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1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název:

Komunitní stĜedisko KONTAKT Liberec,
pĜíspČvková organizace

ZĜizovatel:

statutární mČsto Liberec

IýO:

27336751

Sídlo organizace:

Palachova 504/7, 460 01, Liberec 1

Statutární orgán:

Bc. Michael Dufek – Ĝeditel organizace

Kontakt:

www.ksk-liberec.cz, +420 485 244 995

1.1

VYMEZENÍ HLAVNÍ ýINNOSTI

ýinnost je zamČĜena na poskytování veĜejnČ prospČšných služeb v oblasti:
• VytváĜení podmínek obþanským iniciativám, neziskovým organizacím
a veĜejnosti
o poskytování prostorĤ obþanským iniciativám, neziskovým organizacím
a veĜejnosti, vþetnČ použití vybavení
o koordinaþní, informaþní a vzdČlávací þinnost pro veĜejnost
o výstavní þinnost pro veĜejnost
o vydavatelská a nakladatelská þinnost pro veĜejnost
• provozování klubĤ seniorĤ
o koordinaþní þinnost zamČĜená na podporu seniorĤ, zejména jejich
volnoþasových a zájmových aktivit
o klubová a setkávací þinnost seniorĤ
o organizování pĜednášek odborníkĤ za úþelem osvČty a celoživotního
vzdČlávání
o služby zamČĜené na zachování dĤstojného života seniorĤ
• klubová a aktivizaþní þinnost pro zdravotnČ znevýhodnČné
o klubová a setkávací þinnost pro zdravotnČ znevýhodnČné
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• pĜedcházení sociálnímu vylouþení u pĜíslušníkĤ etnik, národnostních
menšin a cizincĤ

o koordinaþní, informaþní a vzdČlávací þinnost
o volnoþasové aktivity
• dobrovolnictví a komunitní aktivity

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

• provozování pĜepravy pro znevýhodnČné obþany

Na svých webových stránkách www.ksk-liberec.cz Komunitní stĜedisko KONTAKT
Liberec, p. o. (dále jen Kontakt) po celý rok zveĜejĖoval veškeré informace o þinnosti.
NávštČvníci

stránek

mČli

k dispozici

kromČ

základních

informací

i

plány

pĜipravovaných akcí pro všechny cílové skupiny a byly zde zveĜejĖovány þlánky ze
všech akcí, které Kontakt poĜádal.
Celkem bylo zveĜejnČno 403 þlánkĤ a stránky navštívilo 37725 osob.
Další informace o þinnosti Kontaktu byly prezentovány na www.liberec.cz,
www.kraj-lbc.cz, www.dobrovolnik.cz, www.sensen.cz, ve Zpravodaji liberecké
radnice, v þasopisu Sociální služby, pĜípadnČ byly zasílány do médií s regionální
pĤsobností. ěady akcí se úþastnili novináĜi nebo televizní štáby a jejich
prostĜednictvím byla o þinnosti Kontaktu informována široká veĜejnost.
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1.2

PROSTORY VYUŽÍVANÉ A SVċěENÉ DO PÉýE ORGANIZACE

K zajištČní provozování hlavní þinnosti stanovené zĜizovací listinou Kontakt využíval
na území mČsta Liberce na základČ uzavĜených Ĝádných smluvních vztahĤ tyto
prostory:
• nájemní prostory v PalachovČ ulici 504/7
• klubové prostory v domech s peþovatelskou službou – Krejþího, Burianova
a Borový vrch
• prostory expozice v suterénu budovy liberecké radnice

1.3

ýLENċNÍ ORGANIZACE

Kontakt je v rámci svojí pĤsobnosti þlenČn podle okruhĤ þinností, které vyžadují
specifické postupy a aktivity. ýinnosti reagují na potĜeby uživatelĤ na základČ
respektování jejich názorĤ, individuálního pĜístupu a zachování dĤstojnosti osobnosti.
V prĤbČhu roku došlo k nČkterým personálním zmČnám. Pracovní pozici koordinátor
pro ekonomiku, majetek a vnČjší vztahy, statutární zástupce opustila zamČstnankynČ
z dĤvodu odchodu do starobního dĤchodu k 31. 12. 2015.
K 31. 12. 2015 v organizaci pracovalo na hlavní pracovní pomČr 7 zamČstnancĤ
a 33 pracovníkĤ na dohodu o provedení práce.

VzdČlávání pracovníkĤ
V rámci zkvalitĖování poskytovaných služeb všichni pracovníci Kontaktu absolvovali
školení první pomoci – „Život zachraĖující úkony“, které pĜipravil ýeský þervený kĜíž.
Koordinátor pro seniory a zdravotnČ znevýhodnČné se zúþastnil konference „Dobrá
praxe proti týrání a domácímu násilí páchaném na seniorech, kterou poĜádalo
obþanské sdružení Život 90. Specialista pro koordinaci dobrovolníkĤ se zúþastnil
konference „Dobrovolnictví a obþanská angažovanost“, kterou pĜipravil Krajský úĜad
Libereckého kraje ve spolupráci s organizací Venkovský prostor, o. p. s., a na kterém
prezentoval zkušenosti z práce s dobrovolníky.
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Prostory organizace:

Klubové prostory - 5. patro

Klubové prostory - 5. patro
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Prostory organizace:

Poþítaþová uþebna

Víceúþelový sál - suterén
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2

ZHODNOCENÍ HLAVNÍ ýINNOSTI

2.1

VYTVÁěENÍ PODMÍNEK OBýANSKÝM INICIATIVÁM, NEZISKOVÝM
ORGANIZACÍM A VEěEJNOSTI

2.1.1 Poskytování prostorĤ obþanským iniciativám, neziskovým organizacím
a veĜejnosti, vþetnČ použití vybavení
Kontakt velmi úzce spolupracuje s obþanskými iniciativami, nestátními neziskovými
organizacemi a fyzickými osobami, kterým pro jejich þinnost nebo setkávací aktivity
poskytuje prostory v PalachovČ ulici. Jedná se o zaĜízené klubovny s kapacitou 15 až
50 osob, pĜiþemž klubovny s kapacitou 50 a 20 osob jsou vybavené audiovizuální
technikou (projektor, DVD pĜehrávaþ), dále je k dispozici poþítaþová uþebna
s kapacitou 10 plnČ vybavených pracovních stanic pro uživatele a 1 pro lektora. Ke
klubovnám lze využít plnČ vybavenou kuchyĖku. V suterénu budovy je k dispozici
zrcadlový sál a zkušebna.
V roce 2015 Kontakt uzavĜel celkem 72 smluv s 59 subjekty na užívání prostor,
pĜiþemž za pronájem nebytových prostor získal 184 341 Kþ, což je o 14 966 Kþ
více než v roce 2014.
V prostorách Kontaktu se bČhem roku 2015 úþastnilo pravidelných nebo obþasných
setkání obþanských iniciativ, nestátních neziskových organizací a fyzických osob
celkem 24 020 návštČvníkĤ.
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Výnosy z þinnosti byly ovlivĖovány i pĜíjmy za kopírovací služby, které Kontakt svým
uživatelĤm nabízel. Služba byla zpoplatnČna dle ceníku schváleného zĜizovatelem a
k 31. 3. 2015 z jeho rozhodnutí ukonþena. Výnosy za kopírování þinily 1 112 Kþ.

SEZNAM SUBJEKTģ:
Fyzické osoby

Dastychová - flamenco
Drapáková – jazykový klub
Fialová - cviþení
Hloušková - jazykový klub
Kareisová – jazykový klub
Kareisová ml. - cviþení dČtí
Kopejska - osvČtová þinnost
MatČjíþek - setkání
Matunová – spoleþenský tanec
Nováková - stolní tenis
PetráĖ - tanec
Reitschlager - šipky
Straková - cviþení
Suchánek O. - tanec
Syrohová - schĤze
Šolcová – jazykový klub
Šuková - barevný kroužek
Tancošová - tanec
Trejbalová - cviþení seniorĤ
Trunec - zkouška pČveckého sboru
Veselý - pĜednáška
Kluby seniorĤ
ýeská beseda – taneþní skupina
Klub seniorĤ – APM þ.1
Klub seniorĤ – bývalá Hlávkova
Klub seniorĤ – Elán
Klub seniorĤ – JeĜáb
Klub seniorĤ – Jizerka
Klub seniorĤ – Nisa
Klub seniorĤ – Opera
Klub seniorĤ – Pod StĜechou

Obþanské iniciativy
Centrum pro integraci cizincĤ, o. p. s.
ýeský svaz chovatelĤ, o. s .
ýeský svaz žen, z. s.
ýMOS sekce seniorĤ školství
Diakonie (církev)
Elva Help, o. s .
Fomaklub, z. s.
Fotoklub Obskura, z. s.
Jizera, o. s.
Jizerka, o. s.
Junák, z. s.
Levicový klub žen, o. s.
Misijní skupina kĜesĢanské spoleþenství
Parkinson, o. s.
Roska, o. s.
Sdružení Tulipán, z. s.
SPCCH diabetik, z. s.
SPCCH kardio, z. s.
Spoleþnost Betany, z. s.
Svaz dĤchodcĤ ýeské republiky, o. s.
Svaz tČlesnČ postižených, o. s.
TJ Slavia, z. s.
Územní org. Svaz diabetikĤ ýR, z. s.

První liberecký spolek paní a dívek
Matylda a Tylda – pČv.sbor senior
Klub seniorĤ – Vesec
Klub seniorĤ – Pohoda
Klub seniorĤ – Radost
Klub seniorĤ – SestĜiþky
Klub seniorĤ – Šikovné ruce
Klub seniorĤ – Tolerance
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2.2

PROVOZOVÁNÍ KLUBģ SENIORģ

2.2.1 Koordinaþní þinnost zamČĜená na podporu seniorĤ, zejména jejich
volnoþasových a zájmových aktivit
Mezi hlavní cíle Kontaktu patĜí podporovat všechny aktivity, které vedou
k prevenci, posílení zdraví a prodlužování života seniorĤ, a tedy k zachování
kvalitního a smysluplného života, do co nejvyššího vČku. Lepším pĜístupem
k informacím, vzdČlávání a volnoþasovým aktivitám se posiluje vČdomí vlastní
hodnoty. Aktivity pro seniory tak pĜispívají ke zmírnČní sociální izolace ve spoleþnosti
a k jejich lepšímu fyzickému i duševnímu zdraví.
V roce 2015 se zvýšil poþet libereckých seniorĤ, kteĜí pravidelnČ tráví svĤj volný þas
pĜi aktivitách, které pro nČ Kontakt pĜipravuje. Organizace podporuje jednotlivé kluby
pĜi poĜádání a zajišĢování vlastních aktivit pro seniory.

