dalším problémem byly dluhy, nep�íznivé rodinné vztahy, 

výchova �i zdraví d�tí apod. Tato cílová skupina vyžadovala poskytování 

sociálních služeb p�edevším formou azylového bydlení a odborného 

sociálního poradenství, p�ípadn� terénních program�. Ze strany SIC byla 

poskytována podpora p�i jednáních na ú�adech �i institucích, pomoc 

p�i vypl�ování formulá��, podávání obecných informací a konzultací. 

F) Sociáln� slabí 

SIC poskytovalo podporu a pomoc cca 40 sociáln� slabým ob�an�m, kte�í 

m�li problémy p�edevším s dlouhodobou nezam�stnaností, s nevyhovující 

bytovou situací, se zadlužeností a pot�ebovali zajistit poskytovatele sociálních 

služeb. Tomu odpovídá i poptávka po konzultacích, podání základních 

informací, pomoc p�i vy�ízení sociálních dávek, p�i jednáních na ú�adech, 

p�i vypln�ní formulá�� a žádostí apod. Co se tý�e bydlení, pokud d�vody 

žadatel� byly opodstatn�né a žadatelé spl�ovali podmínky pro podání 

žádosti, byly jim p�id�leny m�stské byty ur�ené pro sociáln� vymezené 

ob�any. V mnoha p�ípadech se klient�m poda�ilo �ešit dluhy v��i m�stu 

na nájemném, nebo odpadech bu	 jejich splacením, �i uzav�ením 

splátkových kalendá��.  
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G) Ostatní 

V ostatních p�ípadech se na SIC obraceli ob�ané v�tšinou s jednorázovými 

dotazy, které jim byly ihned zodpov�zeny, �i následn� zjišt�ny, a� se to týkalo 

sociálních v�cí, �i r�zných životních situací, ve kterých se náhle ocitli jako 

nap�. vy�ízení d�dictví, nemoc v rodin�, ztráta osobních doklad�, studium, 

ohrožení trestným �inem, exekuce majetku, nalezení léka�e, kontakty 

na ú�ady, poskytovatele a instituce, informace o nich apod. Pokud byl p�ípad 

složit�jší, cca u 20 klient�, byly doporu�ovány odborné poradny, �i jiné 

sociální služby.  

Spolupráce s institucemi 

Co se tý�e spolupráce s institucemi, pracovnice SIC jednaly se sociálními 

odbory Magistrátu m�sta Liberec, s Ú�adem práce v Liberci, s OSSZ, �SSZ, 

s Proba�ní a media�ní službou v Liberci, s Okresním soudem v Liberci, s 

Krajskou nemocnicí v Liberci, s Policií �R v�etn� cizinecké policie, se 

zdravotními pojiš�ovnami, léka�skými ordinacemi a dalšími i mimolibereckými 

ú�ady. Dále jsme spolupracovali s poskytovateli sociálních i dopl�kových 

služeb, kte�í jsou uvedeni v „Katalogu poskytovatel� sociálních služeb regionu 

Liberec“.  

Dobrovolnictví 

Z praktických zkušeností z jednání s klienty a to p�edevším v cílové skupin� 

senio�i a zdravotn� znevýhodn�ní, bylo zjišt�no, že je vhodné doplnit sociální 

služby o další nadstavbu, nap�. prost�ednictvím dobrovolnických program�. 

Poptávka po dobrovolnících také vznikla u další m�stské p�ísp�vkové 

organizace D�tské centrum SLUNÍ�KO Liberec, které je zdravotnickým 

za�ízením s ústavní pé�i pro d�ti od 0 do 5 let v�ku. Proto bylo z�izovatelem, tj. 

Statutárním m�stem Liberec do z�izovací listiny organizace dopln�no 

vymezení hlavního ú�elu a p�edm�tu �innosti o dobrovolnictví. V srpnu 2009 

byla p�i SIC z�ízena funkce koordinátora dobrovolnictví. Ve II. pololetí 
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pak byly provád�ny p�ípravy, tj. zajišt�ní proškolení koordinátora, nábor 

dobrovolník�, p�íprava smluv, písemností apod. tak, aby samotná �innost 

mohla být realizována od za�átku roku 2010.  

 

ZHODNOCENÍ �INNOSTI 

Pov�domí o existenci SIC klienti získávali bu	 z letáku, který byl distribuován 

nap�. do léka�ských ordinací, do krajské knihovny, na ú�ady, k poskytovatel�m 

sociálních i dopl�kových služeb, nebo z médií (Zpravodaj liberecké radnice, 

reportáž v denním tisku, v regionální televizi), z webových stránek p�ísp�vkové 

organizace, z p�ímých akcí, jako nap�. ú�ast pracovník� SIC na „Dnu 

sociálních služeb“ �i p�i „Dnu otev�ených dve�í“  a z referencí od dalších 

ob�an�, kte�í o SIC m�li informace, �i služby SIC již využili. Poptávka po 

službách SIC p�icházela i z jiných míst, nap�. z oblasti Semilska, �eskolipska, 

Jablonecka, z Frýdlantska, také z Ústí nad Labem, �i Karlových Var�. Z výše 

uvedené zprávy vyplývá, že informa�ní centrum je užite�nou a pot�ebnou 

institucí, která šet�í �as pracovník� ú�ad� a pomáhá koordinovat poskytování 

sociálních služeb tak, aby pot�eby klienta byly optimáln� uspokojeny, což se 

ve v�tšin� p�ípad� poda�ilo. 
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STATISTIKA SIC 

�ešená problematika 

Cílová skupina 
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Osobní doklady, povolení 
k pobytu 

10 2   59 1   3   75 

Integrace cizince-trajekt, 
byty pro azylanty 

18               18 

Sociální dávky 22 7 7 13 3 5 10   67 
Jednání na ú�adech, 
institucích, v terénu, 
v�etn� doprovodu 

68 10 11 31 9 1 7 4 141 

Nep�íznivé životní situace, 
nemoc, stá�í, rodinné 
vztahy 

6 9 9 21 10   2 2 59 

Pomoc ZTP     4 2         6 
Zajišt�ní poskytovatele 
sociálních  a 
dopl	kových služeb 

6 10 25 31 6 2 10 8 98 

�ešení bytové situace, 
zprost�edkování 
pronájmu v m�stském 
byt� 

24 32 14 20 25 1 23 7 146 

Nalezení léka�e, zdr.za�, 
zdr. pojiš
ovny, sociální 
zabezpe�ení 

7 3 1 61 1 1 5 2 81 

Nezam�stnanost 29 14 9   19   16 3 90 
Ohrožení soc. 
vylou�ením 

1 8 10 7 1 1 2 1 31 

Dluhy, exekuce 6 21 10 10 3 1 11 9 71 
Konzultace, vypln�ní 
formulá��, právní pomoc, 
jiné dotazy 

