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Výroční zpráva za rok 2014

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

o zlepšení spolupráce mezi místní komunitou a místní infrastrukturou
o komunitní vzdělávání
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provozování galerie
o koordinační, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost
o výstavní činnost pro veřejnost
o vydavatelská a nakladatelská činnost pro veřejnost

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

prostory galerie „U Rytíře“ v budově liberecké radnice

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 personálním a organizačním změnám. Pracovní pozice
koordinátor pro integrační politiku, národnostní menšiny a seniory byla nahrazena
pracovní pozicí koordinátor pro seniory a zdravotně znevýhodněné a pracovní pozice
specialista pro práci s romskou mládeží a dětmi byla nahrazena pracovní pozicí
koordinátor pro národnostní menšiny, cizince, sociálně znevýhodněné děti a mládež.
U nových pozic byly vytvořeny popisy pracovních činností tak, aby zajišťovaly
všechny činnosti spojené s cílovou skupinou.

K 31. 12. 2014 v organizaci pracovalo na hlavní pracovní poměr 7 zaměstnanců.

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.
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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 458 článků z akcí a stránky navštívilo 17127 návštěvníků. Další
informace

o

činnosti

Kontaktu

byly

prezentovány

na

www.liberec.cz,

www.sedesatka.cz, www.dobrovolnik.cz, www.kraj-lbc.cz, 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. 2014
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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 a jedné stanice pro lektora (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 2014 Kontakt uzavřel s 63 subjekty celkem 101 smluv na užívání prostor.
V počtu subjektů to je o 12 více než v roce 2013, u počtu uzavřených smluv je nárůst
13 smluv oproti roku 2013.
Příjem za pronájem činil 169 375 Kč, což je o 52 375 Kč více než v roce 2013.
V prostorách Kontaktu se během roku 2014 zúčastnilo pravidelných nebo občasných
setkání občanských iniciativ, nestátních neziskových organizací a fyzických osob
celkem 29 849 návštěvníků, což je o 4 421 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 Cvičební sál

Obrázek 8 Zkušebna v suterénu

2.1.2 Kopírování
Kontakt nabízí zájemcům kopírování dokumentů na kvalitním kopírovacím stroji
CANON, tato služba je zpoplatněna podle ceníku schváleného zřizovatelem. V roce
2014 bylo kopírováno 2 515 listů formátu A4.
Výnosy za kopírování v roce 2014 činily 3 773,-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.
„Žít lépe a kvalitněji i v letech, která našemu životu byla dána a přidána“ – to je
základní pojetí stárnutí, které vychází z motta profesora PhDr. Jara Křivohlavého.
Stárnutí se nevyhneme, je fyziologickou součástí života lidí, zvířat, rostlin, tedy
postihuje všechny živé organismy. Změny, ke kterým dochází v procesu stárnutí
člověka, nastupují v různou dobu a s různou rychlostí. Zdravý životní styl
s pravidelnou pohybovou činností, správnou stravou a duševními aktivitami byl
potvrzen jako prevence nebo oddálení efektu stárnutí, i když nic nemůže proces
stárnutí zastavit.
Hlavním cílem Kontaktu je podporovat všechny aktivity, které vedou k prevenci,
k posílení zdraví a k prodlužování života seniorů, a tedy k zachování kvalitního
a smysluplného nezávislého života do co nejvyššího věku. Kontakt usiluje o změnu
postoje

společnosti

k seniorům,

o

zlepšení

jejich

přístupu

k informacím

a ke vzdělávání a podporuje jejich aktivní život.

Také v roce 2014 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, které pro ně zároveň
ve velkém množství připravuje.
Přehled velkých akcí pro seniory v roce 2014 konaných mimo sídlo Kontaktu
Typ akce
Společenské
Sportovní
CELKEM

Počet akcí
23
10
33

Počet účastníků
3 075
565
3 640

Celkem v roce 2014 Kontakt zorganizoval pro seniory 33 velkých akcí konaných
mimo prostory Kontaktu, kterých se zúčastnilo 3 640 návštěvníků. V roce 2013 se
uskutečnilo 32 velkých akcí s návštěvností 3 427 osob.
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
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Mezi největší společenské akce patřilo slavnostní představení v Divadle F. X. Šaldy
nazvané Árie z českých oper (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 Biblické příběhy v Naivním divadle (135 návštěvníků),
Šibřinky v Radničním sklípku (160 návštěvníků) či Předjarní koncert Anatolije Orla
v obřadní síni liberecké radnice (110 návštěvníků). Nesmíme opomenout ani Měsíc
seniorů, v rámci kterého Kontakt uspořádal 3 akce ve velkém sále Lidových sadů,
jednalo se o recitál Jaroslava Uhlíře (320 návštěvníků), benefici Ivanky Deváté
(170 návštěvníků) a koncert Petry Janů (350 návštěvníků). Tyto koncerty
se uskutečnily díky finanční podpoře společnosti .A.S A. Liberec, s. r. o.
V rámci Seniorského adventu se uskutečnily již tradičně čtyři adventní koncerty, které
navštívilo v obřadní síni liberecké radnice celkem 500 seniorů.
Kromě těchto akcí senioři navštívili farmu Vysoká u Chrastavy (41 účastníků)
a taneční zábavu v country stylu v Předláncích u Višňové (50 účastníků).
Za finanční podpory Statutárního města Liberce se uskutečnila exkurze do Ruční
papírny Papyrea ve Zdislavě (32 účastníků) a Svatováclavský koncert v kostele
sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích (26 účastníků).
Poslední akcí libereckých seniorů v roce 2014 byla tradiční Silvestrovská procházka
kolem liberecké přehrady, které se zúčastnil rekordní počet 85 seniorů.
Mezi nejúspěšnější sportovní akce patřil únorový turnaj Liberecká kuželka
(65 hráčů) a turnaj tří měst v kuželkách O pohár Kontaktu v dubnu (122 hráčů),
kterého se zúčastnila kromě libereckých družstev také čtyři družstva z Jablonce nad
Nisou a čtyři družstva z Frýdlantu.
V květnu proběhl již druhý ročník Kloboukového turnaje v minigolfu (70 hráčů).
Vyznavači stolního tenisu v červnu absolvovali v Home Credit Aréně pátý ročník
turnaje ve stolním tenise O pohár ředitele DPMLJ (18 hráčů).
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V červenci se uskutečnil historicky první ročník týdenního pobytového táboru
pro liberecké seniory. Ve sportovně rekreačním areálu Ráj Srbsko se ho zúčastnilo
50 seniorů. Pro účastníky, kteří byli rozděleni do 5 družstev, byla připravena
celotáborová hra s názvem „Cesta kolem světa“, která zahrnovala sportovní,
poznávací, vzdělávací a společenské aktivity (obr. 9 a 10).

Obrázek 9 Plnění úkolů na táboře

Obrázek 10 Turnaj v minigolfu

Úspěšný byl i VII. ročník Seniorské míle (120 závodníků), také této sportovní akce
se zúčastnili senioři z Jablonce nad Nisou, z Frýdlantu a z příhraniční oblasti
Německa, kteří byli zapojeni do projektu Activ Senior.
Turnaj tří měst v pétanque (40 hráčů) se uskutečnil v září v Jablonci nad Nisou opět
společně se seniory z Liberce a Frýdlantu.
V Turnaji tří měst v šipkách (80 hráčů) v Lidových sadech soutěžili liberečtí,
jablonečtí a frýdlantští senioři.

Od jara až do podzimu mohli senioři pravidelně trénovat pétanque v prostorách
venkovní zahrady a za zvýhodněných finančních podmínek mohli pravidelně
docházet do kuželny v Home Credit Aréně. V roce 2014 tuto možnost využilo
649 hráčů, včetně seniorů z DPS, kteří měli pro své tréninky vždy k dispozici jednu
hrací dráhu.
V Home Credit Aréně senioři také trénovali stolní tenis, možnosti tréninků využilo
v roce 2014 zúčastnilo celkem 1 824 hráčů, což představuje nárůst o 198 hráčů proti
roku 2013.
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
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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 2014 se jich zúčastnilo
1 110 seniorů, což je o 160 osob více jak v roce 2013.
2.2.2 Klubová a setkávací činnost seniorů
Centrální klub seniorů
Jednu z možností, jak aktivně trávit svůj volný čas, nabízí Centrální klub seniorů,
který je určen pro širokou seniorskou veřejnost. Klub se nachází v centru města
v Palachově ulici, je v bezprostředním dosahu městské hromadné dopravy, což je
ze strany seniorů a zdravotně znevýhodněných osob vnímáno velmi pozitivně.
Jedná o otevřený a všem seniorům přístupný klub. 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
a bezbariérový přístup, včetně toalety pro vozíčkáře. Senioři mohou v klubu využívat
audiovizuální techniku (DVD, televize, videopřehrávač, hifi systém), přečíst si denní
tisk, je jim k dispozici menší knihovna, ze které si mohou vypůjčit knižní beletrii, různé
časopisy, CD a DVD nosiče a videokazety (obr. 11, 12, 13 a 14). Kromě toho
si mohou zapůjčit a zahrát různé společenské deskové i karetní hry.
Příjemné prostředí klubu doplňuje i řada vyvěšených fotografií z uskutečněných akcí,
které jsou každoročně aktualizovány tak, aby si návštěvníci mohli připomenout
sportovní, společenské a vzdělávací akce, které pro ně Kontakt během celého roku
uspořádal.
Návštěvníci klubu si mohou také uvařit kávu nebo čaj, či zakoupit nápoje z automatu.
Důležitým požadavkem každého stárnoucího člověka je příjemná společenská
atmosféra, kterou mohou senioři najít v tomto klubu při setkávání se svými vrstevníky
nebo při návštěvě programů, které pro ně Kontakt každý měsíc pečlivě připravuje.
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Obrázek 11 Klubovna č. 1