2.2.2 Klubová a setkávací þinnost seniorĤ
Centrální klub seniorĤ
Jednu z možností, jak aktivnČ trávit svĤj volný þas, nabízí Centrální klub seniorĤ,
který je urþen pro širokou seniorskou veĜejnost. Klub se nachází v centru mČsta
Liberce v PalachovČ ulici naproti OC Plaza, v bezprostĜedním dosahu mČstské
hromadné

dopravy

tak,

aby

vyhovoval

potĜebám

seniorĤ

a

zdravotnČ

znevýhodnČných. Provozní doba centrálního klubu je od pondČlí do þtvrtka od
10.00 do 17.00 hodin, v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.
Velkou zásluhu na pĜíjemném prostĜedí mají vkusnČ a útulnČ vybavené místnosti
a bezbariérový pĜístup, vþetnČ toalety pro vozíþkáĜe. SenioĜi mohou v klubu využívat
audiovizuální techniku (DVD, televize, videopĜehrávaþ, hifi systém), pĜeþíst si denní
tisk, je jim k dispozici menší knihovna, kde si mohou vypĤjþit knižní beletrii, rĤzné
þasopisy, CD, DVD nosiþe a použít masážní kĜeslo, které je vhodné pro seniory.
KromČ toho si mohou zapĤjþit a zahrát rĤzné spoleþenské, deskové i karetní hry.
NávštČvníci klubu si mohou také uvaĜit kávu nebo þaj, þi zakoupit nápoje z automatu.
Velmi využívané je mezi seniory bezplatné internetové pĜipojení, které je k dispozici
v Centrálním klubu seniorĤ. Navíc je zde samostatná místnost s 5 plnČ vybavenými
poþítaþovými stanicemi, kde si mohou procviþovat vČdomosti a dovednosti získané
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v poþítaþových kurzech a získat informace ze svČta internetu. V roce 2015
pracovalo na poþítaþích v klubu 1 007 návštČvníkĤ.
Je tĜeba zdĤraznit, že po celý rok pracovníci Kontaktu peþlivČ pĜipravovali mČsíþní
programy tak, aby zahrnovaly þinnosti, o které je mezi seniory zájem. Ty byly po celý
rok k dispozici v Centrálním klubu seniorĤ, na webových stránkách organizace, ve
vývČskách, ve Zpravodaji liberecké radnice a na rĤzných informaþních místech
v Liberci. Cílem Kontaktu je zapojovat jednotlivce do kolektivu a pomoci jim
smysluplnČ trávit svĤj volný þas. Ze zvýšeného zájmu ze strany seniorĤ je zĜejmé, že
se tento zámČr daĜí realizovat, neboĢ neustále roste nejen poþet uživatelĤ
Centrálního klubu seniorĤ. V roce 2015 navštívilo Centrální klub seniorĤ celkem
7 385 návštČvníkĤ z toho 5 885 žen a 1 500 mužĤ, jejichž poþet neustále
narĤstá.
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PĜehled akcí pro seniory konaných v prostorách Kontaktu v roce 2015

V roce 2015 bylo zorganizováno v prostorách Kontaktu celkem zorganizováno
101 spoleþenských, sportovních a vzdČlávacích akcí, kterých se zúþastnilo
4 079 návštČvníkĤ.

SPOLEýENSKÉ AKCE
• PoĜad „Cestománie, aneb prstem po mapČ“ (110 návštČvníkĤ – 5 poĜadĤ)
• PoĜad „Máj – lásky þas“ s hercem Divadla F. X. Šaldy Ladislavem Duškem
(24 návštČvníkĤ)
• Besedy o významných osobnostech (10 poĜadĤ – 103 návštČvníkĤ)
• Divadelní kavárna (10 poĜadĤ – 350 návštČvníkĤ)
SPORTOVNÍ AKCE
• Turnaje v šipkách - (4 turnaje – 137 hráþĤ)
•

Relaxaþní cviþení v sále Kontaktu (176 cviþení – 2092 cviþencĤ)

• Cviþení v rytmu hudby „Pohybem pro radost“ (40 cviþení – 320 cviþencĤ)
VZDċLÁVACÍ AKCE
• Kurzy práce na PC pro zaþáteþníky a pokroþilé (11 kurzĤ – 110 absolventĤ)
• Kurzy obsluhy tabletĤ pro zaþáteþníky a pokroþilé (8 kurĤ – 80 absolventĤ)
• Kurzy anglického jazyka (4 kurzy – 40 absolventĤ)
• Kurzy trénování pamČti pro zaþáteþníky a pokroþilé (6 kurzĤ – 60 absolventĤ)
• Kurz umČlecké fotografie (1 kurz – 10 absolventĤ)
• Kurz sebeobrany (1 kurz – 10 absolventĤ)
• Kurz nordic walkingu (1 kurz – 10 absolventĤ)
• Kurz bĜišních tancĤ (1 kurz – 10 absolventĤ)
• Celoroþní poĜad StarovČk od „A do Z“(24 poĜadĤ – 613 úþastníkĤ)
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Centrální klub seniorĤ

Centrální klub seniorĤ
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Centrální klub seniorĤ

Centrální klub seniorĤ
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PĜehled akcí pro seniory v roce 2015 konaných mimo prostory Kontaktu
V roce 2015 Kontakt pro seniory zorganizoval celkem 36 velkých akcí konaných
mimo prostory organizace, kterých se zúþastnilo 3 834 návštČvníkĤ.

SPOLEýENSKÉ AKCE
• „Seniorské ŠibĜinky ve velkém sále v Lidových sadech (154 návštČvníkĤ)
• PĜedjarní koncert Gabriely Kopperové v obĜadní síni liberecké radnice
(110 návštČvníkĤ)
• Taneþní zábavu v country stylu v PĜedláncích u VišĖové (51 úþastníkĤ)
• „Melodie

z operet

Polská

krev

a

Netopýr“

(470

návštČvníkĤ)

v Divadle F. X. Šaldy u pĜíležitosti SvČtového dne proti násilí na seniorech
• NávštČva Dvoru Seletice a PodČbrad (48 úþastníkĤ)
• Svatováclavský koncert v Hejnicích (130 úþastníkĤ)
• MČsíc seniorĤ - recitál Jitky Zelenkové (250 návštČvníkĤ), beseda s MUDr.
Radimem Uzlem (100 návštČvníkĤ), koncert Pepy Fouska (400 návštČvníkĤ)
• Seniorský advent – 4 adventní koncerty v obĜadní síni liberecké radnice
(520 návštČvníkĤ)
• Tradiþní Silvestrovská procházka kolem liberecké pĜehrady (106 úþastníkĤ)
SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY
• Liberecká kuželka (60 hráþĤ)
• Turnaj tĜí mČst v kuželkách „O pohár Kontaktu“ (75 hráþĤ), finanþnČ
podpoĜeno statutárním mČstem Liberec
• Turnaj ve stolním tenise „O pohár Ĝeditele DPMLJ“ (18 hráþĤ)
• Kloboukový turnaj v minigolfu (70 hráþĤ), finanþnČ podpoĜeno statutárním
mČstem Liberec
• „Seniorská míle“ (94 závodníkĤ)
• Turnaj tĜí mČst v pétanque (40 hráþĤ)
• Turnaj „Liberecká šipka“ (85 hráþĤ)
• Vánoþní turnaj v kuželkách jednotlivcĤ (45 hráþĤ)
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DALŠÍ AKTIVITY PRO SENIORY
• Tábor pro seniory
V þervenci se uskuteþnil ve sportovnČ rekreaþním areálu Ráj v obci Srbsko
druhý roþník pobytového tábora pro seniory. Obou turnusĤ se zúþastnilo 100
seniorĤ z Liberce, z Jablonce nad Nisou a Frýdlantu. Pro úþastníky byla
pĜipravena celotáborová hra s názvem „Výprava do stĜedovČku“, která
zahrnovala sportovní, poznávací, vzdČlávací a spoleþenské aktivity. Celý
pobyt se nesl v soutČžním duchu a za splnČní jednotlivých úkolĤ družstva
získávala groše pro výsledné hodnocení.

Aktivita v rámci Tábora pro seniory

Herní plán - Tábor pro seniory
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• Módní pĜehlídka pro seniory
Kontakt ve spolupráci se StĜední prĤmyslovou školou textilní v Liberci
uspoĜádal v Galerii LáznČ „Módní pĜehlídku pro seniory“, které se zúþastnilo
200

návštČvníkĤ a 10 seniorských modelek, které se na pĜehlídku

pĜipravovaly v rámci pĜípravného kurzu s odbornou lektorkou. Záštitu nad akcí
pĜevzal námČstek primátora PhDr. Mgr. Ivan Langr.

Úþastnice Módní pĜehlídky, foto: Miroslav Szabó

• KĜest CD
Seniorský pČvecký sbor Matylda a Tylda díky finanþní podpoĜe projektu
Sodexo „Plníme pĜání seniorĤm“ natoþil vlastní hudební album, které bylo
vydáno v nákladu 500 ks a slavnostnČ pokĜtČno 17. prosince 2015
v obĜadní síni liberecké radnice. Jeho kmotry se stal námČstek primátora
PhDr. Mgr. Ivan Langr, zástupce spoleþnosti Sodexo Martin DechĢár a Ĝeditel
Kontaktu Bc. Michael Dufek.
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PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY
Mezi sportovní aktivity, které Kontakt seniorĤm nabízel, je tĜeba pĜipomenout
pravidelné sportovní vyžití pro zvyšování jejich fyzické kondice.
• pravidelné tréninky kuželek v Home Credit arenČ (20 tréninkĤ – 701 hráþĤ)
• pravidelné tréninky stolního tenisu (80 tréninkĤ – 2 250 hráþĤ)
• pravidelné tréninky šipek (80 tréninkĤ – 1344 hráþĤ)
• turistické vycházky probíhaly po celý rok 2x týdnČ pod patronací seniorského
klubu „Parta z Vesce“ a „Pohoda“, vedly nejrĤznČjšími místy Liberckého kraje,
vždy v dosahu veĜejné dopravy (2000 seniorĤ)
DLOUHODOBÉ PROJEKTY
• Kontakt se stal prvním kontaktním místem v Libereckém kraji pro projekt
Senior pas, jehož prostĜednictvím zažádalo o vydání Pasu celkem 290 seniorĤ
• projekt Druhý život dČtské knihy, jehož cílem je sbírat dČtské knihy, které
poslouží dČtem ze sociálnČ znevýhodnČného prostĜedí. Celkem bylo
v Kontaktu odevzdáno 637 ks dČtských knih, z toho bylo institucím (ýeský
þervený kĜíž, Amina o. p. s., StĜedisko výchovné péþe Liberec, DČtský domov
Semily, jednotlivým rodinám) pĜedáno 368 ks knih
• projekt seniorští asistenti na pĜechodech se uskuteþnil ve spolupráci
se Statutárním mČstem Liberec a MČstskou policí Liberec. Cílem je zajistit
dohled na pĜechodech u základních škol v Liberci a umožnit tak dČtem
bezpeþnou cestu do školy
Kluby seniorĤ
Kontakt umožĖuje seniorĤm, kteĜí se chtČjí aktivnČ scházet pĜi svých klubových
þinnostech, využívat zdarma místnosti, které jsou jim k dispozici v 5. patĜe budovy.
Kluby se scházejí pravidelnČ a plánují své další akce, výlety, exkurze, rĤzné besedy
a nebo se setkávají pĜi oslavách narozenin svých þlenĤ. VČkové rozmezí þlenĤ klubĤ
je od 60 do 92 let.
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Seznam klubĤ seniorĤ pĤsobící pĜi Kontaktu:
APM