61 31 28 51 37 3 44 37 292 

Celkem 258 147 128 306 115 15 133 73 1175 
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Obr. 16 Zp�sob jednání s klienty 

Obr. 17 Po�et jednání s klienty v jednotlivých m�sících 

Jednání s klientelou je vyjád�eno v následujících grafech (Obr. �. 16, 17). 
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Obr. 18 Zp�sob jednání s poskytovateli 

Obr. 19 Po�et jednání s klienty v jednotlivých m�sících 

Jednání s poskytovateli, institucemi a jinými organizacemi je vyjád�eno 

v následujících grafech (Obr. 18. a 19.). 
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Obr. 20 Klub �eská 

2.3.2. KLUB �ESKÁ 

CÍLOVÁ SKUPINA: zdravotn� znevýhodn�ní ob�ané, senio�i 

POPIS �INNOSTI: 

Klub �eská je dalším pracovišt�m Kontaktu, které je ur�ené jako setkávací, 

vzd�lávací a informa�ní centrum pro zdravotn� znevýhodn�né ob�any a 

seniory. 

Klub byl slavnostn� uveden do provozu 

8. �íjna 2008. Nachází se v Liberci – 

Vesci v ulici �eská 617 v p�ízemí 

bytového domu, kde žijí zdravotn� �i 

sociáln� znevýhodn�ní ob�ané. Krom� 

jeho obyvatel je klub ur�ený i 

pro zdravotn� znevýhodn�né ob�any 

z Liberce a pro seniory z lokality Vesec. 

Klub �eská (Obr. 20, 21) je zcela bezbariérový, p�izp�sobený pot�ebám, 

schopnostem a možnostem lidí s t�lesným �i zdravotním handicapem, �emuž 

odpovídá i vnit�ní dispozice a vybavení v�etn� bezbariérové toalety. Klub je 

velmi dob�e dostupný, nebo� se nachází v t�sné blízkosti zastávek MHD a 

do lokality jezdí bezbariérové autobusy. 

Klub je  otev�ený od pond�lí do pátku od 10 do 18 hodin a jeho provoz 

zajiš�ují dva pracovníci, kte�í jsou sami zdravotn� t�lesn� postižení, ale mají 

p�íslušné vzd�lání a p�edpoklady, aby mohli poskytovat ucelené a podrobné 

informace o sociálních službách na území m�sta Liberce, krátké konzultace, 

�i pomoc p�i jednáních s ú�ady apod. Klub je však p�edevším místem 

setkávacím i vzd�lávacím. Pracovníci Kontaktu zde zajiš�ují r�zné kulturní 

akce, p�ednášky, kurzy trénování pam�ti �i výuku na po�íta�i. Akce jsou 
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Obr. 21 Klub �eská 

Obr. 22 Program v Klubu �eská 

jednak pravidelné a dále tematické zam��ené na ur�ité významné svátky �i 

období, jako nap�. slavení Valentýna, Velikonoc, vinobraní, adventu apod. 

Návšt�vníci se zde cítí opravdu dob�e a p�íjemn�, jsou jim k dispozici 

bezplatn� internet, �asopisy, knihy, audiovizuální technika a pro možnost 

rehabilitace i masážní k�eslo. 

Od kv�tna 2009 za�al 

v prostorách klubu realizovat svoji 

pravidelnou �innost i Klub senior� 

Vesec (Obr. 22), kdy byla 

navázána vzájemná spolupráce 

a vedoucí seniorského klubu se 

podílí na p�íprav� akcí pro 

zdravotn� znevýhodn�né 

ob�any. Tento seniorský klub se 

schází 1x týdn� ve �tvrtek od 14. do 16. hodin. 

Program klubu je pravideln� zve�ej�ován na webových stránkách Kontaktu, 

ve Zpravodaji liberecké radnice a dále je zasílán organizacím, které poskytují 

služby zdravotn� a t�lesn� handicapovaným klient�m. 
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Tab. 1 Akce v Klubu �eská  

Obr. 23 Akce v Klubu �eská  

ZHODNOCENÍ �INNOSTI:  

V roce 2009 navštívilo toto za�ízení celkem 2 157 klient� (Tab. 1, Obr. 23 a 24).  
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Leden 5 2 17 21 14 24 40 123 

Únor 20 30 14 60 9 35 56 224 

B�ezen 9 28 11 31 6 39 40 164 

Duben 14 3 10 66 2 35 28 158 

Kv�ten 16 2 5 33 3 23 22 104 

�erven 23 26 7 76 4 60 32 228 

�ervenec 9 19 13 15 2 114 25 197 

Srpen 13 14 2 33 4 57 26 149 

Zá�í 13 19 6 92 3 31 52 216 


íjen  13 12 3 86 0 31 27 172 

Listopad 16 15 2 124 5 30 30 222 

Prosinec 21 6 4 131 8 8 22 200 

Celkem 
jednání 

172 176 94 768 60 487 400 2157 
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Obr. 24 Návšt�vnost v jednotlivých m�sících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Klub �eská bylo celkem realizováno 22 samostatných klubových akcí 

s po�tem 317 návšt�vník�, tj. s pr�m�rnou návšt�vností 14,5 osoby 

na realizovanou akci.   

 

Náklady na �innost a provoz SIC, Klubu �eská, 

dobrovolnictví 
1 585 805,63 K� 
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2.4. P�EDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOU�ENÍ U P�ÍSLUŠNÍK� ETNIK, 

NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A CIZINC� 

2.4.1. Koordina�ní, informa�ní a vzd�lávací �innost 

CÍLOVÁ SKUPINA: p�íslušníci etnik, národnostních menšin a cizinci 

POPIS �INNOSTI:  Jednou z hlavních �inností naší organizace je zajišt�ní služeb 

zam��ených na p�edcházení sociálnímu vylou�ení ohrožených skupin 

obyvatel, p�edevším p�íslušník� etnik, národnostních menšin a cizinc�. 

Do poloviny roku 2009 jsme poskytovali služby dle Zákona o sociálních 

službách �. 108/2006 Sb. dle § 69 - terénní programy pro cílovou skupinu 

klient�, tj. pro osoby žijící v sociáln� vylou�ených komunitách a p�íslušníky 

etnické menšiny bez omezení v�ku ve m�st� Liberci. Terénní sociální 

pracovníci se zam��ovali na sociální za�len�ní klient�, prevenci 

patologických jev� u mládeže a problém nezam�stnanosti klient�. Dalším 

hlavním úkolem terénních pracovník� bylo pozdvihnout úrove� vzd�lanosti a 

bydlení cílové skupiny klient�.  Prost�ednictvím terénních program� byly 

klient�m nabízeny služby zdarma, konkrétn� (zprost�edkování odborné 

pomoci, tj. osobní rozhovor, doprovod a asistenci p�i jednání na ú�adech, 

podpora se školní docházkou d�tí a jejich domácí p�ípravou v domácím 

prost�edí).  