Obrázek 12 Klubovna č. 2

Obrázek 13 Počítačová pracovna

Obrázek 14 Klubovna č. 3

Velmi zajímavou aktivitou mezi seniory je možnost bezplatného využití počítačů
s připojením na internet, k dispozici je samostatná místnost s pěti plně vybavenými
počítačovými pracovišti, kde si mohou návštěvníci přečíst novinky z domova
i ze světa a hlavně mohou procvičovat vědomosti získané v počítačových kurzech.
V roce 2014 pracovalo na počítačích v klubu 865 návštěvníků.
Cílem Kontaktu je zapojovat jednotlivce do kolektivu a pomoci jim plnohodnotně
využívat volný čas. Ze zvýšeného zájmu ze strany seniorů je zřejmé, že se tento
záměr Kontaktu daří realizovat, neboť v roce 2014 navštívilo Centrální klub celkem
7 170 návštěvníků, což je o 135 více než v roce 2013. Klub stále ještě více
navštěvují ženy, v roce 2014 jejich počet dosáhl 5 855 (81,7%), je ale potěšitelné,
že vzrostl i počet mužů na 1 315 (18,3%).
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Přehled počtu návštěvníků u pravidelně sledovaných akcí v roce 2014
ve srovnání s rokem 2013
Počet návštěvníků
v roce 2014

Typ aktivity
Informace o klubu
Posezení s přáteli
Práce na PC
Herní odpoledne
Hudební odpoledne
Klub Šikovných rukou
Besedy o významných osobnostech
Celkem počet návštěvníků

Počet návštěvníků
v roce 2013

848
2 904
865
1 313
637
489
114
7 170

726
3 195
1 029
968
679
294
144
7 035

Srovnání návštěvnosti akcí v Centrálním klubu seniorů
v letech 2013 a 2014
Besedy o
významných
osobnostech

144
114

Klub šikovných
rukou

294
489

Hudební
odpoledne

679
637

2013

968

Herní odpoledne

2014

1313

1029

Práce na PC

865

3195

Posezení s přáteli

2904

726

Informace o klubu

848

0

1000

2000

3000
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Přehled velkých akcí pro seniory konaných v Kontaktu v roce 2014
Typ akce
Společenské
Sportovní
Vzdělávací
CELKEM

Celkem

bylo

v roce

Počet akcí
38
4
46
88

2014

zorganizováno

Počet účastníků
816
118
666
1 600

v prostorách

Kontaktu

88

akcí

společenských, sportovních a vzdělávacích, kterých se zúčastnilo 1 600 návštěvníků.

Mezi úspěšné společenské akce patřil pořad Cestománie, aneb prstem po mapě
(118 návštěvníků, obr. 15), pořad Máj – lásky čas s hercem Divadla F. X. Šaldy
Martinem Poláchem (19 návštěvníků), Besedy o významných osobnostech
(114 návštěvníků) a hlavně Divadelní kavárna Niny Vaňkové (365 návštěvníků).

Mezi úspěšné sportovní akce patřily 4 turnaje v šipkách, kterých se zúčastnilo
během roku 118 hráčů.

Senioři také využívali možnost pravidelného relaxačního cvičení v sále v suterénu
budovy (obr. 16), které vedou zkušené cvičitelky. Během roku 2014 toto cvičení
absolvovalo 2 413 cvičenců. Díky finanční podpoře z Grantového fondu Libereckého
kraje pro rok 2014 byly zakoupeny nové cvičební overbaly a tím se rozšířily možnosti
výběru cviků vhodných pro seniory.
Pro tanečně nadané seniorky probíhalo po celý rok pravidelné cvičení v rytmu hudby
Pohybem pro radost, kterého se zúčastnilo 365 cvičenců.

Mezi úspěšné vzdělávací akce patřil nový celoroční pořad Starověk od „A do Z“,
kterého se zúčastnilo celkem 177 návštěvníků.

Masážní křeslo, které je také v nabídce služeb pro seniory, využilo v Centrálním
klubu seniorů 259 návštěvníků, a to i přesto, že po dobu 2 měsíců bylo křeslo mimo
provoz z důvodu technické závady.
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
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Je třeba zdůraznit, že po celý rok pracovníci Kontaktu pečlivě připravovali měsíční
programy tak, aby zahrnovaly činnosti, o které je mezi seniory opravdu zájem.
Měsíční programy byly po celý rok k dispozici jak v Centrálním klubu seniorů, tak
na webových stránkách organizace, ve vývěskách, ve Zpravodaji liberecké radnice
a na různých informačních místech v Liberci.

V průběhu roku Kontakt navázal úzkou spolupráci se zástupci projektu SenSen
Nadace Charty 77 - Konta Bariéry. Ambassadorkou za liberecké seniory byla
jmenována Nina Vaňková, která koordinuje činnosti klubů seniorů s akcemi projektu
SenSen a z titulu této funkce se stala také novou členkou Rady starších při Kontaktu.
V roce 2014 se Kontakt zapojil do soutěže v projektu SenSen o cenu Senior roku
2014 v kategorii Nejlepší klub a v této soutěži získal čestné ocenění za čtvrté
až šesté místo. Tento úspěch je dalším důkazem toho, že je činnost Kontaktu
s cílovou skupinou seniorů pozitivně vnímána i v celostátním měřítku.

Obrázek 15 Pořad Cestománie

Obrázek 16 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, kteří se scházejí 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
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narozenin svých členů. Dále do kluboven mohou přijít i senioři, kteří se účastní pouze
jednotlivých přednášek nebo akcí, které jsou určeny pro širší seniorskou veřejnost.
Věkové rozmezí členů těchto klubů je od 62 do 92 let.