60 þlenĤ

registrovaný pod Svazem
dĤchodcĤ ýR, sportovní
aktivity

Bývalá Hlávkova

10 þlenĤ

klubová þinnost

Elán

12 þlenĤ

klubová þinnost

Etika - slušnost

10 þlenĤ

vznik v listopadu 2015

JeĜáb

60 þlenĤ

Jizerka

36 þlenĤ

pravidelné výlety, cviþení
spoleþenské akce,
rukodČlné þinnosti

JiĜinky

25 þlenĤ

Matylda a Tylda

30 þlenĤ

Nisa

120 þlenĤ

Opera

51 þlenĤ

Parta z Vesce

22 þlenĤ

Pod stĜechou

42 þlenĤ

Pohoda

75 þlenĤ

Radost

14 þlenĤ

SestĜiþky

35 þlenĤ

Šikovné ruce

15 þlenĤ

Tolerance

27 þlenĤ

vznik v listopadu 2015
natoþení CD, koncerty
po celém Libereckém kraji
nejvČtší seniorský klub,
pravidelné výlety
spoleþenské akce
– koncerty i pro veĜejnost
vzdČlávací aktivity
spoleþenské a sportovní
akce, nácvik tance ýeská
beseda
sportovní aktivity,
pravidelné výlety
sportovní aktivity
– pétanque
klubová þinnost
rukodČlné þinnosti,
sezonní výzdoba
spoleþenské a sportovní
akce, tuzemské zájezdy
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Rada starších
Vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán Ĝeditele organizace pro otázky týkající
se života libereckých seniorĤ. Rada má v souþasnosti 17 þlenĤ a scházela se jednou
mČsíþnČ na jednáních, na kterých projednávala materiály obsahující námČty
a

pĜipomínky

z Ĝad

libereckých

seniorĤ.

Také

aktivnČ

spolupracovala

se

samosprávou a úþastnila se oficiálních akcí MČsta. Dále se podílela na plánování
a pĜípravČ budoucích akcí, které Kontakt realizoval, nebo které poĜádaly samotné
kluby seniorĤ. Zápisy z jednání Rady starších byly pravidelnČ distribuovány do
jednotlivých KlubĤ seniorĤ a také zveĜejĖovány na webových stránkách Kontaktu.
Složení Rady starších:
ambasador projektu Sen Sen

1 zástupce

kluby seniorĤ v Liberci

14 zástupcĤ

senioĜi žijící v domech s peþovatelskou službou

1 zástupce

Svaz dĤchodcĤ ýeské republiky

1 zástupce

KLUBY SENIORģ V DOMECH S PEýOVATELSKOU SLUŽBOU V LIBERCI
Kontakt aktivizuje i seniory žijící v domech s peþovatelskou službou (DPS), pro které
pĜipravuje pravidelné programy pĜímo v klubech tČchto domĤ. Kluby jsou zĜízeny
v DPS Krejþího, DPS Burianova a DPS Borový vrch. Jednotlivé kluby jsou vybaveny
audiovizuální technikou (televize, DVD), poþítaþi s možností pĜipojení na internet
a nechybí zde ani masážní kĜesla, která mohou senioĜi bezplatnČ využít
k rehabilitaci.
Hlavním cílem aktivizaþních þinností je podporovat duševní a fyzickou kondici
seniorĤ i v pokroþilém vČku a pĜes zdravotní omezení, které mnozí senioĜi žijící
v domech s peþovatelskou službou mají.

V roce 2015 pĜipravil Kontakt pro seniory v DPS celkem 399 akcí, kterých
se zúþastnilo celkem 4 379 návštČvníkĤ.
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SPOLEýENSKÉ AKCE
• TĜíkrálový koncert seniorského sboru Matylda a Tylda (81 návštČvníkĤ)
• Maškarní veselice (115 návštČvníkĤ)
• Jarní zpívání (100 návštČvníkĤ)
• Letní grilování (140 návštČvníkĤ)
• Vinobraní (115 úþastníkĤ)
• Zpíváme s harmonikou (439 návštČvníkĤ)
SPORTOVNÍ AKCE
• turnaj v minigolfu (30 úþastníkĤ)
• turnaj v šipkách (37 úþastníkĤ)
• turnaj v ruských kuželkách (45 úþastníkĤ)
KromČ výše uvedených akcí vČtšího rozsahu po celý rok probíhala také pravidelná
klubová þinnost, pro kterou byly zpracovávány mČsíþní programy. Klubová þinnost
probíhala pod vedením vedoucích a byla zamČĜena rozvoj kognitivních funkcí,
napĜíklad formou trénování pamČti, relaxaþního cviþení, vzdČlávacích, cestopisných
a kulturních poĜadĤ a také formou rukodČlných a ergoterapeutických technik. SenioĜi
žijící v DPS Burianova a DPS Krejþího si také bČhem roku sami organizovali
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klubovou þinnost dle vlastních zájmĤ, proto bylo do programu zaĜazeno vaĜení, ruþní
práce, poslechový klub, þítárna, chvilky rozjímání, pravidelná reminiscenþní setkání.
V roce 2015 se uskuteþnilo i nČkolik akcí, kterých se spoleþnČ úþastnili senioĜi z výše
uvedených DPS, pĜi kterých si sdČlovali své zážitky a zkušenosti. SpoleþnČ také
absolvovali nČkolik výletĤ a návštČv spoleþenských akcí, napĜíklad výlet na ObĜí sud
Javorník nebo kulturní poĜady v rámci MČsíce seniorĤ.

Maškarní veselice v DPS Borový vrch

Letní posezení v DPS Burianova
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2.2.3 Organizování pĜednášek odborníkĤ za úþelem osvČty a celoživotního
vzdČlávání
Kontakt pravidelnČ poĜádá vzdČlávací programy pro seniory, mezi které patĜí
pĜedevším celoroþní poþítaþové kurzy a kurzy trénování pamČti. NovČ pak také kurzy
tabletĤ, kurz chĤze - nordic walking, za pomoci organizaþního a technického zajištČní
projektu Sen Sen probČhl také kurz umČlecké fotografie.
• poþítaþové kurzy - velký poþet zájemcĤ o poþítaþové kurzy nadále pĜevyšuje
finanþní možnosti organizace. Kontakt rozšíĜil výuku již do tĜech soubČžných
kurzĤ, aby mohl zajistit absolvování pro co nejvČtší poþet seniorĤ. Celkem se
uskuteþnilo 12 kurzĤ výuky PC, z toho 5 kurzĤ bylo pro zaþáteþníky a 7 kurzĤ
pro pokroþilé, celkem se jich zúþastnilo 120 seniorĤ. Poþítaþový kurz je
v rozsahu 20 hodin a vedou ho kvalifikovaní lektoĜi, kteĜí s organizací
dlouhodobČ spolupracují. Ke konci roku 2015 bylo evidováno na 154
pĜihlášených zájemcĤ, kteĜí þekají na absolvování kurzu obsluhy PC.
Navíc si mohou zájemci zakoupit skripta, vydaná v rámci ediþní þinnosti
Kontaktu a která odpovídají struktuĜe kurzĤ.
• trénování pamČti - v roce 2015 se uskuteþnilo 6 kurzĤ trénování pamČti,
z toho 3 kurzy pro zaþáteþníky a 3 kurzy pro pokroþilé. Kurz trénování pamČti
je v rozsahu 10 hodin výuky a byl veden zkušenou a certifikovanou lektorkou.
Celkem absolvovalo kurzy 60 seniorĤ.
• kurz anglického jazyka - byl uspoĜádán ve 4 kurzech každý s 20 hodinovou
dotací, z toho 2 pro zaþáteþníky a 2 pro pokroþilé. Celkem kurzy anglického
jazyka pro seniory absolvovalo 40 seniorĤ.
• kurzy výuky tabletĤ - na základČ poptávky ze strany seniorĤ byly do nabídky
vzdČlávacích aktivit zaĜazeny kurzy obsluhy tabletĤ. V roce 2015 bylo
uspoĜádáno 6 kurzĤ pro zaþáteþníky, 2 pro pokroþilé. Celkem kurzy
absolvovalo 80 seniorĤ.
• pĜednášky – v rámci podpory finanþní gramotnosti se uskuteþnily pĜednášky
na téma „SvČt financí a senioĜi“, kterých se zúþastnilo 32 posluchaþĤ
a na téma „Nové praktiky ŠmejdĤ“ (4 pĜednášky - 130 návštČvníkĤ).
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Všech vzdČlávacích akcí, které Kontakt v roce 2015 v rámci podpory celoživotního
vzdČlávání poĜádal, se zúþastnilo 879 seniorĤ. Celkem se všech aktivit pro seniory
v prostorách Kontaktu zúþastnilo 28 214 návštČvníkĤ.
Všech poĜádaných aktivit pro seniory, v prostorách i mimo prostory Kontaktu,
se zúþastnilo 40 398 návštČvníkĤ z liberecké seniorské veĜejnosti.

