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Vymezení  sociálních služeb 

Poslání sociálních služeb 

Poskytovat pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. 

Principy poskytování sociálních služeb 

� zachovávat lidskou důstojnost uživatelů 
� vycházet z individuálně určených potřeb 
� působit na uživatele aktivně 
� podporovat rozvoj samostatnosti 
� motivovat proti dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální 

situace 
� posilovat sociální začleňování 
� poskytovat v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě 
� zajišťovat dodržování lidských práv a svobod 

Nepříznivou sociální situací  se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 
zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou 
situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální za členění a ochranu p řed sociálním 
vylou čením. 

 

 

§ 
Podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 

prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči  upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, v platném znění. Jeho nedílnou součástí j prováděcí Vyhláška č. 

505/2006, v platném znění. 
§ 

 
! Při práci s katalogem v ěnujte, prosím, pozornost podrobn ějším informacím 

k cílové skupin ě (okruhu osob), kterým je služba poskytována. !  
 

sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností  

Sociální služby  jsou  poskytovány  v t ěchto formách:  

Ambulantními službami  se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 
Pobytovými službami  se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 
služeb. 
Terénními službami  se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí. 
 
Azylové domy  poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při 
prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 

Rejst řík organizací p ůsobících v regionu Liberec 

Návrat, o.p.s.  – Azylový dům SPERAMUS                                                              str. 31 
Domov sv. Moniky – Domov pro matky s dětmi v tísni                                           str. 34,80 
Domov sv. Anny  – Domov pro matky s dětmi v tísni                                              str. 35,79 

  
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem 
posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé 
sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
APOSS Liberec, p.o.                                                                                                str. 133 
Jedli čkův ústav, p.o.                                                                                                str. 149 

Denní stacioná ře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, 
osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Denní stacioná ř Alvalída – Sdružení občanů při výchovném  
a vzdělávacím zařízení Alvalída                                                                              str. 167 
Služby senior ům U Antonína Ruprechtice                                                          str. 125 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením  poskytují dlouhodobé pobytové služby 
osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba 
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 

Domov pro mentáln ě postižené v Liberci Harcov ě o.p.s.                                  str. 141 
Jedli čkův ústav, p říspěvková organizace                                                           str. 151  

Domovy pro seniory  poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. 
 

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.                                                  str. 111 
Domov senior ů Liberec – Františkov, p.o.                                                            str. 112 
 
Domovy se zvláštním režimem  poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách a osobám se stařeckou Alzheimrovou demencí a ostatními typy demencí, osobám 
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Rozsah služeb v těchto zařízeních je 
přizpůsoben specifickým potřebám jejich uživatelů. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.                                                   str. 111 
Domov senior ů Liberec – Františkov, p.o.                                                             str. 112 

 

Domy na p ůl cesty  poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let 
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro 
osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob 
poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám 
jejich uživatelů.  Služba obsahuje tyto činnosti, poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 
 

V současnosti tento druh sociální služby není v regionu Liberec dostupný.  
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Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné 
bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle 
potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu . 
 

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chrán ěné bydlení                                                  str. 142 
Domov pro mentáln ě postižení v Liberci – Harcov ě, o.p.s.                               str. 141 
FOKUS Liberec, o.s.                                                                                              str.   41 
POCHODEŇ, o.s.                                                                                                    str. 162 

Interven ční centra  poskytují sociální a právní pomoc osobám ohroženým násilným 
chováním osoby blízké žijící ve společné domácnosti. Sociální služby v intervenčním centru 
jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Součástí služby je 
zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli 
jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České 
republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Služba se poskytuje 
bezúplatn ě. 
  

Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje           str.14, 57 
 

Kontaktní centra  jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, případně terénní 
službu osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat 
sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí, případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Služba se poskytuje 
bezúplatn ě. 
 

Most k nad ěji, o.s. – Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou                         str. 100 
 
Krizová pomoc  je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou 
řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze 
společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního 
předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 
hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace 
pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami 
osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo 
pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů a 
pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatn ě. 
 

Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p .o.    str. 14 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

  
Nízkoprahová denní centra  poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba 
obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatn ě. 
 
Středisko Nad ěje Liberec – Valdštejnská                                                           str. 30 

 

Nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež  poskytují ambulantní služby dětem a mládeži 
ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a 
mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl 
neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu 
s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové 
skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba 
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
bezúplatn ě. 
 
Člověk v tísni, o.p.s.                                                                                              str.18, 61 
NZDM Zakopanej pes                                                                                            str. 77 

 

Noclehárny  poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí 
nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou 
poskytovatelem. 
 
NADĚJE o.s.                                                                                                             str. 29 

Odborné sociální poradenství  je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, 
poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství 
je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba se poskytuje bezúplatn ě, s výjimkou 
půjčování kompenza čních pom ůcek. 

ADVAITA,o.s.                                                                                                            str. 91 

Bílý kruh bezpe čí,o.s.                                                                                               str. 13 

Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p .o.      str. 15,58 
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Centrum pro zdravotn ě postižené Libereckého kraje, o.s.                               str. 39,136 

„D“ – o.s.                                                                                                                str. 20,63 

Občanské sdružení D.R.A.K.                                                                                str. 68,143 

ELVA HELP,o.s.                                                                                                     str.  40,69 

ESY HANDICAP HELP,o.s.                                                                                   str. 114,145 

Hospicová pé če sv. Zdislavy                                                                               str. 115,146 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.                                     str. 121,157 

Občanské sdružení FOREIGNERS                                                                      str.  32, 158 

Občanské sdružení OBERIG                                                                                str. 33 

Židosvká obec                                                                                                       str. 130 

Odlehčovací služby  jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je 
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. 

 
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.s.               str. 136 
Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p.o.                                              str. 106, 137 
ESY HANDICAP HELP, o.s.                                                                                str. 114, 145 
Hospicová pé če sv. Zdislavy                                                                             str. 115, 146 
Jedli čkův ústav, p.o.                                                                                           str. 148 

 
Osobní asistence  se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem 
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu . 

  
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.s.           str. 136 
ESY HANDICAP HELP, o.s.                                                                             str. 114,145 
MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.s.                                               str. 78, 120 
Osobní asistence - Pro život, o.p.s.                                                                str. 122, 161 
REVA, o.p.s.                                                                                                      str. 123 
Rodina24                                                                                                           str. 53, 124 
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Pečovatelská služba  se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných 
zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné 
nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a 
pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 
  
BOHEMIA HELP, o.p.s.                                                                                       str. 104, 135 
Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p.o.                                              str. 105, 137 
Diakonie Beránek, o.s.                                                                                        str. 108 
Charitní pe čovatelská služba – Diecézní charita Litom ěřice                           str.   67, 109 

  
 
 

 

Podpora samostatného bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti 
osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.  
  
Advaita, o.s.                                                                                                      str. 93 
FOKUS Liberec, o.s.                                                                                         str. 44 

 
 

 

Průvodcovské a p ředčitatelské  služby  se poskytují osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá 
jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 
úplatu.  
  
TyfloCentrum Liberec, o.p.s.                                                                         str. 128, 171 
  
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s 
ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatn ě. 
 
  
Středisko rané pé če SPRP Liberec                                                               str. 87, 168 
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Služby následné pé če a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči 
osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. 
Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje bezúplatn ě. 
  
 
ADVAITA, o.s.                                                                                                 str.  92 
  
Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi  jsou ambulantní služby poskytované 
rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 
pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatn ě. 
  
Člověk v tísni, o.p.s.                                                                                        str. 18, 61 
D.R.A.K., o.s.                                                                                                    str.  68, 143 
HoSt Home – Start česká republika, o.s.                                                       str. 70 

  
Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže ním jsou 
ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.  Služba obsahuje 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí.. Služba se poskytuje 
bezúplatn ě. 

  
D.R.A.K., o.s.                                                                                                    str. 68, 143 
FOKUS Liberec, o.s.                                                                                        str. 45 
TyloCentrum Liberec, o.p.s.                                                                           str. 128, 171 

  
Sociální terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podporu 
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
  
Domov pro mentáln ě postižené v Liberci – Harcov ě, o.p.s.                         str. 141 
FOKUS Liberec, o.s.                                                                                         str.  43 
POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravotn ě postiženým          str. 163 
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Sociální rehabilitace . Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik 
potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení 
samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. 
Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. 
  
ELVA HELP o.s. 
ESY HANDICAP HELP, o.s.                                                                           str. 114, 145 
Občanské sdružení FOREIGNERS                                                               str. 32, 158 
POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravotn ě postiženým       str. 162 
Rytmus Liberec, o.p.s.                                                                                  str. 166 
Tyfloservis, o.p.s.                                                                                          str. 129, 172 

  
Sociální služby poskytované ve zdravotnických za řízeních ústavní pé če. Ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které 
již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 
zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 
Služba se poskytuje za úplatu.  
  
Krajská nemocnice Liberec,a.s                                                                    str. 49, 98, 119 
  
Telefonická krizová pomoc  je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, 
kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém 
nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové 
intervence.  

Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p .o.   str. 14, 57 

Tlumo čnické služby  jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s 
poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
  

Centrum pro zdravotn ě postižené Libereckého kraje                                   str. 136 

  
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem 
o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
V současnosti tento druh sociální služby není v regionu Liberec dostupný.  
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Terénní programy  jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy 
rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, 
uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné 
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika 
jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatn ě. 
 

ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.                                                                                    str. 18, 61 
D.R.A.K., o.s.                                                                                                      str. 68, 143 
LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ, o.s.                                                           str. 26 
Most k nad ěji, o.s.                                                                                             str. 101 
Naděje o.s.                                                                                                         str.  29 

  
 

Týdenní stacioná ře poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, 
osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu.     
 
APOSS Liberec, p.o.                                                                                        str. 133 
Jedli čkův ústav, p.o.                                                                                       str. 150 

 

 

 

§ 
Upřesňující informace o výši úhrady, v p řípadě služeb poskytovaných za 
úplatu, získáte vždy u konkrétního poskytovatele. M aximální cena služeb 
za jednotlivé úkony je stanovená Vyhláškou č.  505/2006 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálních službách, v platném zn ění. 

§ 

 

! 
V regionu Liberec p ůsobí organizace, které p římo nejsou poskytovateli 
sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních slu žbách a nepodléhají 
registraci u Krajského ú řadu, ale jejich role v oblasti sociální integrace j e 
nezastupitelná. V rámci komunitního plánování sociá lních služeb v našem 
regionu používáme pro tyto služby výraz související  (nebo„ návazné“). 

! 
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Cizinci, národnostní menšiny a osoby ohrožené sociá lním 
vylou čením 

 
 
 

� Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími projevy 
 

� Osoby v krizi  
 

� Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy  

 
� Oběti domácího násilí  

 
� Oběti trestné činnosti  

 
� Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

 
� Etnické menšiny 

 
� Imigranti a azylanti  

 
� Osoby bez přístřeší  

 
� Osoby komerčně zneužívané  

 
� Pachatelé trestné činnosti  
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Bílý kruh bezpe čí, o. s. 

Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s., Liberec 

 Odborné sociální poradenství 

Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 485 150 707 
E-mail: bkb.liberec@bkb.cz 
Web: www.bkb.cz 
 
Poradna poskytuje právní a psychologické poradenství obětem trestných činů, jejich blízkým, 
svědkům kriminality nebo pozůstalým po obětech trestných činů. Dále poskytuje krátkodobou 
podpůrnou terapii pro traumatizované oběti a další služby. 

Formy poskytování služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů: 

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti 
• osoby v krizi 

 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Provozní doba: pondělí  17:00 – 19:00 bez objednání 
   čtvrtek    pro předem objednané klienty      
 

 

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpe čí 

257 317 110 
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Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 
příspěvková organizace Libereckého kraje 

 

   Interven ční centrum 
Telefon: 482 311 632 
E-mail: info.ic@csslk.cz 
Web: http://csslk.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní  
 

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  

Cílovou skupinou IC jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob 
blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. IC jim poskytuje 
bezprostřední individuální krizovou intervenci a sociálně-právní pomoc 
ambulantní povahy. Těmto osobám rovněž zprostředkuje následnou pomoc, 
zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy. 

 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 16:00 
úterý:  7:00 - 15:00 
středa:  7:00 - 16:00 
pátek:  7:00 - 12:00 

  

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 16:00  
úterý:  7:00 - 15:00  
středa:  7:00 - 16:00  
pátek:  7:00 - 12:00  
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Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 
příspěvková organizace Libereckého kraje 

  Odborné sociální poradenství  
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Adresa: Dvorská 445/10, Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 485 103 190, 485 108 866 
E-mail: rodpor.liberec@volny.cz 
Web:  www.volny.cz/rodpor.liberec 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Poradna poskytuje psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, krizovou 
intervenci, manželskou a rodinnou terapii, rozvodové poradenství a porozvodové vedení, 
výchovné poradenství, individuální a skupinovou psychoterapii, sociálně-právní poradenství, 
sociální poradenství pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 
 
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

 

 

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

 

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  8:00 - 17:00  
úterý:  8:00 - 17:00  
středa:  8:00 - 17:00  
čtvrtek:  8:00 - 17:00  
pátek:  8:00 - 13:00  
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Centrum Kašpar, ob čanské sdružení 

Odborné sociální poradenství 
Kašparova 73, 463 12 Liberec 25 
Telefon: 739 037 527 
Telefon/fax: 485 146 871 
E-mail: poradna@centrum-kaspar.cz 
Web: www.centrum-kaspar.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   
  

Cílová skupina klientů:   osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů:  mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  

 

Rekvalifikační a poradenské centrum Kašpar zahájilo svou činnost na podzim 2005. Je 
otevřeno pro zájemce a uchazeče o zaměstnání, stejně jako pro ostatní spoluobčany, kteří 
hledají nové zaměstnání.  Pomáháme rodičům při návratu do zaměstnání po ukončení 
rodičovské dovolené i ostatním, kteří zůstali z libovolného důvodu delší dobu vyčleněni 
z pracovního procesu. 

V rámci sociálního poradenství poskytujeme našim klientům celou řadu služeb: 

• pomoc s vyhledáváním a výběrem zaměstnání 
• sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu 
• příprava na přijímací pohovor 
• sestavení a odeslání odpovědi na inzerát 
• vypracování testu profesní diagnostiky a sestavení kariérního plánu 
• poskytnutí informací z pracovně-právní a sociální oblasti 
• zprostředkování kontaktu na úřady nebo jiné organizace 
 

Pokud se rozhodnete využít naše služby, doporučujeme vám telefonicky se objednat, 
abychom se vám mohli individuálně věnovat. Provozní doba poradny se řídí potřebami 
našich klientů. 
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Centrum na podporu integrace cizinc ů – Liberecký kraj 
 
Poradenská a informa ční činnost, právní poradenství, sociokulturní kurzy, ku rzy 
českého jazyka, internetové pracovišt ě a knihovna, kurzy základní po čítačové 
gramotnosti 
Adresa: Hanychovská 622, 460 07 Liberec 
Telefon: 482 313 064 
E-mail: icliberec@suz.cz 
Web: www.integracnicentra.cz 
 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma; mohou jich využít všichni cizinci, kteří 
současně: 

- mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt 

- pocházejí z nečlenských zemí EU (tzv. „třetí země“) 
 
Poradenská a informační činnost:  Tématy poradenské a informační činnosti jsou zejména 
oblasti náležitostí pro pobyt, sociální pomoci a dávek, zdravotní péče a zdravotního 
pojištění, bydlení, vzdělávání a školství atd. 
 
Kurzy českého jazyka: rozsah obtížnosti kurzů začíná u úplných začátečníků a končí 
úrovní, přibližně odpovídající zkoušce A1 Evropského referenčního rámce jazyků. Kurzy 
jsou organizovány jako základní nebo intenzivní, případně specificky zaměřené na 
nezletilé cizince. Základní kurzy jsou koncipovány jako nízkoprahové, je možné je navštívit 
i jednorázově, bez předchozího přihlášení. U intenzivních kurzů na sebe jednotlivé lekce 
navazují a počet míst v kurzu je omezen na 15. 
 
Právní poradenství: je realizováno prostřednictvím smluvně zajištěných partnerů. Právní 
poradenství je úzce propojeno s poradenskou a informační činností poskytovanou 
pracovníky CPIC, obvykle je u složitějších případů klientovi doporučena konzultace s 
právníkem. 
 
Sociokulturní kurzy: poskytují cizincům znalosti a dovednosti nutné pro seznámení s 
podmínkami života v České republice, pomáhají jim orientovat se zejména v sociálním, 
zdravotním a vzdělávacím systému. Jsou organizována pravidelná setkání s odborníky na 
danou problematiku, kteří cizincům poskytnou odpovídající úroveň jimi požadovaných 
informací. 
 
Provoz internetového pracoviště a knihovny: každé CPIC je vybaveno třemi počítači, 
přístupnými cizincům během otevíracích hodin. Součástí každého CPIC je i knihovna, kde 
si klienti mohou zapůjčit noviny a knihy v anglickém, francouzském, ruském, ukrajinském a 
vietnamském jazyce. 

 

Otevírací hodiny centra 

 
pondělí:  12:00 - 19:00 
úterý:   není otevřeno pro veřejnost 
středa:  12:00 – 19:00 
čtvrtek:  8:00 - 12:00 
pátek:  8:00 - 12:00 
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ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s.   
 