Seznam klubů seniorů při Kontaktu
Klub seniorů „Parta z Vesce“ pokračuje již 22. rokem ve své činnosti. Klubová
činnost pro 22 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 výlety či besedy
o významných osobnostech. I když řadě členů je již přes 80 let, rádi se zúčastňují
i sportovních a společenských akcí Kontaktu.
Klub seniorů „Tolerance“ se schází pravidelně každou středu v prostorách
Kontaktu. Do aktivit tohoto klubu se zapojuje 27 stálých členů a v jejich programu
se objevují hlavně společenské a sportovní akce. Oblíbené jsou i různé tuzemské
a zahraniční zájezdy, které pro seniory pomáhá tento klub organizovat. Členové
klubu jsou i pravidelnými návštěvníky akcí Kontaktu.
Klub seniorů „Nisa“ má 120 členů a klubová setkání probíhají jednou týdně vždy
ve dvou skupinách. Hlavní náplní klubových setkání je osvěta, kultura, zábava
a výlety. Pro Kontakt připravují členové tohoto klubu přednášky na různá témata.
Klub seniorů „APM“ spadá pod Svaz důchodců České republiky. Dá se říci,
že počtem 60 zaregistrovaných seniorů patří mezi větší kluby, které jsou od roku
2009 organizovány při Kontaktu. Členové klubu jsou vzhledem k velkému počtu
rozděleni do dvou skupin, scházejí se pravidelně dvakrát v měsíci a v jejich aktivitách
najdeme hlavně sportovní činnosti. Klub je garantem turnaje v kuželkách, který
se řadí mezi největší sportovní akce, pořádané Kontaktem. Mezi jejich další aktivity
patří hlavně výlety a exkurze po celé České republice.
Klub seniorů „Pod střechou“ je s počtem 50 členů dalším větším klubem, který
se schází pravidelně každé pondělí v prostorách Kontaktu. V jejich aktivitách
najdeme kulturní, společenské i sportovní akce. Pro seniorskou veřejnost připravují
ve spolupráci s Kontaktem seniorské Šibřinky (obr. 18), největší společenskou akci
roku. Členky tohoto klubu založily taneční kroužek, ve kterém nacvičily český salonní
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
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tanec Česká beseda, se kterým vystupovaly na různých společenských akcích nejen
v Liberci.
Klub seniorů „Pohoda“ se schází pravidelně každé pondělí, v roce 2014 měl již
75 přihlášených členů. Aktivitou tohoto klubu je sportovní činnost, hlavně sobotní
výlety po okolí Liberce, určené nejen pro členy klubu, ale i pro širokou seniorskou
veřejnost (obr. 17). Členové se také zúčastňují různých sportovních turnajů, které
pro seniory Kontakt připravuje.
Jedním z nejmladších klubů je klub „Opera“, který byl založen v roce 2010 a má
celkem 51 členů. Klub se 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, dále pak pomáhá organizovat koncerty v obřadní síni liberecké radnice,
zájezdy do Národního divadla v Praze, zájezd na hrad Grabštejn v letních měsících
či besedy v domech s pečovatelskou službou. V únoru klub zorganizoval již 4. ročník
předjarního koncertu v obřadní síni a je i patronem úspěšného pěveckého sboru
Matylda a Tylda. Tento sbor v roce 2014 absolvoval 20 vystoupení v rámci regionu,
ale také v Praze na Žofíně a U Písecké brány na Pražském hradu.
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 zapojují
do programů ostatních klubů.
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. Některé členky klubu také docházejí do knihovny
Severočeského muzea, kde jako dobrovolnice pomáhají s digitalizací kartotéky knih.
Klub seniorů „Šikovné ruce“ má 15 stálých členek, které se schází dvakrát
do měsíce v prostorách Centrálního klubu seniorů. Z kapacitních důvodů již tento
klub nemůže přijímat nové členy. Seniorky se zaměřují na různé ruční práce, které
pak rády vystavují v prostorách Kontaktu, podílí se na velikonoční či adventní
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výzdobě jednotlivých kluboven a hlavně si předávají zkušenosti ze svých
domácností.
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 klub schází v kavárně Centrum. Do jejich aktivit patří různé
výlety, setkání s významnými osobnostmi či ukázky gastronomických specialit.
V roce 2014 zorganizovaly členky tohoto spolku Jiřinkovou slavnost. Na konci roku
spolek 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.
Klub „Bývalá Hlávkova“ je nejstarším fungujícím klubem ve městě, který se schází
jednou týdně v klubovně Kontaktu. Deset členek tohoto klubu, jejichž věková hranice
je nad 80 let, se schází pouze při tomto klubovém setkání, aby si mohly popovídat
a seznámit se s novinkami uplynulého týdne.
Klub „Jeřáb“ se schází vždy první středu v měsíci, má 50 členů. Náplní tohoto klubu
je pravidelné cvičení, výlety, rekondiční pobyty a hlavně zajímavé přednášky
při setkáních v prostorách Kontaktu.
Klub „Jizerka“ je nejmladší z klubů, které při Kontaktu pracují. Má 36 stálých členů,
kteří mají různá zdravotní omezení. Setkávají se pravidelně každých 14 dní
v prostorách

Kontaktu

a

mezi

jejich

aktivity

patří

různé

besedy,

výlety

a rekondiční pobyty v Harrachově.

Ke konci roku 2014 při Kontaktu pracovalo 14 seniorských klubů, jejichž pravidelných
klubových akcí se zúčastnilo celkem 14 182 návštěvníků, což je o 723 více
než v roce 2013.
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Obrázek 17 Výlet s klubem Pohoda

Obrázek 18 Šibřinky

Rada starších
Rada starších vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán ředitele Kontaktu
pro otázky týkající se života libereckých seniorů. Rada má v současnosti 15 členů
a scházela se jednou měsíčně na jednáních, na kterých projednávala materiály
obsahující náměty a připomínky z řad libereckých seniorů. Dále se rada 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 byly také zveřejňovány na webových
stránkách Kontaktu.
Složení Rady starších:


1 zástupce za Svaz důchodců České republiky



1 zástupce za seniory žijící v domech s pečovatelskou službou



12 zástupců klubů seniorů v Liberci



1 zástupce – ambassadorka projektu SenSen

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.
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Kluby jsou zřízeny v DPS Krejčího, DPS Burianova a DPS Borový vrch. Jednotlivé
kluby jsou vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD), počítači s možností
připojení na internet a nechybí zde i masážní křesla, která mohou senioři bezplatně
využít k rehabilitaci.
V roce 2014 připravil Kontakt pro seniory v DPS celkem 413 akcí, kterých
se zúčastnilo 3 992 návštěvníků. Všechny tyto aktivity měly hlavní cíl podporovat
duševní a fyzickou kondici seniorů, kteří se do programů zapojili.
V tomto počtu je zahrnuto 70 velkých společenských, sportovních a vzdělávacích
akcí, kterých se zúčastnilo 1 624 návštěvníků.
Přehled velkých akcí pro seniory v DPS v roce 2014
Typ akce
Společenské
Sportovní
Vzdělávací
CELKEM

Počet akcí
52
7
11
70

Počet účastníků
1 314
62
248
1 624

Mezi nejúspěšnější společenské akce patřily Novoroční koncerty seniorského
pěveckého

sboru

Matylda

a

Tylda

(118

návštěvníků),

Maškarní

veselice

(112 návštěvníků), Letní grilování (138 návštěvníků), Vinobraní (98 účastníků)
a pořad 95 let ZOO Liberec (81 návštěvníků).

Úspěšné sportovní akce byly turnaj v minigolfu (35 účastníků) nebo turnaj v ruských
kuželkách (55 účastníků).

Kromě výše uvedených akcí většího rozsahu po celý rok probíhala také pravidelná
klubová činnost, pro kterou jsou 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.

Senioři, kteří žijí v DPS Burianova a DPS Krejčího si také během roku sami
organizovali činnost v klubech dle vlastních zájmů, jako je vaření, ruční práce,
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dámský klub, čítárna či společné zpívání při kytaře. Při různých aktivitách si senioři
předávali informace a rozvíjeli vzájemnou výměnu zkušeností a podporovali tím svoji
duševní a fyzickou kondici (obr. 19, 20, 21 a 22).

Obrázek 19 Trénink pétanque v DPS

Obrázek 20 Adventní výzdoba klubu

Obrázek 21 Ruské kuželky

Obrázek 22 Maškarní veselice

2.2.3 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.
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Mezi oblíbené aktivizační a vzdělávací programy pro seniory patřily především
počítačové kurzy a kurzy trénování paměti.
Velký počet zájemců o počítačové kurzy nadále převyšuje finanční možnosti
Kontaktu. Ke konci roku 2014 bylo evidováno na 154 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 2014 se uskutečnilo 9 kurzů výuky
PC, z toho 6 kurzů pro začátečníky a 3 kurzy pro pokročilé, celkem se jich zúčastnilo
90 seniorů. Počítačový kurz je 10 týdenní, s 20 hodinami výuky a vedou
ho kvalifikovaní lektoři (obr. 23).

V roce 2014 se uskutečnilo 5 kurzů trénování paměti, z toho 3 kurzy pro začátečníky
a 2 kurzy pro pokročilé. Kurz trénování paměti je 10 týdenní, s 10 hodinami výuky
a vede ho zkušená lektorka (obr. 24). Celkem tyto kurzy v roce 2014 absolvovalo
53 seniorů.

Během roku se uskutečnilo 5 kurzů anglického jazyka, které absolvovalo 50 seniorů.

Kontakt

zorganizoval

díky

finanční

podpoře

ČSOB

-

Nadačnímu

fondu

pro vzdělávání projekt Senior akademie, který byl určen pro 30 seniorů. Cílem
projektu bylo vytvoření skupiny seniorů, kteří se dovedou orientovat v problematice
současného dění, v nástrahách, které na seniory číhají a dovedou tyto problémy
řešit. Vyškolení senioři pak budou radit i neškoleným seniorům při řešení životních
situací, do kterých se někteří dostali (obr. 25 a 26).

Další

oblíbenou

vzdělávací

aktivitou

seniorů

byly

besedy

o

významných

osobnostech, které probíhaly jednou měsíčně mimo období letních prázdnin. Tyto
besedy zajišťoval klub seniorů „Parta z Vesce“ a zúčastnilo se jich 114 návštěvníků.

V rámci vzdělávacích akcí se uskutečnily 2 přednášky se zdravotnickou tématikou –
Alzheimerova

choroba

a

Onkologické

onemocnění

a

zúčastnilo

se

jich

112 návštěvníků.
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Všech vzdělávacích akcí se v rámci celoživotního vzdělávání v Kontaktu a v DPS
zúčastnilo v roce 2014 celkem 884 seniorů.