Náklady na þinnost a provozování klubĤ seniorĤ v roce 2015
þinily 1 717 327 Kþ.
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2.3

KLUBOVÁ A AKTIVIZAýNÍ ýINNOST PRO ZDRAVOTNċ
ZNEVÝHODNċNÉ

2.3.1 Klubová a setkávací þinnost pro zdravotnČ znevýhodnČné
Klub zdravotnČ znevýhodnČných K.Li.Ka (Klub libereckých kamarádĤ) zaþal pĤsobit
pĜi Kontaktu v dubnu 2013 a vede ho jedna z jeho þlenek. Vznik klubu reagoval na
poptávku ze strany zdravotnČ znevýhodnČných osob starších 18 let, které projevily
zájem se spoleþnČ scházet a vČnovat se klubové þinnosti. Jejich možnosti
vzájemného setkávání jsou ovlivnČné rĤzným druhem handicapu, proto hledaly
vyhovující zázemí pro svoji þinnost. Prostory Kontaktu jsou bezbariérové, vyhovují
jejich potĜebám, vhodná je i velikost klubovny, kde se zcela bez problémĤ mĤže sejít
i 10 vozíþkáĜĤ.
V klubu se pravidelnČ schází 8 zdravotnČ znevýhodnČných, kteĜí využívají klubové
prostory Kontaktu zpravidla jednou týdnČ (každý þtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin) po
dobu deseti mČsícĤ v roce. Tento odpolední þas byl vybrán s ohledem na skuteþnost,
že mnozí þlenové klubu chodí do zamČstnání. BČhem letních prázdnin absolvují
þlenové klubu rekondice a další ozdravné pobyty.
V rámci svých klubových setkání absolvovali zajímavé besedy, vČnují se rukodČlným
þinnostem, které rozvíjejí jejich motorické schopnosti a zároveĖ slouží jako výzdoba
klubových prostor. V rámci setkání také trénují pamČĢ, oblíbili si nejrĤznČjší stolní hry,
jako napĜíklad – Bingo þi ýesko. Klub navštČvoval nejrĤznČjší spoleþenské a kulturní
akce, spoleþnČ s Kontaktem navštívil koncert Jitky Zelenkové, Pepy Fouska
a zajímavou besedu s MUDr. Radimem Uzlem.

Náklady na þinnost zdravotnČ znevýhodnČných v roce 2015 þinily 1 872 Kþ.
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2.4

PěEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUýENÍ U PěÍSLUŠNÍKģ ETNIK,
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A CIZINCģ

2.4.1 Koordinaþní, informaþní a vzdČlávací þinnost
Významnou þást þinnosti, kterou se Kontakt zabývá, tvoĜí služby podporující prevenci
a pĜedcházení sociálnímu vylouþení u vybraných skupin obyvatel žijících na území
mČsta Liberce. Jedná se o zástupce národnostních menšin, cizince a také sociálnČ
znevýhodnČné obþany. Prioritou je práce s dČtmi a mládeží, pro které jsou
pĜipravovány nejrĤznČjší volnoþasové aktivity. DĤraz je kladen také na další projekty
a akce, které mohou pĜispČt k rozvoji jejich osobnosti. Jak pro jednotlivé komunity,
které v Liberci žijí, tak i pro širokou veĜejnost, hledá Kontakt možnosti pĜiblížení
jednotlivých kultur, a to formou zajímavých a neotĜelých aktivit. Cílem je pĜispČt
k rozvoji tolerantního, otevĜeného a pĜedsudkĤ zbaveného prostĜedí.

Rada pro národnostní menšiny
Rada pro národnostní menšiny (dále jen Rada) byla pĜi Kontaktu zĜízena v roce 2008
jako aktivní poradní orgán Ĝeditele organizace a její hlavní þinností je Ĝešení
problematiky národnostních menšin a cizincĤ, schází se pravidelnČ jednou za dva
mČsíce. AktivnČ spolupracuje se samosprávou na místní i krajské úrovni, zápisy
z jednání jsou veĜejnČ pĜístupné na webových stránkách organizace. Rada zasedala,
aby jako aktivní souþást týmu podílejícího se na aktivitách, tvoĜila spolu s Kontaktem
celek podporující integraci národnostních menšin do spoleþnosti. Jejím dalším
úkolem bylo prostĜednictvím svého zástupce v RadČ napomoci pĜenosu informací
mezi jednotlivými komunitami. BČhem roku v RadČ pracovalo 9 þlenĤ. O akcích
poĜádaných pro národnostní menšiny byla informována média a díky nim se þinnosti
Kontaktu dostaly do vČtšího povČdomí obyvatel Liberce.
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Složení Rady pro národnostní menšiny:
arabská komunita

1 zástupce

Centrum integrace cizincĤ, o. p. s.

1 zástupce

Centrum na podporu integrace cizincĤ pro Liberecký kraj
(Správa uprchlických zaĜízení Ministerstva vnitra)

1 zástupce

Krajský úĜad Libereckého kraje

1 zástupce

neziskový sektor

1 zástupce

rusky mluvící komunita

1 zástupce

Svazu NČmcĤ, z. s.

1 zástupce

ukrajinská komunita

1 zástupce

vietnamská komunita

1 zástupce

Židovská obec, církev

1 zástupce

2.4.2 Organizování akcí pro národnostní menšiny
BČhem roku 2015 Kontakt realizoval þi spolupoĜádal pro národnostní menšiny,
cizince a sociálnČ znevýhodnČné obþany akce, kterých se zúþastnilo dohromady na
1550 osob.
• Festival „Liberec – jedno mČsto pro všechny“
Již þtvrtý roþník festivalu byl urþen cizincĤm, národnostním menšinám, ale
také široké veĜejnosti a probČhl poslední srpnový þtvrtek na nám. Dr. E.
Beneše v Liberci. Kontakt jej uspoĜádal ve spolupráci s Centrem na podporu
integrace cizincĤ v Libereckém kraji, záštitu nad festivalem pĜevzal námČstek
primátora

PhDr.

Mgr.

Ivan

Langr.

Cílem

projektu

bylo

poskytnout

návštČvníkĤm i úþinkujícím prostor pro neformální setkání a možnost dozvČdČt
se více o jiných kulturách, ochutnat národní pokrmy, seznámit se se zvyky
a tradicemi jednotlivých komunit. Program se skládal z pČveckých, hudebních,
taneþních a divadelní vystoupení ochotnických souborĤ. O ochutnávky
národních

pokrmĤ

se

postarali

zástupci

komunit
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a Pákistánu, Ruska, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Kazachstánu, Uzbekistánu,
BČloruska, Egypta, Moldávie, ýeþenska, romské komunity a Židovské obce.
Festival v roce 2015 navštívilo více než 1500 osob.

Festival cizincĤ a národnostních menšin

• Výlet na Staré Hrady
Druhou prosincovou

sobotu

se

pro

rodiny

s dČtmi

ze sociálnČ

znevýhodnČného prostĜedí konal výlet na pohádkové Staré Hrady poblíž
Jiþína. Byl zamČĜen na rozvíjení vztahĤ v rámci rodiny, na posílení emoþních
vazeb a poskytl pozitivní vzor pro aktivní trávení volného þasu. DČti s rodiþi þi
jinými rodinnými pĜíslušníky mČly možnost navštívit hrad a zámek, prohlédnout
si místní architekturu, absolvovat komentovanou prohlídku a navíc se setkat
se zvíĜaty, která zde chovají. Projekt byl podpoĜen statutárním mČstem
Liberec.
Výletu se zúþastnilo celkem 50 osob.
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2.4.3 Volnoþasové aktivity pro dČti ze sociálnČ znevýhodnČného prostĜedí
Celý rok (vyjma letních prázdnin) se þinnost Kontaktu zamČĜuje také na zajišĢování
pravidelných volnoþasových aktivit pro cílovou skupinu dČtí ve vČku 6–15 let ze
sociálnČ znevýhodnČného prostĜedí. DČti mohou kroužky navštČvovat bČhem
celého školního roku, v rámci celého týdne, a to zdarma. Volnoþasové aktivity
pro dČti Kontakt zajišĢuje již od roku 2010. AktivnČ spolupracuje a nabízí aktivity
v libereckých základních školách, ale také dalším subjektĤm a institucím, a to v rámci
komunitního plánování i navázané spolupráce s tČmito subjekty. StejnČ jako další
þinnosti, i volnoþasové aktivity se zamČĜují na pĜedcházení sociálnČ patologickým
jevĤm. Aktivity vyplývají ze zájmĤ dČtí a usilují o poskytnutí pozitivního sociálního
vzoru, budování pocitu odpovČdnosti a smyslu pro povinnost. DČti v rámci
volnoþasových aktivit získávají možnost rozvíjet své dovednosti, schopnosti a utváĜet
nová pĜátelství. Projekt byl podpoĜen KÚLK.
• POýÍTAýOVÝ KROUŽEK
Cílem bylo nauþit dČti pracovat v základních PC programech, prohloubit jejich
vČdomosti o IT technice a pomoci jim se školní pĜípravou.
Kroužek probíhal v rozsahu 2 hodin týdnČ a navštČvovalo ho 15 dČtí.
• AMARE ýHAVE
HojnČ navštČvovaný kroužek tradiþních romských tancĤ podporoval tradici
a zvyky, pro dČti byl poutavý pĜedevším specifickou živostí a rytmikou romské
hudby a tradiþními kroji. V rámci projektu Noc venku nebo Letní festival cizincĤ
a národnostních menšin – „Liberec – jedno mČsto pro všechny“ dČti pĜedvedly
své taneþní umČní.
Kroužek probíhal v rozsahu 3 hodin týdnČ a navštČvovalo ho 35 dČtí.
• LAMBADA
Kroužek Lambada uþil dČti moderním taneþním kreacím ve stylu souþasných
trendĤ.