Náklady na sociální služby – terénní práce 

(poskytované do 30. 6. 2009) 

1 110 303,40 K� 

 

Kontakt se v této problematice dále v�nuje prevenci, program�m 

zam��ených zejména na romské d�ti a mládež ve v�ku od 8 do 15 let a 

p�edcházení sociáln� patologických jev�, a to formou nabízených 

volno�asových aktivit p�i Kontaktu i v sociáln� vylou�ených lokalitách. V roce 

2009 vznikly dv� nové pozice, koordinátor pro romskou komunitu a specialista 

pro práci s romskou mládeží a d�tmi na území m�sta Liberec. Hlavním 
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Obr. 25 Rada pro národností menšiny 

cílem vzniku t�chto pozic bylo vytvá�et podmínky pro vlastní zaangažovanost 

Rom�, špatnými zásahy v oblasti bydlení zabránit vzniku nových vylou�ených 

lokalit, spolupracovat s odborníky (neziskovými organizacemi, které mají 

registraci na terénní sociální služby). 

Ve druhé polovin� roku byla navázána kontaktní práce v rodinách, a to 

formou besed na podstatná témata (prevence, šikana, význam vzd�lávání, 

správné hospoda�ení a další).  

Dou�ování �eského jazyka v rodinách 

Naše organizace klade d�raz také na vzd�lávání, a proto nabízí d�tem 

ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí možnost zlepšit své znalosti 

�eského jazyka formou dou�ování v rodinném prost�edí dvakrát v týdnu. 

V rodinách, kam se pravideln� dochází na dou�ování �eského jazyka, je 

viditelné zlepšení znalostí v písemném projevu, zejména v gramatice 

i v p�íprav� na další den do školy. Pro d�ti i rodi�e je v�tším p�ínosem výuka 

v domácím prost�edí, než docházení do jiných prostor. Úrove� znalosti 

�eského jazyka je u d�tí hodnocena pravideln� formou krátkých test�, 

diktát� a ústních projev�.  Smyslem dou�ování �eského jazyka v romských 

rodinách je pozvednout jazykovou úrove� d�tí a mládeže a tím p�isp�t 

k jejich snadn�jší integraci do spole�nosti. 

Rada pro národnostní menšiny 

Rada pro národnostní menšiny (Obr. 25) 

vznikla v roce 2008 jako stálý poradní a 

iniciativní orgán �editele Kontaktu. Rada se 

zabývá problémy týkajících se národnostních 

menšin a jejich p�íslušník� na území m�sta 

Liberce a v p�ípad� pot�eby systémov� 

napomáhá integraci národnostních menšin, 

v ob�anském život� zabezpe�uje informovanost všech komunit 
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navzájem. V roce 2009 se rada v�novala zejména otázkám v oblasti 

spolupráce mezi jednotlivými komunitami a zp�sobu praktické pomoci, dále 

se aktivn� podílela na p�íprav� Národních dn� za jednotlivé menšiny a 

komunity, které také byly realizovány. Rada se v pr�b�hu roku 2009 rozší�ila 

o dva �leny, zástupce vietnamské a ukrajinské komunity žijící v Liberci. 

Složení Rady: 

• 1 zástupce Židovské obce 

• 1 zástupce Svazu N�mc� 

• 1 zástupce romské komunity 

• 1 zástupce za neziskové organizace ve spolupráci s menšinami 

• 1 zástupce Vietnamské komunity 

• 1 zástupce Ukrajinské komunity 

• 1 zástupce za ostatní národnostní menšiny žijící v Liberci, p�ípadn� 

zástupci dalších neetnických menšin, žijících v Liberci 

V roce 2009 prob�hla v rámci �innosti rady spolupráce s jednotlivými 

národnostními menšinami, které jsou zde zastoupené, nebo s nimiž Kontakt 

spolupracuje již déle. Na základ� vytvo�eného plánu Národních dn� v roce 

2009 jsme získali poznatky z kultury, d�jin i sou�asnosti zejména Vietnamské 

komunity žijící v Liberci prost�ednictvím novoro�ních oslav, sportovních utkání, 

nebo p�i multikulturní akci Rodina od vedle, kterou p�ipravilo ob�anské 

sdružení Foreigners. Mezi další úsp�šné projekty pat�ily Národní dny Arménie, 

Slovenska nebo Japonska. V rámci p�sobení rady se poda�ilo navázat 

komunikaci a spolupráci se zástupci Cizinecké policie v Ústí nad Labem a 

v rámci této sch�zky byly vymezeny další možnosti spolupráce.  

Získané informace a výstupy z rady p�edáváme v rámci procesu Komunitního 

plánování sociálních služeb regionu Liberec. 
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Obr. 26 Terénní sociální práce  

N�které ukazatele terénní sociální práce v roce 2009 jsou graficky znázorn�ny 

na obrázku (Obr. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní práce v rodinách formou besed 

V pr�b�hu roku 2009 Kontakt pracoval se sedmi romskými rodinami formou 

besed zam��ených na témata, jako jsou správné hospoda�ení, spolupráce 

se školou, pé�e o dít�, �ešení t�žkých životních situací, patologické jevy 

nap�. šikana) a další. Besedy na daná témata probíhaly vždy v domácím 

prost�edí klient� (Obr. 27, 28). N�kdy se sešlo více rodin dohromady spole�n� i 

s d�tmi. Besed se ú�astnily zejména ženy, které jsou bez práce nebo 

na mate�ské dovolené a tyto formy vzd�lávání, p�edávání informací a diskuse 

se ukázaly být p�irozeným zp�sobem, jak nejlépe pomoci �ešit problémy �i 

doporu�it poskytovatele pot�ebné sociální služby ve spolupráci se SIC. 
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Obr. 27 Besedy v rodinách Obr. 28 Besedy v rodinách 

 

ZHODNOCENÍ �INNOSTI: 

V roce 2009 od 1. ledna do 30. �ervna byli v Kontaktu zam�stnáni t�i terénní 

sociální pracovníci, kte�í vykonávali sociální práci na území m�sta Liberce 

v lokalitách: Rochlice, Vesec, Doubí, centrum m�sta, Machnín - Hamrštejn, 

Hanychov, Pavlovice, Kate�inky, Vápenka a zejména ubytovny Sokolská, 

Letišt�, Rosa, Josefinino údolí, Na Svahu a Kate�inky.  V t�chto lokalitách byl 

proveden monitoring, a následn� konkrétní terénní práce s klienty. 

