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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (dále jen Kontakt) 

byla zřízena Statutárním městem Liberec ke dni 1. 10. 2007 a působí na území 

města Liberce. V rámci své činnosti poskytuje řadu služeb pro různé skupiny 

obyvatel a neziskové organizace města. 

 

1.1 VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 

Činnost je zaměřena na poskytování veřejně prospěšných služeb v oblasti: 

 Vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím  

a veřejnosti 

o poskytování prostorů občanským iniciativám, neziskovým organizacím 

a veřejnosti, včetně použití vybavení 

o kopírování 

 provozování klubů seniorů 

o koordinační činnost zaměřená na podporu seniorů, zejména jejich 

volnočasových a zájmových aktivit 

o klubová a setkávací činnost seniorů 

o organizování přednášek odborníků za účelem osvěty a celoživotního 

vzdělávání 

o služby zaměřené na zachování důstojného života seniorů 

 klubová a aktivizační činnost pro zdravotně znevýhodněné 

o klubová a setkávací činnost pro zdravotně znevýhodněné občany 

o koordinační, informační a vzdělávací činnost pro neziskové organizace 

a občanské iniciativy a veřejnost 

 předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin  

a cizinců 

o koordinační, informační a vzdělávací činnost 

o volnočasové aktivity 

 dobrovolnictví a komunitní aktivity 

o dobrovolnické programy v rámci místní komunity 
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o zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou 

o komunitní vzdělávání 

1.2 PROSTORY VYUŽÍVANÉ A SVĚŘENÉ DO PÉČE ORGANIZACE 

K zajištění provozování hlavní činnosti stanovené zřizovací listinou Kontakt využíval 

na území Liberce na základě řádných smluvních vztahů tyto prostory: 

 nájemní prostory v Palachově ulici 504/7 

 klubové prostory v domech s pečovatelskou službou – Krejčího, Burianova  

a Borový vrch 

1.3 ČLENĚNÍ ORGANIZACE A OKRUHY ČINNOSTÍ 

Kontakt je v rámci svojí působnosti členěn podle okruhů činností, které vyžadují 

specifické postupy a aktivity. Činnosti reagují na potřeby uživatelů na základě 

respektování jejich názorů, individuálního přístupu a zachování důstojnosti osobnosti. 

V průběhu roku došlo k některým personálním změnám. V souvislosti se zrušením 

Sociálního informačního centra ke konci roku 2012 došlo v lednu ke změně 

pracovního zařazení u dvou kmenových pracovnic. U jedné pracovnice byla zrušena 

pracovní pozice vedoucí Sociálního informačního centra (0,5 pracovního úvazku)  

a pracovní pozice specialista pro informační techniku, majetek a vnější vztahy  

(0,5 pracovního úvazku) a byla nahrazena pracovní pozicí koordinátorka  

pro ekonomiku, majetek a vnější vztahy (0,5 pracovního úvazku) a pracovní pozicí 

specialista  

pro informační techniku (0,5 pracovního úvazku). U druhé pracovnice byla zrušena 

pracovní pozice specialista pro individuální podporu pro potřebné občany  

a koordinátorka dobrovolníků, která byla nahrazena pracovní pozicí specialista klubů 

v domech s pečovatelskou službou (0,5 pracovního úvazku) a pracovní pozicí 

specialista pro koordinaci dobrovolníků (0,5 pracovního úvazku). V únoru nastoupila 

nová pracovnice jako zástup za mateřskou dovolenou koordinátorky pro integrační 

politiku, národnostní menšiny a seniory.  
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K 31. 12. 2013 v organizaci pracovalo na hlavní pracovní poměr 9 zaměstnanců, 

z toho dvě pracovnice na rodičovské dovolené.  

Svoji celoroční činnost Kontakt realizoval na základě plánů činnosti, které připravoval 

a průběžně aktualizoval ve spolupráci s Radou starších a s Radou pro národnostní 

menšiny tak, aby nabízené aktivity byly pro uživatele atraktivní a splňovaly jejich 

představy o smysluplném trávení volného času a tím došlo k efektivnímu využití 

svěřených finančních prostředků. 

 

Na svých webových stránkách www.ksk.liberec.cz Kontakt po celý rok zveřejňoval 

veškeré informace o činnosti. Návštěvníci stránek měli k dispozici kromě základních 

informací o organizaci i plány připravovaných akcí pro všechny cílové skupiny a byly 

zde zveřejňovány články ze všech akcí, které Kontakt pořádal. Celkem bylo 

zveřejněno 470 článků z akcí a stránky navštívilo 16 754 návštěvníků. Další 

informace o činnosti Kontaktu byly prezentovány na webu Statutárního města 

Liberec, ve Zpravodaji liberecké radnice a byly zasílány do médií s regionální 

působností. Řady akcí se novináři nebo televizní štáby zúčastnili a jejich 

prostřednictvím byla o činnosti Kontaktu informována široká liberecká veřejnost. 
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Organizační schéma Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. k 31. 12. 2013 
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2 ZHODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI 

2.1 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK OBČANSKÝM INICIATIVÁM, NEZISKOVÝM 

ORGANIZACÍM A VEŘEJNOSTI 

2.1.1 Poskytování prostorů občanským iniciativám, neziskovým organizacím  

a veřejnosti, včetně použití vybavení 

Kontakt velmi úzce spolupracuje s občanskými iniciativami (zájmová sdružení  

a spolky), nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami, kterým  

pro jejich činnost nebo pro jejich setkávací aktivity poskytuje prostory v Palachově 

ulici. V pátém patře budovy jsou k dispozici 4 zařízené klubovny s kapacitou 15 až 50 

osob, přičemž klubovna s kapacitou 50 osob je vybavená audiovizuální technikou  

- projektor, promítací plátno a DVD přehrávač (obr. 1, 2, 3, 4). Pro výuku obsluhy 

počítačů slouží počítačová učebna s kapacitou 10 plně vybavených pracovních 

stanic (obr. 5). Ke klubovnám v pátém patře lze využít vybavenou kuchyňku 

s elektrospotřebiči (obr. 6).  

Pro pohybové aktivity jsou v suterénu budovy k dispozici zrcadlový sál a zkušebna 

(obr 7, 8). 

V roce 2013 Kontakt uzavřel s 51 subjekty celkem 88 smluv na užívání prostor, což 

je o 17 smluv více než v předchozím roce.  

Příjem za pronájem činil 117 000,- Kč, tedy o 12 109,- Kč více než v roce 2012.  

V prostorách Kontaktu se během roku 2013 zúčastnilo pravidelných nebo občasných 

setkání občanských iniciativ, nestátních neziskových organizací a fyzických osob 

celkem 25 428 návštěvníků, což je o 2 381 více než v roce 2012. Tento nárůst svědčí 

o tom, že je pro liberecké organizace pronájem místností pro jejich činnost velmi 

výhodný, díky přiměřenému nájmu si mohou organizace dovolit svoji setkávací 

činnost rozšířit a tak se jejich klubových aktivit zúčastňuje i více členů. 
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Obrázek 1 Klubovna č. 1 Obrázek 2 Klubovna č. 2 

Obrázek 3 Klubovna č. 3 Obrázek 4 Klubovna č. 4 

Obrázek 5 Počítačová učebna Obrázek 6 Kuchyňka 
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Obrázek 7 Zrcadlový sál Obrázek 8 Zkušebna 

 

2.1.2 Kopírování 

Kontakt nabízí zájemcům kopírování dokumentů na kvalitním kopírovacím stroji 

CANON, tato služba je zpoplatněna podle ceníku schváleného zřizovatelem. V roce 

2013 bylo kopírováno 2 667 listů formátu A4. 

 

Výnosy za kopírování v roce 2013 činily 4 000,-Kč 
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2.2 PROVOZOVÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ 

2.2.1 Koordinační činnost zaměřená na podporu seniorů, zejména jejich 

volnočasových a zájmových aktivit. 

Stáří není trest, stáří je etapa života - je zřejmé, že stále rostoucí počet lidí v Evropě 
prožívá a bude prožívat aktivní část osobního života ve stáří, obecně označovaného 
poslední fází přirozeného průběhu lidského života. Senioři jsou vysoce různorodá 
skupina jak po stránce věkové, tak i po stránce fyzických a psychických schopností. 
Dožívání se vyššího věku je komplexní proces, který se promítá do života jednotlivců, 
ale i do života celé společnosti a zahrnuje mnoho oblastí. Aby byl zajištěn určitý 
stupeň kvality života ve stáří, je potřeba se zaměřit na dvě základní oblasti – zdraví  
a celoživotní vzdělávání. 
Prezentace práce Kontaktu široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů 
v pohledu na život libereckých seniorů. Hlavním cílem Kontaktu je přispět ke změně 
postojů společnosti k seniorům, zlepšit jejich přístup k informacím, vzdělávání  
a komunikaci a podpořit aktivní život seniorů. 
I v roce 2013 se zvýšil počet libereckých seniorů, kteří pravidelně tráví svůj volný čas 
jak v prostorách Centrálního klubu seniorů v Palachově ulici, tak v jednotlivých 
klubovnách, které jsou jim k dispozici v 5. patře budovy. Kontakt podporuje jednotlivé 
kluby při organizování a zajišťování aktivit pro ostatní seniory a zároveň také sám pro 
ně připravuje velké množství aktivit.  
 
 
Přehled velkých akcí pro seniory v roce 2013 konaných mimo sídlo organizace 

 

Celkem v roce 2013 Kontakt zorganizoval pro seniory 34 velkých akcí konaných 
mimo prostory Kontaktu, což je sice o 1 akci méně než v roce 2012, ale celkem  
se těchto akcí v roce 2013 zúčastnilo 3 491 seniorů, to je o 536 více než v roce 2012.  
 

 

Typ akce Počet akcí Počet účastníků 

Společenské 25 3 000 

Sportovní 7 427 

Vzdělávací 2 64 

CELKEM 34 3 491 
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Srovnání návštěvnosti akcí v letech 2012 a 2013
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Mezi největší společenské akce patřilo slavnostní představení v Divadle F. X. Šaldy 
operety „Veselá vdova“ (470 návštěvníků), kterým se Kontakt připojil jako každý rok 
k mediální kampani „Stop násilí na seniorech“, kterou v rámci ČR organizuje 
Občanské sdružení Život 90 u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech. 
Úspěšné bylo i představení „Loutky hledají talent“ v Naivním divadle  
(150 návštěvníků), Šibřinky v Radničním sklípku (150 návštěvníků, obr. 9)  
či Předjarní koncert kantora Michaela Fořta v obřadní síni liberecké radnice  
(110 návštěvníků). Nesmíme opomenout ani Říjen - měsíc seniorů, v rámci kterého 
Kontakt uspořádal 3 akce, a to koncert Václava Hudečka v Divadle F. X. Šaldy  
(470 návštěvníků), dále pak pořad „Povídání o životě“ s hercem Stanislavem 
Zindulkou v Experimentálním studiu (120 návštěvníků) a recitál Věry Martinové v sále 
Lidových sadů (320 návštěvníků), který se uskutečnil díky finanční podpoře 
společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. 