DČti

nacviþovaly

rĤzné

pohybové

sestavy,

které

pomáhaly

zdokonalovat jejich smysl pro pĜesnost pohybu a rozvíjel jejich pohybové
schopnosti.
Kroužek probíhal v rozsahu 2 hodin týdnČ a byl navštČvován 30 dČtmi.
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• DOVEDNÉ RUCE
Cílem kroužku bylo procviþit jemnou motoriku, a to za použití rĤzných technik
a prací s rĤznorodými materiály. V rámci kroužku se dČti zúþastnily soutČže ve
vaĜení poĜádanou Nadací Albert „CoolinaĜení s Albertem“.
Kroužek probíhal v rozsahu 2 hodin týdnČ a navštČvovalo ho 9 dČtí.
• KARATE
Zajímavou aktivitou pro dČti, která byla velmi oblíbená, aþkoliv vyžaduje
dĤslednost a disciplínu byl kroužek Karate. DČti se zde uþily základním
technikám karate a zlepšovaly své pohybové dovednosti. Cílem kroužku bylo
také nauþit dČti sebeovládání a kázni. Navíc se zúþastnily soutČže Gryf Cup,
kde se umístily na pĜedních pĜíþkách.
Kroužek karate probíhal v rozsahu 2 hodin týdnČ a navštČvovalo ho 30
dČtí.
• CHOVATELSKÝ KROUŽEK
Od záĜí 2015 zaþal fungovat nový kroužek, jehož náplní byly spoleþné
vycházky do okolí za úþelem poznání pĜírody a zvíĜat v ní žijících. Lektorka
seznamovala dČti také se zvíĜaty, která jsou þasto domácími mazlíþky (králík,
pes, suchozemská želva) a mohly si péþi o nČ vyzkoušet pĜímo v praxi.
Kroužek probíhal v rozsahu 2 hodin týdnČ a úþastnilo se ho 9 dČtí.
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Úþast na závodech Gryf Cup

CoolinaĜení s Albertem“

Volnoþasové aktivity mimo letní prázdniny navštČvovalo dohromady 130 dČtí,
které mČly možnost si vybrat z 6 rĤzných kroužkĤ.
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Prázdniny ve mČstČ
O letních prázdninách se uskuteþnil již šestý roþník projektu „Prázdniny ve mČstČ“.
Bezplatný pĜímČstský tábor pro dČti ve vČku 6–15 let ze sociálnČ znevýhodnČného
prostĜedí žijících na území mČsta Liberec uspoĜádal Kontakt ve spolupráci s Nadací
Albert a Fondem prevence Statutárního mČsta Liberec, díky jejichž finanþní podpoĜe
se pĜímČstský tábor mohl uskuteþnit. Do projektu se pĜihlásily dČti nejþastČji bydlící
na sídlišti Dobiášova v Liberci-Rochlici, ale také dČti z ubytoven, na doporuþení
kurátorĤ a výchovných poradcĤ. Program tábora se konal 3x týdnČ, a to bČhem
celých letních prázdnin. Programovou náplní byla napĜ. návštČva iQ Landie, turnaj
v minigolfu, návštČva jízdárny, maškarní bál, bazén, tvoĜení v pĜírodČ, výlet na hrad a
zámek Lemberk, beseda se strážníky MČstské policie Liberec, exkurze v Krajské
vČdecké knihovnČ v Liberci a mnoho dalšího. Cílem projektu byla pĜedevším
prevence sociálnČ patologických jevĤ a prevence kriminality a také osobní rozvoj
dČtí, jejich schopností a dovedností a v neposlední ĜadČ také aktivní trávení volného
þasu, které pĜispívá k celkovému zdravému psychickému i fyzickému zdraví dítČte.
V tomto roce se do projektu bČhem doby jeho realizace zapojilo 60 dČtí.

Prázdniny ve mČstČ - Exkurze v kasárnách
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2.4.4 Monitoring terénu
ýinností, kterou se Kontakt snažil pĜispČt k prevenci a mapování situace ve mČstČ
za úþelem zlepšení a posílení potĜebných služeb pro obyvatele mČsta Liberce
a zvýšení jejich informovanosti, bylo monitorování terénu. Od února 2015 pracovník
v jednotlivých mČstských þástech monitoroval situaci a jeho úkolem bylo pĜedávat
informace nejen o pĜipravovaných akcích a volnoþasových aktivitách organizace, ale
také odkazovat na služby poskytované jinými organizacemi, které se vČnují
odbornému

sociálnímu

poradenství,

þi

jiným

sociálním

službám.

PĜedával

potenciálním klientĤm kontakty na instituce, které mohou dotyþnému nabídnout
pomoc a všeobecnČ se snažil, nejen v lokalitách ohrožených sociálním vylouþením,
zvyšovat informovanost. Pracovník na základČ monitoringu terénu zpracovával
záznamy, které sloužily jako podklady k sestavení možných návrhĤ a opatĜení pro
vedení mČsta. Od záĜí se podaĜilo posílit tuto þinnost o dalšího pracovníka. Ti tak
mapovali bČhem roku mapovali celé území mČsta Liberce a realizovali
intervence s nČkolika stovkami osob v tíživé životní situaci.

2.4.5 Pracovní skupina k problematice uprchlíkĤ
Pracovní skupina k problematice uprchlíkĤ tvoĜila dĤležitou þást þinnosti oblasti
národnostních menšin a cizincĤ v poslední dekádČ roku 2015, neboĢ Kontakt byl
povČĜen jejich koordinaþní þinností. Pracovní skupina vznikla na podnČt Komise
zdravotní a sociální Statutárního mČsta Liberec v mČsíci záĜí, kdy zahájila svoji
þinnost. DĤvodem vzniku bylo vytvoĜení týmu zástupcĤ rĤzných libereckých
organizací, institucí, které se zabývají mj. otázkami národnostních menšin a cizincĤ
a to v reakci na tzv. migraþní krizi, s cílem zajištČní vþasné pĜípravy pro pĜípad
pĜílivu uprchlíkĤ do Liberce. ýlenové pracovní skupiny se v roce 2015 sešli dvakrát.
Pracovní náplĖ skupiny:
humanitární pomoc – sbČr kontaktĤ a informací o materiální pomoci a hmotných
zásobách, její evidence a vytvoĜení celistvé databáze
integraþní proces – pomoc s veškerými aspekty integrace v praxi – napĜ.
zprostĜedkování kontaktĤ na tlumoþníky, zajištČní kurzĤ þeského jazyka, zajištČní
sociálního poradenství apod.
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Složení pracovní skupiny:
Centrum na podporu integrace cizincĤ
pro Liberecký kraj, Správa uprchlických zaĜízení
Ministerstva vnitra ýR

1 zástupce

ýeský þervený kĜíž, z. s.

1 zástupce

ýlovČk v tísni, o. p. s.

1 zástupce

Komunitní stĜedisko Kontakt Liberec, p. o.

2 zástupci

Krajský úĜad Libereckého kraje

1 zástupce

Návrat, o. p. s.

1 zástupce

Oblastní charita Liberec

1 zástupce

Odbor cizinecké policie ýR Libereckého kraje

1 zástupce

Potravinová banka Liberec, z. s.

1 zástupce

ěímskokatolická farnost – arcidČkanství Liberec

1 zástupce

Sbor Církve bratrské Liberec

1 zástupce

statutární mČsto Liberec

2 zástupci

Pracovní skupina v rámci své þinnosti nashromáždila a vytvoĜila základní pĜehled
dostupné materiální pomoci. Byl zhotoven propagaþní materiál, ve kterém byla široká
veĜejnost informována o zámČru pracovní skupiny.
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V roce 2015 se zabývala následujícími body:
• organizace a metodika þinnosti pracovní skupiny
• pĜedání informací v rámci skupiny od subjektĤ disponujícími aktuálními
informacemi (napĜ. kapacita a využití detenþních zaĜízení, diskuze nad
pĜípravami podmínek k úspČšné integraci uprchlíkĤ, dotace na tzv. integraþní
byty aj.)
• projekt Nadaþního fondu Generace21
• možnosti uplatnČní uprchlíkĤ na trhu práce
Celkem se všech akcí pro pĜíslušníky národnostních menšin a cizincĤ
zúþastnilo 1740 osob.

Náklady na þinnost národnostních menšin a cizincĤ v roce 2015 þinily
447 708 Kþ.
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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 šestý rok þinnosti,
ve kterém úspČšnČ realizovalo následující programy:
• Program DítČ – ve spolupráci s DČtským centrem Sluníþko, p. o.
• Program Senior – ve spolupráci s Centrem zdravotní a sociální péþe Liberec,
p. o. a s Domovem pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
• Program Handicap – DítČ – všechny programy Handicap byly realizovány
ve spolupráci s Jedliþkovým ústavem Liberec, p. o.
• Program Handicap – DospČlý
• Program Handicap – Kamarád – ve spolupráci s klubem zdravotnČ
znevýhodnČných K.Li.Ka., který pĤsobí pĜi Kontaktu
• Program PrĤvodce – ve spolupráci se Statutárním mČstem Liberec, odborem
sportu, kultury a cestovního ruchu
• Program Kamarád – realizován pro potĜeby Kontaktu
• Program Duše – ve spolupráci s Fokus Liberec, o. p. s.

2.5.1
V

Zhodnocení þinnosti Dobrovolnického centra AMIKUS

rámci

zajišĢování

všech

þinností

DC

probČhlo

celkem

1698

jednání

s dobrovolníky a 507 jednání se spolupracujícími organizacemi. BČhem roku byl
Kontakt osloven 22 zájemci o dobrovolnickou þinnost, které koordinátorka
pozvala na osobní pohovor, v rámci kterého byli seznámeni s dobrovolnickými
programy a s požadavky kladenými na dobrovolníky. Po absolvování vstupního
pohovoru se 9 zájemcĤ pevnČ rozhodlo k dobrovolnické þinnosti. Ostatní
zájemci mČli jinou pĜedstavu o výkonu dobrovolnictví þi se u nich objevily vnČjší
pĜekážky, které jim neumožnily dále pokraþovat v pĜijímacím procesu. Po úspČšném
absolvování psychologických testĤ u externí psycholožky byly s 9 zájemci následnČ
uzavĜeny dohody o dobrovolnické þinnosti, a to v programu DítČ (1 dobrovolník),
v programu Senior (2 dobrovolníci), v programu Handicap – DítČ (1 dobrovolník),
v programu Handicap - DospČlý (3 dobrovolníci), v programu Handicap - Kamarád
(1 dobrovolník) a v programu Kamarád (1 dobrovolník).
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Práce s dobrovolníky
• supervize - v prĤbČhu roku se dobrovolníci sešli na 3 supervizích, na kterých
mČli možnost probrat s externím školitelem svoji dobrovolnickou þinnost
a práci s klienty
• školení dobrovolníkĤ – v kvČtnu noví dobrovolníci absolvovali školení, jehož
souþástí

bylo

nejen

seznámení

se

základními

pojmy

používanými

v dobrovolnictví, školením první pomoci a dvouhodinový workshop s externím
supervizorem, navíc se také nauþili manipulovat s mechanickým vozíkem, což
mnozí pĜi své práci využijí
• neformální setkání – v srpnu se uskuteþnilo setkání dobrovolníkĤ
v areálu Jedliþkova ústavu s cílem stmelit kolektiv a odmČnit všechny, kteĜí
jsou zapojeni do procesu dobrovolnictví
• podČkování za celoroþní práci – setkání, které uspoĜádalo vedení Kontaktu,
se konalo pod záštitou PhDr. Mgr. Ivana Langra, námČstka primátora pro
školství, kulturu, sociální vČci a cestovní ruch a slavnostního podČkování za
celoroþní