Programy sociální integrace 
pobo čka Liberec 
Adresa:  Josefinino údolí 9, 460 05 Liberec V - Kristiánov 
Konzulta ční hodiny : Út – Čt  12:00 – 15:00 
Koordinátorka pobo čky: Mgr. Eva Kočárková 
Telefon:  731 690 480 
Kontaktní e-mail:  eva.kocarkova@clovekvtisni.cz 
Cílová skupina klient ů:  osoby ohrožené sociálním vyloučením 

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
Lokální p ůsobení:   
Liberec, Chrastava, Nová Ves, Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá, Václavice, Vítkov, 
Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Ploužnice, Kuřivody  
 
Pracovníci docházejí za klienty do jejich p řirozeného prost ředí. 
Posláním Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni,o.p.s. je 
předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců a 
rodin prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. 
 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY A AKTIVITY:  
 

1/     Terénní programy:  

- sociální poradenství a asistence, pomoc s administrativními úkony 
- doprovod při jednáních na úřadech 
- právní poradenství, pracovní poradenství 
- dluhové a finanční poradenství 

 

2/       Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi 

- pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny 
- zvyšování kvality života všech členů rodiny, posilování jejich vnitřních zdrojů 
- zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility členů rodiny 
- podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí 

do školy, přípravu dětí na vyučování a smysluplného využití volného času 
- minimalizace rizik spojených s životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí 

 

3/ Kariérní poradenství: 

- individuální a skupinová práce s dětmi v posledních ročnících ZŠ 
- motivace a podpora k dalšímu vzdělávání 
- prevence předčasného ukončování středoškolského vzdělávání 
- praktická pomoc v zapojení na trh práce mladistvým 
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4/ Podpora vzd ělávání v rodinách – dobrovolnický program: 

- individuální dlouhodobé doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit 
- prevence předčasného ukončování vzdělávací dráhy dětí 
- zvyšování zájmu rodičů o studium svých dětí 
- zprostředkování kontaktu mezi školou a rodiči 

 

5/ Předškolní nízkoprahový klub v Liberci 

- pro děti od 3 do 6 let 
- děti zde mohou získat a rozvinout komunikační a sociální dovednosti důležité pro 

vstup do základní školy 
- příprava ke školnímu vzdělávání 
- kontaktní adresa: Jablonecká 31/8, Liberec  

 

6/ Klub pro matky s d ětmi v Liberci 

 - podpora a motivace matek ke vzdělávání dětí, nabídka volnočasových aktivit 

 - adresa: Josefinino údolí 9, Liberec; otevřeno: čtvrtek:  9.00 – 12.00 

 

7/      Nízkoprahový klub pro mládež od 15 do 26 let v Libe rci 

- sociální služba určena dospívajícím klientům, pracovníci klubu jsou k dispozici 
klientům při řešení obtížných životních situací  

- nabídkou volnočasových aktivit se společně snaží o smysluplné trávení volného času 

- služba je poskytována anonymně, na adrese: Palachova 504/10, Liberec  

 

8/ Spolupracující sí ť organizací – podpora spolupráce na lokální úrovni.  

- Spolupráce a výměna zkušeností mezi krajskými a městskými samosprávami, 
školskými zařízeními a jinými subjekty, které se svojí činností dotýkají tématu 
sociálního vyloučení.  

 

9/ Další činnosti pobo čky 

- aktivní participace na komunitním plánování sociálních služeb v Liberci a Mimoni  

- spolupořádání filmového festivalu Jeden svět o lidských právech v regionu 

-  vzdělávací semináře pro učitele v oblasti interkulturního vzdělávání 

 

VEŠKERÉ SLUŽBY A AKTIVITY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATN Ě 
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„D“ – ob čanské sdružení - Ob čanská poradna 
 

  Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 776 331 112, 485 152 070 
E-mail: obcanskaporadana.lbc@volny.cz 
Web:  www.d-os.net 
Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství, základní užívanou metodou je 
vedení řízeného rozhovoru za účelem sjednání zakázky s klientem. Poskytnutá služba může 
mít více úrovní, podle náročnosti zpracování: 
1. Informace –  není individualizována, 
2. Rada – je cílená na určitou osobu, nabízí různé možnosti řešení, 
3. Aktivní pomoc  – komplexní přístup k řešení problému s možností poskytnutí následné 

péče a koordinování řešení situace OP, patří sem vypracování listin nebo vzorů listin pro 
klienty, 

4. Asistence  – činnost ve prospěch klienta mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání, 
zastupování) 

Základními činnostmi poskytované služby je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, poskytnutí informace. 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 1200  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

PO, ÚT a ČT:  10:00 - 14:00, ST: 10:00-12:00 a 14:00-19:00, ČT: 15:00 -17:45  



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

DDM Větrník, p. o. 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže. Výchovné, vzdělávací a zájmové 
kroužky pro děti a mládež 
Adresa: Riegrova 16, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 482 710 401, 482 713 161 
E-mail: vetrnik@ddmliberec.cz 
Web: www.ddmliberec.cz 
 

 

DDM Větrník je zařízení, které nabízí program – zájmové a rekreační činnosti pro děti, 
mládež i dospělé. Každý rok otevíráme cca 90 kroužků sportovních a turistických, výtvarných 
a keramických, tanečních – disko, historické, country i společenské, počítačových a Internet, 
šachových a jiných deskových her, a mnoho dalších. 

 

Významná je prázdninová činnost – na každý týden letních i jiných prázdnin připravujeme 
minimálně 1 tábor, přičemž můžete vybírat z příměstských, pobytových a putovních táborů 
s různým programem. Některé z nich se konají v naší krásné ubytovně v Oldřichově 
v Hájích. 

Nejdůležitější ale je to, že u nás najdete zkušené pedagogy, kteří se snaží připravit 
pravidelné i nepravidelné činnosti co nejatraktivněji pro všechny naše návštěvníky. Protože 
naším cílem je nabídnout mladým lidem přitažlivé a smysluplné možnosti pro jejich 
seberealizaci. 

 

Nabídka zájmových kroužků: http://www.ddmliberec.cz/oddeleni/oddeleni.htm 
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DDM Větrník, p. o.  V – Klub 

Nízkoprahové zařízení, integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením výchovné a vzdělávací aktivity 
Adresa: ul. 5. května 36, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 602 477 287 
E-mail: vetrnik@ddmliberec.cz 
Web: www.ddmliberec.cz 
 

 

Jsme otevřený klub pro mládež od 12-ti let. 

Můžete si u nás zdarma zahrát billiár, fotbálek, šipky, spoustu deskových her, přečíst si 
časopis nebo si jen tak posedět s kamarády. 

 

Mladým umělcům nabízíme možnost uspořádat si vlastní akci pro veřejnost. K dispozici je 
podium, hudební aparatura, dataprojektor a plátno. 

 

 

Otevřeno máme od pondělí do pátku vždy od 12.00 do 18.00 hod. 
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GIPSY HANDICAP HELP, o. s.  

Odborné sociální poradenství 
Adresa zařízení: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 4 
Telefon, fax: 482 360 320, mobil: +420 774 213 333 
E-mail: gipsy.handicap@seznam.cz 
Web:  www.gipsyhandicap.wgz.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní  

Cílová skupina klient ů:   
imigranti a azylanti s handicapem 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 
osoby se zrakovým postižením 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi senioři etnické 
menšiny 
Cílová skupina klient ů: 
podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením se zdravotním postižením, 
jedná se například o imigranty, azylanty, cizince, příslušníky romské komunity nebo osob 
žijících s nimi ve společném obydlí. Sociální poradenství je poskytnuto osobám v nepříznivé 
sociální situaci, kde potřebné informace přispívají k řešení jejich situace. Odborné sociální 
poradenství zahrnuje psychologickou poradnu, sociální práci s osobami se zdravotním 
postižením v terénu, poradnu sociálně právního poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory bez omezení věku. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a 
zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 
 

Věková kategorie klient ů: 
bez omezení věku 
 

Kapacita: 
počet klientů – 240 
kapacitně jsme omezeni. 
počet intervencí (30 min. jednání) - 55 
počet kontaktů (10 min jednání) - 5 
počet hovorů – 195 
 
Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 
pondělí: 12:00 - 16:00 
středa:   12:00 - 16:00 
 
Pracovní doba terénní  formy poskytování: 
středa:   10:00 - 16:00 
pátek:     07:00 - 12:00 
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Kancelář :   
Tř. 1. máje 108/48 budova Uranu, 2.p., č. dveří 21  
Telefon : 485 244 990                                                                                          
Email : tteekkeellyyoovvaa..kkllaarraa@@mmmmll..lliibbeerreecc..cczz  
Telefon : 485 244 834 
Email : ppiikkoovvaa..iilloonnaa@@mmmmll..lliibbeerreecc..cczz 
Web: www.kpliberec.cz 
 
       
1)VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE  
Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby vytvářením časově omezených 
pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání vedené 
v evidenci Úřadu práce v Liberci, a to i opakovaně,  jejichž obsahem je zejména úklid a 
údržba veřejných prostranství, veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činností ve 
prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí na 
území města Liberec. Cílem je zlepšení vzhledu města a zároveň se aktivně podílet na 
řešení nezaměstnanosti. 

2) Společensky ú čelná pracovní místa  se zřizují nebo vyhrazují na základě dohody 
s úřadem práce a obsazují se uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní 
uplatnění jiným způsobem, jde o kategorie uchazečů, kterým úřad práce věnuje zvýšenou 
péči při zprostředkování zaměstnání.  
 
3) Veřejná služba  
Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vznikl nový typ činnosti 
VEŘEJNÁ SLUŽBA. Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující 
tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním 
z opatřeních, kterými naše město bojuje proti sociálnímu vyloučení.                                                          
 

Doplňková činnost  

Společnost poskytuje správu a základní údržbu nemovitostí pro třetí osoby – živnost volná , 
zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid 
bytů i nebytových prostor, čištění interiérů  a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a 
podobně. 
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o.  

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ, o. s. 

  Terénní programy 
 
Pracovní agentura, vzd ělávací a volno časové programy 
Adresa: 1. máje 97/25, Liberec III - Jeřáb, 460 01 Liberec 3 
Telefon: 485 107 003, 603 352 701 
E-mail: lrs@lrs.cz 
Web: www.lrs.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• etnické menšiny  

o Romská menšina 

Poslání služby 

Liberecké romské sdružení se otevřeně hlásí k romské identitě. Naším posláním je 
poskytování služeb, které předcházejí  a odstraňují následky sociálního vyloučení, které 
může být  způsobeno i příslušností k romské národnosti. 
 
 
Cíle služby  
 
Cílem Libereckého romského sdružení je pomocí terénních sociálních služeb zastavit proces 
sociálního vyčleňování a odstraňování příčin bránících využívat místních institucí, které 
poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního 
společenství, žít běžným způsobem 
  

 
Rozhodující kritéria  pro poskytnutí služby 
- bydliště v cílové lokalitě nebo blízký vztah k osobě zde bydlící (pomoc v rámci 

příbuzenské skupiny) 
- nízký příjem (typicky na/pod úrovni životního minima) 
- nízká uplatnitelnost na trhu práce 
- malá sociální mobilita 
- obtíže při kontaktu s institucemi a sociálním prostředím 
- problém zájemce je řešitelný v rámci nabídky poskytovatele nebo v rámci nabídky 

služeb, které může poskytovatel zprostředkovat 
 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

pondělí:  8:00 - 18:00  
úterý:  8:00 - 18:00  
středa:  8:00 - 18:00  
čtvrtek:  8:00 - 18:00  
pátek:  8:00 - 18:00  
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NADĚJE o.s. 

 

Středisko Nad ěje Liberec  
Adresa: Kateřinská 156, Liberec XVII – Kateřinky, 460 14 
Telefon: 485 123 810 
E-mail: liberec@nadeje.cz 
Web: www.nadeje.cz 
 

  Noclehárna 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní  
Cílová skupina klientů:  

• osoby bez přístřeší  
• osoby v krizi 

Věková kategorie klientů:  
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let)  

Kapacita:  
• počet lůžek - 8 

  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování:  PO – Pá  20:00 – 7:00  
 

   Terénní programy 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• etnické menšiny  

Věková kategorie klientů:  
• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let)  

Kapacita:  
• počet klientů -65 

  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  nepřetržit ě 
 
Další služby: 
Misijní program 
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NADĚJE o.s. 

 

  Nízkoprahové denní centrum 
Středisko Naděje Liberec - Valdštejnská  
Adresa: Valdštejnská 259, 460 01 Liberec 
Telefon: 480 002 637 
E-mail: ndc.liberec@nadeje.cz 
Web: www.nadeje.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 
 

Středisko Naděje - Valdštejnská je součástí Integračního programu Naděje o.s. Jeho 
posláním je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s nevyhovujícím bydlením 
při návratu k běžnému způsobu života. 

Nabízené služby 
• Hygiena  
• Možnost praní osobního prádla  
• Potravinová pomoc  
• Výměna ošacení ze sbírek od občanů  
• Sociální poradenství  
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí  
• Osobní rozhovory  
• Psychologická pomoc a základní zdravotnická pomoc  
• Křesťanská duchovní služba  
• Zprostředkování návazných služeb  

 

Cílová skupina klientů:    
  

• osoby bez přístřeší  
• osoby v krizi 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let)  

 
Kapacita:  

• počet klientů – 40 (okamžitá kapacita)  
 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

Pondělí – pátek: 8:00 – 18:00 
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Návrat, o. p. s.  

   Azylový d ům Speramus 
Adresa: Široká 304/68, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 485 103 141 
E-mail: speramus.lbc@volny.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

Cílová skupina klientů:  

• osoby bez přístřeší  
o osoby bez přístřeší, propuštění z VTOS a z léčeben, nezaměstnaní, osoby s 

fiktivním trvalým bydlištěm, osoby se zpřetrhanými vazbami na rodinu, zjevní i 
skrytí bezdomovci. Základní charakteristikou cílové skupiny je nemožnost 
jiného ubytování (vlastního, u příbuzných, na ubytovně, v jiném zařízení...). 
Dalším projevem cílové skupiny je velmi nízká motivace, skoro nulové ambice 
a velká míra nespolehlivosti. Stejně tak je u této skupiny velké riziko recidivy. 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 25  
• počet lůžek - 25  

  

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Občanské sdružení FOREIGNERS 

  Odborné sociální poradenství, sociální rehabilita ce 
Adresa: Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 739 598 718 
Email: foreigners.os@seznam.cz 
Web: www.foreigners.wgz.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• imigranti a azylanti  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• etnické menšiny  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 112  

 

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  08:00 - 15:00  
úterý:  08:00 - 15:00  
čtvrtek:  13:00 - 20:00  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

sobota:  11:00 - 16:00  
neděle:  11:00 - 16:00  
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 Občanské sdružení OBERIG – Informa ční st ředisko pro cizince 

   Odborné sociální poradenství  
Adresa: Husova 21/13, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 773 909 018 
Email: oberig@email.cz 
Web: www.oberig.cz  
 

       Posláním organizace je:                       
1. Poskytování pomoci imigrantům při jejich plnohodnotné integraci do běžného života ve 
společnosti, a to především pomocí sociálního a právního poradenství, vzdělávacích aktivit.                                                                                                        
 
2. Práce s mládeží prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a kulturních aktivit.  
Usilujeme o vytvoření multikulturního zázemí pro mladé lidi v regionu.  
 

       Cílová skupina: 
1. Cizinci, imigranti, azylanti všech věkových kategorií.  
 
2. Děti a mládež: 6 - 26 let (imigranti a Češi)  
 

Poskytujeme následující služby:  

1.  Sociáln ě-právní poradenství, asisten ční služby:  
-  poradenství k zákonu o pobytu cizinců a souvisejícím právním předpisům 
-  pomoc s vyplněním formulářů, doprovod na úřady, nemocnice, školy apod. 
-  tlumočení a překlad ( i soudní ) z jazyka ruského a ukrajinského 
-  činnost terénního pracovníka se zaměřením na individuální potřeby klientů. 
2. Poradenství v oblasti dalšího vzd ělávání: 
-  pomoc s nostrifikaci vzdělání dosaženého v domovském státě. 
- pomoc při hledání vhodného rekvalifikačního kurzu či dalších forem vzdělávání dle 
dosavadních kvalifikačních znalostí a dovedností klientů za účelem jejich lepšího uplatnění 
na trhu práce  
3. Poradenství p ři hledání zam ěstnání, bydlení, škol apod. 

Navazující aktivity:  

 4.  Realizace hodin multikulturní výchovy na školá ch. 
• cílem je přiblížit problematiku integrace cizinců  

žákům a studentům základních, středních škol 
  prostřednictvím otevřené diskuse. 
 

 5. Pořádáme kulturní akce a vzd ělávací aktivity  
 pro d ěti, mládež a dosp ělé. 
 

 

Pracovní doba ambulantní  služby:       Po. – Pá. 10.00 – 17.00 

Pracovní doba terénní služby:              Po. – Pá. 08.00 – 18.00 
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Oblastní charita Liberec 

  Azylové domy pro matky s d ětmi v tísni - Domov Sv. Moniky   
Adresa: Uhlířská 424/7, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 11 
Telefon: 485 103 964 
E-mail: charitaliberec@volny.cz 
Web: www.charitaliberec.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

 

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• osoby v krizi  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 Cena za službu: 

• 65kč/ den matka 

•  35 Kč/ den, dítě 

Kapacita:  

• počet lůžek: 7 matek a 11 dětí 

  

 

 
 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Oblastní charita Liberec 

 

Azylové domy pro matky s d ětmi v tísni - Domov Sv. Anny 
Adresa: Majerova 260, Stráž nad Nisou, 463 03  
Telefon: 485 108 782 
E-mail: charitaliberec@volny.cz 
Web: www.charitaliberec.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• osoby bez přístřeší  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

 Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 Cena za službu: 

• 65kč/ den matka 

•  35 Kč/ den, dítě 

Kapacita:  

• počet lůžek:  6 matek a 11 dětí  

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Romipen, o. s. 

Přípravná třída pro předškolní děti, volnočasové programy 
Adresa: 1.máje 97/25, Liberec 
Telefon: 485 107 003 
E-mail: romipen@email.cz 
 

Občanské sdružení Romipen vzniklo v roce 2006 a založili ho pracovníci Přípravné třídy 
Čerchňa. V té době provozovala přípravnou třídu Liberecké romské sdružení, o.s. Občanské 
sdružení Romipen se tak osamostatnilo, ovšem i nadále úzce spolupracuje s Libereckým 
romským sdružením. 

O.s. Romipen realizuje pouze jeden projekt, a to projekt přípravné třídy pro předškolní děti 
v Liberci. Projekt vzniknul z důvodu, že v okrese Liberec žádné podobné zařízení nebylo a 
dosud není zřízeno. 

Filosofie přípravné třídy o.s. Romipen vychází z přesvědčení, že romské děti jsou sice 
nepřipravené se vzdělávat, nikoli však neschopné se vzdělávat. Cílem projektu je pomoci 
romským dětem, zejména pocházející ze sociálně vyloučených lokalit v Liberci, zvládnout 
vstup do základní školy tak, aby nedocházelo k přemisťování těchto dětí do škol pomocných 
či speciálních.  