V roce 2013 se také uskutečnil zájezd na Farmu Vysoká (48 účastníků), kde si 
senioři mohli vyzkoušet jízdu na koni, dále výlet do Prahy do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a do budovy Úřadu vlády (50 účastníků) a poznávací výlet „Putování 
za historií opevnění v okolí Kořenova“ (36 účastníků, obr. 10).  
V rámci „Seniorského adventu“ se uskutečnily čtyři adventní koncerty, které navštívilo 
v obřadní síni liberecké radnice celkem 420 seniorů.  

Poslední akcí libereckých seniorů v roce 2013 byla tradiční Silvestrovská procházka 
kolem liberecké přehrady, které se zúčastnilo rekordních 64 seniorů. 
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Obrázek 9 Seniorské šibřinky Obrázek 10 Výlet do Kořenova 

 
Další velmi oblíbenou činností seniorů byly v roce 2013 sportovní a pohybové 
aktivity. 
V roce 2013 Kontakt uspořádal 7 velkých sportovních akcí mimo prostory Kontaktu, 
kterých se zúčastnilo 427 seniorů, což je o 41 více než v roce 2012. 
Mezi nejúspěšnější patřil turnaj „Liberecká kuželka“ v měsíci únoru (55 hráčů)  
a turnaj v kuželkách „O pohár Kontaktu“ v měsíci dubnu za účasti jabloneckých  
a frýdlantských seniorů (130 hráčů).  
V měsíci květnu proběhl úspěšně první ročník „Kloboukového turnaje“ v minigolfu  
(56 hráčů, obr. 11).   
Třetí ročník turnaje v pétanque (66 hráčů) se uskutečnil v  červnu a pozvání na něj 
přijala družstva Jablonce nad Nisou a Frýdlantu.  
Čtvrtý ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár ředitele DPMLJ“ (10 hráčů) proběhl 
v měsíci červnu v Tipsport aréně. 
Velmi úspěšný byl VI. ročník „Seniorské míle“ (100 závodníků, obr. 12), také této 
sportovní akce se zúčastnili senioři z Jablonce nad Nisou a z Frýdlantu.  
 

Obrázek 11 Kloboukový turnaj v minigolfu Obrázek 12 Seniorská míle 
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Mezi sportovními aktivitami, které Kontakt seniorům nabízí, je třeba také zmínit 
několik aktivit, které se svým charakterem nedají zařadit do konkrétní sportovní 
kategorie, pro seniory však znamenají pravidelné sportovní vyžití a zvyšování jejich 
fyzické kondice.  
Od září do října mohli senioři poprvé pravidelně trénovat pétanque v prostorách 
venkovní zahrady za objektem sídla organizace, tuto možnost využilo 39 hráčů.  
V roce 2013 opět senioři docházeli za zvýhodněných finančních podmínek  
na pravidelné tréninky kuželek do kuželny v Tipsport aréně. V roce 2013 tuto 
možnost využilo 666 hráčů, včetně seniorů z DPS, kteří měli pro své tréninky 
k dispozici vždy jednu hrací dráhu.  
V Tipsport aréně senioři také trénovali stolní tenis, těchto tréninků se v roce 2013 
zúčastnilo celkem 1 626 hráčů.  

Mezi nabídku pravidelného sportování je třeba zařadit turistické vycházky, které 
představují velmi šetrnou zátěž pro seniory, i přes svou relativní nenáročnost však 
mají v udržování fyzické kondice obrovský význam. Tyto vycházky probíhaly po celý 
rok jednou týdně pod patronací seniorského klubu „Parta z Vesce“, trasy vedly 
nejrůznějšími místy Liberce, vždy v dosahu MHD. V roce 2013 se jich zúčastnilo  
950 seniorů, což je o 260 osob více jak v roce 2012. 
 

2.2.1 Klubová a setkávací činnost seniorů 

 

Centrální klub seniorů 

Jednu z řady možností, jak aktivně trávit svůj volný čas, nabízí Centrální klub 
seniorů, který je určen pro širokou seniorskou veřejnost. Klub se nachází se  
v samotném centru města Liberec v Palachově ulici naproti OC Plaza, 
v bezprostředním dosahu městské hromadné dopravy, což je ze strany seniorů  
a zdravotně znevýhodněných osob velmi pozitivně vnímáno. Centrální klub seniorů je 
otevřený a všem seniorům bezplatně přístupný. 
Provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 17.00 hodin, v pátek od 10.00  
do 14.00 hodin. 
Velkou zásluhu na příjemném prostředí mají vkusně a útulně vybavené místnosti  
s bezbariérovým přístupem, včetně toalety pro vozíčkáře (obr. 13, 14, 15, 16). 
Senioři zde mohou využívat audiovizuální techniku (DVD, televize, videopřehrávač, 
hifi systém), přečíst si denní tisk, je jim k dispozici menší knihovna, kde si mohou 
vypůjčit knižní beletrii, různé časopisy, CD a DVD nosiče a videokazety. Kromě toho 
si mohou zapůjčit a zahrát různé společenské deskové i karetní hry nebo využít 
zdarma masážní křeslo. 
Příjemné prostředí klubu doplňuje i řada obrazů s fotografiemi z uskutečněných akcí, 
fotografie jsou vždy 1 x ročně aktualizovány, aby si návštěvníci mohli připomenout 
sportovní, společenské a vzdělávací akce, které pro ně Kontakt během celého roku 
uspořádal.  
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Návštěvníci klubu si mohou také uvařit kávu nebo čaj, či zakoupit nápoje z automatu. 
 

Obrázek 13 Klubovna č. 1 Obrázek 14 Klubovna č. 2 

Obrázek 15 Počítačová pracovna Obrázek 16 Klubovna č. 3 

 
 
Důležitým zájmem každého stárnoucího člověka je společenská atmosféra, a tu 
mohou senioři najít v tomto klubu při setkávání se svými vrstevníky např. při návštěvě 
programů, které pro ně Kontakt každý měsíc pečlivě připravuje, nebo se jen setkávat 
se svými přáteli. Snahou Kontaktu je zapojovat jednotlivce do kolektivu a pomoci jim 
plnohodnotně využívat jejich volný čas. Odráží se to i na zvýšeném zájmu ze strany 
seniorů, neboť v roce 2013 navštívilo Centrální klub celkem 7 035 návštěvníků, což 
je o 677 více než v roce 2012. Z tohoto počtu bylo 5 625 žen (4 985 v roce 2012)  
a 1 410 mužů (1 373 v roce 2012). 
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Srovnání návštěvnosti pravidelných aktivit v Centrálním klubu seniorů v letech 2012 
a 2013 
 

Typ aktivity 
Počet  

návštěvníků 
v roce 2012 

Počet 
návštěvníků  
v roce 2013 

Nárůst/pokles
návštěvnosti 

+/- 

Informace o klubu 537 726 189

Posezení s přáteli 2 965 3 195 230

Práce na PC 964 1 029 65

Herní odpoledne 853 968 115

Hudební odpoledne 654 679 25

Klub Šikovných rukou 172 294 122

Besedy o významných osobnostech 213 144 -69

Celkem počet návštěvníků 6 358 7 035 677
 

Z tabulky je zřejmé, že byl zaznamenán nárůst ve všech nabízených aktivitách  
pro seniory, k mírnému poklesu počtu návštěvníků došlo pouze u besed  
o významných osobnostech. 
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Senioři během roku využívali možnosti zdarma pracovat na počítačích v počítačové 
pracovně, kde měli k dispozici pět plně vybavených počítačovými stanic s připojením 
na internet. Zde si mohli přečíst novinky z domova i ze světa nebo si mohli 
procvičovat vědomosti získané v počítačových kurzech.  
 
Senioři také zdarma využívali masážní křeslo, této možnosti využilo 402 návštěvníků.  
 
 
Přehled jednorázových akcí pro seniory konaných v Kontaktu v roce 2013 

 
V roce 2013 se ve všech prostorách Kontaktu uskutečnilo 52 jednorázových 
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, což je o 4 více než v roce 2012. 
Těchto akcí se zúčastnilo 1 275 návštěvníků, to je o 215 více než v roce 2012. 
 

Typ akce Počet akcí Počet účastníků 

Společenské 37 880 

Sportovní 4 113 

Vzdělávací 11 282 

CELKEM 52 1 275 
 
 
Mezi úspěšné společenské akce patřil nový pořad „Cestománie aneb prstem  
po mapě“ (92 návštěvníků, obr. 18), „Den seniorského humoru“ (29 návštěvníků),  
a „Máj – lásky čas“ s hercem Divadla F. X. Šaldy Ladislavem Duškem  
(34 návštěvníků, obr. 17). 
Stálé oblibě se těšila Divadelní kavárna Niny Vaňkové, ve které mohli milovníci 
hudby jednou měsíčně zhlédnout představení světové hudební tvorby doplněné 
odborným výkladem (367 návštěvníků). 
 

Obrázek 17 „Máj - lásky čas" Obrázek 18 „Cestománie“ 
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Mezi úspěšné sportovní akce patřily 4 turnaje v šipkách, kterých se zúčastnilo  
113 hráčů. 
 
Senioři také využívali možnost pravidelného relaxačního cvičení (obr. 20) v sále 
v suterénu budovy. Během roku 2013 toto cvičení, které bylo realizováno díky 
finanční podpoře Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2013, absolvovalo  
2 640 cvičenců, což je nárůst o 199 cvičenců proti roku 2012. V průběhu roku se 
jedna z cvičitelek zúčastnila školení a získala průkaz cvičitelky seniorů. Informace, 
které na školení získala, předala na interním semináři i ostatním pracovnicím 
Kontaktu. Ke konci roku 2013v Kontaktu působilo celkem 6 cvičitelek, které se  
při cvičení střídaly, navíc byla sjednocena metodika cvičení se seniory, která vychází 
z nejnovějších cvičebních trendů s přihlédnutím k fyzickým možnostem seniorů.  
Pro tanečně nadané seniorky probíhalo po celý rok pravidelné cvičení v rytmu hudby 
„Pohybem pro radost“ (obr. 19), kterého se zúčastnilo 422 cvičenek, proti roku 2012 
je to nárůst o 102 cvičenců. Také v tomto oblíbeném cvičení se rozšířil počet 
cvičitelek ze dvou na tři. 
 