práci

se

zúþastnili

spoleþnČ

s dobrovolníky

také

zástupci

spolupracujících organizací

Supervize dobrovolníkĤ

Komunitní stĜedisko KONTAKT Liberec, pĜíspČvková organizace

Stránka: 40

Výroþní zpráva za rok 2015

OcenČní dobrovolníkĤ
V prĤbČhu roku 2015 se dostalo DC významného ocenČní díky úspČchu
dobrovolníkĤ nominovaných do celostátního projektu „Dobrá duše", ve kterém byla
jedna dobrovolnice vyhodnocena mezi tĜemi nejlepšími dobrovolníky seniorského
vČku z celé ýeské republiky, druhá dobrovolnice získala za svoji þinnost þestné
uznání. Dalším velkým uznáním pro DC bylo ocenČní pro dva dobrovolníky, kteĜí
obdrželi nejvyšší dobrovolnické ocenČní KĜesadlo 2015.
BČhem roku bylo DC osloveno zástupci Farní charity ýeská Lípa, Hospicové péþe
sv. Zdislavy, o. p. s., FOKUS Liberec, o. p. s. a StĜediska pro ranou péþi Liberec, o.
p. s., se kterými se podČlilo o zkušenosti z oblasti dobrovolnictví, jednání s
organizací FOKUS Liberec, o. p. s. vedlo k navázání spolupráce a pĜípravČ nového
dobrovolnického programu a vyhledávání dobrovolníkĤ, kteĜí by docházeli za jejich
klienty. Se StĜediskem pro ranou péþi v Liberci se DC dohodlo na možné spolupráci
v budoucnu.

Program DítČ
V programu DítČ bylo evidováno 6 dobrovolníkĤ, kteĜí pravidelnČ docházeli do
DČtského centra Sluníþko, aby se zde vČnovali vždy jednomu dítČti. Cílem tohoto
programu bylo doplnit kolektivní ústavní péþi o individuální kontakt dítČte s jemu
známou dospČlou osobou. Tento program v mnoha pĜípadech usnadnil dítČti pĜechod
z

ústavní

do

následné

péþe.

Vzhledem

k

tomu,

že

do

Sluníþka

byly

v roce 2015 umísĢovány pĜevážnČ dČti do jednoho roku vČku, které rychleji
pĜecházely do následné péþe, nemohli nČkteĜí dobrovolníci nČkolik mČsícĤ vykonávat
svoji þinnost, protože pro nČ nebylo nalezeno vhodné dítČ, což významným
zpĤsobem ovlivnilo pokles odpracovaných hodin.
V programu DítČ odpracovali dobrovolníci v roce 2015 celkem 235 hodin.

Program Senior
V programu Senior bylo evidováno 12 dobrovolníkĤ, z nichž všichni pravidelnČ
docházeli ke starším osamČlým klientĤm do jejich domácností v domech
s peþovatelskou službou i mimo nČ anebo do Domova pro seniory Vratislavice
nad Nisou, p. o. Klienti byli pro dobrovolníky vybíráni ve spolupráci se sociálními
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pracovníky Centra zdravotní a sociální péþe Liberec, p. o. a Domova pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o. Zde dobrovolníci trávili se seniory volný þas pĜi pĜedem
dohodnutých aktivitách. V prĤbČhu roku 3 dobrovolníci pĜerušili svoji dobrovolnickou
þinnost.
V programu Senior odpracovali v roce 2015 dobrovolníci celkem 579 hodin.

Dobrovolník s klientem

Dobrovolník s klientem

Program Handicap – DítČ
V programu Handicap - DítČ aktivnČ vykonávalo svoji þinnost bČhem roku 5
dobrovolníkĤ, kteĜí docházeli do Jedliþkova ústavu v Liberci za jedním dítČtem þi za
skupinou dČtí ve vČku od 3 do 18 let, aby zde navázali s dČtmi pĜátelský vztah. Práce
dobrovolníkĤ byla vhodným doplĖkem komplexní péþe, která byla dítČtem ze strany
profesionálního personálu poskytována.
V programu Handicap - DítČ odpracovali v roce 2015 dobrovolníci celkem 748
hodin.
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Program Handicap - DospČlý
V programu Handicap - DospČlý byli klienti vybíráni sociální pracovnicí Jedliþkova
ústavu v Liberci. V programu pracovalo 6 dobrovolníkĤ, kteĜí pravidelnČ docházeli
do

domácností

zdravotnČ

znevýhodnČných

dospČlých

klientĤ

umístČných

v pobytovém zaĜízení Jedliþkova ústavu v Liberci i mimo nČj a pĤsobili zde jako
spoleþníci pĜi aktivním trávení volného þasu. Mimo to se dobrovolníci snažili
zdravotnČ znevýhodnČným klientĤm usnadnit jejich zaþlenČní do spoleþnosti
a bČžného života. V prĤbČhu roku 3 dobrovolníci pĜerušili svoji þinnost.
V programu Handicap - DospČlý v roce 2015 dobrovolníci celkem odpracovali
250 hodin.

Program Handicap – Kamarád
V programu Handicap - Kamarád pracovali 3 dobrovolníci, z toho dva pomáhali na
jednorázových akcích v JedliþkovČ ústavu v Liberci a jeden pĜi zajištČní chodu
volnoþasového

klubu

pro

zdravotnČ

znevýhodnČné

obþany

K.Li.Ka.

Tento

dobrovolník svoji dobrovolnickou þinnost pĜerušil.
V programu Handicap Kamarád v roce 2015 dobrovolníci celkem odpracovali
67hodin.

Program Kamarád
Tento program je jediným dobrovolnickým programem, ve kterém dobrovolník
vypomáhá pĜi rĤzných akcích Kontaktu. V programu pracuje 1 dobrovolník, jehož
pomoc Kontakt využil pĜevážnČ pĜi aktivitách pĜipravovaných pro dČti ze sociálnČ
znevýhodnČného prostĜedí.
V programu Kamarád v roce 2015 dobrovolník odpracoval 31 hodin.

Program Duše
Program Duše je nový dobrovolnický program, který Kontakt pĜipravil ve spolupráci
s FOKUS Liberec, o. p. s. tak, aby vyhovoval potĜebám duševnČ nemocných lidí
ve vČku od 16 let, kteĜí jsou klienty organizace. Do programu se pĜihlásili 2 zájemci,
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z nichž pouze jeden se rozhodl po absolvování vstupního pohovoru pokraþovat
v pĜijímacím procesu.

Program PrĤvodce
V programu aktivnČ pracovalo 10 dobrovolníkĤ. Ti zajišĢovali prĤvodcovskou službu
na mČstské prohlídkové trase, která byla pĜipravena ve spolupráci se statutárním
mČstem Liberec a MČstským informaþním centrem a také pomáhali s realizací
vybraných akcí, které MČsto Liberec organizovalo pro veĜejnost (Dny otevĜených
dveĜí na radnici, Dny evropského kulturního dČdictví, Liberecký jarmark).
Dobrovolníci pracovali od zaþátku kvČtna do konce záĜí.

Prohlídkových tras

se zúþastnili návštČvníci nejen z Liberce, ale také z Prahy, Jablonce nad Nisou,
Ostravy, Olomouce a z dalších blízkých i vzdálených mČst. DC na požádání Centra
na podporu integrace cizincĤ v Libereckém kraji pĜipravilo prohlídku mČsta pro osoby
vietnamské a ukrajinské národnosti a pomohlo jim v bližším poznání mČsta.
V programu PrĤvodce v roce 2015 odpracovali dobrovolníci 205 hodin.

Školení dobrovolníkĤ prĤvodcĤ
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Ostatní aktivity dobrovolníkĤ
Dobrovolníci mimo své programy také pomáhali pĜi akcích organizovaných
Kontaktem, a to jako doprovody seniorĤ a zdravotnČ znevýhodnČných obþanĤ
na kulturní akce poĜádané Kontaktem. OrganizaþnČ se také podíleli na Dni
otevĜených dveĜí Kontaktu, který probíhal v LiebiegovČ paláci, kde se aktivnČ
vČnovali dČtem ve výtvarných dílnách a jako dobrovolní prĤvodci provádČli po
budovČ a jeho pĜilehlé zahradČ.
Celkem k 31. 12. 2015 pĤsobilo v DC Amikus 45 dobrovolníkĤ.

Náklady na dobrovolnickou þinnost v roce 2015 þinily 243 288 Kþ.
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2.6

PROVOZOVÁNÍ GALERIE

V lednu byl obnoven provoz expozice „Zapomenuté dČjiny mČsta Liberce“, která byla
v pĜedešlém roce þásteþnČ uzavĜena z dĤvodu rekonstrukce prostor Radniþního
sklípku. Cílem expozice bylo ukázat obþanĤm i návštČvníkĤm mČsta, že Liberec je
mČsto s bohatou historií, kulturou a architekturou. Prostory bezplatnČ poskytlo
statutární mČsto Liberec, odborným garantem expozice byla spoleþnost ARCHA 13,
o. p. s., která výstavu pĜipravila, provoz organizaþnČ a personálnČ zajišĢoval Kontakt
prostĜednictvím 12 pracovníkĤ expozice na základČ dohod o provedení práce.
Jednalo se výhradnČ o seniory, kteĜí mČli velký zájem o historii mČsta, byli odbornČ
proškoleni a seznámeni s výstavou. NávštČvníci mČli možnost výstavu shlédnout od
pondČlí do soboty od 10.00 hodin do 18.00 hodin a celkem tuto pĜíležitost využilo 988
osob.
BČhem roku prostory expozice navštívilo i nČkolik škol, které návštČvu zaĜadily do
svého vzdČlávacího plánu. Expozice byla pro návštČvníky zpĜístupnČna zdarma
v dobČ konání Libereckého jarmarku a u pĜíležitosti DnĤ evropského dČdictví. Tržby
za prodej vstupenek þinily 18 130 Kþ.