V současnosti je přípravná třída provozována v interních prostorách Základní škole v ul. 
Česká v Liberci Doubí, kde po dohodě s odborem školství o.s. Romipen hradí měsíční 
náklady na provoz jedné třídy, které základní škola vyčíslila na 4.000,-- Kč měsíčně. Roční 
rozpočet přípravné třídy činí 500.000,-- Kč, které o.s. Romipen musí každoročně získávat 
v grantových a dotačních řízeních. Nejvýznamnějším poskytovatelem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a také krajský úřad Libereckého kraje.  

V přípravné třídě pracuje jeden pedagog, který zpracovává individuální vzdělávací plány 
každého dítěte a jedna asistentka pedagoga, která zajišťuje zejména komunikaci mezi rodiči 
dětí. Oba zaměstnanci pak naplňují doporučení pedagogicko psychologické poradny v 
Liberci, jak a co rozvíjet u každého dítěte v přípravné třídy. Projekt administrativně a účetně 
zajišťuje koordinátor projektu Jitka Kotlárová, ředitelka o.s. Romipen. Všichni tři tito 
pracovníci také tvoří celou základnu o.s. Romipen. 

Kapacita přípravné třídy je 12 dětí. Vzhledem k jediné přípravné třídě v Liberci, je někdy tato 
kapacita překračována. Ve školním roce 2004/2005 z přípravné třídy odešlo do základní 
školy 11 z 12 dětí, ve školním roce 2005/2006 to bylo 13 ze 14 dětí a v roce 2006/2007 to 
bylo opět 13 ze 14 dětí. Ve školním roce 2007/2008 bylo připraveno na vstup do základní 
školy 10 z 11 dětí. 

 

 

 

 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Duševní zdraví 
 
 
 
 

� Osoby s chronickým duševním onemocněním 
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Bílý kruh bezpe čí, o. s. 

Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s., Liberec 

  Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 485 150 707 
E-mail: bkb.liberec@bkb.cz 
Web: www.bkb.cz 
Poradna poskytuje právní a psychologické poradenství obětem trestných činů, jejich blízkým, 
svědkům kriminality nebo pozůstalým po obětech trestných činů. Dále poskytuje krátkodobou 
podpůrnou terapii pro traumatizované oběti a další služby. 

Formy poskytování služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů: 

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti 
• osoby v krizi 

 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Provozní doba: pondělí  17:00 – 19:00 bez objednání 
   čtvrtek    pro předem objednané klienty      
 

 

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpe čí 

257 317 110 
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Centrum pro zdravotn ě postižené 
Libereckého kraje, o. s. 

 

  Odborné sociální poradenství 
Adresa: Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 11 
Telefon: 485 104 044 
Email: czplk@volny.cz 
Web: www.czplk.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

  

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

 

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  8:00 - 17:00  
úterý:  8:00 - 17:00  
středa:  8:00 - 17:00  
čtvrtek:  8:00 - 17:00  
pátek:  8:00 - 13:00  
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ELVA HELP, o. s. 

  Odborné sociální poradenství 
Adresa: Domažlická 770/23, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 607 725 304 
E-mail: handicap.help@seznam.cz 
Web: www.hh.liberec.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 500  

  

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  7:00 - 10:00  
úterý:  7:00 - 10:00  
středa:  7:00 - 10:00  
čtvrtek:  7:00 - 10:00  
pátek:  7:00 - 10:00  
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

  Chráněné bydlení 
Adresa: Nezvalova 662/18, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec 15 
Telefon: 485 163 440 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz 
Web: www.fokusliberec.unas.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové 

Popis služby: Cílem  služby je pomoci  klientům žít co nejsamostatněji mimo ústavní a 
zdravotnická zařízení. Podporujeme rozvoj praktických sociálních schopností zahrnující 
každodenní obstarávání domácnosti ( nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření  s penězi) i 
samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích ( při cestování, jednání na úřadech, 
organizaci volného času, apod…) 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  

Věková kategorie klientů:  

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 6  
• počet lůžek - 6  

(dvoulůžkové pokoje) 

 

Pracovní doba: pond ělí-pátek 8:00-16:30  
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

  Chráněné bydlení 
Adresa: Novina 154, Kryštofovo údolí, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 143 283 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz 
Web: www.fokusliberec.unas.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  

Věková kategorie klientů:  

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 10  
• počet lůžek - 10  

(samostatná  bytová jednotka pro 1 klienta, 3 pokoje jednolůžkové, 3 pokoje 
dvoulůžkové) 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  doba: pond ělí-pátek 8.00-16.30  
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

 Sociáln ě terapeutické dílny 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní 

Popis služby: Cílem služby je podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou 
činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu pocit naplnění a sebevědomí, pomůže 
zmírnit negativní dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání. Součástí služby je 
JOB klub - nácvik dovedností a nezbytných pro uplatnění na otevřeném trhu práce  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Adresa: E.Floriánové 1736/8.  466 01 Jablonec 1  
Telefon: 483 356 211 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz  
Web: www.fokusliberec.unas.cz  
 

Věková kategorie klientů: 

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 

 

Kapacita: 10 klientů  
Pracovní doba pondělí-pátek  8:00-16:30  
 
 
 
Adresa: Nezvalova 662 . 46015 Liberec 15, 
Telefon: 485163440 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz  
Web: http://www.fokusliberec.unas.cz  
 
Věková kategorie klientů:    
  

Věková kategorie klientů: 

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 

 

Kapacita: 20 klientů  
Pracovní doba pondělí-pátek  8:00-16:30  
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

  Podpora samostatného  bydlení 
Adresa: Nezvalova 662. 46015  Liberec 15 
Telefon: 485163440 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz 
Web: www.fokusliberec.unas.cz 
 

 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 

Popis služby. Cílem služby je pomoci  klientům  udržet si vlastní bydlení, rozvoj praktických 
sociálních dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti ( nákup praní žehlení, 
úklid, hospodaření  s penězi), samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích ( při 
cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času, apod…), obnovení, nebo upevnění 
kontaktu s rodinou, podpora v oblasti partnerských vztahů.  

Zájemcům o službu,  kteří nemají zajištěno bydlení  může být služba  poskytována 
v nájemních bytech  Fokusu  v Zeleném údolí Liberec  6  

 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Místo poskytování služby: Město Liberec, Jablonec nad Nisou  

 

Věková kategorie klientů: klienti  od  18 let  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři do 80 let 

 

Kapacita:  8 klientů  

  40 kontaktů/měsíc  

  6 míst v nájemních bytech (Liberec)  

 

 

 

Pracovní doba pond ělí-pátek 8.00 -16.30  
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

  Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže ním 

Adresa: Nezvalova 662 Liberec 15 
Telefon: 485163440 
E-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz 
Web: www.fokusliberec.unas.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní, ambulantní   

Popis služby: Cílem služby je motivovat zejména hospitalizované klienty k aktivitě při 
zvládání jejich sociální situace ( pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv 
a oprávněných zájmů, podpora při plánování volného času). Dále udržovat, formou terénních 
a ambulantních služeb, kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již 
ukončili jiné služby Fokusu.  

Dále služba poskytuje: sociální poradenství, návštěvy klientů v místě bydliště, udržení 
kontaktu s klientem hospitalizovaným v psychiatrické léčebně. Kontaktování nových zájemců 
o službu. Doprovody klienta ( k lékaři, při převozu do nebo z psychiatrické léčebny při 
vyřizování běžných záležitostí) Obhajoba práv klienta a poradenství při jednání o zbavení 
způsobilosti nebo  navrácení způsobilosti k právním úkonům, při jednání s úřady, finančními 
institucemi. Pomoc při zvládání  psychické krize.  

 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Místo poskytování služby:  Služby jsou poskytovány v Liberci  a v městě Česká Lípa  

( kontaktní místo Ulice Jindřicha z Lipé 113 Česká Lípa 1) 

 

Věková kategorie klientů: 

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři do 80 let 

 

Kapacita:  20 klientů  

  100 kontaktů /měsíc 

 

Pracovní doba pond ělí-pátek  8:00 -16:30 
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

Chráněná práce 

Na chráněná pracoviště přijímáme přednostně osoby s chronickým duševním onemocněním. 
Při volné kapacitě i s jiným zdravotním postižením. Podmínkou je přiznání invalidního 
důchodu. Pracoviště spolupracují se sociální službou: sociálně terapeutické dílny.  

 

Pracovišt ě v Liberci - Nezvalova 662.46015 Liberec 15      

 

Chráněná rukodělná dílna: 6 pracovních míst                             

Chráněná řemeslná dílna, údržba : 5 pracovních míst  

Recepce: 2 pracovní místa 

Úklid : 2 pracovní místa 
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FOKUS Liberec ob čanské sdružení 

Myklub 

Formy poskytování sociálních služeb: Svépomocná  volnočasová aktivita, není registrována 
jako sociální služba.  

Popis aktivity: Vytváří příležitosti ke společenskému kontaktu, aktivní vyplnění volného času 
Např.  výlety, besedy, cvičení paměti,  kondiční cvičení, společenská setkání ( oslavy 
narozenin,  svátků, tancovačka)  výroba časopisu.    

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním   

 

Místo poskytování služby:  

 Nezvalova 662.46015  Liberec 15  

 

Věková kategorie klientů:                                         

• Od 16 let, dále bez omezení věku  

Kapacita:  

• 20 osob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba: Úterý - čtvrtek  od 14.00 - 17.00 hodin  
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o.  

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Dětské psychiatrické odd ělení 
Adresa: Školní 430, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 485 101 102 
Web: www.nemlib.cz 
 

Základní informace 

V naší republice existuje dětská a adolescentní psychiatrie jako specializační obor 40 let. V 
diagnostice i terapii úzce spolupracuje s oborem klinické psychologie a často zasahuje do 
oblasti etické, sociální pedagogické a právní. Dětské psychiatrické oddělení v Liberci bylo 
založeno primářem MUDr. Lumírem Taušem v roce 1964. Nalézalo se v prostorách bývalého 
Wolkerova sanatoria s 35 lůžky. 

Do současných prostor na Králově Háji bylo oddělení přestěhováno v roce 1993. Oddělení 
má kapacitu 25 lůžek a sídlí v budově bývalé MŠ, k dispozici má velkou zahradu s hřištěm. 
Od roku 2002 je samostatným primariátem. Probíhají zde diagnosticko-terapeutické pobyty 
pro děti od 6 do 18 let, ambulantně jsou vyšetřovány i děti mladšího věku. Délka 
hospitalizace záleží na problematice, se kterou dítě přichází, průměrná délka je cca 5 týdnů. 
Během letních prázdnin se uskutečňují dva ucelené třítýdenní pobyty pro děti s vadami řeči 
(zadrhávání, poruchy výslovnosti, vývojové poruchy řeči).  

Léčba spočívá v režimu, skupinové a individuální psychoterapii, farmakoterapii. Součástí 
léčby je také pracovní terapie, muzikoterapie, arteterapie a relaxační techniky. Školní výuka 
dětí je zajišťována přímo v budově odd. pedagožkami Základní a speciální školy KN Liberec.  

K hospitalizaci jsou děti doporučovány dětským psychiatrem, psychologem, dětským 
lékařem, logopedem, případně též po dohodě s rodinou, školou, pedagogicko-
psychologickou poradnou, odborem sociální péče apod. 

V rámci oddělení funguje dětská psychiatrická a psychologická ambulance, kde jsou 
prováděna specializovaná vyšetření dětem ve věku od 2 do 18 let. Do ambulancí jsou děti 
doporučovány různými specialisty v oboru lékařství, pedagogicko-psychologickou poradnou 
apod., stejně jako v případě doporučení k hospitalizaci. Obracet se na ambulance mohou i 
samotní rodiče. Obě specializované ambulance provádějí poradenství, diagnostiku a terapii 
poruch celého spektra poruch oboru dětské psychiatrie. Vyšetření je nutno předem 
dohodnout telefonicky. 
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Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Psychiatrické odd ělení 
Adresa: Husova 10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 312 242, 485 311 111 
Web: www.nemlib.cz 

Základní informace 

Psychiatrické oddělení pro dospělé pacienty se nachází v samostatné budově v areálu 
nemocnice. Má 51 lůžek a se skládá ze dvou stanic - uzavřené příjmové v přízemí a 
otevřené v prvním patře, která je režimová, psychoterapeuticky orientovaná. V přízemí je 
také umístěno detoxifikační středisko. Součástí přízemí je příjmová ambulance s 
nepřetržitým provozem 24 hodin denně. Tato ambulance neprovozuje a nenahrazuje běžnou 
ambulantní péči. V prvním patře budovy se také nachází stanice léčby závislosti na alkoholu 
a dále sexuologická ordinace.  

Psychiatrické oddělení poskytuje komplexní péči 
pokrývající prakticky celý rozsah oboru psychiatrie. 
Diagnostikuje a léčí organicky podmíněné stavy poruch 
psychiky, stavy způsobené užíváním alkoholu nebo 
jiných psychotropních látek, psychotické stavy, afektivní 
poruchy, neurózy, reaktivní stavy atd. Provádí se zde 
psychofarmakoterapie, psychoterapie individuální a 
především skupinová, relaxační techniky, pracovní 
terapie, arteterapie a režimová terapie.  

DETOX - Psychiatrie 

Detoxifikační jednotka pro osoby závislé na návykových látkách 
Adresa: Husova 10, Liberec I – Staré Město, 460 63 Liberec 1 
Telefon: 485 312 229 
Web: www.nemlib.cz 

Cílová skupina: klienti závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách od 15 let, muži i 
ženy 

Počet lůžek:  5 
Stručná charakteristika:  
     Detox je zařízení, které pomáhá klientovi zvládnout abstinenční příznaky, k jejichž rozvoji 
dochází po odnětí návykové látky. Detox je součástí příjmového uzavřeného oddělení. 
K hospitalizaci jsou přijímáni klienti motivovaní k další léčbě závislosti s dojednanou 
následnou ústavní či ambulantní léčbou na doporučení psychiatra či psychologa. Pobyt na 
Detoxu je dobrovolný, pacienti od 15 do 18 let jsou přijímáni 
k pobytu se souhlasem zákonných zástupců (rodičů). Péči 
zajišťují zdravotničtí pracovníci psychiatrického oddělení. 
Detox neslouží jako záchytná stanice.  
     Detox má 5 lůžek, pokoje jsou vybaveny sociálním 
zařízením. Průběžně jsou prováděny kontrolní odběry moči 
na přítomnost návykových látek, standardně vyšetření krve 
včetně vyšetření žloutenek a HIV. Pacienti jsou během 
pobytu bez kontaktu s rodinou i s okolím, podmínkou je 
přísné dodržování režimu Detoxu. Pobyt je hrazen zdravotní 
pojišťovnou. 
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Rodina 24 

  Osobní asistence 
Sídlo: Kyjevské nám. 592/2, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 485 150 510, 608 973 674, koordinátorka 603 523 166,  
Email: eliskapokorna@volny.cz, dobesovahome@seznam.cz    
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní 

Chceme umožnit lidem žít doma, pokud se pro to rozhodnou, jako kvalitní alternativu k životu 
v pobytovém zařízení. Osobní asistenci poskytujeme jako komplex služeb, jejichž cílem je 
pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi zvládnout prostřednictvím 
osobního asistenta ty úkony, které by jinak dělal sám.   
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti od 7 let věku 
• dospělí 
• senioři 

  

Kapacita:  

• počet klientů – 25 klientů měsíčně  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Rodina, d ěti a mládež 

 

 

� Rodiny s dítětem (dětmi)  
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Bílý kruh bezpe čí, o. s. 

Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s., Liberec 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 485 150 707 
E-mail: bkb.liberec@bkb.cz 
Web: www.bkb.cz 
 

Poradna poskytuje právní a psychologické poradenství obětem trestných činů, jejich blízkým, 
svědkům kriminality nebo pozůstalým po obětech trestných činů. Dále poskytuje krátkodobou 
podpůrnou terapii pro traumatizované oběti a další služby. 

Formy poskytování služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů: 

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti 
• osoby v krizi 

 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Provozní doba: pondělí  17:00 – 19:00 bez objednání 
   čtvrtek    pro předem objednané klienty      
 

  

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpe čí 

257 317 110 
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Centrum GENERACE, o. s.   

Mateřské centrum Krte ček, programy rozvoje a vzd ělávání 
Adresa: Palachova 507/4, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 603 515 694, 608 223 685 
E-mail: info@centrumgenerace.cz 
Web: www.centrumgenerace.cz 
Kontaktní osoba: Světluše Jiráková 
 

Činnost sdružení je zaměřena na uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných 
zájmů členů, kteří se mohou na činnosti sdružení podílet zejména v těchto oblastech: 
 
1. budování občanské společnosti postavené na etických a morálních 

hodnotách, 
2. pořádání sportovních, kulturních, společenských a humanitárních 

akcí, 
3. získávání dobrovolných spolupracovníků sdružení, 
4. spolupráce s humanitárními organizacemi, 
5. poskytování nabídky volnočasových programů, které přispívají ke 

zkvalitnění rodinného života, 
6. propagace zdravého životního stylu a svou činností napomáhat ke 

snižování rizika závislostí (drogy, alkohol,) a jevů jako je např. 
domácí násilí, 

7. vytvářet projekty vycházející z potřeb cílových skupin, 
8. vzdělávací a osvětová činnost zejména v oblasti mezilidských 

vztahů, 
9. napomáhání při odbourávání národnostních, názorových, věkových 

a jiných bariér mezi lidmi, 
10. pomoc členům při zvládání náročných životních situací (např. 

aktivní podpora v dlouhodobé nezaměstnanosti, osamělosti a 
pod.). 

Jako Sdružení Generace si přejeme a budeme usilovat o spolupráci na všech úrovních. 
Velmi stojíme o podporu a spolupráci ze strany státu a města. Spolupráci s církvemi a 
humanitárními organizacemi považujeme za přínosnou. Je pro nás nezbytná i odezva ze 
strany firem a podniků či podnikatelů. Naše projekty jsou založeny na vzájemné spolupráci 
všech zúčastněných lidí, ať už klientů, jednotlivců, rodin nebo týmů lidí. Každý dobrovolník, 
kterému nejsou cizí naše cíle, je vítán ke spolupráci. Chcete-li přispět svým nápadem, 
tvorbou či jinou činností do programů a aktivit centra, přijďte mezi nás! Chcete-li podpořit 
jakýmkoli způsobem činnost tohoto centra, neváhejte a kontaktujte nás! 