Do poloviny roku 2009 Kontakt aktivn� pracoval se 193 klienty, p�i�emž 

z celkového po�tu klient� se jednalo o 49 žen a 144 muž�. Poda�ilo se 

poskytnout podporu a pomoc 27 klient�m, kte�í �ešili problémy 

s nezam�stnaností, 26 klient�m s problémy zadluženosti a 12 klient�m 

s problémy s kriminalitou. V rámci terénní sociální práce se poda�ilo za�lenit 

48 d�tí do mimoškolní �innosti (volno�asových aktivit) Kontaktu.  
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2.4.2. Volno�asové aktivity 

CÍLOVÁ SKUPINA: d�ti a mládež ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí 

v Liberci 

POPIS �INNOSTI:  

Volno�asové aktivity pro d�ti a mládež ze sociokulturn� znevýhodn�ného 

prost�edí provozuje Komunitní st�edisko Kontakt zdarma.  

Cílem volno�asových aktivit s pravidelnou docházkou je motivace a podpora 

d�tí a mládeže, (p�evážn� romského etnika) prost�ednictvím �inností, které 

jsou pro n� z d�vodu nep�íznivého sociálního prost�edí t�žko dostupné, rozvíjejí 

jejich schopnosti, motivují je ke vzd�lání, �áste�n� je vychovávají a snaží se 

o zdokonalení jejich dovedností zábavnou a nenásilnou formou.  Tak dochází 

nejen k získání sebev�domí a sebed�v�ry, ale pravidelnou �inností také 

ke zvýšení pot�ebné sociální inkluze (za�le�ování) p�íslušník� minorit 

do majoritní spole�nosti p�i zachování národnostních specifik (kultury, jazyka a 

tradic). 

Realizace volno�asových aktivit pro rok 2009 byla finan�n� podpo�ena 

z projektu Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy a z rozpo�tu Kontaktu. 

Kontakt nabízí volno�asové aktivity s pravidelnou docházkou po celý rok, 

krom� letních prázdnin. V lét� je pro d�ti p�ipraven program formou 

prázdninového volno�asového plánu v sociáln� vylou�ených lokalitách, 

p�ím�stských tábor� a pobytových výjezd�. 
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Obr. 29 Výuka �eského jazyka Obr. 30 Výuka �eského jazyka 

Nabídka volno�asových aktivit s pravidelnou docházkou v roce 2009: 

• JUDO -  kroužek je ur�en d�tem ve v�ku od 8 do 13 let v rozsahu 

2 hodin týdn�. 

• �ESKÝ JAZYK - kroužek je veden formou dou�ování v rodinách (Obr. 29, 

30), nabízí d�tem ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí možnost 

zlepšit své znalosti �eského jazyka a gramatiky v rozsahu 8 hodin týdn�. 

• HIP HOP - kroužek tance ve stylu Hip–Hop ur�ený pro mládež od 10 let 

v�ku v rozsahu 3 hodin týdn�. 

• PO�ÍTA�OVÝ KROUŽEK - d�tem nabízí výuku na po�íta�i, kde získají 

základní znalosti program� Word, Excel v rozsahu 2 hodin týdn�. 

• TANE�NÍ KROUŽEK BREAK DANCE – pro všechny zájemce o moderní 

tanec ve stylu Break Dance a je ur�en pro d�ti od 10 let v�ku v rozsahu 

4 hodin týdn�. 

• AMARE �HAVE - kroužek tradi�ních romských tanc� je ur�ený pro d�ti 

od 7 let v rozsahu 3 hodin týdn�.  

• DOVEDNÉ RUCE – kroužek zam��ený na posílení tv�r�ích dovedností 

(malování, šití, va�ení, keramika) rozsahu 2 hodin týdn�. 

• FOTBALOVÝ KROUŽEK - je ur�en mládeži od 10 – 15 let. Kroužek probíhá 

v t�locvi�n� ZŠ Broumovská v rozsahu 4 hodin týdn�. 

• STOLNÍ TENIS – kroužek probíhá v rozsahu 2 hodin týdn�. 
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Obr. 32 Zimní pobytové soust�ed�ní 

Obr. 31 Letní d�tské soust�ed�ní 

Pobytová soust�ed�ní 

V pr�b�hu roku 2009 Kontakt p�ipravil pro d�ti a mládež docházejících 

do pravidelných volno�asových aktivit Letní p�ím�stský tábor v Liberci, 

pobytová soust�ed�ní, v rámci kterých se d�ti u�ily základním hygienickým a 

výchovným návyk�m a m�ly p�íležitost si vyzkoušet sporty, ke kterým by se 

za jiné situace nedostaly. 

Letní d�tské soust�ed�ní (Obr. 31) 

bylo krom� jiného zam��eno na 

poznávání svého okolí, konkrétn� 

Liberce a další p�idružená zajímavá 

místa vhodná k navštívení. 

V zimním pobytovém soust�ed�ní 

(Obr. 32) navštívily d�ti horskou oblast 

Krkonoš (Paseky nad Jizerou) a 

smyslem p�ipravených aktivit bylo d�ti nejen aktivizovat, pomoci integrovat, 

motivovat, ale také zaujmout takovým zp�sobem, aby se pasivita prom�nila 

v aktivní a radostný p�ístup k životu. 

D�ti se nejen dob�e bavily, ale 

zábavnou formou plnily úkoly, a� již 

praktické, manuální �i organiza�ní, 

které vedly k posílení týmové práce a 

nau�ily se navzájem jak si pod�kovat, 

vyjád�it sv�j názor �i se odm�nit 

za pomoc �i kamarádský p�ístup. Tyto 

pobyty p�isp�ly k aktivnímu p�ístupu 

k životu, d�ti získaly novou motivaci se u�it, pracovat každý sám na sob�, a 

vzájemn� si pomáhat.  
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Obr. 33 Oslava romského dne Obr. 34 Oslava romského dne 

Pobyty ur�ené d�tem ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí p�sobily 

preventivn� proti sociáln� patologickým jev�m vylou�ené komunity.  

Úsp�šné projekty volno�asových aktivit: 

• Tane�ní vystoupení v Krajské nemocnici Liberec  

Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem DOBROMYSL p�i Krajské nemocnici 

Liberec, a. s. vystoupily v pátek 3. dubna 2009 v pavilonu G liberecké 

nemocnice tane�ní kroužky Break dance, Hip Hop a Amare �have 

z Komunitního st�ediska Kontakt Liberec. Vystoupení romských d�tí a mládeže 

bylo ur�eno p�evážn� pro pacienty psychiatrického odd�lení, mezi kterými 

byly zejména d�ti. Ty si pro vystupující p�ipravily jako pod�kování ru�n� 

vyrobené dáre�ky. Akce byla povzbuzením jak pro diváky, tak pro vystupující 

z Kontaktu. 