Obrázek 23 Absolventi PC kurzu

Obrázek 24 Kurz trénování paměti

Obrázek 25 Výuka Senior akademie

Obrázek 26 Senior akademie na radnici

Celkem

se

všech

aktivit

pro

seniory

v prostorách

Kontaktu

zúčastnilo

28 736 návštěvníků, což je o 2 695 více než v roce 2013.

Všech aktivit pro liberecké seniory, které Kontakt zorganizoval v prostorách Kontaktu
(včetně klubových setkávání) i mimo něj (včetně akcí v DPS), se v roce 2014
zúčastnilo celkem 39 951 návštěvníků, což je o 3 347 více než v roce 2013. Nárůst
návštěvnosti aktivit pro seniory svědčí o tom, že nabídka činností je natolik
různorodá, že každý senior si v ní může nalézt oblast svého zájmu (obr. 27 a 28).

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace

Stránka: 27

Výroční zpráva za rok 2014

Obrázek 27 Seniorská míle 2014

Obrázek 28 Kloboukový turnaj v minigolfu

Náklady na činnost a provozování klubů seniorů v roce 2014 činily 1 619 613,60 Kč.
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2.3

KLUBOVÁ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST PRO ZDRAVOTNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ

2.3.1 Klubová a setkávací činnost pro zdravotně znevýhodněné občany
Klub zdravotně znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka. (Klub libereckých kamarádů)
působí při Kontaktu od roku 2013, v roce 2014 se stala jeho vedoucí Kateřina
Chalupová. Vznik klubu reagoval na poptávku ze strany zdravotně znevýhodněných
osob starších 18 let, které projevily zájem se společně scházet a věnovat se klubové
činnosti. Jejich možnosti vzájemného setkávání jsou ovlivněny různým druhem
handicapu, a proto mladí lidé hledali vyhovující zázemí pro svoji činnost.
V klubu se každý čtvrtek scházelo 10 členů klubu. V rámci svých klubových setkání
(obr. 29) jeho členové absolvovali řadu zajímavých besed, jako byla beseda
s pracovnicí Hospicové péče sv. Zdislavy nebo beseda se zástupci Centra
pro zdravotně postižené.
Klub K.Li.Ka. se také zapojil do projektu „Libercem bez bariér“, který realizovalo
Městské informační centrum a jehož cílem bylo vytvoření seznamu bezbariérových
míst, která zdravotně znevýhodnění občané mohou v Liberci navštívit (obr. 32).
Dále se členové klubu scházeli při různých kulturně společenských akcích, jako byl
recitál Jaroslava Uhlíře, benefice s Ivanky Deváté (obr. 30), koncert Petry Janů
se skupinou Golem a shlédli divadelní představení Biblické příběhy v Naivním
divadle. Kromě toho navštívili Střelnici v liberecké Home Credit Aréně, Oblastní
galerii v bývalých libereckých lázních a nově otevřený komplex iQLANDIA. Zástupci
klubu se také zúčastnili libereckého Dne mobility, který organizoval Kontakt
ve spolupráci se Statutárním městem Liberec.
V rámci svých činností se členové klubu také věnovali různým rukodělným
činnostem, v rámci nichž si zdobili svoji klubovnu, vyráběli dárky pro své blízké nebo
si jen tak tvořili pro radost (obr. 31). Svoji činnost klub prezentoval příspěvky
do časopisu Vozka, určeného zdravotně znevýhodněným.
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Obrázek 29 Klubové setkání

Obrázek 30 Benefice Ivanky Deváté

Obrázek 31 Velikonoční výzdoba

Obrázek 32 Setkání s pracovníky SML

Náklady na činnost zdravotně znevýhodněných v roce 2014 činily 4 809,-Kč.
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2.4

PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ U PŘÍSLUŠNÍKŮ ETNIK,
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A CIZINCŮ

2.4.1 Koordinační, informační a vzdělávací činnost
Poskytování služeb podporujících prevenci sociálního vyloučení ohrožených skupin
obyvatelstva žijícího na území Statutárního města Liberec, a to především zástupců
národnostních menšin, příslušníků etnik a cizinců, je jedna z klíčových oblastí
činností organizace. Prostřednictvím akcí s různou tematikou Kontakt dává prostor
široké veřejnosti pro seznámení se s národní kulturou jednotlivých komunit a usiluje
o podporu sociální integrace těchto ohrožených skupin obyvatel do majoritní
společnosti. Významnou pozornost věnuje Kontakt také zajišťování volnočasových
aktivit

pro

děti

ve věku

6 až 15 let

z Liberce,

jež

pocházejí

ze

sociálně

znevýhodněného prostředí a jsou tak rizikovou skupinou, u které hrozí rozvoj
sociálně patologických jevů. Aktivity navštěvovaly během roku 2014 nejen děti
romského původu. Je vyvíjena velká iniciativa, aby složení dětí v kroužcích nebylo
vnímáno jako segregace určitých etnických menšin, ba naopak naším cílem
je dlouhodobé budování inkluzivního prostředí.
Rada pro národnostní menšiny
Problematikou a otázkami týkajícími se národnostních menšin a jejich příslušníků
na území města se zabývá Rada pro národnostní menšiny, která pracuje již od roku
2008 a byla zřízena jako aktivní poradní orgán ředitele Kontaktu. Její soustavná
činnost spočívá především v přenosu informací v rámci jednotlivých komunit
a v podpoře integrace národnostních menšin do společnosti. Během roku 2014
v Radě pro národnostní menšiny pracovalo 9 členů, přičemž se v roce 2015 uvažuje
o jejím rozšíření o další členy. Rada pro národnostní menšiny se pravidelně scházela
a ze zasedání byly pořizovány zápisy, které jsou pro libereckou veřejnost přístupné
na webu Kontaktu.
O všech konaných akcích pro národnostní menšiny byla vždy informována média,
která se některých akcí zúčastnila a díky nim se činnost Kontaktu dostala
do většího povědomí obyvatelů Liberce.
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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

2.4.2 Organizování akcí pro národnostní menšiny
V roce 2014 uspořádal Kontakt 5 velkých akcí pro národnostní menšiny a cizince.
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj to byly
České Velikonoce, 3. ročník festivalu Liberec – jedno město pro všechny a 5. ročník
Snídaně národnost“. Samostatně Kontakt zorganizoval Adventní dílnu a Mikulášskou
nadílku pro děti. Celkově se všech akcí v roce 2014 zúčastnilo 1800 osob, což
je o 60 více než v roce 2013.
Návštěvnost akcí pro národnostní menšiny a cizince
v roce 2014
50

150

50 50

České velikonoce
Snídaně národností
Festival národností
Adventní dílna
Mikulášská nadílka
1500
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Přehled akcí pro národnostní menšiny v roce 2014

České Velikonoce
Akce České Velikonoce byla určena dětem z rodin národnostních menšin a cizinců
žijících v Liberci. Cílem bylo představit dětem zvyky a tradice spojené s jedním
z největších svátků, poskytnout jim prostor pro neformální setkání a možnost
dozvědět se více o zvyklostech slavení Velikonoc u nás i v jiných zemích. Spolu
s dobrovolníky Dobrovolnického centra AMIKUS, kteří se postarali o zajištění chodu
jednotlivých tvořivých dílen, si děti mohly v průběhu dopoledne vytvořit (a také odnést
domů) různé velikonoční ozdoby a dekorace. Mezi účastníky akce byly převážně děti
z romské, ale i z uzbecké, arménské a ukrajinské komunity. Akce se zúčastnilo
50 osob (obr. 33).

Obrázek 33 Velikonoční dílna

Obrázek 34 Snídaně národností

Snídaně národností
Pátý ročník setkání příslušníků národnostních menšin a zástupců různých
libereckých organizací s názvem „Snídaně národností“ (obr. 34) se konal v červnu
v zasedací síni liberecké radnice. Účastníci mohli při tradiční české snídani, kterou
pro ně připravil Kontakt a Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj,
diskutovat o tom, jak se žije zástupcům národnostních menšin a cizinců v Liberci.
V doprovodném programu vystoupili hudebníci souboru Jablůňka při ZŠ a ZUŠ
Jabloňová. Prostřednictvím této akce se Kontakt snažil vytvořit nové příležitosti
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k poznání cizích kultur a docílit také vzájemné tolerance jednotlivých národnostních
komunit s většinovou společností. Akce se zúčastnilo 50 osob.

Festival „Liberec – jedno město pro všechny“
Na konci prázdnin proběhl na náměstí Dr. E. Beneše již třetí ročník festivalu „Liberec
– jedno město pro všechny“ (obr. 35), který byl určen nejen cizincům a zástupcům
jednotlivých národnostních menšin, žijících na území města Liberec, ale také
občanům Liberce, kteří se chtěli dozvědět více o jednotlivých komunitách, ochutnat
jejich národní pokrmy a strávit příjemné odpoledne se zajímavým programem.
Festival zorganizoval Kontaktem ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců
v Libereckém kraji a zúčastnili se ho zástupci Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Běloruska,
Arménie, Uzbekistánu, Čečenska, Abcházie, Kalmycka, Gruzie, Německa, Senegalu
a

Burkina

Faso

a

také

zástupci

Romské

menšiny.