Náklady na provozování expozice „Zapomenuté dČjiny mČsta Liberce“ v roce
2015 þinily 177 537 Kþ.
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VYHODNOCENÍ ýERPÁNÍ PěIJATÝCH ÚýELOVÝCH

3

FINANýNÍCH PROSTěEDKģ
3.1

ROZDċLENÍ NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚýTģ NA HLAVNÍ
A DOPLĕKOVOU ýINNOST V ROCE 2015

Úþet

Název

Hlavní
þinnost
v tis. Kþ

DoplĖková
þinnost
v tis. Kþ

CELKEM
v tis. Ký

501

SpotĜeba materiálu

337

337

502

SpotĜeba energie

133

100

503

SpotĜeba jiných neskladových dodávek

167

200

504

Prodané zboží

24

24

511

Opravy a udržování

22

22

512

Cestovné

10

10

513

Náklady na reprezentaci

5

5

518

Ostatní služby

1 696

1 696

521

Mzdové náklady

2 569

2 569

524

Zákonné sociální pojištČní

789

789

525

Jiné sociální pojištČní

10

10

527

Zákonné sociální náklady

22

22

528

Jiné sociální náklady

0

0

531

DaĖ silniþní

0

0

532

DaĖ z nemovitostí

0

0

538

Jiné danČ a poplatky

10

10

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 þinnosti

29

29

551

Odpisy DHM a DNM

0

0

553

ZĤstatková cena prodaného DHM

0

0

554

Prodané pozemky

0

0

555

Tvorba a zúþtování rezerv

0

0

556

Tvorba zák. opravných položek

0

0

557

Náklady z odepsaných pohledávek

0

0

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

119

119
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Úþet

Název

Hlavní
þinnost
v tis. Kþ

DoplĖková
þinnost
v tis. Kþ

CELKEM
v tis. Ký

562

Úroky

0

0

563

Kurzové ztráty

0

0

569

Ostatní finanþní náklady

0

0

591

DaĖ z pĜíjmĤ

0

0

5 942

5 942

0

0

60

60

184

184

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM
601

Výnosy z prodeje vlastních výrobkĤ

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z nájmĤ

604

Výnosy za prodané zboží

609

Jiné výnosy z vlastních výkonĤ

611-614 ZmČna stavu NV, polotovarĤ, výrobkĤ
621-4

Aktivace materiálu, DHM a zboží

641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení
643

Výnosy z odepsaných pohledávek

644-647 Výnosy z prodeje materiálu, DHM
648

ýerpání fondĤ

140

140

649

Ostatní výnosy z þinnosti

643

643

662

Úroky

0

0

663

Kurzové zisky

0

0

669

Ostatní finanþní výnosy

1

1

1 052

1 052

VÝNOSY CELKEM
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3.2

POROVNÁNÍ VÝNOSģ A NÁKLADģ ZA ROKY 2014 A 2015

Úþet

501
502,503
504

Název

Skut.

Plán

Skut.

PlnČní

Skuteþnost

2014

2015

2015

plánu

14/15

v tis. Kþ

v tis. Kþ

v tis. Kþ

(%)

(%)

SpotĜeba materiálu

434

197

337

171,00

77,65

SpotĜeba energie

291

314

300

95,50

103,09

0

0

24

0,00

0,00

725

511

661

129,20

91,17

66

24

22

92,60

33,33

Prodané zboží
Celkem seskupení 50

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

5

14

10

73,00

200,00

513

Náklady na reprezentaci

5

5

5

99,80

100,00

518

Ostatní služby

1 520

1 118

1 696

151,70

111,57

Celkem seskupení 51

1 596

1 161

1 734

149,30

108,58

521

Mzdové náklady

2 307

2 557

2 569

100,50

111,36

524

Zákonné sociální pojištČní

742

787

789

100,20

106,33

525

Jiné sociální náklady

9

23

23

42,60

111,11

527

Zákonné sociální náklady

21

10

10

225,60

104,76

3 079

3 377

3 390

100,40

110,10

Celkem seskupení 52
531

DaĖ silniþní

0

0

0

0

0,00

538

Jiné danČ a poplatky

2

2

10

515,80

500,00

Celkem seskupení 53

2

2

10

515,80

500,00

Pokuty, penále a úroky z prodlení

0

0

0

0

0,00

544

Prodaný materiál

0

0

0

0

0,00

548

Manka a škody

0

0

0

0

0,00

549

Ostatní náklady z þinnosti

14

25

29

115,60

207,14

Celkem seskupení 54

14

25

29

115,60

207,14

Odpisy dlouhodobého majetku

0

0

0

0

0,00

ZĤstatková hodnota prod. majetku

0

0

0

0

0,00

Celkem 551-554

0

0

0

0

0,00

555-6

Tvorba a zúþt. rezerv a opr. položek

0

0

0

0

0,00

557

Náklady z odepsaných pohledávek

0

0

0

0

0,00

558

Náklady z drob dlouhod. majetku

208

14

119

850,70

57,21

Celkem 555-558

208

14

119

850,70

57,21

541,2

551
552-4

562

Úroky

0

0

0

0

0,00

563

Kurzové ztráty

0

0

0

0

0,00

Ostatní finanþní náklady

0

0

0

0

0,00

Celkem seskupení 56

0

0

0

0

0,00

DaĖ z pĜíjmĤ

0

0

0

0

0,00

5 624

5 090

5 942

116,70

105,65

564,9
591

NÁKLADY CELKEM
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Úþet

Název

601

Výnosy z prodeje vlastních výrobkĤ

602

Skut.

Plán

Skut.

PlnČní

Skuteþnost

2014

2015

2015

plánu

14/15

v tis. Kþ

v tis. Kþ

v tis. Kþ

(%)

(%)

0

0

0

0

0,00

Výnosy z prodeje služeb

263

50

60

120,20

22,81

603

Výnosy z pronájmu

169

173

184

106,60

108,87

604

Výnosy z prodaného zboží

0

0

24

0

0,00

609

Jiné výnosy z vlastních výkonĤ

0

0

0

0

0,00

Ostatní výnosy z þinnosti

370

0

643

0

173,78

ýerpání fondĤ

162

0

140

0

86,41

0

0

1

0

0,00

964

223

1 052

471,80

109,12

641-7,649
648
662-669

Finanþní výnosy
VLASTNÍ VÝNOSY celkem

672

PĜíspČvek na odpisy

0

0

0

0

0,00

672

PĜíspČvek na provoz

4 557

4 837

4 784

98,90

104,98

672

Úþelové pĜíspČvky a dotace

103

30

106

352,00

102,91

PěÍSPċVKY A DOTACE celkem

4 660

4 867

4 890

100,50

104,93

VÝNOSY vþetnČ dotací celkem

5 624

5 090

5 942

116,70

105,65

0

0

0

0

0

HospodáĜský výsledek +/-

3.3

ZAMċSTNANCI, MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY

ýerpání mzdových prostĜedkĤ
položka

Ĝádek
þíslo

2014
v tis. Kþ

2015
v tis. Kþ

PrĤmČrný evidenþní pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ

1

7

7

Mzdové náklady (bez OON) celkem
ýerpání fondu odmČn na mzdy
Ostatní osobní náklady celkem
odmČny za dohody konané mimo pracovní pomČr
Odstupné
pĜíp. jiné ostatní osobní náklady
PrĤmČrná mČsíþní mzda zamČstnance v Kþ
bez FO
vþetnČ FO
Zákonné zdravotní pojistné - nákladové
Zákonné pojištČní na soc. zabezpeþení - nákladové
Povinný pĜídČl do FKSP (2 %)

2
3
4
5
6
7

2 109
0
199
199
0
0

2 256
0
318
318
0
0

8
9
10
11
12

25,107
25,107
196
546
21

26,853
26,853
209
580
22
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3.4

MIMOROZPOýTOVÉ ZDROJE – FINANýNÍ FONDY
Fond (v tis. Kþ)
odmČn

kult. a soc.
rezervní
potĜeb

investiþní celkem

Stav k 1. 1. 2015

0

52

31

0

83

Tvorba fondu

0

22

157

0

179

ýerpání fondu

0

24

141

0

165

Stav k 31. 12. 2015

0

50

47

0

97

Návrh pĜídČlĤ fondĤm z HV r. 2015

0

X

0

x

0

z hlavní þinnosti

0

X

0

x

0

z doplĖkové þinnosti

0

X

0

x

0

PĜedpokládaný stav po pĜídČlu

0

50

47

0

97

3.5

TVORBA A ýERPÁNÍ INVESTIýNÍHO FONDU
Stav investiþního fondu k 1. 1. 2015

Tvorba

ýerpání:

0

odpisy r. 2015

0

zĤstatková cena prodaného majetku

0

investiþní dotace z rozpoþtu zĜizovatele

0

investiþní pĜíspČvky ze státních fondĤ

0

výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

0

investiþní dary a pĜíspČvky od jiných subjektĤ

0

posílení investiþního. fondu z rezervního. fondu (po schválení zĜizovatelem)

0

pĜíp. jiný zdroj

0

na poĜízení investic

0

jako doplĖkový zdroj financování oprav a údržby majetku

0

odvod zĜizovateli (z odpisĤ, spoluúþast na financování investic ap.)

0

pĜíp. jiné þerpání

0
Stav investiþního fondu k 31. 12. 2015
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Tvorba:

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015

31 138

pĜídČl ze zlepšeného hospodáĜského výsledku r. 2014

0

finanþní dary
ýerpání:

156 500

pĜíp. jiný zdroj

0

další rozvoj své þinnosti

0

úhrada ztráty minulých let

0

þasové pĜeklenutí rozdílĤ mezi výnosy a náklady

0

úhrada sankcí a penále za porušení rozpoþtové káznČ

0

posílení investiþního fondu (po schválení zĜizovatelem)

0

na projekty zajišĢované z poskytnutých grantĤ

0

pĜíp. jiné þerpání

140 500
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015

3.6

47 138

VYHODNOCENÍ ýERPÁNÍ DOTACÍ

Finanþní dary

Hana Musilová – finanþní dar ve výši 10 000 Kþ na organizaci Módní pĜehlídky
Nadace ALBERT – finanþní dar ve výši 40 000 Kþ na realizaci projektu „Prázdniny
ve mČstČ“
Nadace Charty 77 – úþelový dar na finanþní þástku 15 000 Kþ k zajištČní PC kurzĤ
pro seniory
Nadace EURONISA – finanþní dar ve výši 21 000 Kþ na þinnost Dobrovolnického
centra AMIKUS pĜi Kontaktu (v roce 2015 þerpáno 5 000 Kþ)
Nadace UmČní pro zdraví – finanþní dar ve výši 3 000 Kþ na ergoterapii v domech
s peþovatelskou službou
Nadaþní fond LASVIT – finanþní dar ve výši 10 000 Kþ na þinnost Dobrovolnického
centra AMIKUS pĜi Kontaktu
PRECIOSA – finanþní dar ve výši 10 000 Kþ na þásteþnou úhradu nákladĤ
spojených s þinností seniorského pČveckého sboru Matylda a Tylda pĤsobícího
pĜi Kontaktu.
SODEXO Pass – finanþní dar ve výši 45 000 Kþ za úþelem natoþení alba pČveckého
sboru Matylda a Tylda pĤsobícího pĜi Kontaktu
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Nefinanþní dar
ZdenČk Vilém – vlastnoruþnČ vyrobený dĜevČný výrobek s názvem „ Božská Anna“
v hodnotČ 2 500,- Kþ.