• Oslava Mezinárodního romského dne v Kontaktu  

Mezinárodní den Rom�, který p�ipadá na 8. duben, se slavil také v Kontaktu, a 

to 9. dubna 2009.  Oslava za�ala v 9 hodin ráno v DPS Burianova v Liberci. 

Zde se konaly základy romské kuchyn� pod vedením paní Nataši Tonkové. 

Kurzu se zú�astnili také nám�stkyn� primátora pro sociální v�ci, paní Na	a 

Jozífková, primátor m�sta Liberec Ing. Ji�í Kittner a �editel Kontaktu, pan 

Michael Dufek.  
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Obr. 35 Den d�tí 

Samotná oslava (Obr. 33, 34) se konala v sídle Kontaktu od 17 hodin. 

Na programu se podíleli se svým tane�ním vystoupením Patrik Kotlár a 

Barbora Da�ová, romskou hymnu zazpíval a zahrál Patrik Kotlár, odpolednem 

provázel a o Romech vypráv�l PhDr. Jan Šolc, ze své nové knihy �etla romská 

spisovatelka Irena Eliášová, na flétnu zahrál šestiletý Ivánek Holub, Lukášek 

Farkas zazpíval a zatancoval a o tradi�ních romských �emeslech a kultu�e 

vypráv�la paní Nataša Tonková. Tane�ní kroužky p�i Kontaktu vystoupily 

v pr�b�hu odpoledne se svou novou choreografií. Všichni hosté byli posléze 

pozváni na ochutnávku z tradi�ní romské kuchyn�. 

• Den d�tí s Kontaktem za doprovodu libereckých Bílých Tygr� (Obr. 35) 

Dne 1. �ervna 2009 p�ipravili pracovníci Kontaktu u p�íležitosti Mezinárodního 

dne d�tí oslavu pro d�ti ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí 

v M�stském st�edisku ekologické výchovy Divizna p�i ZOO Liberec. Na trase 

sm�rem k lesnímu koupališti byla 

pro d�ti p�ipravena stezka 

ozna�ena žlutými fáborky a 

stanovišt� s úkoly, za jejichž pln�ní 

d�ti získávaly body a k tomu 

p�im��enou sladkou odm�nu a 

malované obrázky na obli�ej. 

Nakonec byl v zahrad� st�ediska 

Divizna pro d�ti p�ipraven táborák 

s opékáním bu�t�, hudba a tanec.  

ZHODNOCENÍ �INNOSTI: 

V roce 2009 byl d�tem a mládeži ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí 

v Liberci (ubytovny, sociáln� vylou�ené lokality, na doporu�ení ze speciálních 

škol a další) nabídnut rozsah volno�asových aktivit, ze kterého si mohly 

dobrovoln� vybrat tu, která je bude bavit a zárove� jim p�inese n�co nového 

do života. V rámci volno�asových aktivit s pravidelnou docházkou se 
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poda�ilo aktivizovat 121 d�tí a navázat spolupráci s rodinou formou kontaktní 

práce, nap�. besed. Jednotlivé kroužky se prezentovaly nap�. ve V - klubu 

(volno�asovém klubu v Liberci), v nemocnici na d�tském psychiatrickém 

odd�lení, na Dni otev�ených dve�í Kontaktu, na Mikulášské besídce, 

na Mezinárodním dni Rom�).  

V rámci projektu a za finan�ní podpory Ministerstva školství, mládeže a 

t�lovýchovy realizoval Kontakt v roce 2009 dev�t volno�asových aktivit 

pro d�ti a mládež ve v�ku 8 – 18 let, v rozsahu 863 hodin za rok.  

Nejv�tšímu zájmu se t�šily ze strany d�tí tane�ní kroužky a p�ekvapiv� také 

kroužek po�íta�ový.  

Náklady na koordina�ní, informa�ní a vzd�lávací 

�innost, volno�asové aktivity 
807 202,85 K� 
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3. VYHODNOCENÍ �ERPÁNÍ P�IJATÝCH Ú�ELOVÝCH 

FINAN�NÍCH PROST�EDK� 

3.1. ROZD�LENÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH Ú�T� NA HLAVNÍ A 

DOPL�KOVOU �INNOST 

Ú�et Název 
Hlavní Dopl	ková Celkem          

v tis. K� �innost �innost 
501 Spot�eba materiálu 654 0 654 

502,3 Spot�eba energie 320 58 378 
504 Prodané zboží 0 0 0 
511 Opravy a udržování 11 0 11 
512 Cestovné 28 0 28 
513 Náklady na reprezentaci  8 0 8 
518 Ostatní služby 1 629 0 1 629 
521 Mzdové náklady 3 974 0 3 974 
524 Zákonné sociální pojišt�ní 1 269 0 1 269 
527 Zákonné sociální náklady 84 0 84 
528 Ostatní sociální náklady 15 0 15 
531 Da� silni�ní 0 0 0 
532 Da� z nemovitostí 0 0 0 
538 Ostatní dan� a poplatky 3 0 3 
542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 
543 Odpis nedobytných pohledávek 0 0 0 
544 Úroky 0 0 0 
545 Kursové ztráty 0 0 0 
548 Manka a škody 125 0 125 
549 Jiné ostatní náklady 67 0 67 
551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 0 0 0 
554 Prodaný materiál 0 0 0 
559 Tvorba zák.opravných položek 0 0 0 
591 Da� z p�íjm� 0 0 0 

N Á K L A D Y    celkem 8 187 58 8 245 

601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 
602 Tržby z prodeje služeb 137 59 196 
604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 

611-614 Zm�na stavu zásob výrobk� 0 0 0 
621-4 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 
643 Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 
644 Úroky 0 0 0 
648 Zú�tování fond� 65 0 65 
645 Kursové zisky 0 0 0 
649 Jiné ostatní  výnosy   22 0 22 

651-9 Tržby a výnosy z majetku,rezerv,opr.polož.   0 0 0 

T R Ž B Y    celkem 224 59 283 
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3.2. POROVNÁNÍ VÝNOS� A NÁKLAD� ZA ROKY 2008 A 2009   