Jednotlivé

komunity

se návštěvníkům prezentovali formou ochutnávek svých národních kuchyní,
oblečení, zvyků a také kulturních vystoupení. Za Kontakt vystoupil taneční kroužek
Amare Čhave s tradičními romskými tanci. K poslechu a tanci zahrála liberecká
hudební skupina O. V. J. Dixie. Součástí akce byl také vědomostní kvíz o ceny,
úspěšní luštitelé byli zařazeni do slosování, které zakončilo celou akci. Festival
navštívilo zhruba 1500 osob.

Adventní dílna
Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí žijící v Liberci se na konci listopadu
konala Adventní dílna (obr. 36). Tato výtvarná akce, doprovázená vánočními
koledami, se zaměřila na seznámení dětí s obyčeji a zvyky, se kterými se dodnes
můžeme setkat během vánoc. Děti na 7 stanovištích za pomoci dobrovolníků i rodičů
vyráběly krásné vánoční ozdoby, dekorace, vánoční přání a další výrobky, které
si mohly odnést s sebou domů. U toho se všichni občerstvili vánočkou z cukrárny
paní Jahodové a čajem. Akce se zúčastnilo 50 osob.
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Obrázek 35 Festival národností

Obrázek 36 Adventní dílna

Mikulášská nadílka
V Lidových sadech v Liberci se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí ve věku 3-15 let (obr. 37 a 38). V programu byla
diskotéka DJ Repra a vystoupení dětí z kroužků Karate a Amare Čhave při Kontaktu.
Vystoupení dětí sklidilo velký úspěch. Součástí nadílky byla také návštěva Mikuláše,
čerta a anděla, kteří dětem rozdali balíčky s cukrovinkami a ovoce. Na akci
spolupracovali také dobrovolníci z Dobrovolnického centra AMIKUS při Kontaktu,
finanční

podporu

poskytlo

Humanitní

oddělení

Statutárního

města

Liberec

a cukrovinky sponzorským darem věnovala firma Mocca, spol. s r. o. Tuto akci
navštívilo 150 osob.
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Obrázek 37 Mikulášská nadílka

Obrázek 38 Mikulášská nadílka

2.4.3 Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Významnou částí činnosti Kontaktu je zajišťování volnočasových aktivit, které jsou
nabízeny dětem ve věku 6-15 let žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí
na území města Liberec. Okruh dětí, které mohou aktivity navštěvovat, není omezen
pouze na děti z romské komunity, snažíme se o neformální inkluzivní vzdělávání.
Kroužky jsou poskytovány zdarma, jejich provoz je zajištěn během celého školního
roku, a to již od roku 2010. Vhodnými aktivitami chceme zabránit vzniku či eliminovat
sociálně patologické jevy u těchto dětí, poskytnout vhodný výchovný vzor lektora
a naučit děti, jak trávit svůj volný čas žádoucím způsobem a aktivně. Zajišťováním
volnočasových aktivit se snaží Kontakt děti motivovat k pravidelné docházce,
formovat smysl pro odpovědnost, zdravé sebevědomí a posilovat přátelské vztahy
mezi dětmi bez ohledu na etnický původ.

V roce 2014 děti navštěvovaly kroužky:
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK – podporoval nejen rozvoj a osvojování základních
počítačových dovedností v systematické práci s běžnými programy typu Word, Excel
a Internet, ale také logické uvažování dětí a školní přípravu. Kroužek probíhal
v rozsahu 2 hodin týdně a v roce 2014 ho navštěvovalo 21 dětí.
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TANEČNÍ KROUŽEK HIP-HOP – kroužek ve stylu moderního tance, který
umožňoval dětem formovat své taneční nadání po dobu 2 hodin každou sobotu.
V průběhu roku 2014 ho navštěvovalo 35 dětí.
AMARE ČHAVE – kroužek působil jako podpůrná zájmová aktivita k zachování
tradic a kultury této komunity a těšil se i v roce 2014 velkému zájmu (obr. 40).
Probíhal o víkendu 3 hodiny týdně a v roce 2014 ho navštěvovalo 38 dětí.
DOVEDNÉ RUCE – kreativní kroužek, který děti seznamoval a učil pracovat různými
výtvarnými a pracovními technikami a s různými materiály. Kroužek probíhal po dobu
2 hodin týdně a v průběhu roku 2014 na něj docházelo 25 dětí.
VÝTVARNÝ KROUŽEK – pro menší děti ve věku 6-10 let se zaměřením především
na techniku malby a kresby. Během roku 2014 kroužek navštěvovalo 9 dětí.
KARATE – vedle tanečních kroužků jeden z nejoblíbenějších kroužků. Důsledný
trenér 2 hodiny týdně učil děti základním prvkům a technikám karate. Důraz byl
kladen na zlepšení fyzické kondice, rychlosti, obratnosti a koncentrace dětí. V roce
2014 karate navštěvovalo 22 dětí (obr. 39).

Obrázek 39 Kroužek karate

Obrázek 40 Kroužek Amare Čhave

V roce 2014 se ve volnočasových kroužcích aktivizovalo celkem 150 dětí, což je
o 52 méně než v roce 2013. Tento pokles je důsledkem celoroční pracovní
neschopnosti specialistky pro práci s romskou mládeží a dětmi, která v roce 2013
pravidelně docházela do rodin a v nich předávala informace o možnosti využívat
nabídku volnočasových aktivit pro děti. Úbytek dětí také přičítáme snížení počtu
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kroužků ze sedmi na šest. Mezi nejnavštěvovanější aktivity v roce 2014 patřily
kroužky Amare Čhave, Hip hop, Karate a Dovedné ruce.
Prázdniny ve městě
Již popáté byl v roce 2014 realizován projekt Prázdniny ve městě jako příměstský
tábor pro děti ve věku 6-15 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jedná
se o projekt, který finančně podpořil Fond prevence Statutárního města Liberce
a Nadace Albert. Cílem tábora bylo poskytnout dětem, které nemají z důvodu
sociálního znevýhodnění možnost trávit letní prázdniny rozmanitě a smysluplně,
takové podněty a činnosti, které je zábavnou formou vychovávají, vzdělávají
a zároveň působí jako prevence sociálně patologických jevů. V roce 2014 byl
program tábora velmi pestrý, pro děti byly připraveny různé sportovní soutěže
a aktivity, návštěva ekofarmy, výlet na Ještěd, výroba karnevalových masek, opékání
vuřtů, návštěva kina a mnoho dalšího (viz obr. 41, 42, 43 a 44). Každé pondělí,
středu a pátek během července a srpna získávalo nové zážitky, pozitivní vzor trávení
volného času a kamarády na 50 libereckých dětí.

Obrázek 41 Příprava na maškarní veselici

Obrázek 42 Výlet na Ještěd

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace

Stránka: 38

Výroční zpráva za rok 2014

Obrázek 43 Děti na ekofarmě STŘEVLIK

Obrázek 44 Děti na bowlingu

Zhodnocení návštěvnosti akcí pro národnostní menšiny a cizince
Celkem se všech akcí pro příslušníky národnostních menšin a cizince v roce 2014
zúčastnilo 2 000 osob.

Náklady na činnost národnostních menšin v roce 2014 činily 441 455,-Kč.
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2.5

DOBROVOLNICTVÍ A KOMUNITNÍ AKTIVITY

2.5.1 Dobrovolnické programy v rámci místní komunity
Dobrovolnické centrum AMIKUS (dále jen DC) má za sebou pátý rok činnosti,
ve kterém úspěšně realizovalo programy Dítě, Senior a Handicap. Pozitivní
je skutečnost, že se v roce 2014 rozšířila nabídka dobrovolnických programů
o programy Handicap – Dítě, Handicap – Dospělý, Handicap – Kamarád a Průvodce,
čímž také výrazně vzrostl počet dobrovolníků. 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. Všechny programy Handicap byly
realizovány ve spolupráci s Jedličkovým ústavem Liberec, p. o. a s klubem zdravotně
znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka., který působí při Kontaktu. Program Průvodce
byl realizován ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, odborem sportu, kultury
a cestovního ruchu.
2.5.2 Zhodnocení činnosti Dobrovolnického centra AMIKUS
V rámci zajišťování všech činností DC proběhlo celkem 1263 jednání s dobrovolníky
a 359 jednání se spolupracujícími organizacemi. Z celkového počtu jednání
se uskutečnilo 225 osobních jednání koordinátorky pro dobrovolnictví s dobrovolníky
(pohovory se zájemci o dobrovolnictví, setkání na supervizích v Kontaktu, návštěvy
u klientů) a 33 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 55 zájemci o dobrovolnickou činnost, z nich se
27 hlásilo do nového programu Průvodce a 28 zájemců do ostatních dobrovolnických
programů. Zájemci o program Průvodce prošli výběrovým řízením, absolvovali
vzdělávací seminář a ukázkovou prohlídkovou trasu s profesionální průvodkyní. Celý
proces přípravy průvodců byl zakončen závěrečnou průvodcovskou zkouškou
před zkušební komisí složenou z pracovníků odboru sportu, kultury a cestovního
ruchu Statutárního města Liberec a Městského informačního centra. Zkoušku
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úspěšně absolvovalo 13 zájemců a s nimi byly uzavřeny dohody o dobrovolnické
činnosti.
Ze 27 zájemců o ostatní programy jich bylo 24 pozváno k osobnímu pohovoru,
v rámci kterého byli seznámeni s dobrovolnickými programy a s požadavky
kladenými na dobrovolníky. Po absolvování vstupního pohovoru a psychologických
testů u externí psycholožky byly se zájemci následně uzavřeny dohody
o dobrovolnické činnosti, a to v programu Senior se 3 dobrovolníky, v programu
Handicap