Obrázek 19 „Pohybem pro radost" Obrázek 20 Lehké relaxační cvičení 

 
 
Kluby seniorů 

Kontakt umožňuje seniorům, kteří se chtějí aktivně scházet při svých klubových 
činnostech, využívat zdarma klubové místnosti, které jsou jim k dispozici v 5. patře 
budovy. Kluby navštěvují stálí návštěvníci a scházejí se pravidelně jednou týdně  
po dobu deseti měsíců ke společným posezením, na kterých si plánují své další 
akce, jako jsou výlety, exkurze, různé besedy nebo se setkávají při oslavách 
narozenin. Dále přicházejí senioři, kteří se účastní pouze přednášek nebo akcí, které 
jsou pro širší veřejnost.  
Věkové rozmezí členů těchto klubů je od 60 do 92 let. 
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Seznam klubů seniorů při Kontaktu: 

Klub seniorů „Tolerance“ se schází pravidelně každou středu v prostorách 
Kontaktu. Do aktivit tohoto klubu se zapojuje 35 stálých členů a v jejich programu se 
objevují hlavně společenské a sportovní akce. Oblíbené jsou různé tuzemské  
i zahraniční zájezdy, které pro seniory pomáhá tento klub organizovat. Členové klubu 
jsou pravidelnými návštěvníky i jiných akcí, které se v Kontaktu uskutečňují. Vedoucí 
klubu získala čestné uznání „Dobrá duše“ a byla navržená na titul „Senior roku 
2013“. 
Klub seniorů „Parta z Vesce“ velmi úspěšně pokračuje již 21. rokem ve své činnosti. 
Je složen převážně z veseckých seniorů a v roce 2012 se začal pravidelně jednou 
týdně scházet v klubovně Kontaktu. Klubová činnost 21 členů je zaměřena hlavně  
na přednášky a besedy z oblasti historie, literatury, hudby i zeměpisu. Členové klubu 
pomáhají při organizování aktivit i pro ostatní seniory v Kontaktu, jako jsou pravidelné 
úterní vycházky po Liberci či besedy o významných osobnostech. I když řadě členů 
je již přes 80 let, rádi se zúčastňují i sportovních a společenských akcí Kontaktu. Dva 
členové klubu získali čestné uznání „Dobrá duše“ a vedoucí klubu byla navržena  
na titul „Senior roku 2013“. 
Klub seniorů „Nisa“ má 120 členů a klubová setkání probíhají jednou týdně vždy  
ve dvou skupinách. Hlavní náplní klubových setkání je osvěta, kultura, zábava, výlety 
a v neposlední řadě i jazykové kurzy němčiny a angličtiny. Pro Kontakt připravují 
členové tohoto klubu přednášky na různá témata.  
Klub seniorů „APM“ je evidován ve Svazu důchodců České republiky. Dá se říci,  
že počtem 60 registrovaných seniorů patří mezi větší kluby, které se od roku 2009 
scházejí v Kontaktu. Členové klubu jsou rozděleni do dvou skupin a schází se 
dvakrát měsíčně, v jejich aktivitách najdeme hlavně sportovní vyžití. Klub je 
garantem tréninků i turnaje v kuželkách, který se řadí mezi největší sportovní akce, 
pořádané Kontaktem. Mezi další aktivity patří výlety a exkurze po celé České 
republice. Vedoucí klubu získala čestné uznání ocenění „Dobrá duše“. 
Klub seniorů „Pod střechou“ je s počtem 51 členů dalším větším klubem, který se 
schází pravidelně každé pondělí v prostorách Kontaktu. V jejich aktivitách najdeme 
kulturní, společenské i sportovní akce, kterých se členové rádi zúčastňují.  
Pro seniorskou veřejnost připravují ve spolupráci s Kontaktem největší společenskou 
akci Seniorské Šibřinky. Členky tohoto klubu založily taneční kroužek, ve kterém se 
věnují českému salonnímu tanci Česká beseda, se kterým vystupovaly na různých 
společenských akcích nejen v Liberci, např. při oslavách 150. výročí založení České 
besedy. Vedoucí klubu získala čestné uznání „Dobrá duše“ a byla navržená na titul 
„Senior roku 2013“. 
Klub seniorů „Pohoda“ se schází po celý rok pravidelně jednou týdně a v roce 2013 
měl již 75 členů. Aktivitou tohoto klubu je sportovní vyžití a hlavně organizace 
sobotních výletů po Libereckém kraji nejen pro své členy, ale pro širokou seniorskou 
veřejnost. Zúčastňují se také různých sportovních turnajů, které pro seniory Kontakt 
připravuje. Vedoucí klubu získal čestné uznání „Dobrá duše“ a byl navržený na titul 
„Senior roku 2013“. 
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Klub seniorů „Opera“ byl založen v roce 2010 a má celkem 51 členů. O členství 
v tomto klubu je tak velký zájem, že již nové členy bude klub přijímat pouze 
v případě, že některý ze seniorů klub opustí. Pravidelně se schází každý týden  
a hlavní činností jsou besedy k operám a operetám v tzv. Divadelní kavárně 
v prostorách Kontaktu. Jednou za měsíc organizuje tento klub veřejnou Divadelní 
kavárnu i pro širokou seniorskou veřejnost, zájezdy do Národního divadla v Praze, 
zájezd na benefiční představení na hradu Grabštejně či besedy o hudbě v domech 
s pečovatelskou službou. V únoru klub zorganizoval již 3. ročník předjarního koncertu 
v obřadní síni a je i patronem pěveckého sboru Matylda a Tylda. Vedoucí klubu 
získala čestné uznání „Dobrá duše“ a byla společně se členkou klubu navržená  
na titul „Senior roku 2013“. 
Klub seniorů „Elán“ je co do počtu 12 členů malým klubem. Členky tohoto klubu se 
schází pravidelně jednou týdně při klubovém setkání. Čtyřikrát za rok organizují  
ve spolupráci s Kontaktem turnaj v šipkách pro ostatní seniory a aktivně se účastní 
programů ostatních klubů. Vedoucí klubu získala čestné uznání „Dobrá duše“ a byla 
navržená na titul „Senior roku 2013“. 
Klub seniorů „Radost“ má 14 členů a jednou týdně probíhá klubové setkání. Členky 
organizují ve spolupráci s Kontaktem turnaj v pétanque a jsou garantem pořadu  
„Den seniorského humoru“, který připravují pro ostatní seniory. Mezi ostatní aktivity 
klubu patří výlety a exkurze. Vedoucí klubu získala čestné uznání „Dobrá duše“  
a byla navržená na titul „Senior roku 2013“. 
Klub seniorů „Šikovné ruce“ má 15 stálých členek, které se schází dvakrát  
do měsíce v Centrálním klubu seniorů. Z kapacitních důvodů již tento klub nemůže 
přijímat nové členy. Členky klubu se zaměřují na různé ruční práce, které pak rády 
vystavují v prostorách Kontaktu, podílí se na velikonoční či adventní výzdobě 
jednotlivých kluboven a hlavně si předávají zkušenosti ze svých domácností. 
Vedoucí klubu získala prestižní ocenění „Dobrá duše“ a členka klubu byla navržená 
na titul „Senior roku 2013“. 
První liberecký spolek paní a dívek vznikl v roce 2008 a má v současné době  
25 členek. Sešlost spolku probíhá jednou měsíčně v Centrálním klubu seniorů  
a jednou za čtvrt roku se schází v kavárně Centrum. Do aktivit spolku patří různé 
výlety, setkání s významnými osobnostmi či ukázky gastronomických specialit. 
V roce 2013 zorganizovaly členky tohoto spolku poprvé Jiřinkovou slavnost. Na konci 
roku spolek tradičně vyhlásil a zorganizoval soutěž o Nejlepší cukroví a pomáhal 
vařit ve spolupráci s Kontaktem dýňovou polévku. Záslužná je i adopce na dálku, kde 
členky spolku finančně podporují ve studiu dívku z Bangladéše. Vedoucí klubu 
získala prestižní ocenění „Dobrá duše“. 
Klub seniorů „Bývalá Hlávkova“ je délkou trvání nejstarší v Liberci, schází se 
jednou týdně v klubovně Kontaktu a má 10 členek. Věková hranice členek je  
nad 80 let, seniorky se schází pouze na těchto klubových setkáních, aby si mohly 
popovídat a seznámit se s novinkami uplynulého týdne.  
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Klub seniorů „Jeřáb“ má 50 členů a schází se vždy první středu v měsíci. Náplní 
činnosti tohoto klubu je pravidelné cvičení, výlety, rekondiční pobyty a zajímavé 
přednášky.  
 

Obrázek 21 Klub „Pohoda" Obrázek 22 Klub „Jeřáb" 

 

Ke konci roku 2013 při Kontaktu pracovalo 13 seniorských klubů, jejichž pravidelných 
klubových akcí se zúčastnilo celkem 13 459 návštěvníků, což je o 798 více než 
v roce 2012. 

 
 

Srovnání počtu návštěvníků klubů seniorů 
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Kluby seniorů v domech s pečovatelskou službou v Liberci 
 
Kontakt nezapomíná ani na seniory žijící v domech s pečovatelskou službou (DPS), 
pro které připravuje zajímavou činnost a aktivizační programy přímo v klubech těchto 
domů. 

Kluby jsou zřízeny v DPS Krejčího (obr. 23), DPS Burianova (obr. 25, 26) a DPS 
Borový vrch (obr. 24). Jednotlivé kluby jsou vybaveny audiovizuální technikou 
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(televize, DVD), počítači s možností připojení na internet a jsou zde k dispozici 
masážní křesla, která mohou senioři bezplatně využít k rehabilitaci. 

 

Obrázek 23 Klubovna Krejčího Obrázek 24 Klubovna Borový vrch 

Obrázek 25 Klubovna Burianova 1. patro Obrázek 26 Klubovna Burianova přízemí 

 
V roce 2013 se v DPS uskutečnilo 72 společenských, sportovních a vzdělávacích 
akcí, kterých se zúčastnilo 1 267 návštěvníků.  
 
Přehled velkých akcí pro seniory v DPS v roce 2013 
 

Typ akce Počet akcí Počet účastníků 

Společenské 50 938 

Sportovní 13 155 

Vzdělávací 9 174 

CELKEM 72 1 267 
 

 

Mezi nejúspěšnější společenské akce v DPS patřily koncerty seniorského 
pěveckého sboru Matylda a Tylda (132 návštěvníků), zpívání dětí ze ZUŠ Jabloňová 
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(85 návštěvníků), Maškarní veselice (103 návštěvníků, obr. 29), letní grilování  
(117 návštěvníků) a pořad „Cestománie – Zanzibar“ (67 návštěvníků).  
 
Úspěšné sportovní akce byly turnaj v minigolfu (30 účastníků) nebo turnaj v ruských 
kuželkách (55 účastníků, obr. 27).  
 

Obrázek 27 Turnaj v ruských kuželkách Obrázek 28 Klubová činnost 

Obrázek 29 Maškarní veselice Obrázek 30 Klubová činnost 

 
Kromě výše uvedených akcí po celý rok v klubech DPS probíhala také pravidelná 
klubová činnost (obr. 28, 30), pro kterou byly zpracovávány měsíční programy. 
Klubová činnost probíhala pod vedením klubových vedoucích a byla hlavně 
zaměřena na trénování paměti, relaxační cvičení, vzdělávací, cestopisné a kulturní 
pořady a výtvarné práce, během roku se klubových posezení zúčastnilo  
2 569 návštěvníků.  
 
Celkem se všech aktivit pro seniory v DPS, které organizoval Kontakt, zúčastnilo 
3 836 návštěvníků. 
 