Prevence sociálního vyloučení u občanů v důsledku změny nebo tíživé životní situace. 
Otevřeno celotýdenně podle programu jednotlivých aktivit:  
 

Služby rodinám s malými d ětmi  
Mateřské centrum  Út  - Čt   8,30  -  13,00  
Miniškolka   Po  a pá  9,00  -   12,00 h 
Hlídací služba    
 

Volno časové a vzd ělávací programy pro d ěti a mládež  
Výtvarné a hudebně-pohybové kroužky pro děti 
Aktivity pro mládež 
 

Volno časové a vzd ělávací programy pro dosp ělé a seniory  
Jazykové kurzy 
Klub zdraví – poradna a program zdravého životního stylu 
Semináře osobnostního růstu 
Gospel  
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Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 
příspěvková organizace Libereckého kraje 

Interven ční centrum 
Telefon: 482 311 632 
E-mail: info.ic@csslk.cz 
Web: csslk.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní  
 

  

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  

cílovou skupinou IC jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob 
blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. IC jim poskytuje 
bezprostřední individuální krizovou intervenci a sociálně-právní pomoc 
ambulantní povahy. Těmto osobám rovněž zprostředkuje následnou pomoc, 
zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy. 

  

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 16:00 
úterý:  7:00 - 15:00 
středa:  7:00 - 16:00 
pátek:  7:00 - 12:00 

  

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 16:00  
úterý:  7:00 - 15:00  
středa:  7:00 - 16:00  
pátek:  7:00 - 12:00  
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Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 
příspěvková organizace Libereckého kraje 
 

  Odborné sociální poradenství 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Adresa: Dvorská 445/10, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 485 103 190, 485 108 866 
E-mail: rodpor.liberec@volny.cz 
Web: www.volny.cz/rodpor.liberec 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

 

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 6506  
o toto číslo uvádí počet intervencí za rok 2007. 

  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  8:00 - 17:00  
úterý:  8:00 - 17:00  
středa:  8:00 - 17:00  
čtvrtek:  8:00 - 17:00  
pátek:  8:00 - 13:00  
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Centrum volného času ARABELA, o. s. 

Mateřské centrum, volno časové aktivity 
Adresa: Srbská 12, Liberec XI - Růžodol, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 603 487 060 
E-mail: helena.strofova@seznam.cz 
Web: http://arabela.wz.cz 
 

Poslání organizace: 

Nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie bez jazykových a sociálních 
bariér. 

Aktivity pro děti: 

• Odpolední kroužky 
• Víkendové akce 
• Tábory 
• Mezinárodní výměnné pobyty 
 

Mateřské centrum: 

• Keramika pro maminky a miminka 
• Maňáskové divadlo 
• Dílničky 
• Angličtina 
• Vzdělávací aktivity 
• Hlídání dětí 
• Pobyt rodičů a dětí u moře 

 

Rodiče a prarodiče: 

• Kroužek keramiky 
• Vzdělávání 
• Semináře 
• Pobyty u moře 

 

Akce pro veřejnost: 

• Veletrh dětské knihy 
• Bambiriáda 
• Den otevřených dveří 
• Čarodějnice 
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Centrum Kašpar, ob čanské sdružení 

Odborné sociální poradenství 
Kašparova 73, 463 12 Liberec 25 
Telefon: 739 037 527 
Telefon/fax: 485 146 871 
E-mail: poradna@centrum-kaspar.cz 
Web: www.centrum-kaspar.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   
Cílová skupina klientů:    

• osoby v krizi 
• rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů:  mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let)  

Rekvalifikační a poradenské centrum Kašpar zahájilo svou činnost na podzim 2005. Je 
otevřeno pro zájemce a uchazeče o zaměstnání, stejně jako pro ostatní spoluobčany, kteří 
hledají nové zaměstnání.  Pomáháme rodičům při návratu do zaměstnání po ukončení 
rodičovské dovolené i ostatním, kteří zůstali z libovolného důvodu delší dobu vyčleněni 
z pracovního procesu. 

V rámci sociálního poradenství poskytujeme našim klientům celou řadu služeb: 

• pomoc s vyhledáváním a výběrem zaměstnání 
• sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu 
• příprava na přijímací pohovor 
• sestavení a odeslání odpovědi na inzerát 
• vypracování testu profesní diagnostiky a sestavení kariérního plánu 
• poskytnutí informací z pracovně-právní a sociální oblasti 
• zprostředkování kontaktu na úřady nebo jiné organizace 

Pokud se rozhodnete využít naše služby, doporučujeme vám telefonicky se objednat, 
abychom se vám mohli individuálně věnovat. Provozní doba poradny se řídí potřebami 
našich klientů. 
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ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. 

Programy sociální integrace 

pobo čka Liberec 

 

Adresa:  Josefinino údolí 9, 460 05 Liberec V - Kristiánov 
Konzulta ční hodiny : Út – Čt  12:00 – 15:00 
Koordinátorka pobo čky: Mgr. Eva Kočárková 
Telefon:  731 690 480 
Kontaktní e-mail:  eva.kocarkova@clovekvtisni.cz 
Cílová skupina klient ů:  osoby ohrožené sociálním vyloučením 

osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
Lokální p ůsobení:   
Liberec, Chrastava, Nová Ves, Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá, Václavice, Vítkov, 
Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Ploužnice, Kuřivody  
 
Pracovníci docházejí za klienty do jejich p řirozeného prost ředí. 
Posláním Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni,o.p.s. je 
předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců a 
rodin prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY A AKTIVITY: 
 

1/   Terénní programy:  

- sociální poradenství a asistence, pomoc s administrativními úkony 
- doprovod při jednáních na úřadech 
- právní poradenství, pracovní poradenství 
- dluhové a finanční poradenství 

 

2/    Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi 

- pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny 
- zvyšování kvality života všech členů rodiny, posilování jejich vnitřních zdrojů 
- zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility členů rodiny 
- podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí 

do školy, přípravu dětí na vyučování a smysluplného využití volného času 
- minimalizace rizik spojených s životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí 

 

3/ Kariérní poradenství: 

- individuální a skupinová práce s dětmi v posledních ročnících ZŠ 
- motivace a podpora k dalšímu vzdělávání 
- prevence předčasného ukončování středoškolského vzdělávání 
- praktická pomoc v zapojení na trh práce mladistvým 
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4/ Podpora vzd ělávání v rodinách – dobrovolnický program: 

- individuální dlouhodobé doučování dětí ze sociálně vyloučených lokalit 
- prevence předčasného ukončování vzdělávací dráhy dětí 
- zvyšování zájmu rodičů o studium svých dětí 
- zprostředkování kontaktu mezi školou a rodiči 

 

5/ Předškolní nízkoprahový klub v Liberci 

- pro děti od 3 do 6 let 
- děti zde mohou získat a rozvinout komunikační a sociální dovednosti důležité pro 

vstup do základní školy 
- příprava ke školnímu vzdělávání 
- kontaktní adresa: Jablonecká 31/8, Liberec  

 

6/ Klub pro matky s d ětmi v Liberci 

 - podpora a motivace matek ke vzdělávání dětí, nabídka volnočasových aktivit 

 - adresa: Josefinino údolí 9, Liberec; otevřeno: čtvrtek:  9.00 – 12.00 

 

7/   Nízkoprahový klub pro mládež od 15 do 26 let v Libe rci 

- sociální služba určena dospívajícím klientům, pracovníci klubu jsou k dispozici 
klientům při řešení obtížných životních situací  

- nabídkou volnočasových aktivit se společně snaží o smysluplné trávení volného času 

- služba je poskytována anonymně, na adrese: Palachova 504/10, Liberec  

 

8/ Spolupracující sí ť organizací – podpora spolupráce na lokální úrovni.  

- Spolupráce a výměna zkušeností mezi krajskými a městskými samosprávami, 
školskými zařízeními a jinými subjekty, které se svojí činností dotýkají tématu 
sociálního vyloučení.  

 

9/ Další činnosti pobo čky 

- aktivní participace na komunitním plánování sociálních služeb v Liberci a Mimoni  

- spolupořádání filmového festivalu Jeden svět o lidských právech v regionu 

-  vzdělávací semináře pro učitele v oblasti interkulturního vzdělávání 

 

VEŠKERÉ SLUŽBY A AKTIVITY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATN Ě 
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„D“ – ob čanské sdružení / Ob čanská poradna 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 776 331 112, 485 152 070 
E-mail: obcanskaporadana.lbc@volny.cz 
Web: www.d-os.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

• etnické menšiny                              
                                                                        

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 1200  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

 

 

pondělí:  10:00 - 14:00  
úterý:  10:00 - 14:00  
středa:  10:00 - 12:00, 14:00 - 19:00  
čtvrtek:  10:00 - 14:00, 15:00 - 17:45  
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DDM Větrník, p. o. 

Volno časové aktivity d ětí a mládeže. Výchovné, vzd ělávací a 
zájmové kroužky pro d ěti a mládež 
Adresa: Riegrova 16, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 482 710 401, 482 713 161 
E-mail: vetrnik@ddmliberec.cz 
Web: www.ddmliberec.cz 
 

 

DDM Větrník je zařízení, které nabízí program – zájmové a rekreační činnosti pro děti, 
mládež i dospělé. Každý rok otevíráme cca 90 kroužků sportovních a turistických, výtvarných 
a keramických, tanečních – disko, historické, country i společenské, počítačových a Internet, 
šachových a jiných deskových her, a mnoho dalších. 

 

Významná je prázdninová činnost – na každý týden letních i jiných prázdnin připravujeme 
minimálně 1 tábor, přičemž můžete vybírat z příměstských, pobytových a putovních táborů 
s různým programem. Některé z nich se konají v naší krásné ubytovně v Oldřichově 
v Hájích. 

Nejdůležitější ale je to, že u nás najdete zkušené pedagogy, kteří se snaží připravit 
pravidelné i nepravidelné činnosti co nejatraktivněji pro všechny naše návštěvníky. Protože 
naším cílem je nabídnout mladým lidem přitažlivé a smysluplné možnosti pro jejich 
seberealizaci. 

 

Nabídka zájmových kroužků: www.ddmliberec.cz/oddeleni/oddeleni.htm 
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DDM Větrník, p. o.  V – Klub 

Nízkoprahové za řízení, integrace osob ohrožených sociálním vylou čením výchovné a 
vzdělávací aktivity 
Adresa: ul. 5. května 36, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 602 477 287 
E-mail: vetrnik@ddmliberec.cz 
Web: www.ddmliberec.cz 
 

 

Jsme otevřený klub pro mládež od 12-ti let. 

Můžete si u nás zdarma zahrát billiár, fotbálek, šipky, spoustu deskových her, přečíst si 
časopis nebo si jen tak posedět s kamarády. 

 

Mladým umělcům nabízíme možnost uspořádat si vlastní akci pro veřejnost. K dispozici je 
podium, hudební aparatura, dataprojektor a plátno. 

 

 

Otevřeno máme od pondělí do pátku vždy od 12.00 do 18.00 hod. 
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Dětský diagnostický ústav, st ředisko výchovné pé če, základní škola, mate řská 
škola a školní jídelna, p říspěvková organizace 
 
Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 485 101 577, 485 101 656 
Email: ddu @volny.cz 
 

 

Cílová skupina:  

• děti od 3 let do ukončení školní docházky 

 

Stručná charakteristika:  

Zařízení poskytuje náhradní rodinnou péči, diagnostiku, psychoterapii a poradenství pro děti 

od 3 do 15 let (ukončení povinné školní docházky). Slouží také jako záchytné pracoviště pro 

potřeby policie. V zařízení jsou 2 krizová lůžka. 
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Diecézní charita Litom ěřice 

Pečovatelská služba  
 
Péče v domácím prost ředí 
Adresa: Markova 299/4, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 
Telefon: 485 120 104 
E-mail: chos.liberec@volny.cz 
 

Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 

 

 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kapacita:  

• počet klientů - 80  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 

 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

D.R.A.K., o. s. 
 

  Odborné sociální poradenství, terénní programy, soc iálně 
aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi, sociáln ě aktiviza ční služby pro 
seniory a osoby s postižením  
 
Klubová činnost, volno časové aktivity, chrán ěné dílny 
 
Adresa: Oblačná 450, 460 01 Liberec  
Telefon: 485 102 668 
E-mail: sdruzdrak@seznam.cz 
Web: www.sdruzenidrak.org 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bobvošová 
Lokální působení: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Frýdlant v Čechách 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní   

 Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  

 Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

 Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) -
 300  

 
Poskytované služby: 

 

a) Terénní služba : Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby 
s tělesným znevýhodněním, poradenství v oblasti bezbariérových úprav 
v domácnosti, dopomoc při nákupu kompenzačních pomůcek. 

b) Odborné poradenství v oblasti rodinného práva 
c) Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi : Klubová činnost pro osoby 

pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním, kurz německého jazyka pro pečující 
osoby, zdravotní tělocvik pro pečující osoby, kurz plavání pro děti se zdravotním 
znevýhodněním, organizace celodenních výletů, přeshraniční spolupráce. 

d) Sociáln ě aktiviza ční služby pro osoby s postižení : Kurz plavání pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním, organizace celodenních výletů. 

 
  

Pracovní doba ambulantní  i terénní  formy poskytování: 

PO – PÁ: 8.00 – 16.00 
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ELVA HELP, o. s.  

 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Domažlická 770/23, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 607 725 304 
E-mail: handicap.help@seznam.cz 
Web: www.hh.liberec.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 500  

  

 
Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  7:00 - 10:00  
úterý:  7:00 - 10:00  
středa:  7:00 - 10:00  
čtvrtek:  7:00 - 10:00  
pátek:  7:00 - 10:00  
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  HoSt Home-Start Česká Republika, o. s.    

                              
  Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi   

Adresa: Josefinino Údolí 9, Liberec V, 460 05    
Kontaktní osoby: Mgr. Halka Michalenková, e-mail: michalenkova@hostcz.org  

    Bc. Blanka Bihary, e-mail: bihary@hostcz.org  

Tel.: 777 801 422, 774 909 660 

E-mail: info-liberec@hostcz.org 
web: www.hostcz.org 
 
Formy poskytování sociální služby: terénní 
 
Cílová skupina: rodina s alespoň jedním dítětem ve věku 0-6 let 
 
Stručná charakteristika :  
Projekt je zaměřen na pomoc rodinám pečujícím o děti ve věku 0-6 let. Posilováním 
kompetencí rodičů chceme napomáhat vytvářet harmonické prostředí pro vývoj dětí. Tím 
přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů jako je rozpad rodiny, zanedbávání péče 
či týrání a zneužívání dítěte. Pomáháme prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo v 
rodinách – v přirozeném prostředí. Dobrovolník sám musí mít rodičovskou zkušenost. V 
rodině pracuje na principu vzájemné přátelské pomoci rodiče, který svou roli zvládá, rodiči, 
který právě ve své roli tápe. Tedy rodič-dobrovolník pomáhá rodiči-klientovi.  
 
 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 
 

pondělí:  09:00 - 16:00  

úterý:  09:00 - 14:00  

středa:  09:00 - 16:00  

čtvrtek:  09:00 - 14:00  
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Dětské centrum SLUNÍ ČKO Liberec, p. o. 
 
Ústavní, výchovná lé čebná péče o děti od 0-3 let. Úlevové pobyty pro d ěti do 3 let, 
jejichž rodi če se ocitli v tíživé situaci 
 
Kojenecké odd ělení 
Adresa: Husova 91, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 105 795 
E-mail: kuliberec@volny.cz 
Web: www.kuliberec.cz  
 
Dětské odd ělení 
Adresa: U Sirotčince 407, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 485 105 690 
 
 
Cílová skupina:  děti od 0-3 let věku, handicapované děti od 0-5 let věku 
 
Počet lůžek:  Kojenecké oddělení: 30 lůžek, Dětské oddělení: 50 lůžek 
 
Charakteristika:  
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje ústavní, léčebnou, výchovnou a rehabilitační 
péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, nebo dětem, kterým 
nelze zajistit péči ve vlastní rodině ze sociálních důvodů. Také je poskytována péče dětem 
s četnými psychosomatickými vadami, a to až do 5 let věku, dále pak péče o děti při 
krátkodobých pobytech a úlevových pobytech handicapovaných dětí (např. v době 
dovolených rodičů). Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi je snahou personálu ústavu 
nalézt pro děti vhodné umístění v náhradních rodinách. 
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o.  

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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Linka d ůvěry Dětského krizového centra 

Telefon: NON - STOP 241 484 149 
Email: dkc@ditekrize.cz 
Web: www.ditekrize.cz 
 

 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 
  

  

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

 

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

 

  

Kapacita:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 1800  
• počet hovorů - 5500  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Maják, o. p. s. 

Primární prevence sociáln ě patologických jev ů 
Adresa: Konopná 1130, 46014 Liberec  
Telefon: 776 760 191  
E-mail: majak.ops@volny.cz - ředitel 
E-mail pro objednávku přednášek: 
pro ZŠ: majak.zs@volny.cz 
pro SŠ: majak.majzlik@volny.cz 
Web: www.majakops.cz 
 

Jsme liberecká obecně prospěšná společnost Maják o.p.s. Zabýváme se vším, co zajímá 
mladé lidi v období, kdy chodí na základní či střední školu. Naši odborní lektoři docházejí do 
škol v Liberci a okolí, kde diskutují se studenty o ožehavých tématech jejich věku. Asi 
nejdůležitější je, že hodnoty, které zastáváme se snažíme i žít. To mohou teenageři, ale i 
dospělí vidět během přednášek či návazných akcích. Přednášky, stejně tak i návazné aktivity 
je možné podpořit dobrovolným příspěvkem. Rádi se s Vámi setkáme. 