Ú�et Název Skute�. Plán Skute�nost % pln�ní 
plánu  

skut.09/08 
(%) 2008 2009 2009 

501 Spot�eba materiálu 633 701 654 93,3% 103,3% 
502,3 Spot�eba energie 195 318 378 118,9% 193,8% 
504 Prodané zboží 0 0 0 0,0% 0,0% 
celkem 828 1 019 1 032 101,3% 124,6% 
511 Opravy a udržování 26 6 11 183,3% 42,3% 
512 Cestovné 58 21 28 133,3% 48,3% 
513 Náklady na reprezentaci  11 8 8 100,0% 72,7% 
518 Ostatní služby 2 029 1 679 1 629 97,0% 80,3% 
celkem 2 124 1 714 1 676 97,8% 78,9% 
521 Mzdové náklady 2 580 4 000 3 974 99,4% 154,0% 
524 Zákonné sociální pojišt�ní 897 1 274 1 269 99,6% 141,5% 
527 Zákonné sociální náklady 67 86 84 97,7% 125,4% 
528 Ostatní sociální náklady 0 30 15 50,0% 0,0% 
celkem   3 544 5 390 5 342 99,1% 150,7% 
531 Da� silni�ní 2 2 0 0,0% 0,0% 
532 Da� z nemovitostí 0 0 0 0,0% 0,0% 
538 Ostatní dan� a poplatky 6 3 3 100,0% 50,0% 
celkem 8 5 3 60,0% 37,5% 
542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0,0% 0,0% 
543 Odpis nedobyt. pohledávek 0 0 0 0,0% 0,0% 
544 Úroky 0 0 0 0,0% 0,0% 
545 Kursové ztráty 0 0 0 0,0% 0,0% 
548 Manka a škody 0 125 125 100,0% 0,0% 
549 Jiné ostatní náklady 50 76 67 88,2% 134,0% 
celkem 50 201 192 95,5% 384,0% 
551 Odpisy dl. hm. a nehm. maj. 0 0 0 0,0% 0,0% 
554 Prodaný materiál 0 0 0 0,0% 0,0% 
celkem 0 0 0 0,0% 0,0% 
559 Tvorba zák.opravných položek 0 0 0 0,0% 0,0% 
591 Da� z p�íjm� 0 0 0 0,0% 0,0% 

N Á K L A D Y    celkem 6 554 8 329 8 245 99,0% 125,8% 

601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0,0% 0,0% 
602 Tržby z prodeje služeb 125 192 196 102,1% 156,8% 
604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 0,0% 0,0% 
611-614 Zm�na stavu zásob výrobk� 0 0 0 0,0% 0,0% 
621-4 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 0,0% 0,0% 
643 Platby za odepsané 

pohledávky 
0 0 0 0,0% 0,0% 

644 Úroky 0 0 0 0,0% 0,0% 
645 Kursové zisky 0 0 0 0,0% 0,0% 
648 Zú�tování fond�  0 50 65 0,0% 0,0% 
649 Jiné ostatní výnosy  10 22 22 0,0% 220,0% 
651-9 Tržby a výnosy z majetku,rezerv  0 0 0 0,0% 0,0% 

T R Ž B Y    celkem 135 264 283 107,2% 209,6% 

691 Provozní p�ísp�vky a dotace 5 490 7 450 7 450 100,0% 135,7% 
691 Ú�elové dotace 1 007 615 494 80,3% 49,1% 

V Ý N O S Y  v�. dotací celkem 6 632 8 329 8 227 98,8% 124,1% 

Hospodá�ský  výsledek       +/- 78 0 -18     
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3.3. ZAM�STNANCI, MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 

�erpání mzdových prost�edk� 

  
  
  

�ádek 
�íslo 

2008 
 v tis. K� 

2009  
v tis. K� 

Pr�m�rný eviden�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc� 1 11,00 13,00 
Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 2 283 3 694 
�erpání fondu odm�n na mzdy 3 0 0 
Ostatní osobní náklady celkem 4 297 280 
v tom  - odm�ny za dohody konané mimo prac. pom. 5 297 173 
  - odstupné 6 0 107 
  - p�íp. jiné ostatní osobní náklady * 7 0 0 
Pr�m�rná m�sí�ní mzda zam�stnance v K�       
  - bez FO (�.2 : �.1 : 12) x 1000 8 17 295 23 679 
  - v�etn� FO ((�.2 + �.4) :  �.1 : 12))x1000 9 17 295 23 679 
Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 205 343 
Zákonné pojišt�ní na sociální zabezp. - nákladové 11 594 915 
Povinný p�íd�l do FKSP (2 %) 12 46 72 

 

Usm�r�ování prost�edk� na platy  (na�íz. vlády �. 447/2000 Sb.) - r. 2009 

Ukazatel Stanoven 
v tis. 

skute�nost  
v tis 

Limit mzdových náklad� (nep�ekro�ení rozpo�t. �ástky) 4 000 3 974 
z toho:  objem prost�edk� na platy v absolutní výši (podle 3 720 3 694 
              na�ízení vlády �. 447/2000 Sb.)   

 

3.4. MIMOROZPO�TOVÉ ZDROJE - FINAN�NÍ FONDY 

  
  
  

Fond   
odm�n 

  
kult. a soc. 

pot�eb 
rezervní 

  
investi�ní 

  
Celkem 

  

Stav k 1. 1. 2009 0 59 0 0 109 

Tvorba fondu 0 158 0 0 158 

�erpání fondu 0 189 0 0 189 

Stav k 31. 12. 2009 0 28 50 0 78 

Návrh p�íd�l� fond�m z HV 
r. 2009 

0 x 0 x 0 

    - z hlavní �innosti 0 x 0 x 0 

    - z dopl�kové �innosti 0 x 0 x 0 

P�edpokl. stav po p�íd�lu  0 28 50 0 78 
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3.5. TVORBA A �ERPÁNÍ INVESTI�NÍHO FONDU 

    v K� 

Stav investi�ního fondu k 1. 1. 2009 0 

Tvorba: odpisy r. 2009 0 
  z�statková cena prod. majetku 0 
  investi�ní dotace z rozpo�tu z�izovatele 0 
  investi�ní p�ísp�vky ze státních fond� 0 
  výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku 0 
  investi�ní dary a p�ísp�vky od jiných subjekt� 0 
  posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení z�izovatelem) 0 
  p�íp. jiný zdroj   0 
�erpání: na po�ízení investic    0 
  jako dopl�kový zdroj financování oprav a údržby majetku    0 
  odvod z�izovateli (z odpis�, spoluú�ast na financ. investic ap.) 0 
  p�íp. jiné �erpání    0 
Stav investi�ního fondu k 31. 12. 2009 0 

 

  
  

v K� 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2009 50 000 

Tvorba: p�íd�l ze zlepšeného hospodá�ského výsledku r. 2008 0 
  finan�ní dary 0 
  p�íp. jiný zdroj   0 
�erpání: další rozvoj své �innosti 0 
  úhrada ztráty minulých let 0 
  �asové p�eklenutí rozdíl� mezi výnosy a náklady 0 
  úhrada sankcí a penále za porušení rozpo�tové kázn� 0 
  posílení investi�ního fondu (po schválení z�izovatelem) 0 
  na projekty zajiš�ované z poskytnutých grant� 0 
  p�íp. jiné �erpání    0 
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2009 50 000 