–

Dítě

se

4

dobrovolníky,

v

programu

Handicap

–

Dospělý

se 2 dobrovolníky a v programu Handicap – Kamarád se 2 dobrovolníky.
V průběhu roku se dobrovolníci sešli na 3 supervizích, na kterých měli možnost
rozebrat s externím supervizorem svoji práci s klienty (obr. 45).
V srpnu se uskutečnilo neformální setkání v zahradě Kontaktu s cílem stmelit kolektiv
a odměnit všechny, kteří jsou zapojeni do procesu dobrovolnictví.
V průběhu roku se dostalo DC významného ocenění činnosti díky úspěchu
dobrovolníků nominovaných do projektu celostátního významu „Dobrá duše“,
ve kterém dvě dobrovolnice získaly za svoji činnost čestné uznání (obr. 47).
Poděkování za celoroční obětavou činnost si dobrovolníci vyslechli na tradičním
vánočním přátelském setkání s vedením Kontaktu.

Program Dítě
V programu Dítě bylo v roce 2014 evidováno 8 dobrovolníků, z nichž 4 pravidelně
docházeli do Dětského centra Sluníčko, kde 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 (obr. 48). Vzhledem k tomu,
že do Sluníčka byly v roce 2014 umísťovány převážně děti do jednoho roku věku,
které rychleji přecházely do následné péče, nemohli někteří dobrovolníci několik
měsíců vykonávat svoji činnost. Proto dvě dobrovolnice přešly do jiných programů
a dvě ukončily svoji činnost z důvodu pracovní vytíženosti.
V programu Dítě odpracovali dobrovolníci v roce 2014 celkem 295 hodin, což je
o 42 více než v roce 2013.
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Program Senior
Klienti pro dobrovolníky 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 bylo v průběhu roku 2014 evidováno 15 dobrovolníků,
z nichž 10 pravidelně docházelo 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. Zde dobrovolníci působili jako společníci seniorů,
se kterými trávili volný čas společně dohodnutými aktivitami. V průběhu roku pět
dobrovolníků ukončilo svoji činnost a jedna dobrovolnice svoji činnost přerušila
z důvodu vážného onemocnění.
V programu Senior odpracovali v roce 2014 dobrovolníci celkem 494 hodin, což je
o 121 více než v roce 2013.

Program Handicap – Dítě
V novém programu Handicap – Dítě v průběhu roku 2014 pracovali 4 dobrovolníci,
kteří docházeli do Jedličkova ústavu v Liberci za jedním dítětem či za skupinkou dětí
ve věku od 3 do 18 let, aby zde navázali s dětmi přátelský vztah. Práce dobrovolníka
byla vhodným doplňkem komplexní péče, která byla dítěti ze strany profesionálního
personálu poskytována.
V programu Handicap - Dítě odpracovali v roce 2014 dobrovolníci celkem 459 hodin.
Program Handicap – Dospělý
V novém programu Handicap - Dospělý byli klienti vybíráni sociální pracovnicí
Jedličkova ústavu v Liberci. V programu pracovali 4 dobrovolníci, kteří pravidelně
docházeli do domácností zdravotně znevýhodněných dospělých klientů umístěných
v pobytovém zařízení Jedličkova ústavu v Liberci, ale i mimo ně, a působili zde jako
společníci při trávení jejich volného času společně dohodnutými aktivitami. Mimoto
se

dobrovolníci

snažili

zdravotně

znevýhodněným

klientům

usnadnit

jejich

začleňování se do společnosti a do běžného života.
V programu Handicap – Dospělý v roce 2014 dobrovolníci celkem odpracovali
233 hodin.
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Program Handicap – Kamarád
V programu Handicap – Kamarád v průběhu roku 2014 pracovali 3 dobrovolníci,
přičemž dva dobrovolníci pomáhali na jednorázových akcích v Jedličkově ústavu
v Liberci a jeden dobrovolník pomáhal při zajištění chodu pravidelného klubu
handicapovaných mladých lidí K.Li.Ka., kde jim byl společníkem a doprovodem
na kulturní nebo sportovní aktivity členů klubu.
V programu Handicap – Kamarád v roce 2014 dobrovolníci celkem odpracovali
64 hodin.

Program Průvodce
Dobrovolníci zajišťovali průvodcovskou službu na městské prohlídkové trase, která
byla připravena ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, odborem sportu,
kultury a cestovního ruchu a Městským informačním centrem a také pomáhali
s realizací vybraných akcí, které město Liberec organizovalo pro veřejnost
(Dny otevřených dveří na radnici, Dny evropského dědictví, Liberecký jarmark).
Dobrovolníci pracovali od počátku května do konce září (obr. 46).
V programu Průvodce v roce 2014 dobrovolníci celkem odpracovali 119 hodin.
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Srovnání počtu odpracovaných hodin v letech
2013 a 2014
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Ostatní aktivity dobrovolníků
Dobrovolníci mimo své programy také pomáhali při akcích organizovaných
Kontaktem, jako byla Velikonoční dílna, Adventní dílna a Mikulášská nadílka
pro sociálně znevýhodněné děti a pro děti národnostních menšin a cizinců, působili
jako doprovody seniorů a handicapovaných občanů na kulturní akce pořádané
Kontaktem.
Dobrovolníci se významně podíleli na představení činností Kontaktu a DC na akci
S rodinou do Vesce, čímž rozšířili povědomí liberecké veřejnosti o smyslu
dobrovolnictví a činnosti DC.
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Obrázek 45 Supervize dobrovolníků

Obrázek 46 Zkoušky dobrovolníků

Obrázek 47 Ocenění "Dobrá duše"

Obrázek 48 Dobrovolnice s dítětem

Náklady na dobrovolnickou činnost v roce 2014 činily 230 869,- Kč
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2.6

PROVOZOVÁNÍ GALERIE

Začátkem roku Rada města Liberce rozhodla o obnovení provozu galerie „U Rytíře“,
ve které byla zřízena stálá expozice s názvem „Zapomenuté dějiny města Liberce“
jako prezentace historie města Liberce s důrazem na pro město významné události
(obr. 49). Cílem této expozice je ukázat občanům i návštěvníkům Liberce, že Liberec
je město s bohatou historií, kulturou a architekturou, a že je také zajímavou
turistickou destinací. Prostory galerie poskytlo Statutární město Liberec, odborným
garantem expozice se stala ARCHA 13, o. p. s., která expozici připravila, provoz
expozice organizačně a personálně zajišťoval Kontakt prostřednictvím seniorů, kteří
se aktivně zajímají o historii Liberce (obr. 50). V rámci výběrového řízení Kontakt
oslovil libereckou seniorskou veřejnost a ze zájemců vytvořil tým 13 provozních
pracovníků expozice, kteří provoz zajišťovali na základě dohod o provedení práce.
Pracovníci absolvovali několik vzdělávacích seminářů, aby se dobře obeznámili
s jednotlivými částmi expozice. Oficiální zahájení provozu proběhlo v rámci
Libereckého jarmarku, provoz pro veřejnost byl zahájen 1. července. Návštěvnost
expozice byla velmi nízká, protože současně s jejím otevřením začala rekonstrukce
Radničního sklípku a práce natolik nepříznivě ovlivnily chod expozice, že byl její
provoz v půlce září dočasně přerušen až do doby ukončení rekonstrukce. Provoz
expozice byl obnoven až v lednu 2015.
Během 2,5 měsíců provozu expozici navštívilo celkem 496 návštěvníků, k tomu
v den slavnostního otevření expozice v rámci Libereckého jarmarku si prostory
zdarma prohlédlo 1002 návštěvníků. Tržby za prodej vstupenek činily 7 500 Kč.
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Obrázek 49 Expozice