Cíl spole čnosti 

„Naším posláním je informovat mladé lidi o nebezpe čích drogové závislosti, dospívání 
a jiných sociáln ě patologických jev ů. Naším zám ěrem je posilovat jejich odolnost v ůči 
těmto vliv ům a vést je k zdravému a zodpov ědnému zp ůsobu života.“  

  

Hlavní náplní  společnosti MAJÁK je realizace preventivních programů mezi mládeží na 
základních a středních školách, učilištích nebo domovech mládeže. V průběhu přednášek 
diskutujeme se studenty o ožehavých tématech jako je: problematika zneužívání drog, 
partnerské vztahy, příprava na manželství  a rodičovství, pohlavní choroby aj. Klademe 
přitom důraz na drogovou abstinenci, sexuální zdrženlivost, posílení motivace k preferování 
kvalitních partnerských vztahů  a manželství, úctu ke druhým lidem a další důležité hodnoty.  
Souběžně s přednáškami realizujeme i mimoškolní aktivity, kde je možno více diskutovat o 
těchto tématech a také hledat řešení jednotlivých problémů. 

Současně se nám daří spolupracovat s dalšími subjekty, které už na poli primární prevence 
působí a v tomto kontextu považujeme činnost o.p.s. MAJÁK za mezičlánek. Služby Majáku 
jsou poskytovány zcela zdarma, což výrazně přispívá k dostupnosti přednášek pro všechny 
školy. 
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Maják, o. p. s. 

  NZDM Zakopanej pes – nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež
   
Adresa: Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice 
Telefon: 484 847 753 
E-mail: petr.hampacher@majakops.cz 
Web: www.majakops.cz 
 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

NZDM Zakopanej pes nabízí pomoc mladým lidem v Liberci ve věku 11-26 let, které 
ohrožuje společensky nepřijatelné a rizikové chování. Tato pomoc spočívá v nabídce 
sociálních služeb a aktivit, které slouží k předcházení vzniku a k řešení společensky 
nežádoucího chování v životech mládeže, k nalezení pozitivního a přijatelného životního 
stylu a k zapojení do společnosti. 

Je ti mezi 11 a 26 lety a potřebuješ s něčím pomoct, nudíš se? Do nízkoprahového klubu 
Zakopanej pes si můžeš přijít zahrát fotbálek či deskovky nebo si udělat domácí úkoly. 
Najdeš tu pomoc při zařizování letní brigády nebo třeba občanky. Poradíme ti, kam na 
střední školu. Stal se průšvih ve škole nebo doma a ty nevíš, co dál, máš-li trable v hlavě J, 
jsme tu pro tebe. 

 

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

  

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• starší děti (11 – 15 let) a dorost (16 – 18 let) 

Kapacita:  

• počet klientů – 20 (okamžitá kapacita)  

 

Pracovní doba ambulantní formy poskytování: 

úterý, středa, čtvrtek 14:30 – 17:30 
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MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o. p. s. 

 

  Osobní asistence 
Adresa: Generála Svobody 83/47, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 124 336 
Web: www.universium.cz 
Odpovědná osoba:   Václav Vrána, vedoucí osobní asistence MCU  Liberec   o.p.s 

 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

 

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 30  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Oblastní charita Liberec 

 

Azylové domy pro matky s d ětmi v tísni - Domov Sv. Anny 
Adresa: Majerova 260, Stráž nad Nisou, 463 03  
Telefon: 485 108 782 
E-mail: charitaliberec@volny.cz 
Web: www.charitaliberec.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• osoby bez přístřeší  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

 Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 Cena za službu: 

• 65kč/ den matka 
•  35 Kč/ den, dítě 

Kapacita:  

• počet lůžek:  6 matek a 11 dětí  

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Oblastní charita Liberec 

 

Azylové domy pro matky s d ětmi v tísni - Domov Sv. Moniky   
Adresa: Uhlířská 424/7, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 11 
Telefon: 485 103 964 
E-mail: charitaliberec@volny.cz 
Web: www.charitaliberec.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

 

Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• osoby v krizi  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 Cena za službu: 

• 65kč/ den matka 

•  35 Kč/ den, dítě 

Kapacita:  

• počet lůžek: 7 matek a 11 dětí 

  

 

 
 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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ORFEUS, o. s. 

Sociáln ě-právní poradenství, ozdravné pobyty pro zdravotn ě postižené, doprava osob 
se zdravotním postižením 
 
Adresa: Klicperova 414/2, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 100 972 
Email: info@orfeus-cr.cz 
Web: www.orfeus-cr.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   
  

Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

 Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 Kapacita:  

• počet klientů - 384  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 192  
• počet kontaktů (10 min jednání) - 768  

  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  14:00 - 16:00  
úterý:  14:00 - 16:00  
středa:  14:00 - 16:00  
čtvrtek:  14:00 - 16:00  
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Pedagogicko - psychologická poradna Liberec, p. o. 

Školské poradenské za řízení pro d ěti, jejich rodi če a učitele 
Adresa: Truhlářská 3, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec 2 
Telefon: 482 710 517, 485 105 522 
E-mail: pppliberec@volny.cz 
Web: www.pppliberec.cz 
 

Jaké služby poskytujeme ? 

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které 
souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, 
s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, 
individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb 
jsou např. metodické řízení výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, 
spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. PPP není zařízením tzv. 
krizové intervence ani neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.  

Rozsah p ůsobnost 

Potenciálními klienty je asi 28000 dětí a mladých lidí od 3 do 19 let v okrese Liberec, z nichž 
ročně navštíví poradnu z nejrůznějších důvodů okolo 4000 dětí a jejich rodičů.  

Kdo v poradn ě pracuje ? 

10 stálých odborných zaměstnanců (s úvazkem 0,80 až 1,00), z toho dvě sociální 
pracovnice, ředitel – psycholog, šest dětských psycholožek, jedna speciální pedagožka.  

Dále 3 na zkrácený úvazek a 4 formou dohod o pracovní činnosti.  

Počet zaměstnanců neodpovídá potřebám. 

Jak se objednat ? 

Pokud podnět k návštěvě vzejde od učitelů kvůli problémům ve škole, škola zasílá po 
dohodě a souhlasu rodičů do PPP dotazník (žádost o vyšetření—dostupná i na našich www 
stránkách), na jehož základě rodiče dítěte obdrží do PPP pozvánku. Rodiče se mohou do 
PPP objednat také přímo (telefonicky, písemně), případně prostřednictvím dětského lékaře. 
U dětí do 15 let věku jsou vždy nutné doprovod a spolupráce rodičů.  Mladí lidé po dovršení 
15 let mohou kontaktovat a navštívit poradnu sami. Vždy je nutné počítat s objednací lhůtou, 
která zejména u žáků ZŠ dosahuje i několika měsíců.  

Co děti, rodi če a učitelé mohou od poradny o čekávat ? 

Podle věku a charakteru problému zpravidla dítě projde standardizovaným psychologickým 
nebo speciálně pedagogickým vyšetřením, jehož výsledkem jsou závěry a doporučení 
především pro rodiče i dítě samotné. Pokud tak rodiče souhlasí, je možné část doporučení – 
zejména těch, které se týkají školní práce dítěte – předat písemně škole, a to pouze 
zainteresovaným učitelům. Tuto zprávu předá do školy rodič (případně zletilý žák), který také 
se školou (učiteli) projedná další podrobnosti. UPOZORNĚNÍ: Návštěvy a vyšetření 
v poradně jsou časově náročné (většinou okolo dvou hodin), často je nutných několik 
návštěv a teprve potom je možné formulovat závěry a doporučení.  
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Romipen, o. s.  

Přípravná t řída pro p ředškolní d ěti, volno časové programy 
Adresa: 1.máje 97/25, Liberec 
Telefon: 485 107 003 
E-mail: romipen@email.cz 
 

Občanské sdružení Romipen vzniklo v roce 2006 a založili ho pracovníci Přípravné třídy 
Čerchňa. V té době provozovala přípravnou třídu Liberecké romské sdružení, o.s. Občanské 
sdružení Romipen se tak osamostatnilo, ovšem i nadále úzce spolupracuje s Libereckým 
romským sdružením. 

O.s. Romipen realizuje pouze jeden projekt, a to projekt přípravné třídy pro předškolní děti 
v Liberci. Projekt vzniknul z důvodu, že v okrese Liberec žádné podobné zařízení nebylo a 
dosud není zřízeno. 

Filosofie přípravné třídy o.s. Romipen vychází z přesvědčení, že romské děti jsou sice 
nepřipravené se vzdělávat, nikoli však neschopné se vzdělávat. Cílem projektu je pomoci 
romským dětem, zejména pocházející ze sociálně vyloučených lokalit v Liberci, zvládnout 
vstup do základní školy tak, aby nedocházelo k přemisťování těchto dětí do škol pomocných 
či speciálních.  

V současnosti je přípravná třída provozována v interních prostorách Základní škole v ul. 
Česká v Liberci Doubí, kde po dohodě s odborem školství o.s. Romipen hradí měsíční 
náklady na provoz jedné třídy, které základní škola vyčíslila na 4.000,-- Kč měsíčně. Roční 
rozpočet přípravné třídy činí 500.000,-- Kč, které o.s. Romipen musí každoročně získávat 
v grantových a dotačních řízeních. Nejvýznamnějším poskytovatelem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a také krajský úřad Libereckého kraje.  

V přípravné třídě pracuje jeden pedagog, který zpracovává individuální vzdělávací plány 
každého dítěte a jedna asistentka pedagoga, která zajišťuje zejména komunikaci mezi rodiči 
dětí. Oba zaměstnanci pak naplňují doporučení pedagogicko psychologické poradny v 
Liberci, jak a co rozvíjet u každého dítěte v přípravné třídy. Projekt administrativně a účetně 
zajišťuje koordinátor projektu Jitka Kotlárová, ředitelka o.s. Romipen. Všichni tři tito 
pracovníci také tvoří celou základnu o.s. Romipen. 

Kapacita přípravné třídy je 12 dětí. Vzhledem k jediné přípravné třídě v Liberci, je někdy tato 
kapacita překračována. Ve školním roce 2004/2005 z přípravné třídy odešlo do základní 
školy 11 z 12 dětí, ve školním roce 2005/2006 to bylo 13 ze 14 dětí a v roce 2006/2007 to 
bylo opět 13 ze 14 dětí. Ve školním roce 2007/2008 bylo připraveno na vstup do základní 
školy 10 z 11 dětí. 
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Růžová linka 

Poradenství pro d ěti v krizi 
Telefon: 272 736 263 
E-mail: ruzovalinka@centrum.cz 
Web: www.ruzovalinka.cz 

 

RŮŽOVKA je poradenské centrum poskytující základní informace o právech dětí, ochraně 
dětí před všemi formami interpersonálního násilí a zejména ochraně dětských obětí násilí. 
Její činnost respektuje zájem dětí garantovaný Úmluvou o právech dítěte a z toho vyplývající 
podporu klíčové osoby dětské oběti násilí a intervenci pro celou rodinu.  

 

Program primární prevence je druhým záměrem projektu RŮŽOVÁ LINKA, který je 
každoročně naplňován díky grantové podpoře a dobrovolné práci odborníků. 

Na realizaci tohoto projektu se podílí stejný řešitelský tým, ale jeho nositelem je Univerzita 
Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta. Toto pracovní spojení je dáno skutečností, že helpline 
RŮŽOVÁ LINKA pro děti a mladé lidi je kromě poskytování krizové intervence, podle vzorce 
pyramidy prevence, také nositelem primárně-preventivních aktivit.  

Již tradičně jsou každý rok připravovány dva celostátní semináře na aktuální témata pro 
zájemce o problematiku dětí z oblasti zdravotnictví, školství, sociální práce, policie, 
soudnictví, státního i nestátního sektoru. (únor, září) 

Vzdělávací nabídku doplňuje nabídka víkendových výcviků pro odborníky výše zmíněných 
oblastí. Byly realizovány výcviky zaměřené na identifikaci a detekci dětí ohrožených násilím, 
výcviky zaměřené na kultivaci mezilidské komunikace a nyní jsou nabízeny výcviky 
zaměřené na sociálně-patologické chování dětí. Výcviky se konají díky laskavé spolupráci s 
Vyšší odbornou hotelovou školou v Poděbradech v prostorách jejího školního hotelu 
JUNIOR, vždy pro dvacet účastníků. (červen, říjen, listopad) 

RŮŽOVÁ LINKA je název editované řady brožurek, které jsou každoročně na aktuální témata 
autorsky připraveny a zdarma distribuovány do škol, čekáren lékařů, poraden, atd. 
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Scholaris, o. s. 

Psychologicko-etopedické centrum, pomoc při řešení výchovných a vztahových problémů s 
dětmi v rodině i ve škole, vzdělávací aktivity v oblasti sociálně patologických jevů ve školním 
prostředí 

 

Adresa: Palachova 507/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 

Telefon: 721 880 080 

E-mail: scholaris@seznam.cz 
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Středisko výchovné pé če v Liberci je sou částí Dětského diagnostického ústavu, 
základní školy, mate řské školy a školní jídelny Liberec 
 
Adresa: U Opatrovny 3, 460 01 Liberec 
 
Středisko výchovné péče sídlí v samostatné budově na adrese: 
Na Výšinách 451/9 
460 05 Liberec 5  
 
Vedoucí střediska: Mgr. Zdena Švermová 
Telefon: 482 750 807 nebo 482 757 275 
Fax: 482 750 807 nebo 482 757 275 
Mobil: 728 145 169 
E-mail: svp_lbc@centrum.cz nebo svp_lbc@iol.cz  
Internet: www.svp-lbc.cz  
 
Otevírací doba ambulance:  
Pondělí - čtvrtek 7:00 - 18:00 hodin 
Pátek 7:00 - 16:00 hodin  
 
Během vánočních a hlavních letních prázdnin  
Pondělí - pátek 7:30 - 16:00 hodin  
 
O nás 
Středisko výchovné péče je součástí Dětského diagnostického ústavu, základní školy, 
mateřské školy a školní jídelny Liberec.  
Středisko je školským zařízením poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči 
poskytuje dětem a mladistvým od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na 
povolání, a to ambulantní či internátní formou.  
Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich 
důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. K hlavním obtížím, které 
středisko řeší patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, 
počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy 
asociálního chování.  
Své služby poskytuje středisko kromě dětí a mladistvým, i rodičům a dalším výchovným 
subjektům.  
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Středisko rané pé če SPRP Liberec 

  Raná péče 
Adresa: Matoušova 406/20, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 485 109 564, 777 234 033 
E-mail: liberec@ranapece.cz 
Web: www.ranapece.cz 
Formy poskytování sociálních služeb:  terénní, dopln ěna ambulantnímí službami 

Cílová skupina klient ů: 
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 
postižením, 
osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi. 
 
Sociální služba raná péče je poskytována rodinám dětí s postižením nebo ohrožením 
zdravého vývoje v oblasti mentální, pohybové, zrakové a kombinaci těchto typů postižení ve 
věku od narození do 7 let v celé oblasti Libereckého kraje. 
 
Věková kategorie klient ů: 
děti předškolního věku (1 - 7 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), děti 
kojeneckého věku (do 1 roku) 
 

Kapacita: 
počet klientů - 110 
Maximální kapacita na jednoho poradce rané péče je 20 rodin. Poradci Střediska uskuteční 
ročně cca 500 konzultací . Kromě konzultací v rodině poskytuje středisko i telefonické 
konzultace rodičům, konzultace v rodině s dalším odborníkem, konzultace v mateřských 
školách nebo jiných zařízeních, kam dítě dochází. Rodinám nabízí i ambulantní programy 
zaměřené na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny. Středisko organizuje jednou ročně pro 
celé rodiny  týdenní kurz, pravidelná setkávání rodin, skupiny maminek, semináře pro rodiče. 
Vydává ve spolupráci s ostatními středisky Společnosti pro ranou péči časopis Rolnička, 
který je určen rodičům dětí s postižením.  Realizuje program Provázení, který je zaměřen na 
podporu vývoje dítěte a podporu rodiny.  

počet intervencí (30 min. jednání) – 160 

 

Úřední hodiny střediska:                                                    

pondělí:  08:00-16:00 
středa: 08:00-16:00 
 

Pracovní doba  poskytování služeb : 

 

 

 

pondělí: 08:00-17:00 
úterý: 08:00-17:00 
středa: 08:00-17:00 
čtvrtek: 08:00-17:00 
pátek: 08:00-17:00 
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Uživatelé drog a osoby ohrožené závislostmi 
  
 
 
 

� Osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách  
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AA – anonymní alkoholici 

Svépomocné hnutí mužů a žen pomáhajících k odvykání závislosti na 
alkoholu. 

Adresa: Fara Českobratrské církve evangelické, Malé nám. 279, Liberec II  

Telefon: 728 169 724 - Rudka  

Email: aacesko@seznam.cz (centrální servisní organizace v Praze) 

Web: www.sweb.cz/aacesko/ 

 

 

AA je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby 

mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu.  

Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky; jsme 

soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.  

AA není spojeno s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; 

nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře, ani nepodporuje, ale ani neodporuje žádným 

programům.  

Naším prvořadým cílem je zůstat střízliví a pomáhat ke střízlivosti jiným alkoholikům. 

 

Skupinová setkání se konají každou středu od 17:30 hodin. 
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Anonymní AT poradna s AT linkou  

Poradna pro osoby s problémy užívání alkoholu a náv ykových látek a 
pro osoby jim blízké 

Telefon: 235 311 791, 724 307 775 – každý čtvrtek od 8.00 do 23.00 hod. 

Email: atlinka.repy@seznam.cz 

Web: www.cszs.cz 

 

 

Poskytujeme anonymní služby pro děti i dospělé, kontakty na odborná pracoviště zaměřená 
na prevenci, léčbu a poradenství. Na číslo 724 307 775 můžete zasílat i zprávy SMS, na 
které Vám odpovíme.  

Jsme tu pro všechny, kteří mají problém s alkoholem, drogami, návykovými látkami                
a automaty.  

Můžeme pomoci osobám, které ještě nemají ve své situaci zcela jasno a potřebují svůj 
problém konzultovat.  

AT linka slouží i rodinným příslušníkům, kteří mají závislou osobu v rodině. Dále Vám 
pomůže orientovat se v problémech závislosti. Poskytujeme odborné informace                     
o problematice zneužívání návykových látek.  

Poskytujeme morální podporu a útěchu osobám, pro které je jejich boj s jejich závislostí 
celoživotním a nikdy nekončícím problémem.  

Snaží se osoby závislé motivovat svým vlídným a chápajícím postojem k celoživotní 
abstinenci.  

Máme terapeuty, kteří nejsou ani kritiky, ani soudci. Jejich prvotním cílem je klientovi 
skutečně pomoci - útěchou, radou, vlídným slovem a vcítěním se do problému.  
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ADVAITA, o. s.  