 

3.6. Hospodá�ský výsledek 

Dosažený hospodá�ský výsledek za rok 2009 �inil -18 862,21 K�. Finan�ní ztráta 

byla pokryta po dohod� se z�izovatelem zapojením �ásti finan�ních 

prost�edk� z rezervního fondu.  
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Provozní prost�edky: 
P�ísp�vek 
na provoz 

od z�izovate
le 

Ostatní 
dota�ní   

programy* 

Dopl	ková 
�innost Celkem 

vlastní tržby 224 127,00      224 127,00  
p�ísp�vky a dotace 7 450 000,00  494 000,00    7 944 000,00  
skute�né náklady 7 693 457,21  494 000,00    8 187 457,21  

Hospodá�ský výsledek -19 330,21  0,00  468,00  -18 862,21  

Odvod do rozpo�tu z�izovatele       0,00  
odvod do státního rozpo�tu       0,00  
k rozd�lení do fond� dle zák. 
250/2000Sb 

      -18 862,21  
p�íd�l do fondu odm�n       0,00  
p�íd�l do rezervního fondu       0,00  

 

Ukazatel 
Rozpo�et 

2009 
Skute�nost 1-12/2009 %pln�ní 

plánu Hlavní 
�innost 

VH� Celkem 

Materiálové náklady a energie 1 019 000 973 996 58 482 1 032 478 101,3% 

Opravy a služby 1 714 000 1 676 184 0 1 676 184 97,8% 

Mzdové náklady 4 000 000 3 974 407 0 3 974 407 99,4% 

Ostatní personální náklady 1 390 000 1 367 742 0 1 367 742 98,4% 

Ostatní výdaje  206 000 195 128 0 195 128 94,7% 

Odpisy   0 0 0   

N á k l a d y   celkem 8 329 000 8 187 457 58 482 8 245 939 99,0% 

Tržby z prodeje služeb 192 000 136 751 58 950 195 701   

Tržby za prodané zboží 0 0 0 0   

Ostatní výnosy 22 000 22 326 0 22 326   

Vlastní tržby celkem 214 000 159 077 58 950 218 027 101,9% 

Provozní dotace 7 450 000 7 944 000 0 7 944 000 106,6% 

Ú�elové dotace 615 000 0 0 0   

Použití fond� 50 000 65 050 0 65 050   

Dotace a fondy celkem 8 115 000 8 009 050 0 8 009 050 98,7% 

V ý n o s y    celkem 8 329 000 8 168 127 58 950 8 227 077 98,8% 

Hosp. výsledek   +/- 0 -19 330 468 -18 862   

Ostatní dota�ní programy Rozpo�et Skute�né 
�erpání 

Rozdíl Odvod 

MPSV - sociální služby 350 
000,00  

350 000  0,00  0,00  
MŠMT - volno�asové aktivity 144 

000,00  
144 000  0,00  0,00  

Celkem dota�ní programy  494 
000,00  

494 000  0,00  0,00  

Odvod do státního rozpo�tu     0,00  
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3.7. KOMENTÁ�E K DA�OVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE 

DA� Z P�ÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 

Da�ové p�iznání k dani z p�íjm� právnických osob podle zákona �. 586/1992 Sb. o 
daních z p�íjm� bylo podáno v �ádném termínu na Finan�ním ú�adu v Liberci. 

 

DA� SILNI�NÍ 

Da�ové p�iznání k silni�ní dani bylo podáno v �ádném termínu. 

 

DA� Z NEMOVITOSTÍ 

Organizace není vlastníkem žádné nemovitosti. 

 

DA� DAROVACÍ 

Organizace v roce 2009 neobdržela žádný dar. Osvobození od dan� darovací 

podle zákona �NR �. 357/1992 Sb., §20 odst. 4. 
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4. ZÁV�RE�NÉ ZHODNOCENÍ �INNOSTI  

Rok 2009 byl pro Kontakt druhým uceleným rokem �innosti v existenci 

organizace a lze jej tudíž porovnat s rokem p�edchozím. P�ísp�vková 

organizace nadále rozvíjela i usm�r�ovala svoji �innost dle pot�eb ob�an� a 

v souladu s cíly a opat�eními Komunitního plánu sociálních služeb regionu 

Liberec. 

Rok 2009 byl také prvním uceleným rokem �innosti SIC a Klubu �eská. 

V polovin� roku byla provedena organiza�ní zm�na a to v návaznosti na výši 

získaných dotací za ú�elem poskytování sociálních služeb. K 30. 6. 2009 bylo 

ukon�eno poskytování sociálních služeb (dle zákona �. 108/2007 Sb.) formou 

terénních program� pro osoby žijící v sociáln� vylou�ených komunitách a 

byly zrušeny pozice terénních sociálních pracovník�. Naopak byly vytvo�eny 

nové pracovní pozice a to koordinátor pro romskou komunitu a specialista 

pro práci s romskou mládeží a d�tmi. Do hlavní �innosti organizace bylo 

za�azeno dobrovolnictví a byla z�ízena pracovní pozice koordinátor 

pro dobrovolnictví, která byla personáln� obsazena od srpna 2009. Chod 

organizace zajiš�ovalo 13 pracovník�. 

Podmínky pro �innost nestátních neziskových organizací a ve�ejnosti vytvá�í 

Kontakt ve svých pronajatých, �i sv��ených prostorách, kterých využilo 31 

neziskových organizací a 9 fyzických osob ke své �innosti �i aktivitám. Výše 

poplatk� za pronájem prostor odpovídá ú�elu jejich využití a je schvalována 

v orgánech Statutárního m�sta Liberec. 

Co se tý�e seniorské ve�ejnosti, k dispozici je Centrální klub senior�, který svým 

vybavením a polohou v centru m�sta zaujal mnoho starších ob�an�, kte�í jej 

velmi rádi a hojn� navšt�vují. Po�et návšt�vník� �inil 4 065 lidí, což je o 1 182 

více než v roce 2008. Nejvíce jsou navšt�vovány pravidelné programy, jako 

nap�. hudební odpoledne s harmonikou, �i povídání o ope�e. 
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Krom� centrálního klubu p�sobí v Kontaktu další menší kluby senior�, které 

využívají klubovny ke svým pravidelným setkáváním.  

Kontakt uspo�ádal b�hem roku pro seniorskou ve�ejnost �adu velmi úsp�šných 

akcí, nap�. koncert Zuzany Stirské, divadelní p�edstavení, setkání s Josefem 

Fouskem a další. 