Dotace
KÚLK – úþelová dotace z rozpoþtu Libereckého kraje ve výši 9 600 Kþ – Program
resortu zdravotnictví, tČlovýchovy a sportu a Podpora preventivních a léþebných
projektĤ s úþelem realizace projektu pod názvem „Podpora pravidelného sportování
libereckých seniorĤ“
KÚLK – úþelová dotace z rozpoþtu Libereckého kraje ve výši 28 000 Kþ
– na projekt „ Kdo si hraje, nezlobí“
SML – úþelová dotace ze Sportovního fondu statutárního mČsta Liberec ve výši
13 000 Kþ na realizaci projektĤ pro seniory – Turnaj tĜí mČst v kuželkách „O pohár
Kontaktu“ ve výši 8 000 Kþ a Kloboukový turnaj v minigolfu ve výši 5 000 Kþ
SML – úþelová dotace z Fondu prevence statutárního mČsta Liberec ve výši
35 000 Kþ k realizaci projektu „Prázdniny ve mČstČ“ pro dČti ze sociálnČ
znevýhodnČného prostĜedí a pro dČti národnostních menšin ve mČstČ
SML – úþelová dotace z Kulturního fondu statutárního mČsta Liberec ve výši
5 000 Kþ na realizaci festivalu „Liberec – jedno mČsto pro všechny“
SML – úþelová dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdČlávání statutárního mČsta
Liberec ve výši 10 000 Kþ na realizaci projektu Kurzy informaþních a komunikaþních
technologií pro seniory
SML – úþelová dotace z Fondu zdraví statutárního mČsta Liberec ve výši 5 000 Kþ
na realizaci projektu Zdravý životní styl, aneb jak na to!
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Celkem v roce 2015 Kontakt získal z dalších zdrojĤ finanþní pĜíspČvky ve výši
264 600 Kþ, z nichž v daném roce bylo vyþerpáno 246 100 Kþ.
ýástka 18 500 Kþ z Nadace Euronisa bude þerpána v roce 2016.
Získané finanþní dary, dotace a pĜíspČvky byly použity úþelovČ, v souladu se
smluvním ujednáním a byly ĜádnČ vyúþtovány donátorĤm.

3.7

KOMENTÁěE K DAĕOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE

DaĖ z pĜíjmu právnických osob
DaĖové pĜiznání k dani z pĜíjmĤ právnických osob podle zákona þ. 586/1992 Sb.,
o daních z pĜíjmu bylo podáno v Ĝádném termínu na Finanþní úĜad v Liberci.

DaĖ silniþní
Služební automobil se nepoužívá k doplĖkové þinnosti, nepodléhá silniþní dani.

DaĖ z nemovitosti
Organizace není vlastníkem žádné nemovitosti.
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4

ZÁVċREýNÉ VYHODNOCENÍ ýINNOSTI

Výroþní zpráva každé organizace by mČla jejímu þtenáĜi nabídnout pokud možno
pĜehlednou, ucelenou a srozumitelnou pĜedstavu o tom, co se v daném roce podaĜilo
uskuteþnit a s jakým pĜínosem.
PevnČ vČĜím, že pĜedchozí Ĝádky takový pocit nabídly, i proto si myslím, že naše
organizace prošla úspČšným rokem v mnoha ohledech.
Tím základním je urþitČ poþet návštČvníkĤ, kde každoroþnČ zaznamenáváme jejich
nárĤst v témČĜ všech oblastech našeho pĤsobení, jsme rádi, že prostory a aktivitami
Kontaktu projde za rok více než 67 tisíc návštČvníkĤ.
OpČt se zvýšil poþet klubĤ seniorĤ, které pod naší organizací pracují, navýšil se
i poþet subjektĤ z Ĝad obþanských iniciativ a neziskových organizací a pĜímou
úmČrou s tím i pĜíjem z pronájmĤ prostorĤ. PodaĜilo se nám zrealizovat Ĝadu projektĤ,
o které jsme usilovali, byĢ to mnohdy vypadalo nereálnČ, hlavnČ s ohledem na
nedostatek finanþních zdrojĤ.
V oblasti práce s národnostními menšinami a cizinci se nám podaĜilo ve spolupráci
se zĜizovatelem navýšit kapacity pracovníkĤ, kteĜí monitorují lokality mČsta ohrožené
sociálním vylouþením.
DlouhodobČ se nám daĜí i v oblasti dobrovolnictví, z þehož mám upĜímnou radost.
Zdá se, že spoleþnost v tomto ohledu „dospívá“ a þím dál více lidí je ochotno udČlat
nČco

pro

druhé,

aniž

by

oþekávali

protislužbu

þi

finanþní

ohodnocení.

O úspČšnosti dobrovolníkĤ i celého dobrovolnického centra svČdþí i nČkolik
celostátních ocenČní v uplynulém roce.
Jak to ovšem bývá, museli jsme vypoĜádat i s Ĝadou pĜekážek a nepĜíjemností. Tou
nejvČtší bylo ukonþení provozování expozice Zapomenuté dČjiny mČsta Liberce, a to
z rozhodnutí našeho zĜizovatele.
PlánĤ a pĜání není nikdy dost, vždy je ovšem nezbytné k myšlenkám doplnit i
finanþní prostĜedky na jejich realizaci. PĜestože se jedná o þím dál složitČjší úkol,
pĜipravujeme na rok 2016 rozšíĜení poskytovaných služeb pro obþany našeho mČsta.
Tou nejvýznamnČjší bude pĜeprava pro znevýhodnČné obþany, pĜesnČji pro osoby
starší 70 let vČku a dále držitele prĤkazu ZTP þi ZTP/P. PĜipravujeme rozšíĜení
kapacit pro monitoring oblastí ohrožených sociálním vylouþením, novinky v oblasti
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vzdČlávání a volnoþasového vyžití pro seniory a budeme nadále zkvalitĖovat
dlouhodobé projekty, které realizujeme.
Rád bych touto cestou podČkoval za podporu našemu zĜizovateli, þlenĤm Rady
starších a Rady pro národnostní menšiny za aktivní práci, všem zamČstnancĤm, kteĜí
svojí profesionální prací a pĜístupem pĜispívají ke spokojenosti našich návštČvníkĤ,
dobrovolníkĤm, kteĜí nám svojí nezištnou þinností pomáhají zvyšovat morální
hodnotu naší spoleþnosti a ostatním jednotlivcĤm i organizacím, bez jejichž pomoci
by mnoho potĜebného nemohlo být vykonáno.

V Liberci 8. dubna 2016

Bc. Michael Dufek
Ĝeditel
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Realizování akcí Kontaktu pro všechny cílové skupiny by nebylo možné bez pomoci,
podpory a spoluúþasti subjektĤ, kterým za jejich podporu dČkujeme:

Apoštolská církev – chvilky rozjímání v DPS
Armáda ýeské republiky – exkurze s dČtmi v rámci akce „Prázdniny ve mČstČ“
A. S. A. – spolupráce pĜi realizaci akcí
Centrum na podporu integrace cizincĤ pro Liberecký kraj – spolupráce
pĜi realizaci akcí pro pĜíslušník národnostních menšin a cizincĤ
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – spolupráce pĜi realizaci
akcí pro seniory
Centrum zdravotní a sociální péþe Liberec, p. o. – možnost bezplatného užívání
prostor kluboven na jednotlivých DPS, pomoc pĜi realizaci projektĤ
ýeský þervenený kĜíž, oblastní spolek – zdravotnický dohled pĜi realizaci projektĤ
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o. – pĜedstavení pro seniory
Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Amikus – pomoc pĜi doprovodu zdravotnČ
znevýhodnČných obþanĤ a seniorĤ na kulturnČ spoleþenské akce, pomoc pĜi Dni
otevĜených dveĜí, apod.
Dobrovolníci z Ĝad libereckých seniorĤ - pĜednášky, besedy, þtení a zpívání
Dopravní podnik mČst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s. – realizace turnaje
ve stolním tenise, doprava na akce pro seniory
Komunitní práce Liberec, o. p. s. - pomoc pĜi realizaci projektĤ, úklid prostorĤ
organizace
Krajský úĜad Libereckého kraje – finanþní podpora projektĤ
Matylda a Tylda – koncerty v domech s peþovatelskou službou a pĜi reprezentaci
Kontaktu.
MČsto Frýdlant, starosta mČsta Ing. Dan Ramzer – spolupráce na realizaci akcí
pro seniory
MČsto Jablonec nad Nisou, primátor Ing. Petr Baitl – spolupráce na realizaci akcí
pro seniory
MČstská policie Liberec – pĜednášková þinnost
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Nadace Albert dČtem – finanþní podpora projektu „Prázdniny ve mČstČ“
Nadace Euronisa – finanþní podpora dobrovolnické þinnosti
Nadaþní fond Lasvit – finanþní podpora dobrovolnické þinnosti
O. V. J. DIXIE – doprovodný program festivalu „Liberec – jedno mČsto pro všechny“
PČvecký sbor LesnČnky – koncerty na DPS
Policie ýeské republiky – pĜednášková þinnost, pomoc pĜi realizaci projektĤ
Sen Sen – spolupráce na projektech pro seniory
Severáþek – koncertní vystoupení pro seniory
Sport centrum Budokan – kurzy sebeobrany pro seniory
statutární mČsto Liberec – finanþní zajištČní provozu organizace, pomoc pĜi
realizaci projektĤ
StĜední prĤmyslová škola textilní v Liberci – pĜednáška a módní pĜehlídka pro
seniory
StĜední škola gastronomie a služeb v Liberci – pomoc pĜi realizaci akce DýĖová
adventní polévka
Zoologická zahrada Liberec, p. o. – pĜednášková þinnost pro seniory
ZŠ a ZUŠ JabloĖová – koncerty pro seniory
David Torák, Vladislav Vráblík, Michal Sutnar, Dagmar Hajflerová, Martina
Tancošová, Edita Bucharová, Lukáš Honzík, Petra BĜeĖová, Mgr. KateĜina
Sassmann, Mirka Šebková, KateĜina Chalupová – lektoĜi vzdČlávacích kurzĤ
a vedoucí volnoþasových aktivit
Dalším jednotlivcĤm a organizacím za pomoc pĜi realizaci našich aktivit
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