 

Odborné sociální poradenství 
Centrum ambulantních služeb – program ambulantního poradenství 
Adresa: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 482 750 607, 603 829 730 
E-mail: cas@advaitaliberec.cz 
Web: www.advaitaliberec.cz 
 
Program ambulantního poradenství se zaměřuje na podporu osob, které s drogami 
experimentují, osob závislých na návykových látkách, hazardních hráčů a na péči o lidi 
blízké uvedeným osobám (rodiče, sourozence, partnery).  
 
Hlavním posláním programu je podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, 
ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od dané návykové látky.  
 
Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, zejména občanům Liberecka         
a Libereckého kraje.  Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, 
politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický 
stav a socioekonomické možnosti.  
 
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí 
zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších 
sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.  
 
Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami. 
 
Služby jsou poskytovány zdarma.  
 
Nabízíme pravidelný poradenský program i jednorázové poradenství. V případě zájmu o 
naše služby je třeba  objednat  se na výše uvedených telefonních číslech popř. e-mailem. 
 
 
Provozní doba:      pondělí: 10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 úterý:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 středa:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 čtvrtek:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 pátek:  10:00 – 17:00 
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ADVAITA, o. s. 

  

Služby následné pé če 
Centrum ambulantních služeb – doléčovací program 
Adresa: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 482 750 607, 603 829 730 
E-mail: cas@advaitaliberec.cz 
Web: www.advaitaliberec.cz 
 

Doléčovací program je součástí služeb občanského sdružení ADVAITA. Zaměřuje se na 
podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či 
hazardního hraní.  
 
Program se dělí na ambulantní a pobytovou část. Služby poskytované ambulantní formou 
jsou určeny osobám ve věku od 15 let. Pobytové služby osobám starším než 18 let.  
 
Program je určen lidem, kteří aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji. 
Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, 
náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti. 
 
Hlavním posláním programu je udržení pozitivních postojů a hodnot, které si klienti osvojili     
v průběhu předchozí léčby, případně získali v samotném doléčovacím programu. Program se 
zaměřuje na předcházení návratu k návykovému chování, umožňuje klientům aktivně se 
podílet na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání, bydlení, rodinných 
a partnerských vztahů, motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při 
jejich zpětném začleňování do společnosti. 
Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami. 
 
Ambulantní služby jsou poskytovány zdarma a pobytové za úhradu. 
 
Volná místa v programu, podmínky přijetí a aktuální výše úhrady pobytových služeb jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.advaitaliberec.cz nebo zjistitelná telefonicky na 
čísle 482 750 607. 
 
Provozní doba ambulantní  formy poskytování: 
 

 pondělí: 10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 úterý:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 středa:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 čtvrtek:  10:00 – 18:00   (18:00 - 20:00 pro objednané) 
 pátek:  10:00 – 17:00 
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ADVAITA, o. s.  

 

Podpora samostatného bydlení 
Centrum ambulantních služeb – podpora samostatného bydlení 
Adresa: Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 482 750 607, 731 102 881 
E-mail: cas@advaitaliberec.cz 
Web: www.advaitaliberec.cz 
 
Program je určen osobám, které  z důvodu snížené soběstačnosti, která se rozvinula na 
základě návykové poruchy, nejsou schopny nalézt si a udržet vhodné zaměstnání a bydlení. 
Hlavním cílem služby je podpora a pomoc formou terénní sociální práce, která v přirozeném 
sociálním prostředí podporuje uživatele v začlenění se do běžného života, napomáhá jim 
v osvojení dovedností a návyků, které souvisí se zajištěním chodu domácnosti a umožňuje 
jim vést samostatných život.  
 

Provozní doba: 
pondělí:  10:00 – 18:00  
úterý:   12:00 – 20:00  
středa:   10:00 – 18:00  
čtvrtek:   12:00 – 20:00  
pátek:   10:00 – 17:00 

 
Sobota, neděle, svátek,  dle individuálních potřeb a požadavků. 
 
V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech a  
domluvte si osobní schůzku se sociální pracovnicí Centra ambulantních služeb. Během 
prvního kontaktu Vám předáme informace o programu a poskytovaných službách a společně 
se domluvíme na další spolupráci.  
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Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 
příspěvková organizace Libereckého kraje 

   Odborné sociální poradenství 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Adresa: Dvorská 445/10, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 485 103 190, 485 108 866 
E-mail: rodpor.liberec@volny.cz 
Web: www.volny.cz/rodpor.liberec, www.rpliberec.cz/ 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 6506  
o Toto číslo uvádí počet intervencí za rok 2007. 

 

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  8:00 - 17:00  
úterý:  8:00 - 17:00  
středa:  8:00 - 17:00  
čtvrtek:  8:00 - 17:00  
pátek:  8:00 - 13:00  
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o. 

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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Krajská nemocnice Liberec, a. s.  

DETOX - Psychiatrie 

Detoxifikační jednotka pro osoby závislé na návykových látkách 
Adresa: Husova 10, Liberec I – Staré Město, 460 63 Liberec 1 
Telefon: 485 312 229 
Web: www.nemlib.cz 
 

 

Cílová skupina:  

klienti závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách od 15 let, muži i ženy 

 

Počet lůžek:  5 

 

Stručná charakteristika:  

Detox je zařízení, které pomáhá klientovi zvládnout abstinenční příznaky, k jejichž rozvoji 
dochází po odnětí návykové látky. Detox je součástí příjmového uzavřeného oddělení. 
K hospitalizaci jsou přijímáni klienti motivovaní k další léčbě závislosti s dojednanou 
následnou ústavní či ambulantní léčbou na doporučení psychiatra či psychologa. Pobyt na 
Detoxu je dobrovolný, pacienti od 15 do 18 let jsou přijímáni k pobytu se souhlasem 
zákonných zástupců (rodičů). Péči zajišťují zdravotničtí pracovníci psychiatrického oddělení. 
Detox neslouží jako záchytná stanice.  

 

Detox má 5 lůžek, pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením. Průběžně jsou prováděny 
kontrolní odběry moči na přítomnost návykových látek, standardně vyšetření krve včetně 
vyšetření žloutenek a HIV. Pacienti jsou během pobytu bez kontaktu s rodinou i s okolím, 
podmínkou je přísné dodržování režimu Detoxu. Pobyt je hrazen pojišťovnou. 
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Maják, o. p. s.  

Primární prevence sociáln ě patologických jev ů 
Adresa: Konopná 1130, 46014 Liberec  
Telefon: 776 760 191  
E-mail: majak.ops@volny.cz - ředitel 
E-mail pro objednávku přednášek:             
pro ZŠ: majak.zs@volny.cz             
pro SŠ: majak.majzlik@volny.cz 
Web: www.majakops.cz 
 

 
Jsme liberecká obecně prospěšná společnost Maják o.p.s. Zabýváme se vším, co zajímá 
mladé lidi v období, kdy chodí na základní či střední školu. Naši odborní lektoři docházejí do 
škol v Liberci a okolí, kde diskutují se studenty o ožehavých tématech jejich věku. Asi 
nejdůležitější je, že hodnoty, které zastáváme se snažíme i žít. To mohou teenageři, ale        
i dospělí vidět během přednášek či návazných akcích. Přednášky, stejně tak i návazné 
aktivity je možné podpořit dobrovolným příspěvkem. Rádi se s Vámi setkáme. 

 

Cíl spole čnosti 

„Naším posláním je informovat mladé lidi o nebezpe čích drogové závislosti, dospívání 
a jiných sociáln ě patologických jev ů. Naším zám ěrem je posilovat jejich odolnost v ůči 
těmto vliv ům a vést je k zdravému a zodpov ědnému zp ůsobu života.“  

  

Hlavní náplní  společnosti MAJÁK je realizace preventivních programů mezi mládeží na 
základních a středních školách, učilištích nebo domovech mládeže. V průběhu přednášek 
diskutujeme se studenty o ožehavých tématech jako je: problematika zneužívání drog, 
partnerské vztahy, příprava na manželství  a rodičovství, pohlavní choroby aj. Klademe 
přitom důraz na drogovou abstinenci, sexuální zdrženlivost, posílení motivace k preferování 
kvalitních partnerských vztahů  a manželství, úctu ke druhým lidem a další důležité hodnoty. 
Výchovné programy jsou studenty a pedagogy velmi kladně hodnoceny a opětovně 
objednávány. 

V současné době nabízíme i možnost mimoškolního setkávání, kde je možné více diskutovat 
o těchto tématech a také hledat řešení jednotlivých problémů (návazné večery – Upgrade). 
Vyvrcholením návazných akcí je J-fest, což je alternativní vícedenní festival pro mládež.  

 

Současně se nám daří spolupracovat s dalšími subjekty, které už na poli primární prevence 
působí a v tomto kontextu považujeme činnost o.p.s. MAJÁK za mezičlánek mezi mladými 
lidmi a odbornými centry. Služby Majáku jsou poskytovány zcela zdarma , což výrazně 
přispívá k dostupnosti přednášek pro všechny školy. 
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Most k nad ěji, o. s.   

 

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou 
Kontaktní centrum Liberec 
Adresa: Rumunská 5/A, 460 01  Liberec 
Telefon: 482 713 002, 482 317 373, 775 624 246 
E-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz, vedouci.kc@mostknadeji.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Cílová skupina:  

• Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných        
a psychotropních látkách, uživatelé, kteří nejsou motivovaní k abstinenci. Věková hranice je 
stanovena na 15 let včetně, bez ohledu na rasu, vyznání, původ, politické přesvědčení, 
právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, a to včetně HIV a HCV pozitivity, 
sexuální orientaci, typ užívané drogy, historii užívání a způsob aplikace.  

• Sekundární cílovou skupinou jsou osoby přímo zasažené chováním uživatelů drog, tedy 
rodiče, partneři, přátelé, dále i široká, dosud problémem přímo nezasažená veřejnost, 
učitelé, vychovatelé, studenti.  

 
Služby K-centra:  

• výměna použitých injekčních stříkaček za sterilní včetně Harm Reduction materiálu (voda, 
dezinfekce, kyseliny, filtry, alobal, zdravotnický a hygienický materiál, prezervativy) 

• poradenství, krizová intervence, sociálně právní servis, poskytování informací, minimální 
potravinový servis, hygienický servis, testování screeningovými testy z kapilární krve na virus 
HIV a HCV, testování na přítomnost OPL v moči, delegování klienta k odborné pomoci (léčba 
závislostí, infekčních onemocnění, následná péče) 

• pro rodiče uživatelů OPL se jednou za dva týdny koná v prostorách K-centra Liberec 
svépomocná rodičovská skupina 

 
Provozní doba:  

pondělí:   08:00 – 12:00   12:30 - 16:30 
úterý:   08:00 – 12:00   12:30 - 16:30 
středa:   08:00 – 12:00   12:30 - 16:30 
čtvrtek:   08:00 – 12:00   12:30 - 16:30 
pátek:   08:00 – 12:00   12:30 - 16:30 

 

 

Zřizovatel: Most k naději, o. s., P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 
Ředitel: Lubomír Šlapka, tel.: 602 338 092, e-mail: reditel@mostknadeji.cz 
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Most k nad ěji, o. s.  
 

Terénní programy  
Terénní programy pro lidi ohrožené drogou 
Adresa: Rumunská 5/A,  460 01  Liberec  
Telefon: 482 317 373 – vedoucí Terénních programů  
               728 485 012 – terénní pracovníci pro oblast Jablonec nad Nisou a Liberec 
E-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz, vedouci.tp@mostknadeji.cz 
 
  
 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní 

 
Cílová skupina:  

•  Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných       
a psychotropních látkách, uživatelé, kteří nejsou motivovaní k abstinenci. Věková hranice je 
stanovena na 15 let včetně, bez ohledu na rasu, vyznání, původ, politické přesvědčení, 
právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, a to včetně HIV a HCV pozitivity, 
sexuální orientaci, typ užívané drogy, historii užívání a způsob aplikace.  

 
Služby terénních program ů: 

•••• výměna použitých injekčních stříkaček za sterilní včetně doprovodného Harm Reduction 
materiálu (dezinfekce, voda, filtry, kyseliny, prezervativy, alobal, zdravotnický a hygienický 
materiál) 

• zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, K-centrum, Detox, léčebnu, psychiatra, 
terapeuta apod. 

• krizová intervence – osobní i telefonická, akutní pomoc v tísni 

• sociálně právní servis, pomoc při jednání s institucemi, úřady, osobní asistence 

 
 

 

Pracovní doba terénních program ů: Kontakt možno dohodnout telefonicky předem. 

lokalita den hodiny kontakt 
Liberec středa, pátek 13:00 – 18:00 728 485 012 

 

Zřizovatel: Most k naději, o. s., P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 
Ředitel: Lubomír Šlapka, tel.: 602 338 092, e-mail: reditel@mostknadeji.cz 
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� Senio ři 
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Bílý kruh bezpe čí, o. s. 
 

Odborné sociální poradenství 
Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s., Liberec 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 485 150 707 
E-mail: bkb.liberec@bkb.cz 
Web: www.bkb.cz 
Poradna poskytuje právní a psychologické poradenství obětem trestných činů, jejich blízkým, 
svědkům kriminality nebo pozůstalým po obětech trestných činů. Dále poskytuje krátkodobou 
podpůrnou terapii pro traumatizované oběti a další služby. 

Formy poskytování služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů: 

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti 
• osoby v krizi 

 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Provozní doba: pondělí  17:00 – 19:00 bez objednání 
   čtvrtek    pro předem objednané klienty      
 

 

NONSTOP linka Bílého kruhu bezpe čí 

257 317 110 
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BOHEMIA HELP, o. p. s. 
         

Pečovatelská služba 
Adresa: Svobody 223/73, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov 
Telefon:  776 723 750, 777 309 478 
E-mail: orbisbohemia@seznam.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické zařízení, které kromě domácí zdravotní 
péče poskytuje i sociální služby (Komplexní ošetřovatelská péče o staré a chronicky 
nemocné, následná péče – období po proběhlé hospitalizaci, kdy je potřeba zajistit ještě 
další odbornou pomoc, paliativní a hospicová péče, poradenství, zajištění nezbytných 
formalit na úřadech). 

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením 
• senioři 

 

Věková kategorie klientů:  

• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

nepřetržitě dle individuálních potřeb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p. o.  
 

  Pečovatelská služba 
Adresa: Krejčího 1172/3Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 482 323 324  
E-mail: gratiasova@czasp.cz 
Web: www.czasp.cz 
 
Pečovatelská služba 
Domy s pečovatelskou službou: 

Krejčího 1172/3, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec 6      

Burianova 969/8, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec 6      

Borový vrch 1031/42, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 

  

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  
• rodiny s dítětem/dětmi 

 

Věková kategorie klientů:  

• děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
• děti předškolního věku (1-7 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
 

 

Kapacita:  

• počet klientů - 900 
 

 

Pracovní doba: PO – PÁ 7:00 -18:30  

Mimo uvedenou pracovní dobu je k dispozici dispečink pro tísňové volání. 
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Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p. o. 
 

  Odlehčovací služba 
Místa poskytování odlehčovací služby: 
Domovinka Krejčího 1172/3, Liberec VI – Rochlice, 460  06 Liberec 6 
Fialka  Borový vrch 1031/42, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 
Růžovka Burianova 969/8, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec 6 
 

 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, pobytové 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19-26 let) 
• dospělí (27- 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů – 12 
• počet lůžek – 5  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 17:00  
středa:  7:00 - 17:00  
čtvrtek:  7:00 - 17:00  
pátek:  7:00 - 17:00  

 
 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování: 
Poskytuje se nepřetržitě 
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„D“ – ob čanské sdružení / Ob čanská poradna 
 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 776 331 112, 485 152 070 
E-mail: obcanskaporadana.lbc@volny.cz 
Web: www.d-os.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní  

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

 

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

 

 

 

 

 

pondělí:  10:00 - 14:00  
úterý:  10:00 - 14:00  
středa:  10:00 - 12:00, 14:00 - 19:00  
čtvrtek:  10:00 - 14:00, 15:00 - 17:45  
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Diakonie Beránek o. s. 
      

Pečovatelská služba 
Adresa: Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice 
Telefon:  481 120 506, 484 847 754 
E-mail: diakonie.lbc@jblbc.cz 
Web: diakonie.jblbc.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

Cílová skupina klientů:  

• senioři  

Pečovatelská služba Diakonie Beránek o.s. poskytuje své služby především starým 
osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům 
z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným, lidem 
upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokáží základní životní 
potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Terénní péči poskytujeme v Liberci a 
v Hejnicích.Jako službu související provozujeme v Liberci 1 x týdně „Klub pro generaci III. 
Věku“, který slouží především k překonání sociální izolace seniorů (info o klubu najdete na 
www.jblbc.cz, Klub seniorů) 

Věková kategorie klientů:  

• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 75  

Praktická pomoc v domácnostech klientů spočívá: 

1. běžný nákup,příprava jídla, jeho podání 
2. velký nákup, nákup ošacení, spotřebičů apod. 
3. donáška nebo dovoz jídla 
4. běžný úklid, údržba domácnosti, domácí práce, praní, žehlení 
5. pomoc při péči o vlastní osobu, podání léků 
6. pomoc při osobní hygieně 
7. pochůzky – obstarání receptů, léků, vyřízení úředních záležitostí apod. 
8. doprovod, dovoz, dohled 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:                                                                     

pondělí:  7:30 - 16:00  
úterý:  7:30 - 16:00  
středa:  7:30 - 16:00  
čtvrtek:  7:30 - 16:00  
pátek:  7:30 - 16:00 
 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Diecézní charita Litom ěřice 
 

Pečovatelská služba 
 
Péče v domácím prost ředí 
Adresa: Markova 299/4, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 
Telefon: 485 120 104 
E-mail: chos.liberec@volny.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

Cílová skupina klientů:  

Osoby s chronickým onemocn ěním  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Osoby s mentálním postižením  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Osoby s t ělesným postižením  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Osoby se sluchovým postižením  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Osoby se zdravotním postižením  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Osoby se zrakovým postižením  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Rodiny s dít ětem/dětmi  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
Senio ři  
Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 
 

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

Kapacita:  

• počet klientů - 80  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Dobrovolnické centrum p ři KNL, a.s. – DOBROMYSL 

 

Adresa: Krajská nemocnice Liberec a.s. – I. Patro 
Dobrovolnické centrum DOBROMYSL 
Husova 10, 460 63, Liberec 1 
Telefon: 485 312 964 
Email: tomas.hendrych@nemlib.cz 
Web: www.d-os.net 
 
Klíčové  cíle a vize centra 
Vytvořit a řídit životaschopný tým dobrovolníků, který bude svou nezištnou činností přispívat 
k péči o klienta v psychosociální oblasti. 
Začlenit dobrovolníky do organizační struktury nemocnice tak, aby byla spokojenost na 
straně všech zúčastněných, tj. pacientů, zdravotníků i dobrovolníků. 
V rámci společnosti přispívat k posílení vnímavosti vůči druhému 
 
Nemocniční dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí nezištným způsobem přispět ke zpříjemnění 
pobytu pacienta v nemocnici. Ve svém volném čase zprostředkovávají pacientům kontakt s 
vnějším světem. Mnohdy stačí prostá rozprava o zcela všedních věcech či pozorné 
naslouchání zajímavému životnímu příběhu. Odměnou pro dobrovolníky bývá úsměv na 
pacientově tváři. 
Tito lidé se v liberecké nemocnici poprvé objevili na konci roku 2003. V září 2008, tedy 
prakticky po pěti letech činnosti, došlo v rámci dobrovolnického programu k významné 
změně. V liberecké nemocnici vznikla interní pozice koordinátora dobrovolníků. 
 