Senioři v DPS Burianova a Krejčího si také během roku sami organizovali (mimo 
akce zajišťované Kontaktem) činnost v klubech dle vlastních zájmů. Tyto zájmové 
kluby vedli samotní senioři a věnovali se v nich vaření, ručním pracím, vedli dámský 
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nebo pánský klub, čítárnu či pěvecký kroužek. Při těchto aktivitách si senioři 
předávali informace a rozvíjeli vzájemnou výměnu zkušeností a podporovali tím svoji 
duševní a fyzickou kondici.  
 
Rada starších 
Rada starších vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán ředitele Kontaktu  
pro otázky týkající se života libereckých seniorů. Rada měla v roce 2013 celkem  
12 členů a scházela se jednou měsíčně na jednáních, na kterých projednávala 
materiály, obsahující náměty a připomínky z řad libereckých seniorů. Dále se 
podílela na plánování a přípravě budoucích akcí, které Kontakt pak realizoval, nebo 
které pořádaly samotné Kluby seniorů. Zápisy z jednání Rady starších byly 
pravidelně distribuovány do jednotlivých Klubů seniorů a také zveřejňovány  
na webových stránkách Kontaktu. 
 
Složení Rady starších: 

 1 zástupce za Svaz důchodců České republiky 
 1 zástupce za seniory žijící v DPS 
 9 zástupců Klubů seniorů v Liberci  
 1 zástupce za neorganizované seniory žijící v Liberci 

 

2.2.2 Organizování přednášek odborníků za účelem osvěty a celoživotního 

vzdělávání 

Funkční zdatnost seniorů a zdravím podmíněná kvalita jejich života jsou pozitivně 
ovlivnitelné několikerým způsobem. Mezi ně patří i psychologická oblast, která 
spočívá v poskytování informací a účasti na aktivizačních programech, získávání 
informací a poznatků, včetně sociálně-psychologického výcviku a trénování 
duševních schopností.  
Mezi oblíbené aktivizační a vzdělávací programy pro seniory patřily především 
počítačové kurzy a kurzy trénování paměti.  
Velký počet zájemců o počítačové kurzy (obr. 32) nadále převyšuje možnosti 
Kontaktu. Ke konci roku 2013 bylo evidováno na 145 přihlášených zájemců i přesto, 
že Kontakt rozšířil výuku již do třech souběžných kurzů, aby mohl zajistit počítačovou 
gramotnost pro co největší počet seniorů. V roce 2013 se uskutečnilo 10 kurzů výuky 
PC pod vedením zkušených lektorů, z toho 7 kurzů bylo pro začátečníky a 3 kurzy 
byly pro pokročilé, celkem se jich zúčastnilo 100 seniorů. Každý kurz je 10 týdenní, 
s 20 hodinami výuky.  
 
V roce 2013 se uskutečnilo 6 kurzů trénování paměti (obr. 31), z toho 3 kurzy  
pro začátečníky a 3 kurzy pro pokročilé. Kurz trénování paměti je 10 týdenní,  
s 10 hodinami výuky a vede ho zkušená a certifikovaná lektorka. Celkem tyto kurzy 
v roce 2013 absolvovalo 60 seniorů. 
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Obrázek 31 Kurz trénování paměti Obrázek 32 Kurz obsluhy počítačů 

 
Další oblíbenou vzdělávací aktivitou seniorů byly besedy o významných 
osobnostech, které probíhaly jednou měsíčně kromě období letních prázdnin. Tyto 
besedy zajišťoval klub seniorů „Parta z Vesce“ a zúčastnilo se jich 144 návštěvníků.  
 
V roce 2013 se v rámci vzdělávacích akcí uskutečnilo 5 přednášek se zdravotnickou 
tématikou – Fibromyalgie, Artróza jako zdroj chronické bolesti, Inkontinence u žen, 
Využití přírodních možností a přednáška ČČK. Celkem se přednášek zúčastnilo  
141 návštěvníků. 
 

Velmi úspěšné bylo i motivační setkání s lektorem na téma „Jak si udržet dobrou 
náladu navzdory přicházející zimě“, kterého se zúčastnilo 46 návštěvníků.  
Na jednotlivých DPS i v zasedací místnosti liberecké radnice se uskutečnila 
přednáška „Jak se vyznat v síti finančních nástrah“, která byla realizována  
ve spolupráci s Českým svazem spotřebitelů a sdružením dTest a senioři se na něm 
dozvěděli, jak postupovat, když se dostanou z nejrůznějších důvodů do finančních 
problémů. Celkem se těchto přednášek zúčastnilo 64 návštěvníků.  
Přednášku „Seniorský notýsek“, kterou organizoval Odbor prevence kriminality 
Městské policie Liberec, navštívilo 52 seniorů.  
Ve druhé polovině roku proběhl kurz výtvarných technik, kterého se pod odborným 
vedením studentky PF TUL zúčastnilo 10 zájemců. 
V říjnu se uskutečnila přednáška „Jak se bránit nekalým praktikám při předváděcím, 
podomním a pouličním prodeji“, kterou Kontakt připravil ve spolupráci se sdružením 
dTest, Europe Direct Liberec a Eurocentrem Liberec. Přednáška souvisela 
s celorepublikovou kampaní proti „Šmejdům“, zúčastnilo se jí 44 návštěvníků. 
V listopadu byly na základě požadavků seniorů nově otevřeny dva kurzy výuky 
angličtiny pro začátečníky, do kterých se přihlásilo 20 zájemců, tyto kurzy budou 
zakončeny v roce 2014. 
 

Vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnilo 661 seniorů. 
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Zhodnocení návštěvnosti aktivit pro seniory 
 
Celkem se aktivit pro seniory v prostorách Kontaktu zúčastnilo 26 041 návštěvníků 
(proti roku 2012 nárůst o 3 730 návštěvníků). 
 
Počet návštěvníků všech aktivit, které Kontakt v průběhu roku pro seniory připravil 
nebo umožnil jejich realizaci, tj. počet návštěvníků akcí v prostorách Kontaktu i mimo 
ně (včetně DPS), činí 36 604, což je o 6 201 více než v roce 2012.  

Srovnání návštěvnosti akcí v letech 2012 a 2013
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Z grafu je zřejmé, že ve všech aktivitách pro liberecké seniory, tj. aktivitách 

v Centrálním klubu seniorů, v prostorách Kontaktu i ve všech, které jakýmkoliv 

způsobem Kontakt libereckým seniorům nabídnul, je zaznamenáván stálý nárůst 

počtu návštěvníků. Tento fakt potvrzuje, že úloha organizace je v životě libereckých 

seniorů zcela nezastupitelná. 

 

Náklady na činnost a provozování klubů seniorů v roce 2013 činily 1 164 102,-Kč 

 

2.3 KLUBOVÁ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST PRO ZDRAVOTNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÉ 

Klub zdravotně znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka. (Klub libereckých kamarádů) 

začal působit při Kontaktu v dubnu 2013. Jeho vedení se ujala bývalá pedagožka 

Hana Hrušková, která má bohatou pedagogickou praxi a také osobní zkušenosti se 

specifickými potřebami zdravotně znevýhodněných mladých lidí. Klub byl založen  

na základě potřeby zdravotně znevýhodněných osob starších 18 let společně se 
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scházet a věnovat se klubové činnosti. Jejich možnosti vzájemného setkávání jsou 

ovlivněné různým druhem handicapu, a proto hledali vyhovující zázemí pro svoji 

činnost. Protože Kontakt má v 5. patře budovy k dispozici bezbariérové prostory, 

dostupné výtahem a velkou klubovnu, ve které se mohou vozíčkáři bez problémů 

pohybovat, bylo rozhodnuto, že klub K.Li.Ka. bude dalším klubem, který se bude 

moci bezplatně scházet ke své činnosti v Kontaktu.  

V klubu se každý čtvrtek scházelo 10 až 15 zdravotně znevýhodněných osob, 

vozíčkářů, tělesně i duševně postižených. Schůzky probíhaly v pozdních odpoledních 

hodinách, protože někteří členové klubu chodili do zaměstnání nebo museli během 

dne navštěvovat různá zdravotnická nebo rehabilitační zařízení. 

Činnost klubu se řídila měsíčním programem, který si členové sami sestavovali, tento 

program byl zveřejňován na webových stránkách Kontaktu. Rozsah aktivit byl i přes 

zdravotní omezení členů klubu velmi různorodý, zahrnoval společenské i vzdělávací 

akce, výlety nebo společné oslavy narozenin. 

V rámci klubových setkání členové absolvovali řadu zajímavých besed zaměřených 

na problematiku zdravotně znevýhodněných lidí, např.: Beseda o sociálním 

poradenství s vedoucí Oddělení sociálních činností SML (obr. 34), Turistické cesty 

pro vozíčkáře, Beseda s Městskou policií Liberec o bezpečnostních prvcích pro 

zdravotně znevýhodněné. 

Členové klubu také pravidelně navštěvovali divadelní představení v Malém divadle, 

které je pro ně vzhledem k bezbariérovosti jediným vhodným divadlem, zúčastnili se 

také v září oslav Dnů evropského dědictví v Liberci. 

Kontakt ve spolupráci s Bílými tygry Liberec pro členy klubu a pro další zdravotně 

znevýhodněné občany Liberce před koncem roku zorganizoval výlet do Kryštofova 

údolí (obr. 33) do Muzea betlémů. Díky fyzické pomoci mladých hokejistů měli  

i vozíčkáři možnost prohlédnout si v předvánočním čase nádherné betlémy, staré 

hračky a vánoční ozdoby, poslechnout si odbíjení orloje a prohlédnout si vyřezávaný 

betlém s figurami v životní velikosti. V závěru této akce si účastníci výletu mohli 

pohovořit s hokejisty a získat od nich autogramy.  

Členové klubu se v rámci svých možností také věnovali různým rukodělným 

činnostem – vyzdobili si klubovnu, vyráběli dárky pro své blízké, malovali barvami  

na obličej, pracovali s hlínou nebo s přírodninami. Tyto výtvarné činnosti, při kterých 
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si členové klubu dle svých možností zlepšovali jemnou motoriku rukou a trénovali 

trpělivost a smysl pro detaily, podpořilo SML z fondu zdraví částkou 6.000,-Kč. 

 

Obrázek 33 Výlet v Kryštofově údolí Obrázek 34 Beseda v klubu 

 

Náklady na činnost zdravotně znevýhodněných v roce 2013 činily 7 010,-Kč 

 

 

2.4 PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ U PŘÍSLUŠNÍKŮ ETNIK, 

NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A CIZINCŮ 

2.4.1 Koordinační, informační a vzdělávací činnost 

Jednou z hlavních činností Kontaktu je poskytovat služby, které předcházejí 

sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel, především národnostních menšin, 

příslušníků etnik a cizinců.  