Obrázek 50 Pracovníci galerie

Náklady na provozování galerie v roce 2014 činily 52 254,- 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 2014

Účet

Název

Hlavní
činnost
v tis. Kč

Doplňková
činnost
v tis. Kč

CELKEM
v tis. Kč

501

Spotřeba materiálu

434

434

502

Spotřeba energie

138

138

503

Spotřeba jiných neskladových dodávek

153

153

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

66

66

512

Cestovné

5

5

513

Náklady na reprezentaci

5

5

518

Ostatní služby

1 520

1 520

521

Mzdové náklady

2 307

2 307

524

Zákonné sociální pojištění

742

742

525

Jiné sociální pojištění

0

0

527

Zákonné sociální náklady

21

21

528

Jiné sociální náklady

9

9

531

Daň silniční

0

0

532

Daň z nemovitostí

0

0

538

Jiné daně a poplatky

2

2

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

14

14

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

208

208

562

Úroky

0

0

563

Kurzové ztráty

0

0

569

Ostatní finanční náklady

0

0

591

Daň z příjmů

0

0

5 624

5 624

0

0

NÁKLADY CELKEM
601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602

Výnosy z prodeje služeb

264

263

603

Výnosy z pronájmu

170

169

604

Výnosy za prodané zboží

0

0

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

0

0

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

641,2

648

Čerpání fondů

162

162

649

Ostatní výnosy z činnosti

370

370

662

Úroky

0

0

663

Kurzové zisky

0

0

669

Ostatní finanční výnosy

0

0

966

964

VÝNOSY CELKEM
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3.2

POROVNÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROKY 2013 A 2014

Účet

501
502,3
504
506,7
508

Název

Skutečnost
Plán
Skutečnost
2013
2014
2014
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč

Plnění
plánu
(%)

Skutečnost
13/14
(%)

Spotřeba materiálu

303

434

434

100,00

143,20

Spotřeba energie a jiných nesklad. dodávek

311

291

291

100,00

93,60

Prodané zboží

0

0

0

0,00

0,00

Aktivace dlouhodobého a oběžného materiálu

0

0

0

0,00

0,00

Aktivace stavu zásob vlastní výroby

0

0

0

0,00

0,00

614

725

725

100,00

118,10

Celkem seskupení 50
511

Opravy a udržování

70

66

66

100,00

94,30

512

Cestovné

10

5

5

100,00

50,00

513

Náklady na reprezentaci

5

5

5

100,00

100,00

518

Ostatní služby

1 175

1 520

1 520

100,00

129,40

Celkem seskupení 51

1 260

1 596

1 596

100,00

126,70

521

Mzdové náklady

2 222

2 307

2 307

100,00

103,80

524

Zákonné sociální pojištění

741

742

742

100,00

100,10

525

Jiné sociální pojištění

0

0

0

0,00

0,00

527

Zákonné sociální náklady

21

21

21

100,00

100,00

528

Jiné sociální náklady

10

9

9

100,00

90,00

Celkem seskupení 52

2 994

3 079

3 079

100,00

102,80

531

Daň silniční

0

0

0

0,00

0,00

538

Jiné daně a poplatky

0

2

2

100,00

100,00

Celkem seskupení 53

0

2

2

100,00

100,00

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

0

0

0

0,00

0,00

549

Ostatní náklady z činnosti

27

14

14

100,00

51,90

Celkem seskupení 54

27

14

14

100,00

51,90

Odpisy dlouhodobého majetku

0

0

0

0,00

0,00

Prodaný DHM a DNM + pozemky

0

0

0

0,00

0,00

Celkem 551-554

0

0

0

0,00

0,00

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

32

208

208

100,00

650,00

Celkem 555-558

32

208

208

100,00

650,00

541,2

551
552-4

555,6

562

Úroky

0

0

0

0,00

0,00

563

Kurzové ztráty

0

0

0

0,00

0,00

Ostatní finanční náklady

0

0

0

0,00

0,00

564,9
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Účet

Název

591

Skutečnost
Plán
Skutečnost
2013
2014
2014
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč

Plnění
plánu
(%)

Skutečnost
13/14
(%)

Celkem seskupení 56

0

0

0

0,00

0,00

Daň z příjmů

0

0

0

0,00

0,00

4 927

5 624

5 624

100,00

114,10

0

0

0

0,00

0,00

77

263

263

100,00

341,60

117

169

169

100,00

144,40

NÁKLADY CELKEM
601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmu

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

105

162

162

100,00

154,30

641-7,
Ostatní výnosy z činnosti
649

26

370

370

100,00

1 423,10

Finanční výnosy

0

0

0

0,00

0,00

325

964

964

100,00

296,60

662-9

VLASTNÍ VÝNOSY celkem
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

4 557

4 557

4 557

100,00

100,00

672

Účelové příspěvky a dotace

45

103

103

100,00

228,90

PŘÍSPĚVKY A DOTACE celkem

4 602

4 660

4 660

100,00

101,30

VÝNOSY včetně dotací celkem

4 927

5 624

5 624

100,00

114,10

0

0

0

Hospodářský výsledek +/-

3.3

ZAMĚSTNANCI, MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY
Položka

Řádek
číslo

2013
(Kč)

2014
(Kč)

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců

1

7

7

Mzdové náklady (bez OON) celkem

2

2 122 961

2 093 660

Čerpání fondu odměn na mzdy

3

0

0

Ostatní osobní náklady celkem

4

Odměny za dohody konané mimo pracovní poměr

5

99 517

213 887

Odstupné

6

0

0

Příp. jiné ostatní osobní náklady

7

0

0

bez FO

8

25 273

24 925

včetně FO

9

25 273

24 925

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč

Zákonné zdravotní pojistné – nákladové

10

196 145

196 449

Zákonné pojištění na sociální zabezpečení – nákladové

11

544 843

545 698

Povinný příděl do FKSP (1 %)

12

21 235

21 094
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Usměrňování prostředků na platy (nařízení vlády č. 447/2000 Sb.) – rok 2014
stanoven
v tis. Kč

Ukazatel
Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtové částky)

3.4

skutečnost
v tis. Kč
0

0

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE – FINANČNÍ FONDY
Fond (v tis. Kč)
odměn

kulturních a
sociálních
rezervní
potřeb

investiční

celkem

Stav k 1. 1. 2014

0

48

31

0

79

Tvorba fondu

0

21

162

0

183

Čerpání fondu

0

17

162

0

179

Stav k 31. 12. 2014

0

52

31

0

83

Návrh přídělů fondům z HV r. 2014

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

52

31

0

83

3.5

TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU
Stav investičního fondu k 1. 1. 2014

Tvorba

Čerpání

0

odpisy r. 2014

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

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. 2014
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Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014
Tvorba:

31 138

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2013

0

finanční dary
Čerpání:

161 800

příp. jiný zdroj

0

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 darů

161 800

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014

3.6

31 138

VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ
rozpočet
(Kč)

Dotace

skutečné
čerpání
(Kč)

rozdíl
(Kč)

odvod
(Kč)

FINANČNÍ DARY
.A.S.A. Liberec, s. r. o.

60 000

60 000

0

0

Nadace ČSOB

48 700

48 700

0

0

3 000

3 000

0

0

Nadace Charty 77

10 000

10 000

0

0

Nadace Charty 77

3 000

3 000

0

0

MOCCA, spol. s r. o. Liberec

1 600

1 600

KÚLK

12 000

12 000

0

0

SML

Nadace Škola hrou

DOTACE
36 130

36 130

0

0

KÚLK

5 000

5 000

0

0

SML

5 000

5 000

0

0

Nadační fond Albert

20 000

20 000

0

0

Nadace Škola hrou

3 000

3 000

0

0

15 000

5 000

10 000

0

Nadace Euronisa

5 000

2 500

2 500

Nadace Škola hrou

5 000

5 000

0

0

232 430

219 930

12 500

0

PŘÍSPĚVKY

Nadační fond LASVIT

CELKEM
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Finanční dary
Nadace ČSOB – finanční dar ve výši 48 700 Kč k realizaci projektu „ Senior
akademie“, vzdělávacího programu s cílem zvýšení prevence kriminality páchané
na seniorech se zvláštním zřetelem na rozvoj finanční gramotnosti seniorů.
Nadace Charty 77 – účelový dar na finanční částku ve výši 10 000 Kč za Čestné
uznání organizace v projektu SenSen v kategorii Nejlepší klub roku 2014.
Nadace Charty 77 – účelový dar na finanční částku 3 000 Kč k zajištění účasti
seniorského pěveckého sboru Matylda a Tylda na Fresh Senior festivalu.
Nadace Škola hrou – účelový dar na finanční částku ve výši 3 000 Kč na zajištění
jazykových kurzů pro seniory.
MOCCA, spol. s r.o. - účelový dar ve formě cukrovinek v peněžní hodnotě 1 600 Kč
na akci „Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí“.
.A.S.A. Liberec, s. r. o. – finanční dar ve výši 60 000 Kč na uspořádání koncertů
v rámci Října – měsíce seniorů