Jak se stanete dobrovolníkem? 

• Vyslechnete niterný hlas svého srdce a s odhodláním uposlechnete jeho tichou 
pobídku být prospěšný druhým.  

• Telefonicky nebo elektronicky kontaktujete koordinátora dobrovolníků a sjednáte si s 
ním osobní schůzku. Potřebné kontakty naleznete níže.  

• Absolvujete vstupní pohovor zaměřený na vzájemná očekávání, možnosti uplatnění a 
podmínky registrace v dobrovolnickém centru.  

• Zúčastníte se celodenního úvodního školení, kde získáte ucelené informace o 
dobrovolnickém programu v nemocnici a ujasníte si představy.  

• Využijte možnost navštívit oddělení, kde máte zájem dobrovolničit. Ochotně Vás 
provede koordinátor dobrovolníků nebo někdo ze zkušených dobrovolníků. Poznáte 
prostředí na vybraném oddělení a seznámíte se s kontaktní osobou.  

• Zaregistrujete se v dobrovolnickém centru, uzavřete dohodu o dobrovolnické činnosti, 
jejíž součástí je kodex dobrovolníka, mlčenlivost a další nezbytné formality. Předložíte 
výpis z trestního rejstříku.  

• Dobrovolnické centrum Vám zajistí pojištění proti úrazu svému a úrazu pacienta, 
který by měl trvalé následky. Dále budete pojištěni proti škodě vzniklé na majetku 
nemocnice a neúmyslně zaviněné během dobrovolnické činnosti.  

• Podle svých možností se věnujete dobrovolnickým aktivitám na vybraném oddělení. 
Zvyšujete si kompetence účastí na tematických seminářích a pravidelných 
supervizích.  

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Domov pro seniory - Vratislavice nad Nisou, p. o. 
 

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 
Adresa: U Sila 321, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30 
Telefon: 482 750 799 
E-mail: vodrazka.miloslav@volny.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   
Cílová skupina klientů:  

• senioři  
  
Věková kategorie klientů:  

• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 
Kapacita:  

• počet klientů - 104 
• počet lůžek - 104  

 
 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Dům senior ů Liberec – Františkov, p. o. 
 

  Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 
Adresa: Domažlická 880/8, Liberec III – Jeřáb, 460 10  Liberec 3 
Telefon: 482 362 111 
E-mail: ddfrantiskov@ddfrantiskov.cz 
Web: www.ddfrantiskov.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

 

Cílová skupina klientů:  

• senioři  
o Na základě rozhodnutí o umístění do Domova důchodců Liberec - Františkov, 

p. o., vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje jsou uživateli Domova 
seniorů i osoby, které nejsou v dané cílové skupině z hlediska věku. Od ledna 
2007 je stanovena jedna z podmínek pro přijetí - věk 65+. 

  

Věková kategorie klientů:  

• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 166 
• počet lůžek - 166 

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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ELVA HELP, o. s.  

 
Odborné sociální poradenství 

Adresa: Domažlická 770/23, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 607 725 304 
E-mail: handicap.help@seznam.cz 
Web: www.hh.liberec.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 500  

  

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  7:00 - 10:00  
úterý:  7:00 - 10:00  
středa:  7:00 - 10:00  
čtvrtek:  7:00 - 10:00  
pátek:  7:00 - 10:00  
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ESY HANDICAP HELP, o. s. 

 

Sociální rehabilitace, osobní asistence, odborné so ciální poradenství, odleh čovací 
péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Adresa: Rumunská 655/9, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 800 213 223, 486 123 503, 731 598 435, 774 213 333, 776 213 333 
E-mail: esyhandicaphelp@seznam.cz 
Web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů:  

• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 30  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 90  
• počet hovorů - 70  

 

Pracovní doba ambulantní  i formy poskytování: 

úterý:  10:00 - 15:00  
středa:  10:00 - 15:00  
čtvrtek:  10:00 - 15:00  
pátek:  10:00 - 15:00  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

       Osobní asistence – poskytuje se nepřetržitě 
        Odlehčovací služby – poskytují se nepřetržitě 
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Hospicová pé če sv. Zdislavy, o.p.s. 
 

Odborné sociální poradenství, odleh čovací služby 
Adresa: Burianova 969/8, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 604 697 318, 604 697 317 
E-mail: hp.sz@seznam.cz 
Web: www.hospiczdislavy.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 

Poskytované služby: domácí hospicová péče, odlehčovací terénní služba, odborné sociální 
poradenství pro umírající, doprovázející a pozůstalé. 

Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí pomoc a podporu 
rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající doma. Nabízí také odlehčovací služby a 

odborné sociální poradenství pro umírající, doprovázející a pozůstalé prostřednictvím 
klinického psychologa a sociální pracovnice v poradně Zdislava. Aby rodina zvládla péči o 
nemocného, jsou ji zdarma zapůjčeny zdravotnické pomůcky. Pro ty, kteří nemají možnost 
se o umírajícího  postarat doma, ale zároveň s ním chtějí být v jeho posledních chvílích 
života, nabízí Rodinný pokoj, který je na liberecké LDN. Rodina či přátelé zde mohou 
pobývat nepřetržitě, v soukromí a příjemném prostředí. 

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby v krizi  
• senioři  

 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
 

 

Kapacita:  

• počet klientů – 30 za rok 
• počet intervencí - 600 
 

 
Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: PO – PÁ 7:00 -15:30  

Pondělí až pátek 8 - 16 hod., dle domluvy i večer, soboty, neděle 
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o.  

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
 
Adresa: Husova 10, Liberec 1 – Staré Město, 460 63 Liberec  
Telefon: 485 312 675 / pavilon interních oborů/ 
              485 313 207 / odd. následné a geriatrické péče/ 
E – mail : jindra.saskova@nemlib.cz 
Web: www.nemlib.cz 
 
Cílová skupina klientů:  

• pacienti lůžkových oddělení  a ambulancí Nemocnice Liberec 

 
Pracovní doba:  PO – PÁ 7:00 – 15:30 
 
Pracovníci tohoto oddělení přijímají do péče pacienty,které jejich onemocnění přivedlo do 
náročné životní situace.Poskytují pomoc při zajišťování nároků,které vyplývají ze zákona o 
hmotné nouzi,zákona o rodině,důchodového pojištění a dalších právních norem. 
Při propuštění ze zdravotnického zařízení zajišťují pomoc vhodných institucí /terénní 
ošetřovatelská péče ,osobní asistence,pečovatelská služba…/. 
Dle potřeb klienta zajistí předepsání vhodných kompenzačních pomůcek / toaletní 
židle,chodítka,polohovací lůžka…/. 
Poskytují pomoc při vyřizování dokladů /ztráta občanského průkazu,ztráta průkazu 
pojištěnce/, při sepisování a podání žádostí / invalidní důchody,příspěvky na péči../ 
Osobám bez přístřeší sjednávají pobyt v Azylových domech,ubytovnách. 
 
Oddělení sociální péče má 2 pracoviště: 
 
Pavilon interních oborů – budova B, 2.patro 
Oddělení následné a geriatrické péče – budova D. přízemí 
 
Pracovníci tohoto oddělení mají vzdělání zdravotní i sociálně právní, čímž je zajištěna 
odborná a kvalifikovaná péče o naše pacienty. 
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MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o. p. s.  
 

  Osobní asistence 
Adresa: Generála Svobody 83/47, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 13 
Telefon: 485 124 336 
Web: http://www.universium.cz 
Odpovědná osoba:   Václav Vrána, vedoucí osobní asistence MCU  Liberec   o.p.s 

 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  
 

   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 30  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s.  

 
 
Odborné sociální poradenství  

 
Poradna NRZP ČR pro Liberecký kraj,  
Adresa: Regionální pracoviště NRZP pro Liberecký kraj 

 Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 736 751 214 
Email: poradnaliberec@nrzp.cz    
Web: www.nrzp.cz, www.poradnaprouzivatele.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

  

Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři 
• rodiče dětí se zdravotním postižením 
• opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům 
• rodinní příslušníci uživatelů sociálních služeb 
• osoby pečující o osoby se zdravotním postižením a seniory 
• další skupiny uživatelů sociálních služeb  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

  

 
Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

úterý:   8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 
čtvrtek:   8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

 

Po dohodě lze domluvit schůzku či konzultace i mimo uvedené poradenské dny 
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Osobní asistence - Pro život, o. p. s. 
 

  Osobní asistence 
 
Odborné sociální poradenství 
Adresa: Poštovní 233, Liberec XXX – Vratislavice n. Nisou, 463 11 Liberec 30 
Telefon: 603 223 368, 607 649 895 
Email: osobniasistence.prozivot@seznam.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 12  

  

 

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Reva, o. p. s. 
 

Osobní asistence 
Adresa: Vrbova 796/4, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 736 541 862 
Kontaktní osoba: Eva Štanclová 
E-mail: reva-lbc@volny.cz 
Web: www.reva-lbc.org 
 
Poslání organizace:  Poskytujeme asistenční služby seniorům, kteří nemohou žít ve svém 
prostředí bez pomoci druhé osoby. pomáháme seniorům v tom, co sami nezvládají při péči o 
vlastní osobu a v zajištění domácnosti. Asistent je společníkem doma i ve styku s okolním 
prostředím. 
  
Naše cíle:  Umožnit seniorovi, aby mohl žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, oddálit 
nebo zcela odvrátit jeho přemístění do pobytového sociálního zařízení. Podporovat a udržet 
seniora v jeho dosavadních schopnostech. Podporovat seniorovu fyzickou a psychickou 
kondici. 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

Cílová skupina klientů: 
• osoby ve věku 60 a více let, kteří se neorientují v čase a místě 
• senioři ve věku 65 a více let 

     
Kapacita: 
             počet klientů - 45 
              
Aktuální kapacita se odvíjí od počtu nasmlouvaných hodin uživatele služeb. Pokud má 
organizace větší počet uživatelů s celodenní péčí, je počet klientů nižší. 
 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: PO – PÁ  7:00 – 17:00 
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Rodina 24 
 

Osobní asistence 
Sídlo: Kyjevské nám. 592/2, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 485 150 510, 608 973 674, koordinátorka 603 523 166,  
Email: eliskapokorna@volny.cz, dobesovahome@seznam.cz    
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní 

Chceme umožnit lidem žít doma, pokud se pro to rozhodnou, jako kvalitní alternativu k životu 
v pobytovém zařízení. Osobní asistenci poskytujeme jako komplex služeb, jejichž cílem je 
pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi zvládnout prostřednictvím 
osobního asistenta ty úkony, které by jinak dělal sám.   
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti od 7 let věku 
• dospělí 
• senioři 

  

Kapacita:  

• počet klientů – 25 klientů měsíčně  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Ruprechtické farní sdružení 
 

Denní stacioná ř pro seniory U Antonína  
Adresa provozovatele: Divoká 1186, 460 14 Liberec 14 
Adresa zařízení: Markova 6, 460 14 Liberec 14 

Telefon: 485146467, 603359634 
E-mail: uantonina@centrum.cz 
Web: www.uantonina.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, denní pobyt 

 

Denní stacionář  poskytuje péči seniorům v době, kdy je jejich pečující rodina v zaměstnání 
nebo si potřebuje odpočinout a tím umožňuje seniorům setrvávat v domácím prostředí. 
Nabízí aktivní program formou her, zábavy, rukodělných prací, čtení, vycházek a výletů atd. 
Pomáhá lidem nabídkou individuální pomoci i nabídkou společenství. Těšíme se na Vaši 
návštěvu ! 

 

 Cílová skupina klientů:      

• senioři  

 Věková kategorie klientů:  

• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 Kapacita:  

• počet klientů – 10     

 

 

Pracovní doba terénní formy poskytování: PO – PÁ 7:   - 16:00 
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Senior Vitae, o. s. 

Klubová a p řednášková činnost, rekondi ční pobyty 

Adresa: Matoušova 48, Liberec III - Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Telefon: 737 114 188, 605 418 932 

E-mail: seniorvitae@seznam.cz 

poskytované služby:   

zkvalitnění života seniorů a tělesně i smyslově postižených spoluobčanů, klubová a 
přednášková činnost, rekondiční pobyty, spolupráce s kluby seniorů a domovy důchodců 

cílová skupina osob:   

senioři a handicapovaní občané 

navazující služby:   

společné volnočasové aktivity 
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Svaz důchodc ů, o. s. 

Poradenství, vzd ělávací činnost, sociální služby, výcvik práce s PC u d říve 
narozených lidí & senior ů, klubová činnost, volno časové aktivity. 
Adresa: Krajská nemocnice Liberec, pavilon „N“ 
Učebny a výcviková základna: prostory  fy PROPRIO,  
Soukenné nám.115, 460 01 Liberec – vchod z ulice Barvířské 
Telefon:488 880 101, 488 880 102 
 
 
 
 

SDČR, o.s. - Krajská rada Liberec  
adresa: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 
Telefon:    485 312 904, 603 414 306  
e-mail: sdcrliberec@seznam.cz 

Web: http://duchodce.proprio.cz  

 
Základní organizace Liberec 
484 849 959, 724 220 267, 737 500 202 
 
Základní organizace Vratislavice nad Nisou 
736 638 290 
 
 
Další základní organizace & místní skupiny po celém našem kraji a ve všech krajích ČR. 
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TyfloCentrum Liberec, o. p. s. 
 

  Průvodcovské a p ředčitatelské služby, sociáln ě aktiviza ční služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Adresa: Na Výšinách 451/9, Liberec V – Králův Háj, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 488 577 661 
E-mail: liberec@tyflocentrum.cz 
Web: http://liberec.tyflocentrum.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
o Dospělé osoby s kombinovaným tělesným nebo smyslovým postižením, z 

nichž jedno je těžké zrakové postižení. 
• osoby se zrakovým postižením  

o Dospělé osoby s těžkým zrakovým postižením, jako je těžce slabý zrak, 
praktická a úplná nevidomost. 

  
Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  
Kapacita:  

• počet klientů - 150  
  
 

Pracovní doba ambulantní  a terénní formy poskytování: 
pond ělí až pátek dle pot řeb klient ů 

 
Úřední hodiny centra:  

 

pondělí:  08:00 - 16:00  

středa:  08:00 - 16:00  

čtvrtek:  08:00 - 16:00  
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Tyfloservis, o. p. s. 
 

Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých 
Adresa: Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 109 990, 608 572 347, 608 572 348 
E-mail: liberec@tyfloservis.cz 
Web: www.tyfloservis.cz 
 

Sociální rehabilitace je poskytována ambulantní  i terénní  formou. Naším návštěvním dnem 
je každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin . Po předcházející telefonické domluvě je možné 
dohodnout také jiný termín. V ostatních dnech pracujeme především jako terénní  pracovníci. 

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se zrakovým postižením  

Věková kategorie klientů:  

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 546  

 

Nabízíme rehabilita ční kurzy: 

• testování a doporučování speciální oční optiky včetně televizních zvětšovacích lup 
• reedukace zraku, zraková terapie (užívání zraku v maximální možné míře) 
• možnost vyzkoušení řady rehabilitačních a kompenzačních pomůcek s hlasovým či 

hmatovým výstupem (teploměry, glukometry, hodinky, váhy apod.) 
• prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, 

s průvodcem, výběr vhodných tras) 
• sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost) 
• čtení a psaní Braillova bodového písma 
• nácvik vlastnoručního podpisu 
• nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače 
• tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj 

schopností tato vyobrazení vnímat) 
• nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob 

kontaktu s lidmi v dopravě, obchodech apod.) 
• osvěta široké laické i odborné veřejnosti o problematice zrakového postižení 
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Židovská obec Liberec 
 

Odborné sociální  poradenství 
Adresa: Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 103 340, 602 763 020 
E-mail: info@kehila-liberec.cz 
Web: www.kehila-liberec.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

  

Cílová skupina klientů:  

• senioři  
o Služby jsou poskytované zejména se zvláštním zřetelem k přeživším holocaustu a 

jejich rodinám. 