Kontakt pořádal akce, které představovaly národnostní menšiny majoritní 

společnosti, a také se věnoval volnočasovým programům určeným dětem 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku 6 až 15 let, žijícím na území 

Liberce. Nabídka volnočasových aktivit pro děti sloužila jako prevence sociálně 

patologických jevů, kterými jsou tyto děti nejvíce ohroženy. Zapojeny do nich byly 

především děti romské komunity. 
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Rada pro národnostní menšiny 

Rada pro národnostní menšiny vznikla v roce 2008 jako stálý poradní a iniciativní 

orgán ředitele Kontaktu pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich 

příslušníků na území města Liberce. V rámci potřeby systémově napomáhala 

integraci národnostních menšin, v občanském životě zabezpečovala informovanost 

všech komunit navzájem. Rada pro národnostní menšiny se scházela  

na pravidelných jednáních, ze kterých byly pořizovány zápisy a tyto zápisy byly 

zveřejňovány na webových stránkách Kontaktu a byly předávány všem zúčastněným 

stranám. Informace o plánovaných akcích pro národnostní menšiny byly také 

zasílány médiím. Zástupci médií se několika akcí během roku zúčastnili, jejich 

prostřednictvím se obyvatelé Liberce dozvěděli více o životě národnostních menšin 

v Liberci. Ke konci roku 2013 měla Rada pro národnostní menšiny 9 stálých členů. 

Složení Rady pro národnostní menšiny:  

 1 zástupce Svazu Němců 

 1 zástupce Židovské obce 

 1 zástupce neziskového sektoru 

 1 zástupce ukrajinské komunity 

 1 zástupce vietnamské komunity 

 1 zástupce romské komunity 

 1 zástupce rusky hovořících komunit 

 1 zástupce arabské komunity 

 1 zástupce Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj 

 

Organizování akcí pro národnostní menšiny 

V roce 2013 uspořádal Kontakt 5 velkých akcí pro národnostní menšiny. Největší 

akcí roku byl ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Liberecký 

kraj 2. ročník letního festivalu národnostních menšin a cizinců „Liberec - jedno město 

pro všechny“, mezi další velké akce patřila „Snídaně národností“, oslavy 

Mezinárodního dne Romů, Mezinárodní turnaj v malé kopané a České Velikonoce. 
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Celkem se akcí pro národnostní menšiny v roce 2013 zúčastnilo 1 740 návštěvníků, 

což je o 350 více než v roce 2012. 

 

Srovnání návštěvnosti akcí v letech 2012 a 2013
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Přehled akcí pro národnostní menšiny v roce 2013 

 

České Velikonoce  

Akce byla určena dětem národnostních menšin a cizinců žijících na území města 

Liberce a jejím cílem bylo představit dětem velikonoční tradice země, ve které 

dočasně nebo již natrvalo pobývají. Děti se seznámily s jedním z nejvýznamnějších 

svátků v roce, s jeho historií a s lidovými zvyky, které se k tomuto dni váží.  

Ve výtvarné dílně si vyzkoušely zdobit vajíčka, učily se plést pomlázku, vyráběly 

velikonoční dekorace. Svoje výtvory si děti odnesly domů na památku. S dětmi přišli  

i jejich rodiče, kteří společně s dětmi tvořili a s ostatními se podělili o tradiční oslavu 

Velikonoc ve své rodné zemi (obr. 38). 

 

Mezinárodní den Romů  

Uskutečnil se v dubnu, poprvé v historii konání se přemístil z prostor Kontaktu  

do větších prostor zasedací místnosti liberecké radnice. Na akci si 80 návštěvníků 

převážně romské národnosti připomnělo romské tradice a zvyky. V rámci kulturního 

programu vystoupil kroužek tradičních romských tanců – Amare Čhave. Romská 
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spisovatelka Irena Eliášová přečetla krátké ukázky ze svých knih. Návštěvníci akce 

měli také možnost ochutnat tradiční romské jídlo – cibulový bramborový salát  

a masové karbanátky. Romského dne (obr. 35) se zúčastnili i novináři z několika 

regionálních novin, kteří z akce napsali reportáž. 

 

Snídaně národností  

V červnu se v zasedací místnosti liberecké radnice uskutečnila již počtvrté Snídaně 

národností (obr. 36), které se zúčastnilo 60 návštěvníků. Tato akce je tradičně velmi 

navštěvovaná nejen příslušníky národnostních menšin žijících na území města 

Liberce, ale zúčastňují se jí také zástupci různých libereckých organizací. Cílem akce 

bylo představit tradiční českou snídani národnostním menšinám a cizincům žijícím  

na území města Liberce a vytvořit tak vhodné prostředí k vzájemnému dialogu. 

Zástupci národnostních menšin prezentovali také svoji „národní snídani“. Snídaně 

národností se v roce 2013 zúčastnili zástupci 10 národností (Romové, Ukrajinci, 

Gruzínci, Kalmykové, Vietnamci, Arméni, Rusové, Uzbekové, Němci a Mongolové)  

a hosté z Egypta a Pákistánu. O kulturní zážitek se postaraly děti z dětského 

folklorního souboru Jizerka a kroužku tradičních romských tanců Amare Čhave.  

Na akci byl přítomen i štáb televize RTM, který natočil reportáž pro regionální vysílání 

České televize.  

 

Letní festival národnostních menšin „Liberec - jedno město pro všechny“ 

Koncem srpna se na náměstí před libereckou radnicí uskutečnil 2. ročník festivalu 

národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny“ (obr. 37). Cílem akce 

bylo představit tradice, zvyky a kulturu národnostních menšin žijících v Liberci. 

Návštěvníci festivalu ochutnali tradiční národní speciality, shlédli zajímavá hudební, 

taneční a dramatická vystoupení, kterými se prezentovaly jednotlivé národnostní 

menšiny. Během celého odpoledne navštívilo festival na 1500 návštěvníků. Akce se 

zúčastnilo 11 národnostních menšin (Arméni, Rusové, Kalmykové, Ukrajinci, 

Vietnamci, Romové, Mongolové, Uzbekové, Čečenci, Gruzínci, Židé). Festival 

zakončilo hudební vystoupení liberecké skupiny Tres Udos pod širým nebem.  
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Mezinárodní turnaj v malé kopané 

V listopadu se uskutečnil 3. ročník Mezinárodního turnaje v malé kopané  

pro příslušníky národnostních menšin a cizinců. Kromě týmů národnostních menšin 

hrály také týmy Policie ČR, Krajské vědecké knihovny a Kontaktu. Turnaj se 

uskutečnil v Tipsport aréně, zúčastnilo se ho 7 týmů, vítězem turnaje se stal tým 

Policie ČR.  

Obrázek 35 Romský den Obrázek 36 Snídaně národností 

Obrázek 37 Festival národnostních menšin	 Obrázek 38 České Velikonoce	

Monitoring problematických lokalit v Liberci 

Během roku Kontakt monitoroval situaci v 15 sociálně problematických lokalitách 

města Liberce, tj. sídliště Dobiášova a lokality ulic Zhořelecká, Chrastavská, Krejčího, 

Palachova, Riegrova, Jablonecká, Maršíkova, Ruprechtická, Vojanova, U Kolory, 

Perštýn, Mlýnská, Tř. Dr. M. Horákové a ubytovna Rosa. 

Na základě podnětů vysílal specialistku pro práci s romskou mládeží a dětmi  

do terénu ke zjištění skutečnosti. Na základě dobrých vztahů a dlouholetých 

zkušeností se dařilo situaci mapovat a v mnoha případech i citlivým jednáním zlepšit. 
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Monitoring byl prováděn jednou týdně po dobu čtyř hodin, byly z něj pořizovány 

zápisy. Od září nebyl monitoring prováděn pro dlouhodobou pracovní neschopnost 

specialistky pro práci s romskou mládeží a dětmi. Celkem bylo v roce 2013 do konce 

srpna provedeno 16 návštěv v 15 lokalitách.  

Kontaktní práce v rodinách formou besed 

V rámci preventivní činnosti bylo do konce srpna uskutečněno 6 besed. Témata byla 

vybírána na základě požadavku rodin a byla volena s ohledem na jejich momentální 

situaci. Besedy se uskutečňovaly jedenkrát měsíčně a předcházel jim monitoring 

dané lokality. Besed se zúčastnilo mnohdy více rodin zároveň, byly přítomny také 

děti. V jejich průběhu byla rodinám nabídnuta pomoc při řešení jejich problémů 

prostřednictvím oddělení sociálních činností SML a dětem byla nabídnuta možnost 

docházet do některého z volnočasových kroužků, které Kontakt pro děti organizuje.   

V rámci besed v rodinách byla rodičům dětí předávána informace o možnosti 

zapojení jejich dětí do projektu „Prázdniny ve městě 2013“. Počet besed v rodinách 

byl v roce 2013 menší než v roce 2012 (7 besed), zde je ale třeba brát v úvahu,  

že v roce 2013 byla pracovnice od září v dlouhodobé pracovní neschopnosti  

a proces besed v rodinách tak byl zastaven. 

Počet besed v rodinách podle témat

1

2

1

1

1

Jak správně hospodařit

Jak nespadnout do pasti

Aktivita versus
hyperaktivita dětí

Jak pečovat o dítě

Jak trávit volný čas o
prázdninách

 

2.4.2 Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Kontakt po celý rok nabízel libereckým dětem a mládeži ve věku 6 až 15 let 

volnočasové aktivity, kterými mohly smysluplně naplnit svůj volný čas. Dětem  
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ze sociálně znevýhodněného prostředí byly aktivity poskytovány zcela zdarma, 

protože pro špatnou sociální situaci rodiny jsou pro děti různé volnočasové kroužky 

jinak nedostupné. Pomocí těchto aktivit dochází k prevenci sociálně patologických 

jevů, kterými jsou tyto děti nejvíce ohroženy.  

ČESKÝ JAZYK – v roce 2013 bylo doučováno celkem 6 dětí. Specialistka pro práci 

s romskou mládeží a dětmi docházela za dětmi do jejich rodinného prostředí, kde se 

jim věnovala v rozsahu 6 hodin týdně. V rámci doučování probíhala příprava 

na vyučování a také procvičování probírané látky.  

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK – děti si na něm osvojily základní počítačové dovednosti 

v práci s programem Word, Excel a Internet. Kroužek probíhal v rozsahu 2 hodin 

týdně a navštěvovalo ho 24 dětí (obr. 39). 

TANEČNÍ KROUŽEK HIP - HOP – tréninky probíhaly 2 hodiny každou sobotu a děti 

na něm rozvíjely svoje přirozené taneční nadání. V průběhu roku kroužek 

navštěvovalo 30 dětí. 

AMARE ČHAVE – kroužek tradičních romských tanců podporoval pohybovou aktivitu 

pro zachování tradic a kultury komunity. Probíhal o víkendu 3 hodiny týdně a v roce 

2013 ho navštěvovalo 57 dětí. 

DOVEDNÉ RUCE – kroužek podporující dětskou tvořivost a zručnost. V rámci 

kroužku si děti mohly vyzkoušet zajímavé výtvarné a tvořivé techniky. Kroužek 

probíhal po dobu 2 hodin týdně. Celkem v průběhu školního roku navštěvovalo 

kroužek 35 dětí (obr. 40). 