Dotace
KÚLK–

program

resortu

školství,

mládeže

a

zaměstnanosti,

podprogram

4.1 Podpora volnočasových aktivit, účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje
ve

výši

12 000

Kč

na

realizaci

projektu

„Volnočasové

aktivity

pro

děti

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“.
SML fond prevence – dotace ve výši 36 130 Kč na realizaci projektu „Prázdniny
ve městě“, příměstského tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
a pro děti národnostních menšin ve městě.
KÚLK – program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogram
3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů, účelová dotace z rozpočtu
Libereckého kraje ve výši 5 000 Kč na realizaci projektu „Nové cvičební pomůcky
pro relaxační cvičení seniorů v Kontaktu“.
SML kulturní fond – dotace ve výši 5 000 Kč určená na ozvučení 3. ročníku
Festivalu národnostních menšin a cizinců „Liberec – jedno město pro všechny“.
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Příspěvky
Nadační fond Albert – příspěvek ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu „Prázdniny
ve městě 2014“.
Nadace Škola hrou – příspěvek ve výši 3 000 Kč na realizaci projektu „Adventní
dílna pro děti v Kontaktu“.
Nadační fond LASVIT – příspěvek ve výši 15 000 Kč na zajištění činnosti
Dobrovolnického centra AMIKUS při Kontaktu (v roce 2014 čerpáno 5 000 Kč).
EURONISA – nadační příspěvek ve výši 5 000 Kč na činnost Dobrovolnického centra
AMIKUS při Kontaktu (v roce 2014 čerpáno 2 500 Kč).
Nadace Škola hrou – příspěvek ve výši 5 000 Kč na realizaci 3. ročníku Festivalu
národnostních menšin a cizinců „Liberec – jedno město pro všechny“.

Celkem v roce 2014 Kontakt získal finanční příspěvky ve výši 232 430 Kč.
V roce 2014 bylo vyčerpáno 219 930 Kč.
Částka 10 000 Kč z Nadačního fondu LASVIT a částka 2 500 Kč z Nadace
EURONISA budou čerpány v roce 2015.
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.
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Daň darovací
V roce 2014 organizace obdržela dary v celkové hodnotě 161 800 Kč.
Organizace je osvobozena od daně darovací podle Zákona č. 357/1992 Sb.,
§20 odst. 4.
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4

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ČINNOSTI

Stejně jako každý rok, i ten s letopočtem 2014 naší organizaci přinesl mnoho nových
příležitostí, výzev, radostí i starostí.

Pokud bych měl hledat jeden výraz, kterým by se dal označit, zvolil bych však slovo
„úspěšný“. Všechny nám svěřené úkoly se podařilo úspěšně naplnit i přes
skutečnost, že finanční podmínky pro jejich zvládání jsou dlouhodobě nedostatečné.
Z hlediska poskytovaných služeb a činností jsme rozšířili svoje pole působnosti o
provozování stálé expozice Zapomenuté dějiny města Liberce v prostorách suterénu
liberecké radnice. Jedná se o unikátní soubor informací o historii našeho města,
který v Liberci do této doby chyběl. Pevně věřím, že si své návštěvníky získá nejen
z řad turistů, přijíždějících do našeho města, ale hlavně mezi Liberečany, kterých se
tato historie bezprostředně dotýká.

Podařilo se nám rozšířit počet programů v rámci dobrovolnického centra AMIKUS,
stejně jako počet dobrovolníků v nich pracujících. Málokdo si totiž uvědomuje, že
naše centrum je jediným ve městě, které svoje dobrovolníky nepoužívá pro zajištění
vlastní činnosti, ale posílá je pomáhat do dalších organizací nebo k jednotlivcům.
O významu a potřebnosti jednotlivých činností v rámci organizace svědčí i fakt, že
stoupá poptávka po našich službách, narůstá počet návštěvníků z řad seniorů, ale
také se zvyšuje počet jednotlivců i skupin občanských iniciativ, které využívají
prostory Kontaktu ke svojí činnosti.

V uplynulém roce se naší organizaci dostalo i významného ocenění v rámci
celorepublikového hodnocení organizací pracujících se seniory, kdy jsme se
v konkurenci 85 nominovaných umístili na 4. až 6. místě. Stali jsme se také partnery
velkých projektů, jako např. Dny Evropského dědictví, Den mobility, Dny zdraví,
Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí, Den s rodinou apod.
Rád bych touto cestou poděkoval za podporu našemu zřizovateli, členům Rady
starších a Rady pro národnostní menšiny za aktivní práci, všem zaměstnancům, kteří
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svojí profesionální prací a přístupem přispívají ke spokojenosti našich návštěvníků,
dobrovolníkům, kteří nám svojí nezištnou činností pomáhají zvyšovat morální
hodnotu naší společnosti a ostatním jednotlivcům i organizacím, bez jejichž pomoci
by mnoho potřebného nemohlo být vykonáno.

V Liberci 17. dubna 2015
Bc. 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 – chvilky rozjímání v DPS
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
Cukrárna Jahůdka – občerstvení na akcích
Český červený kříž, oblastní spolek – zdravotnický dozor při realizaci projektů
Dětský pěvecký sbor Berušky – jarní zpívání v DPS
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o. – představení pro seniory
Divizna Liberec – exkurze s dětmi v rámci akce Prázdniny ve městě 2014
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra AMIKUS – pomoc při doprovodu
zdravotně znevýhodněných občanů a seniorů na kulturně společenské akce, pomoc
při realizaci Velikonoční a Adventní dílny a Mikulášské nadílky pro děti
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
Ing. Jaroslav Čech – vzdělávání pracovníků galerie „U Rytíře“
iQpark Liberec – volný vstup na prohlídku expozic pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí
Kasárna Liberec – exkurze s dětmi v rámci akce Prázdniny ve městě 2014
Komunitní práce Liberec, o. p. s. – pomoc při realizaci projektů, úklid prostorů
organizace
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Liberecký kraj – finanční podpora projektů
Matylda a Tylda – novoroční koncerty seniorského pěveckého sboru v DPS
Město Frýdlant, starosta města Ing. Dan Ramzer – spolupráce na realizaci akcí
pro seniory
Město Jablonec nad Nisou, primátor Ing. Petr Beitl – spolupráce na realizaci akcí
pro seniory
Městská policie Liberec – přednášková činnost pro seniory
MOCCA, spol. s r. o. Liberec – cukrovinky pro Mikulášskou nadílku
Nadace Škola hrou – finanční podpora projektů pro seniory, děti a mládež
Nadace Albert dětem – finanční podpora akcí pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin
Nadace ČSOB – finanční podpora projektu Senior akademie
Naivní divadlo Liberec, p. o. – představení pro seniory
Nadace EURONISA – finanční podpora projektu na činnost Dobrovolnického centra
AMIKUS
Nadační fond LASVIT – finanční podpora projektu na činnost Dobrovolnického
centra AMIKUS
O. V. J. DIXIE – doprovodný program na Festivalu národností
PaedDr. Pavel Landa – spolupráce na realizaci akcí pro seniory v rámci ACTIV
SENIOR
Petra Břeňová – spolupráce při realizaci akcí Den mobility a Den zdraví
Pěvecký sbor Lesněnky ZŠ Lesní v Liberci – adventní koncerty v DPS
Policie České republiky – přednášková činnost, pomoc při realizaci projektů
Poradna při finanční tísni – přednášky s finanční tématikou v rámci Senior
akademie
Statutární město Liberec – finanční zajištění provozu organizace, pomoc
při realizaci projektů, finanční podpora projektů
Střední průmyslová škola textilní v Liberci – přednáška a módní přehlídka
pro seniory
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Střední škola gastronomie a služeb v Liberci – pomoc při realizaci akce Dýňová
adventní polévka
STŘEVLIK – exkurze s dětmi v rámci akce Prázdniny ve městě 2014
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
ZŠ Kaplického – autorské čtení pro seniory
MUDr. Vít Mairich, MUDr. Jiří Chalupa, PhDr. Jan Šolc, PaedDr. Jiljí Novotný,
Edvard Kožušník, Dana Stříbrná, Mgr. Kateřina Sassmann, MVDr. David
Nejedlo, JUDr. Marek Řeháček, Ing. Miloslav Wach, Egon Wiener – odborné
přednášky
David Torák, Vladislav Vráblík, Dagmar Hajflerová, Marie Beňáková, Miroslav
Tancoš, Alena Šuková, Lukáš Honzík – lektoři vzdělávacích kurzů a vedoucí
volnočasových kroužků pro děti
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