Nezapomíná se ani na vzd�lávání senior�, které v letošním roce zaznamenalo 

nebývalý rozvoj.  Ve spolupráci se Statutárním m�stem Liberec byl uspo�ádán 

II. ro�ník Senior akademie. S finan�ní pomocí Nadace Livie a Václava 

Klausových bylo realizováno 10 po�íta�ových kurz� a byly zahájeny kurzy 

trénování pam�ti, jež finan�n� podpo�il Liberecký kraj. Nabídku vzd�lávání 

využilo 149 aktivních senior�. 

Klubová �innost je samoz�ejm� zam��ená i na seniory, kte�í žijí v bytech v DPS. 

Jedná se o 3 kluby a to na DPS Krej�ího, Burianova a Borový vrch. Vzhledem 

k po�tu obyvatel jsou nejvíce navšt�vovány kluby v DPS Krej�ího. Klubová 

�innost je jednak pravidelná, kam dochází pracovník Kontaktu a dále 

tematická, vztahující se k významným dn�m, svátk�m apod.  Nezapomíná se 

ani na vzd�lávání,  nap�. jsou zde po�ádány kurzy trénování pam�ti, besedy 

s odborníky apod. 

Pro problematiku senior� p�sobí jako poradní orgán �editele organizace 

p�ti�lenná rada starších, která na pravidelných setkáních pomáhá 

optimalizovat �innosti zam��ené na seniory. 

�innost Sociálního informa�ního centra zaznamenala první ucelený rok. SIC 

obsloužilo 186 klient�, uzav�eno bylo 294 tzv. zakázek, z toho 210 bylo ke konci 

roku vy�ešeno. Uskute�nilo se 1 175 jednání s klienty a 836 jednání s ú�ady, 

institucemi �i poskytovateli. P�estože je SIC ur�eno pro liberecké ob�any, 

obraceli se na n�j i lidé z oblasti �eskolipska, Semilska, Jablonecka �i 

Frýdlantska, p�ípadn� i z jiných kraj�.  
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Novinkou v �innosti SIC je i dobrovolnictví, které spadá pod jeho p�sobnost a 

kterého je garantem.  Dobrovolnickou �innost prost�ednictvím programu 

AMIKUS zahájilo od srpna 2009. Do konce roku bylo zajišt�no p�ijetí a 

proškolení koordinátora pro dobrovolnictví, byl realizován nábor 

dobrovolník�, bylo jednáno s p�ijímajícími organizacemi a p�ipraven tak 

prostor pro zahájení programu v roce 2010. 

Klub �eská, který podobn� jako SIC p�sobí v prvním uceleném roce, slouží 

jednak jako pracovišt� SIC pro zdravotn� t�lesn� znevýhodn�né ob�any, ale 

jeho hlavním smyslem je setkávací a klubová �innost pro handicapované 

ob�any z celého Liberce a pro seniory z lokality Vesec.  Klub navštívilo 2 157 

ob�an�, kte�í krom� setkávací �innosti využívali i bezplatný internet a n�kte�í 

se zapojili i do po�íta�ového kurzu, který úsp�šn� absolvovali. V pr�b�hu roku 

bylo pro návšt�vníky klubu uspo�ádáno 22 tematických akcí, kterých se 

zú�astnilo 317 návšt�vník�.   

V oblasti problematiky p�íslušník� národnostních menšin, etnik a cizinc� došlo 

v pr�b�hu roku již ke zmi�ované zm�n�, kdy bylo ukon�eno poskytování 

terénních sociálních služeb. Klienty p�evzali dle dohody další registrovaní 

poskytovatelé s p�sobností v Liberci a v okolí. Z organiza�ních zm�n vyplývá 

zrušení pracovních pozic terénních sociálních pracovník� a vznik nových 

pozic tak, aby práce Kontaktu byla více zam��ená na prevenci, volno�asové 

aktivity d�tí a mládeže a na osv�tovou a vzd�lávací �innost. V rámci této 

�innosti pracovalo 9 volno�asových kroužk� s kapacitou 863 hodin ur�ených 

pro d�ti a mládež od 8 do 15 let z výše uvedené cílové skupiny obyvatel. 

Nejv�tší zájem byl o tane�ní kroužky a o práci na po�íta�i. Specialista 

pro práci s romskou mládeží a d�tmi zajiš�uje p�ímou kontaktní práci 

v rodinách, nebo v problémových lokalitách (nap�. sídlišt� Rochlice II, Vesec, 

ul. Krej�ího, ubytovna Kate�inky….), kde jednak monitoruje situaci a 

napomáhá jejímu �ešení. Velmi významné je dou�ování �eského jazyka 

u školních d�tí ze sociáln� znevýhodn�ných rodin, což je d�ležitý prvek jak 

p�i jejich integraci, tak p�i získávání pravidelných návyk� domácí 
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p�ípravy na školu. Na tuto soustavnou a pravidelnou práci s d�tmi a mládeží 

navazují pobytové akce v období letních prázdnin a v zimním období. 

V pr�b�hu roku se poda�ilo aktivizovat 121 d�tí. 

Pro problematiku národnostních menšin, p�íslušník� etnik a cizinc� p�sobí jako 

poradní orgán �editele organizace sedmi�lenná rada pro národnostní 

menšiny V roce 2009 se rada v�novala zejména otázkám v oblasti spolupráce 

mezi jednotlivými komunitami a zp�sobu praktické pomoci.  

V roce 2010 budeme reagovat na zm�ny, které souvisí s �inností z�izovatele, 

ale i s �inností Ministerstva vnitra �R v oblasti migrace a integrace cizinc� 

v návaznosti na cíle Evropské unie. Za tímto ú�elem bude nutné provést 

organiza�ní zm�ny, takovým zp�sobem, aby v žádném p�ípad� nem�ly 

negativní dopad na naše cílové skupiny. Navázání spolupráce s organizací je 

naši prioritou v této problematice. 

Chceme se také více zam��it na práci se zdravotn� znevýhodn�nými ob�any 

našeho m�sta, pro které provozujeme Klub �eská. Aktivizace této skupiny 

obyvatel je nesmírn� d�ležitá s ohledem na míru jejich zdravotních i sociálních 

problém� podobn�, jako je tomu i u seniorské ve�ejnosti. 

Na úplný záv�r bych rád pod�koval Statutárnímu m�stu Liberec jako 

z�izovateli, všem p�íznivc�m Kontaktu, �len�m mých poradních orgán�, tedy 

Rad� starších a Rad� pro národnostní menšiny, dále spolupracujícím 

subjekt�m a organizacím za vst�ícnost a podporu, ale také všem 

zam�stnanc�m. 

V Liberci 19. dubna 2010 

 

         Michael Dufek 

                �editel organizace 