VÝTVARNÝ KROUŽEK – je kroužek, který vznikl v průběhu roku a je určený menším 

školním dětem, které rády kreslí. Kroužek probíhal týdně 2 hodiny pod vedením 

zkušené lektorky. Během roku kroužek navštěvovalo 15 dětí. 

KARATE – je také kroužek, který vznikl v průběhu roku. Děti v něm mají možnost 

dozvědět se něco o sebeobraně a základy sebeobrany se také naučit. Tréninky 

probíhaly 2 hodiny týdně pod vedením zkušeného trenéra. Kroužek v průběhu roku 

navštěvovalo 25 dětí. 

BREAK DANCE – jednalo se o pohybový kroužek, který navštěvovali převážně 

chlapci. Probíhal 2 hodiny týdně a jeho činnost byla ukončena v dubnu z důvodu 

rozvázání smluvního vztahu s lektorem volnočasové aktivity. Kroužek v průběhu roku 

navštěvovalo 10 dětí. 
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Obrázek 39 Počítačový kroužek Obrázek 40 Kroužek Dovedné ruce 

 
 

V roce 2013 se prostřednictvím volnočasových kroužků aktivizovalo celkem 202 dětí, 

což je o 34 více než v roce 2012. Pokles zájmu ze strany dětí byl zaznamenán  

u počítačového kroužku (-14), zřejmě proto, že na školách nebo v rodinách mají děti 

k dispozici více počítačů a nemusejí proto za počítači docházet mimo školu nebo 

mimo domov. Velké oblibě se těšily pohybové aktivity, které byly stále hojně 

navštěvované. V průběhu roku se zvýšila nabídka volnočasových aktivit pro děti  

o dva nové kroužky, kroužek karate a výtvarný kroužek, na celkový počet sedm 

kroužků. Rozšířilo se tím spektrum aktivit, které se projevilo v nárůstu počtu dětí, 

které do kroužků docházely.  

Prázdniny ve městě 

Kontakt připravil díky finanční podpoře Fondu prevence Statutárního města Liberce  

a Nadace Škola hrou již počtvrté příměstský tábor „Prázdniny ve městě“, který dětem 

ze sociálně znevýhodněného prostředí dal možnost prožít krásné prázdniny. 

Příměstský tábor byl určen dětem ve věku 6 až 15 let, které žijí v lokalitě sídliště 

Rochlice II. a ulice Krajní a Krejčího, ve kterých má město Liberec byty pro sociálně 

znevýhodněné občany. Do projektu se zapojily také děti cizinců žijících v Liberci, 

konkrétně děti z uzbecké a ukrajinské komunity. Projekt „Prázdniny ve městě“ byl 

realizován v průběhu celých letních prázdnin, každé pondělí, středu a pátek  

na sídlišti Rochlice, které se stalo základnou, ze které se děti vypravovaly  

na zajímavé výlety nebo se zvolený program odehrával přímo na sídlišti na nově 

zrekonstruovaném hřišti.  
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Pracovníci Komunitního střediska Kontakt připravili v rámci tábora zajímavé 

sportovní, výtvarné, kulturní a vzdělávací aktivity. Děti měly možnost navštívit  

např. ZOO Liberec, Hrad a zámek Frýdlant, Dinopark, Plavecký bazén, iQpark, 

Ekocentrum Divizna při ZOO Liberec, rozhlednu Výšina a také Ještěd (obr. 41, 42, 

43, 44). V rámci sportovních aktivit děti hrály pétanque, šipky, vybíjenou a další 

sportovní hry. Během výtvarných činností tvořily z různých materiálů a pomocí 

nejrůznějších výtvarných technik. V průběhu prázdnin byly děti také motivovány 

formou nejrůznějších soutěží o ceny. 

Cílem projektu bylo dětem zprostředkovat činnosti, které by jinak nemohly z důvodu 

špatné finanční situace rodiny absolvovat. Ukázat jim, že i vzdělávání může být 

zábavné a také u nich podporovat správný denní režim a základy hygieny. Děti se 

učily se pracovat v týmu, být ohleduplní k ostatním, ale také uvědomovat si vlastní 

hodnotu, učily se toleranci a respektování odlišností ostatních.  

Na projektu spolupracovala také Městská policie Liberec, která pro děti připravila 

odpoledne zaměřené na prevenci kriminality a základy první pomoci. V rámci tábora 

měly děti možnost strávit celý den na Dopravním hřišti za účasti strážníků Městské 

policie.  

Celkem Komunitní středisko Kontakt v průběhu letních prázdnin aktivizovalo 67 dětí 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 

Obrázek 41 Děti na Výšině Obrázek 42 Děti na dopravním hřišti 
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Obrázek 43 Výlet na Ještěd Obrázek 44 Děti v iQparku 
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Zhodnocení návštěvnosti akcí pro národnostní menšiny a cizince 

Celkem se všech akcí pro příslušníky národnostních menšin v roce 2013 zúčastnilo  

2 009 osob, což je proti roku 2012 nárůst o 451 osob.  

 
 

2.5 DOBROVOLNICTVÍ A KOMUNITNÍ AKTIVITY 

2.5.1 Dobrovolnické programy v rámci místní komunity 

Dobrovolnické centrum AMIKUS má za sebou čtvrtý rok činnosti, ve kterém úspěšně 

realizovalo programy Dítě, Senior a Handicap. V programu Dítě spolupracovalo  

DC s Dětským centrem Sluníčko Liberec, p. o., program Senior byl realizován  

ve spolupráci s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. a s Domovem  

pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., program Handicap byl realizován  

ve spolupráci s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.  

Ve druhé polovině roku se začaly připravovat nové dobrovolnické programy 

Průvodce, Handicap - Kamarád, Handicap - Dítě a Sídliště.  

Pro realizaci programu Průvodce byla navázána spolupráce se Statutárním městem 

Liberec, odborem sportu, kultury a cestovního ruchu. Dobrovolníci se budou podílet 

jako průvodci na realizaci vybraných akcí, které Liberec organizuje pro veřejnost 

(Dny otevřených dveří na radnici, Dny evropského dědictví, Oslavy Ještědu) nebo 

budou působit jako průvodci po připravovaných městských prohlídkových trasách.  

Pro realizaci programů Handicap – Kamarád a Handicap - Dítě byla nabídnuta 

spolupráce Jedličkovu ústavu Liberec, p. o. a po osobním jednání s vedením ústavu 

byly podniknuty další kroky k realizaci těchto programů v následujícím roce.  

Ve druhé polovině roku byla také nabídnuta spolupráce klubu zdravotně 

znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka., který se schází ke své pravidelné činnosti  

v prostorách Kontaktu. Dobrovolníci budou pomáhat klubu se zajišťováním klubových 

akcí, zejména budou jeho členy doprovázet na vybrané akce. 

Náklady na činnost národnostních menšin v roce 2013 činily 832 069,-Kč 
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Zhodnocení činnosti Dobrovolnického centra AMIKUS 

V rámci zajišťování všech činností Dobrovolnického centra AMIKUS proběhlo celkem 

883 jednání s dobrovolníky a 272 jednání se spolupracujícími organizacemi. 

Z celkového počtu jednání se uskutečnilo 123 osobních jednání koordinátorky  

pro dobrovolnictví s dobrovolníky (pravidelná setkání v Kontaktu, setkání  

na supervizích, návštěvy u klientů) a 39 osobních jednání koordinátorky  

pro dobrovolnictví se zástupci přijímajících organizací (jednání v Kontaktu, jednání 

v přijímající organizaci, úvodní návštěvy u nových klientů). Zbývající jednání 

s dobrovolníky a přijímacími organizacemi byla uskutečňována telefonicky nebo 

písemně.  

 

Během roku byl Kontakt osloven 21 zájemci o dobrovolnickou činnost. Z nich pozvala 

koordinátorka 14 ke krátkému osobnímu rozhovoru (8 zájemců nesplňovalo 

požadavek věku nad 18 let nebo se ukázalo, že měli o dobrovolnictví jiné představy). 

Během rozhovoru byli zájemci seznámeni s dobrovolnickými programy  

a s požadavky kladenými na dobrovolníky. Z těchto zájemců koordinátorka pozvala 

ke vstupnímu pohovoru 8 zájemců a z nich vytipovala 2 jako vhodné  

pro dobrovolnickou činnost. Tito zájemci absolvovali psychologické testy u externí 

psycholožky, která je doporučila pro dobrovolnickou činnost. Následně byly se 

zájemci uzavřeny Dohody o dobrovolnické činnosti v programu Senior. 

V průběhu roku se dobrovolníci scházeli s koordinátorkou pro dobrovolnictví 

na pravidelných pracovních setkáních, kromě těchto setkání dobrovolníci také 

absolvovali 3 supervize, na kterých měli možnost rozebrat s externím supervizorem 

svoji práci s klienty.  

V srpnu přijali dobrovolníci, zástupci přijímajících organizací i zástupci Kontaktu 

pozvání externího supervizora na neformální setkání (obr. 47), které bylo nepracovní 

s cílem odměnit všechny, kteří jsou zapojeni do procesu dobrovolnictví.  

V průběhu roku se dostalo Dobrovolnickému centru AMIKUS významného ocenění 

činnosti díky úspěchu dobrovolníků nominovaných do projektů celostátního významu 

„Dobrá duše“ a „Křesadlo 2013“.  

V prvním ročníku projektu „Dobrá duše“, jehož partnery bylo Ministerstvo práce  

a sociálních věcí ČR, HARTMANN - RICO a. s., Gerontologické centrum v Praze 8  
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a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, získala dobrovolnice za svoji práci 

Čestné uznání. Cílem tohoto projektu bylo vyhledat aktivní seniory, kteří rádi 

poskytují pomoc těm, jež jsou sami, nebo nemají dostatečné rodinné zázemí.  

Před koncem roku získal jeden dobrovolník za svoji mnohostrannou dobrovolnickou 

činnost prestižní cenu „Křesadlo 2013“. Tento projekt má v Libereckém kraji 

několikaletou tradici, cenu získává šest dobrovolníků, které vybírá odborná komise 

ze všech v kraji nominovaných uchazečů. 

Obě ceny jsou úspěchem nejen oceněných dobrovolníků, ale jsou i uznáním práce 

všech dobrovolníků Dobrovolnického centra AMIKUS. 

Poděkování za celoroční obětavou činnost si dobrovolníci vyslechli na vánočním 

přátelském setkání s vedením Kontaktu a se zástupci přijímajících organizací. 

Zhodnocení jednotlivých programů 

Ve všech programech odpracovali dobrovolníci v roce 2013 celkem 650 hodin, což je 

o 390 méně než v roce 2012. Tento pokles počtu odpracovaných hodin byl způsoben 

především dlouhou čekací dobou na přidělení dítěte v Dětském centru Sluníčko, 

dalším důvodem je značná nemocnost nejen klientů, ale i dobrovolníků, v neposlední 

řadě se na poklesu podílí i větší pracovní vytíženost dobrovolníků. Během roku 2013 

právě z důvodů pracovního zaneprázdnění, změny zaměstnání nebo stěhování 

několik dobrovolníků ukončilo svoji činnost. 

Ke konci roku tak bylo v Dobrovolnickém centru AMIKUS zapojeno 17 dobrovolníků, 

což je sice o 5 méně než v roce 2012, ale všichni dobrovolníci byli aktivní, měli svého 

klienta, kterému pravidelně věnovali svůj volný čas.  

Program Dítě 

V programu Dítě v roce 2013 pracovalo 10 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli 

do Dětského centra Sluníčko (obr. 46), ve kterém se věnovali vždy jednomu dítěti. 

Smyslem tohoto systému bylo doplnit kolektivní výchovnou péči o individuální styk 

dítěte s jemu známou dospělou osobou. Tento systém v mnoha případech usnadnil 

dítěti přechod z ústavní výchovy do následné péče. V roce 2013 se podařilo některé 

z dětí, ke kterým dobrovolníci docházeli, umístit do rodin. Protože přidělení dalšího 

dítěte dobrovolníkovi je velmi náročný a zdlouhavý proces, nemohli někteří 
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dobrovolníci i několik měsíců vykonávat svoji činnost. V průběhu roku ukončily dvě 

dobrovolnice svoji činnost z důvodu pracovní vytíženosti nebo odstěhování z Liberce.  

V programu Dítě odpracovali dobrovolníci v roce 2013 celkem 253 hodin. 

Program Senior 

Klienti byli vybíráni ve spolupráci se sociálními pracovníky Centra zdravotní a sociální 

péče Liberec, p. o. a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.  

V programu Senior pracovalo 12 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli ke starším 

osamělým klientům do jejich domácností v domech s pečovatelskou službou i mimo 

ně nebo do Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. (obr. 45). Zde působili 

jako společníci seniorů, se kterými trávili jejich volný čas společně dohodnutými 

aktivitami. V průběhu roku dva dobrovolníci ukončili svoji činnost.  

V programu Senior odpracovali v roce 2013 dobrovolníci celkem 373 hodin. 

 

Program Handicap 

V programu Handicap pracovaly v první polovině roku 2 dobrovolnice, z nichž jedna 

pravidelně docházela k mladé těžce handicapované dívce a druhá dobrovolnice se 

příležitostně věnovala dvěma těžce handicapovaným bratrům jako doprovod  

na kulturní akce, které organizoval Kontakt mimo DPS. Ve druhé polovině roku 

odešla jedna dobrovolnice na mateřskou dovolenou, po dobu které se rozhodla 

přerušit svoji dobrovolnickou činnost. 

V programu Handicap odpracovali v roce 2013 dobrovolníci celkem 24 hodin. 
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Srovnání počtu odpracovaných hodin v programech 
v letech 2010 až 2013
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Ostatní aktivity dobrovolníků 

Dobrovolníci mimo své programy také pomáhali při akcích organizovaných 

Kontaktem, jako byla Velikonoční dílna (obr. 48) pro děti národnostních menšin nebo 

doprovody seniorů a handicapovaných občanů na kulturní akce pořádané 

Kontaktem. 

Dobrovolníci se významně podíleli na zdárném průběhu 3. ročníku Průvodu 

dobrovolníků, během něhož rozšířili povědomí liberecké veřejnosti o smyslu 

dobrovolnictví.  

Obrázek 45 Dobrovolnice s klientkou Obrázek 46 Dobrovolnice s dítětem 
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Obrázek 47 Společné setkání Obrázek 48 Pomoc dobrovolnice při akci 

 

Náklady na dobrovolnickou činnost v roce 2013 činily 204 837,-Kč 
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3 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

3.1 ROZDĚLENÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ NA HLAVNÍ A 

DOPLŇKOVOU ČINNOST V ROCE 2013 

 

Účet Název 
Hlavní 

činnost 

v tis. Kč 

Doplňková 

činnost 

v tis. Kč 

CELKEM 

v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu 303 303

502 Spotřeba energie 116 116

503 Spotřeba jiných neskladových dodávek 195 195

504 Prodané zboží 0 0

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0

507 Aktivace oběžného majetku 0 0

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0

511 Opravy a udržování 70 70

512 Cestovné 10 10

513 Náklady na reprezentaci 5 5

518 Ostatní služby 1175 1175

521 Mzdové náklady 2222 2222

524 Zákonné sociální pojištění 741 741

525 Jiné sociální pojištění 0 0

527 Zákonné sociální náklady 21 21

528 Jiné sociální náklady 10 10

531 Daň silniční 0 0

532 Daň z nemovitostí 0 0

538 Jiné daně a poplatky 0 0

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0

542 Jiné pokuty a penále 0 0

544 Prodaný materiál 0 0

547 Manka a škody 0 0

549 Ostatní náklady z činnosti 27 27

551 Odpisy DHM a DNM 0 0

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

554 Prodané pozemky 0 0

555 Tvorba a zúčtování rezerv 0 0
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Účet Název 
Hlavní 

činnost 

v tis. Kč 

Doplňková 

činnost 

v tis. Kč 

CELKEM 

v tis. Kč 

556 Tvorba zákonných opravných položek 0 0

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 32 32

562 Úroky 0 0

563 Kurzové ztráty 0 0

569 Ostatní finanční náklady 0 0

591 Daň z příjmů 0 0

NÁKLADY CELKEM 4927 4927

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0

602 Výnosy z prodeje služeb 77 77

603 Výnosy z pronájmu 117 117

604 Výnosy za prodané zboží 0 0

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0

641,2 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0 0

643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0

644-647 Výnosy z prodeje materiálu, DHM 0 0

648 Čerpání fondů 105 105

649 Ostatní výnosy z činnosti 26 26

662 Úroky 0 0

663 Kurzové zisky 0 0

669 Ostatní finanční výnosy 0 0

VÝNOSY CELKEM 325 325
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3.2 POROVNÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROKY 2012 A 2013 

 

Účet Název 

Skutečnost

2012 

v tis. Kč 

Plán 

2013 

v tis. Kč

Skutečnost 

2013 

v tis. Kč 

Plnění 

plánu 

(%) 

Skutečnost

12/13 

(%) 

501 Spotřeba materiálu 346 303 303 100,00 87,60

502,3 Spotřeba energie a jiných nesklad. dodávek 244 311 311 100,00 127,50

504 Prodané zboží 0 0 0 0,00 0,00

506,7 Aktivace dlouhodobého a oběžného materiálu 0 0 0 0,00 0,00

508 Aktivace stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0,00 0,00

Celkem seskupení 50 590 614 614 100,00 104,10

511 Opravy a udržování 45 70 70 100,00 155,60

512 Cestovné 5 10 10 100,00 200,00

513 Náklady na reprezentaci 5 5 5 100,00 100,00

518 Ostatní služby 1260 1175 1175 100,00 93,30

Celkem seskupení 51 1315 1260 1260 100,00 95,80

521 Mzdové náklady 2461 2222 2222 100,00 90,30

524 Zákonné sociální pojištění 815 741 741 100,00 90,90

525 Jiné sociální pojištění 0 0 0 0,00 0,00

527 Zákonné sociální náklady 23 21 21 100,00 91,30

528 Jiné sociální náklady 10 10 10 100,00 100,00

Celkem seskupení 52 3309 2994 2994 100,00 90,50

531 Daň silniční 0 0 0 0,00 0,00

538 Jiné daně a poplatky 3 0 0 0,00 0,00

Celkem seskupení 53 3 0 0 0,00 0,00

541,2 Pokuty, penále a úroky z prodlení 0 0 0 0,00 0,00

544 Prodaný materiál 0 0 0 0,00 0,00

547 Manka a škody 1 0 0 0,00 0,00

549 Ostatní náklady z činnosti 27 27 27 100,00 100,00

Celkem seskupení 54 28 27 27 100,00 96,40

551 Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 0,00 0,00

552-4 Prodaný DHM a DNM + pozemky 0 0 0 0,00 0,00

Celkem 551-554 0 0 0 0,00 0,00

555,6 
Tvorba a zúčtování rezerv a opravných
položek 

0 0 0 0,00 0,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 0 0 0,00 0,00

558 Náklady z DDHM 55 32 32 100,00 58,20

Celkem 555-558 55 32 32 100,00 58,20

562 Úroky 0 0 0 0,00 0,00
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Účet Název 

Skutečnost

2012 

v tis. Kč 

Plán 

2013 

v tis. Kč

Skutečnost 

2013 

v tis. Kč 

Plnění 

plánu 

(%) 

Skutečnost

12/13 

(%) 

563 Kurzové ztráty 0 0 0 0,00 0,00

564,9 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0,00 0,00

Celkem seskupení 56 0 0 0 0,00 0,00

591 Daň z příjmů 0 0 0 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 5300 4927 4927 100,00 93,00

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 0,00 0,00

602 Výnosy z prodeje služeb 65 77 77 100,00 118,50

603 Výnosy z pronájmu 103 117 117 100,00 113,60

604 Výnosy z prodaného zboží 0 0 0 0,00 0,00

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0,00 0,00

648 Čerpání fondů 122 105 105 100,00 86,10

641-7, 
649 

Ostatní výnosy z činnosti 34 26 26 100,00 76,50

662-9 Finanční výnosy 0 0 0 0,00 0,00

VLASTNÍ VÝNOSY celkem 324 325 325 100,00 100,30

671 
Výnosy vybraných ústředních vládních 
institucí z transferů 

0 0 0 0,00 0,00

672 Příspěvek na odpisy 0 0 0 0,00 0,00

672 Příspěvek na provoz 4900 4557 4557 100,00 93,00

672 Účelové příspěvky a dotace 76 45 45 100,00 59,20

PŘÍSPĚVKY A DOTACE celkem  4976 4602 4602 100,00 92,50

VÝNOSY včetně dotací celkem 5300 4927 4927 100,00 93,00

Hospodářský výsledek +/- 0 0 0 

3.3 ZAMĚSTNANCI, MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 

Čerpání mzdových prostředků 

Položka 
Řádek
číslo 

2012 
(Kč) 

2013
(Kč) 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 9 7

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 2 294 525 2 122 961

Čerpání fondu odměn na mzdy 3 0 0

Ostatní osobní náklady celkem 4 
Odměny za dohody konané mimo pracovní poměr 5 142 014 99 517

Odstupné 6 24 462 0

Příp. jiné ostatní osobní náklady 7 0 0

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč 

bez FO 8 25 500 25 273

včetně FO 9 25 500 25 273

Zákonné zdravotní pojistné – nákladové 10 215 792 196 145

Zákonné pojištění na sociální zabezpečení – nákladové 11 599 439 544 843

Povinný příděl do FKSP (2 %) 12 22 950 21 235
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Usměrňování prostředků na platy (nařízení vlády č. 447/2000 Sb.) – rok 2013 
 

Ukazatel 
stanoven 
v tis. Kč 

skutečnost 
v tis. Kč 

Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtové částky) 2379 2244

3.4 MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – FINANČNÍ FONDY 

  

Fond (v tis. Kč)   

odměn 
kulturních a 
sociálních 
potřeb 

rezervní investiční celkem 

Stav k 1. 1. 2013 0 41 31 0 72 

Tvorba fondu 0 21 0 0 21 

Čerpání fondu 0 14 0 0 14 

Stav k 31. 12. 2013 0 48 31 0 79 

Návrh přídělů fondům z HV r. 2013 0 X 0 X 0 

z hlavní činnosti 0 X 0 X 0 

z doplňkové činnosti 0 X 0 X 0 

Předpokládaný stav po přídělu 0 48 31 0 79 

3.5 TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 

  Stav investičního fondu k 1. 1. 2013 0 

Tvorba odpisy r. 2013 0 

  zůstatková cena prodaného majetku 0 

  investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 

  investiční příspěvky ze státních fondů 0 

  výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0 

  investiční dary a příspěvky od jiných subjektů 0 

  posílení investičního fondu z rezervního fondu (po schválení zřizovatelem) 0 

  příp. jiný zdroj 0 

Čerpání na pořízení investic 0 

  jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 0 

  odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financování investic apod.) 0 

  příp. jiné čerpání 0 

  Stav investičního fondu k 31. 12. 2013 0 
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Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 31 138 

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2012 0 

  finanční dary 0 

  příp. jiný zdroj 0 

Čerpání: další rozvoj své činnosti 0 

  úhrada ztráty minulých let 0 

  časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0 

  úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně 0 

  posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) 0 

  na projekty zajišťované z poskytnutých grantů 0 

  příp. jiné čerpání 0 

  Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 31 138 

3.6 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ 

Dotace 
rozpočet 

(Kč) 

skutečné 
čerpání 

(Kč) 

rozdíl 
(Kč) 

odvod 
(Kč) 

FINANČNÍ DARY 

Apoštolská církev 7 196 7 196 0 0

.A.S.A. Liberec, s. r. o. 60 000 60 000 0 0

Johnson Controls 19 795,20 19 795,20 0 0

DOTACE 

Nadace Škola hrou  3 000 3000 0 0

KÚLK  9 600 9 600 0 0

KÚLK  4 746 4 746 0 0

SML  25 025 25 025 0 0

SML  6 000 6 000 0 0

SML  24 000 24 000 0 0

SML 9 500 9 500 

PŘÍSPĚVKY 

Nadace Škola hrou  5 000 5 000 0 0

Nadace Škola hrou  5 000 5 000 0 0

Nadace Škola hrou (na rok 2014) 5 000 0 5 000 

CELKEM 183 862,20 178 862,20 5 000 0
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Finanční dary 

Apoštolská církev – dar ve výši 7 196,- Kč na pořízení sukní a klobouků  

pro seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda. 

.A.S.A. Liberec, s. r. o. – dar ve výši 60 000,- Kč na koncerty v rámci Října – měsíce 

seniorů 

Johnson Controls – dar ve výši 19 795,20 Kč na realizaci 2. ročníku Festivalu 

národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny“ 

 

Dotace 

KÚLK – resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, Podprogram 3.2 - Podpora 

preventivních a léčebných projektů, dotace ve výši 4 746,- Kč na realizaci projektu 

„Relaxační cvičení pro seniory k udržení jejich dobré fyzické a psychické kondice“,  

KÚLK – resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, Podprogram 3.2 - Podpora 

preventivních a léčebných projektů, dotace ve výši 9 600,- Kč na realizaci projektu 

„Zdravé stárnutí libereckých seniorů podporou jejich pravidelného sportování“. 

SML fond prevence – dotace ve výši 25 025,- Kč na realizaci projektu „Prázdniny  

ve městě“ – příměstského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  

a pro děti národnostních menšin ve městě. 

SML fond zdraví - dotace ve výši 6 000,- Kč na podporu činnosti klubu zdravotně 

znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka. 

SML – dotace ve výši 24 000,- Kč na zhotovení tiskové předlohy skript počítačových 

kurzů pro seniory. 

SML – dotace ve výši 9 500,- Kč na realizaci akce České Velikonoce 2013 

Nadace Škola hrou – dotace ve výši 3 000,- Kč na realizaci projektu „Prázdniny  

ve městě“ 
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Příspěvky 

Nadace Škola hrou – příspěvek ve výši 5 000,- Kč na realizaci projektu „Senioři 

komunikují“ – počítačové kurzy 

Nadace Škola hrou – příspěvek ve výši 5 000,- Kč na realizaci projektu 

„Volnočasové aktivity“ – zájmové kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

Nadace Škola hrou – příspěvek ve výši 5 000,- Kč na realizaci akce 3. ročník 

Festivalu národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny“, který se 

zrealizuje v roce 2014. 

 

Celkem v roce 2013 Kontakt získal finanční příspěvky ve výši 183 862,20 Kč. 

Získané finanční dary, dotace a příspěvky byly použity účelově, v souladu se 

smluvním ujednáním a byly řádně vyúčtovány donátorům. 

3.7 KOMENTÁŘE K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE 

Daň z příjmu právnických osob 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů bylo podáno v řádném termínu na Finanční úřad v Liberci. 

Daň silniční 

Auto se nepoužívá k doplňkové činnosti, nepodléhá silniční dani. 

Daň z nemovitostí 

Organizace není vlastníkem žádné nemovitosti. 

Daň darovací 

V roce 2013 organizace obdržela dary v celkové hodnotě 86 991,20 Kč. 

Organizace je osvobozena od daně darovací podle Zákona č. 357/1992 Sb.,  

§20 odst. 4. 
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4 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ČINNOSTI 

 

Rok 2013 mohu jednoduše nazvat rokem stabilním a klidným. Veškeré nezbytné 

kroky směřující k přizpůsobení činnosti finančním a personálním možnostem bylo 

nutno vykonat již o rok dříve, v roce 2013 došlo k jejich aplikaci a ověření si, zda byly 

účinné. 

Za velmi důležité považuji moment, že se nám podařilo zachovat rozsah všech 

poskytovaných služeb a činností a zastavil se tak trend omezování v důsledku 

klesajícího provozního příspěvku.  

V hlavních oblastech činností naší organizace došlo k nárůstu počtu návštěvníků 

o téměř 30%, s celkovou návštěvností bezmála 65 tisíc návštěvníků za rok, a to 

dokazuje za 7 let činnosti organizace její potřebnost. 

V oblasti práce se seniory se nám podařilo rozšířit o nové možnosti vzdělávání, 

Dobrovolnické centrum AMIKUS významným způsobem rozšířilo nabídku 

dobrovolnických programů a za velmi důležité považuji i zachování a rozšíření 

prázdninového projektu Prázdniny ve městě.  

Rád bych touto cestou poděkoval našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Liberec, 

za podporu při realizaci naší činnosti, členům Rady starších i Rady pro národnostní 

menšiny za aktivní práci, všem zaměstnancům naší organizace, kteří odvádějí 

profesionální, obětavý výkon a přispívají tak ke spokojenosti našich návštěvníků, 

dobrovolníkům, kteří nám svojí nezištnou činností pomáhají zvyšovat morální 

hodnotu naší společnosti a ostatním partnerům, bez jejichž pomoci by mnoho 

dobrého nemohlo být realizováno. 

 

 

V Liberci 17. dubna 2014 Michael Dufek 

 ředitel 
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Realizování akcí Kontaktu pro všechny cílové skupiny by nebylo možné bez pomoci, 

podpory a spoluúčasti subjektů, kterým za jejich podporu děkujeme:  

 

.A.S.A. Liberec, s. r. o. – finanční podpora akcí v rámci Října – měsíce seniorů 

Apoštolská církev – finanční příspěvek na zakoupení sukní a klobouků pěveckému 

sboru Matylda a Tylda, chvilky rozjímání v DPS 

Bílí tygři Liberec – pomoc vozíčkářům při výletě do Kryštofova údolí 

Botanická zahrada, p. o. – přednáška, volný vstup pro seniory  

Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj – spolupráce  

při realizaci akcí pro příslušníky národnostních menšin žijících na území města 

Liberec. 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – spolupráce při realizaci 

akcí pro seniory 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. - možnost bezplatného užívání 

prostor kluboven na jednotlivých DPS, pomoc při realizaci projektů 

Český červený kříž, oblastní spolek – zdravotnický dozor při realizaci projektů 

Dětský folklorní soubor Jizerka -  vystoupení v DPS 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o. - představení pro seniory 

Dobrovolníci z Dobrovolnického centra AMIKUS – pomoc při doprovodu 

zdravotně znevýhodněných občanů a seniorů na kulturně společenské akce 

Dobrovolníci z řad libereckých seniorů - přednášky, besedy, čtení, výlety  

a zpívání 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. – realizace turnaje  

ve stolním tenise, doprava na akce pro seniory 

Eurocentrum Liberec – podpora přednáškové činnosti pro seniory 

Europe Direct Liberec – podpora přednáškové činnosti pro seniory 

Ing. Jaroslav Čech – výpravy seniorů za poznáním 

iQpark Liberec – volný vstup na prohlídku expozic pro děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí 

Johnson Controls – finanční podpora 2. ročníku festivalu národnostních menšin 

„Liberec-jedno město pro všechny“ 
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Komunitní práce Liberec, o. p. s. - pomoc při realizaci projektů, úklid prostorů 

organizace 

Liberecký kraj - finanční podpora projektů „Relaxační cvičení pro seniory k udržení 

jejich dobré fyzické a psychické kondice“ a „Zdravé stárnutí libereckých seniorů 

podporou jejich pravidelného sportování“ 

Martin Chaloupka – volný vstup do Muzea betlémů 

Město Frýdlant, starosta města Ing. Dan Ramzer – spolupráce na realizaci akcí 

pro seniory 

Městská policie Liberec – přednášková činnost pro seniory 

Oblastní galerie Liberec, p. o. – prohlídka Starých lázní před dokončením jejich 

rekonstrukce  

Nadace Škola hrou – finanční podpora projektů pro seniory, děti a mládež 

Naivní divadlo Liberec, p. o. - představení pro seniory 

Policie České republiky - přednášková činnost, pomoc při realizaci projektů 

Poradna při finanční tísni – přednášky s finanční tématikou 

Statutární město Liberec - finanční zajištění provozu organizace, pomoc  

při realizaci projektů 

Sdružení českých spotřebitelů – přednášky s finanční tématikou 

Sdružení dTest – přednášky s finanční tématikou 

Volné liberecké vokální sdružení ROSEX – koncerty v DPS 

Zoologická zahrada, p. o. – zlevněné vstupy pro seniory do ZOO, přednášková 

činnost pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, akce pro seniory 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec – koncerty pro seniory 

MUDr. Vít Mairich, PhDr. Jan Šolc, Ludmila Nakagoshi, Ing. Farivari Sanei, 

PaedDr. Jiljí Novotný, Edvard Kožušník, Jan Turek, Alena Zachová, Dana 

Stříbrná – odborné přednášky 

David Torák, Vladimír Vráblík, Petra Břeňová, Dagmar Hajflerová, Marie 

Beňáková, Miroslav Tancoš, Alena Šuková, Lukáš Honzík – lektoři vzdělávacích 

kurzů a vedoucí volnočasových kroužků pro děti 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