  

Věková kategorie klientů:  

• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 20  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  8:30 - 12:00  
středa:  8:30 - 12:00  
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Zdravotn ě znevýhodn ění 
 
 
 

� Osoby s chronickým onemocněním  
 

� Osoby s jiným zdravotním postižením  
 

� Osoby s kombinovaným postižením  
 

� Osoby s mentálním postižením  
 

� Osoby s tělesným postižením  
 

� Osoby se sluchovým postižením  
 

� Osoby se zdravotním postižením  
 

� Osoby se zrakovým postižením  
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Akademická poradna a poradna pro zp řístup ňování studia lidem se zdravotním 
postižením na Technické univerzit ě v Liberci 

Zprost ředkování zdravotn ě-sociální pé če a osobní asistence, speciáln ě pedagogická 
diagnostika 
Adresa: Hálkova 6, Liberec I – Staré Město, 461 17 Liberec1 
Telefon: 485 355 106 
E-mail: libor.novosad@tul.cz 
Web: www.tul.cz 

Cílová skupina: studenti TU, zájemci o studium, lidé se zdravotním postižením 

 

Stručná charakteristika:  

 
Pro studenty se ZP 

Cílem poradny je zpřístupnit vysokoškolské studium lidem s postižením a na principu 
partnerské podpory jim tak přibližovat individuální příležitosti k seberozvoji, seberealizaci a 
následnému pracovnímu uplatnění. Poradna má celostátní působnost. Poskytuje:  

studijně-informační poradenství; speciálně pedagogické poradenství, koncipování 
individuálních vzdělávacích strategií; základní sociálně-právní poradenství; pedagogicko-
psychologické poradenství; konzultace v oblasti mezilidských vztahů; informační činnost 
v oblasti kompenzačních pomůcek, zdravotní péče a  aktivit, zaměřených na ZPO; profesní a 
kariérové poradenství; porady v oblasti pozitivní sebeprezentace (při vstupním pohovoru u 
zaměstnavatele), zprostředkování služeb osobní asistence – doprovod, načítání, pohyb atd. 

 

Pro akademickou veřejnost 

Akademická poradna nabízí Vám formou individuálních setkání možnost konzultovat a hledat 
řešení Vašich studijních problémů, potíží při volbě profesní orientace, vztahových sociálních i 
osobních nesnází. Poskytujeme: 

studijně-informační poradenství, pedagogicko-psychologické poradenství, konzultace 
v případě zdravotních problémů, komplikujících studium, profesní a kariérové poradenství, 
základní sociálně-právní konzultace, porady v oblasti pozitivní sebeprezentace (při vstupním 
pohovoru u zaměstnavatele)         

 

 

 

 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

APOSS Liberec, p. o. 
 

Centrum denních služeb, týdenní stacioná ř 
Adresa: Zeyerova 832/24, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 106 681 
E-mail: usp.lb@worldonline.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s mentálním postižením  
o Sociální služba je poskytována koedukované skupině dětí, dospívající 

mládeže, mladých dospělých. Stupeň závislosti II (střední závislost) - IV 
(úplná závislost). Míra rizika a střetu zájmu ve skupině maximální. Sociální 
služba je určena pro uživatele z Libereckého kraje. 

Věková kategorie klientů:  

• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 9  
o Cílem poskytované sociální služby je zajištění vzdělání, pracovní zácvik 

formou pracovní rehabilitace, vyžití v zájmových a volnočasových aktivitách, 
kontakt s vrstevníky, rozšiřování a zdokonalování dovedností v péči o vlastní 
osobu, příprava na přechod do následných sociálních služeb, nebo možnost 
setrvání v přirozeném prostředí. 

• počet lůžek - 9  

  

 

 

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování: 

 

pondělí:  od 6:30  
úterý:  nepřetržitě  
středa:  nepřetržitě  
čtvrtek:  nepřetržitě  
pátek:  do 17:00  
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ARCUS SOP Liberec – spole čnost onkologických pacient ů, jejich rodinných 
příslušník ů a přátel, o. s. 

Pomoc lidem po onkologické lé čbě 
Adresa: Šimáčkova 451, Liberec XII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 12 
Telefon: 485 122 842 
E-mail: arcus.liberec@seznam.cz 
 

 

Cílová skupina :  

pacienti onkologicky léčení či po léčbě 

 

Provozní doba:  

každé první pondělí v měsíci schůze od 15:00 

 

Stručná charakteristika:  

sdružení usiluje svépomocnou a vzájemnou pomocí o zvyšování fyzické i duševní kondice 
pacientů onkologicky léčených či po léčbě, zajišťuje rekondiční pobyty, cvičení a rehabilitace 

 

 

Schůzky se konají každé první pondělí v měsíci v libereckém Koloseu. 
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BOHEMIA HELP, o.p.s.  
         

  Pečovatelská služba 
Adresa: Svobody 223/73, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov 
Telefon:  776 723 750, 777 309 478 
E-mail: orbisbohemia@seznam.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické zařízení, které kromě domácí zdravotní 
péče poskytuje i sociální služby (Komplexní ošetřovatelská péče o staré a chronicky 
nemocné, následná péče – období po proběhlé hospitalizaci, kdy je potřeba zajistit ještě 
další odbornou pomoc, paliativní a hospicová péče, poradenství, zajištění nezbytných 
formalit na úřadech). 

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením 
• senioři 

 

Věková kategorie klientů:  

• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 

 

 
Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

nepřetržitě dle individuálních potřeb klientů 
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Centrum pro zdravotn ě postižené 
Libereckého kraje, o. s. 

 

  Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odl ehčovací služby 
 
Půjčovna kompenza čních pom ůcek 
Adresa: Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 11 
Telefon: 485 104 044 
E-mail: czplk@volny.cz 
Web: www.czp.az4u.info 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní  

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• senioři  

Věková kategorie klientů:  

• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 1612  
o Uvedena je maximální roční kapacita služby. V případě vyššího počtu 

kontaktů a telefonních hovorů se kapacita služby úměrně snižuje. 

 

Pracovní doba ambulantní i terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  
úterý:  8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00  
středa:  8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  
čtvrtek:  8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00  
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Centrum zdravotní a sociální pé če Liberec, p. o. 

  Pečovatelská služba, odleh čovací služby 
Adresa: Burianova 969/8, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 485 133 243 
E-mail: gratiasova@czasp.cz 
Web: www.czasp.cz 
 
Pečovatelská služba 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

 

Kapacita:  

• počet klientů - 700  

 
Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 18:30  
úterý:  7:00 - 18:30  
středa:  7:00 - 18:30  
čtvrtek:  7:00 - 18:30  
pátek:  7:00 - 18:30  
sobota:  9:30 - 15:00  
neděle:  9:30 - 15:00  

  
Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

pondělí:  7:00 - 18:30  
úterý:  7:00 - 18:30  
středa:  7:00 - 18:30  
čtvrtek:  7:00 - 18:30  
pátek:  7:00 - 18:30  
sobota:  9:30 - 15:00  
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„D“ – ob čanské sdružení / Ob čanská poradna 

 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Švermova 32, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec 10 
Telefon: 485 152 070 
E-mail: obcanskaporadana.lbc@volny.cz 
Web: www.d-os.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 1200  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  10:00 - 14:00  
úterý:  10:00 - 14:00  
středa:  10:00 - 12:00, 14:00 - 19:00  
čtvrtek:  10:00 - 14:00, 15:00 - 17:45 
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Dobrovolnické centrum p ři KNL, a.s. – DOBROMYSL 

 

Adresa: Krajská nemocnice Liberec a.s. – I. Patro 
Dobrovolnické centrum DOBROMYSL 
Husova 10, 460 63, Liberec 1 
Telefon: 485 312 964 
Email: tomas.hendrych@nemlib.cz 
Web: www.d-os.net 
 
Klíčové  cíle a vize centra 
Vytvořit a řídit životaschopný tým dobrovolníků, který bude svou nezištnou činností přispívat 
k péči o klienta v psychosociální oblasti. 
Začlenit dobrovolníky do organizační struktury nemocnice tak, aby byla spokojenost na 
straně všech zúčastněných, tj. pacientů, zdravotníků i dobrovolníků. 
V rámci společnosti přispívat k posílení vnímavosti vůči druhému 
 
Nemocniční dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí nezištným způsobem přispět ke zpříjemnění 
pobytu pacienta v nemocnici. Ve svém volném čase zprostředkovávají pacientům kontakt s 
vnějším světem. Mnohdy stačí prostá rozprava o zcela všedních věcech či pozorné 
naslouchání zajímavému životnímu příběhu. Odměnou pro dobrovolníky bývá úsměv na 
pacientově tváři. 
Tito lidé se v liberecké nemocnici poprvé objevili na konci roku 2003. V září 2008, tedy 
prakticky po pěti letech činnosti, došlo v rámci dobrovolnického programu k významné 
změně. V liberecké nemocnici vznikla interní pozice koordinátora dobrovolníků. 
 
Jak se stanete dobrovolníkem? 

• Vyslechnete niterný hlas svého srdce a s odhodláním uposlechnete jeho tichou 
pobídku být prospěšný druhým.  

• Telefonicky nebo elektronicky kontaktujete koordinátora dobrovolníků a sjednáte si s 
ním osobní schůzku. Potřebné kontakty naleznete níže.  

• Absolvujete vstupní pohovor zaměřený na vzájemná očekávání, možnosti uplatnění a 
podmínky registrace v dobrovolnickém centru.  

• Zúčastníte se celodenního úvodního školení, kde získáte ucelené informace o 
dobrovolnickém programu v nemocnici a ujasníte si představy.  

• Využijte možnost navštívit oddělení, kde máte zájem dobrovolničit. Ochotně Vás 
provede koordinátor dobrovolníků nebo někdo ze zkušených dobrovolníků. Poznáte 
prostředí na vybraném oddělení a seznámíte se s kontaktní osobou.  

• Zaregistrujete se v dobrovolnickém centru, uzavřete dohodu o dobrovolnické činnosti, 
jejíž součástí je kodex dobrovolníka, mlčenlivost a další nezbytné formality. Předložíte 
výpis z trestního rejstříku.  

• Dobrovolnické centrum Vám zajistí pojištění proti úrazu svému a úrazu pacienta, 
který by měl trvalé následky. Dále budete pojištěni proti škodě vzniklé na majetku 
nemocnice a neúmyslně zaviněné během dobrovolnické činnosti.  

• Podle svých možností se věnujete dobrovolnickým aktivitám na vybraném oddělení. 
Zvyšujete si kompetence účastí na tematických seminářích a pravidelných 
supervizích.  
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Diecézní charita Litom ěřice 

Domácí pé če, Ošetřovatelská služba 
Adresa: Markova 299/4, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec 14 
Telefon: 485 120 104 
E-mail: chos.liberec@volny.cz 
 

Služba je poskytována osobám na území města Liberec, Frýdlant a ve spádových obcích. 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 80  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Domov pro mentáln ě postižené v Liberci – Harcov ě, o. p. s. 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 
Centrum denních služeb pro osoby s mentálním postiž ením, 
Adresa: Vlčí vrch 323, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec 15 
Telefon: 482 750 220 
E-mail: domov-harcov@volny.cz 

 

Chráněné bydlení 

Adresa: Svobody 219/97, Liberec XV – Starý Harcov,  
460 15 Liberec 15 
Telefon: 482 750 085 
E-mail: domov-harcov@volny.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s mentálním postižením  
o Služby jsou poskytovány lidem s MP, kteří mají omezenu možnost žít 

samostatný život a potřebují podporu při některých nezbytných životních 
úkonech. Zařízení je určeno pro muže i ženy od 18 let s možností setrvání do 
konce života. Celoroční provoz umožňuje poskytovat služby i těm, kteří jsou 
osamoceni a na službě plně závislí. 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 25  
o Velikost cílové skupiny je stanovena na maximální počet 25 osob s ohledem 

na prostorové možnosti a kvalitu života. 
• počet lůžek - 25  

  

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  

 
poskytuje nep řetržit ě 
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o.p .s
DOLMEN

  Dolmen, o. p. s.  Agentura pro chrán ěné bydlení    
                   

  Chráněné bydlení  

Adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město  
Telefon: 485 107 063 
E-mail: dolmen@dolmen-liberec.cz 
Web: www.dolmen-liberec.cz 

 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   
 
Společnost poskytuje registrovanou sociální službu – chráněné bydlení – dospělým lidem 
s mentálním postižením, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči 
o vlastní osobu v chráněném bytě či domě. Prioritně je služba určena lidem, kteří dosud žili 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita naší služby je 26 
uživatelů. 

Posláním chráněného bydlení naší společnosti je poskytovat dospělým lidem 
s mentálním postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných 
bytech či domech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků, kteří 
nevyužívají sociální služby. 

Základním principem námi poskytované služby je přesvědčení, že i člověk 
s mentálním postižením má právo svobodné volby a je schopen s přiměřenou podporou 
samostatně bydlet a starat se sám o sebe. 
 
Službu chráněné bydlení poskytujeme: 
- ve 2 chráněných bytech v Liberci – Vesci 
- ve 2 chráněných bytech v Liberci – Rochlici 
 
V současné době poskytujeme pouze skupinové chráněné 
bydlení (min. 2 uživatelé, max. 5 uživatelů v jedné domácnosti). 
 
Cílová skupina klientů:  

• osoby s mentálním postižením  
o Uživateli naší služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří  mají 

zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu 
v chráněném bytě či domě. Prioritně je naše služba určena lidem, kteří dosud 
žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením.  

 
Věková kategorie klientů:      

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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D.R.A.K., o. s. 
 

  Odborné sociální poradenství, terénní programy, soc iálně 
aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi, sociáln ě aktiviza ční služby pro 
seniory a osoby s postižením 
 
Klubová činnost, volno časové aktivity, chrán ěné dílny 
 
Adresa: Oblačná 450, 460 01 Liberec  
Telefon: 485 102 668 
E-mail: sdruzdrak@seznam.cz 
Web: www.sdruzenidrak.org 
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bobvošová 
Lokální působení: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Frýdlant v Čechách 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní   

 Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  

 

 Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

 Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 300  

 
Poskytované služby: 

 

a) Terénní služba : Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby 
s tělesným znevýhodněním, poradenství v oblasti bezbariérových úprav 
v domácnosti, dopomoc při nákupu kompenzačních pomůcek. 

b) Odborné poradenství v oblasti rodinného práva  
c) Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi : Klubová činnost pro osoby 

pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním, kurz německého jazyka pro pečující 
osoby, zdravotní tělocvik pro pečující osoby, kurz plavání pro děti se zdravotním 
znevýhodněním, organizace celodenních výletů, přeshraniční spolupráce. 

d) Sociáln ě aktiviza ční služby pro osoby s postižení : Kurz plavání pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním, organizace celodenních výletů. 

 
Pracovní doba ambulantní  i terénní  formy poskytování: 

PO – PÁ: 8.00 – 16.00 
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 ELVA HELP, o. s. 
 

Odborné sociální poradenství 
Adresa: Domažlická 770/23, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 607 725 304 
E-mail: handicap.help@seznam.cz 
Web: www.hh.liberec.net 
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 500  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

pondělí:  7:00 - 10:00  
úterý:  7:00 - 10:00  
středa:  7:00 - 10:00  
čtvrtek:  7:00 - 10:00  
pátek:  7:00 - 10:00  
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ESY HANDICAP HELP, o. s. 

 Sociální rehabilitace, osobní asistence, odborné so ciální 
poradenství, odleh čovací pé če pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Adresa: Rumunská 655/9, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 800 213 223, 486 123 503, 731 598 435, 774 213 333, 776 213 333 
E-mail: esyhandicaphelp@seznam.cz 
Web: www.esyhandicaphelp.wgz.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  

• počet klientů - 207  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 207  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  15:00 - 17:00  
středa:  15:00 - 17:00  
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Hospicová pé če sv. Zdislavy, o.p.s  

 Odborné sociální poradenství, odleh čovací služby 
Adresa: Burianova 969/8, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 604 697 318, 604 697 317 
E-mail: hp.sz@seznam.cz 
Web: www.hospiczdislavy.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 

Poskytované služby: domácí hospicová péče, odlehčovací terénní služba, odborné sociální 
poradenství pro umírající, doprovázející a pozůstalé. 

Hospicová péče sv. Zdislavy je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí pomoc a podporu 
rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající doma. Nabízí také odlehčovací služby a 

odborné sociální poradenství pro umírající, doprovázející a pozůstalé prostřednictvím 
klinického psychologa a sociální pracovnice v poradně Zdislava. Aby rodina zvládla péči o 
nemocného, jsou ji zdarma zapůjčeny zdravotnické pomůcky. Pro ty, kteří nemají možnost 
se o umírajícího  postarat doma, ale zároveň s ním chtějí být v jeho posledních chvílích 
života, nabízí Rodinný pokoj, který je na liberecké LDN. Rodina či přátelé zde mohou 
pobývat nepřetržitě, v soukromí a příjemném prostředí. 

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby v krizi  
• senioři  

 

Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let) 
 

 

Kapacita:  

• počet klientů – 30 za rok 
• počet intervencí - 600 
 

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: PO – PÁ 7:00 -15:30  

Pondělí až pátek 8 - 16 hod., dle domluvy i večer, soboty, neděle 
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Jedli čkův ústav, p. o. - osobní asistence, odborné sociální  
poradenství, krizová pomoc  

 

Odlehčovací služby 
Adresa: Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 218 111 
Fax: 485 104 955 
Ředitel: Mgr. Hana Peldová       
E-mail: info@ju-lbc.cz 
Web: www.ju-lbc.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové , ambulantní  
 

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  

 Věková kategorie klientů:  

• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let)  
• dospělí (27 – 64 let) 

  

Kapacita:  

• počet klientů - 8  

Odlehčovací služby zajišťujeme celkem pro 8 klientů, z toho jsou 2 služby 
ambulantní. 

• počet lůžek - 6  

  

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 

  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  8:00 - 13:00  
úterý:  8:00 - 13:00  
středa:  8:00 - 13:00  
čtvrtek:  8:00 - 13:00  
pátek:  8:00 - 13:00  
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Jedli čkův ústav, p. o. - osobní asistence, odborné sociální  
poradenství, krizová pomoc  

 

Centrum denních služeb 
Adresa: Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 218 111 
E-mail: info@ju-lbc.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

  

Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

  

Kapacita:  

• počet klientů – 60 míst 

  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  6:30 - 17:00  
úterý:  6:30 - 20:00  
středa:  6:30 - 18:00  
čtvrtek:  6:30 - 19:00  
pátek:  6:30 - 16:30  
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Jedli čkův ústav, p. o. - osobní asistence, odborné sociální  
poradenství, krizová pomoc  
 

  Týdenní stacioná ř 
Adresa: Jestřábí 930/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 218 111 
E-mail: info@ju-lbc.cz 
 
 

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

  

Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

  

Kapacita:  

• počet lůžek - 36 

  

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování: 

 

pondělí:  nepřetržitě  
úterý:  nepřetržitě  
středa:  nepřetržitě  
čtvrtek:  nepřetržitě  
pátek:  do 17:00  
neděle:  od 16:00  

 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Jedli čkův ústav, p. o. - osobní asistence, odborné sociální  
poradenství, krizová pomoc  
 

  Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Adresa: Lužická 1366/11, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 218 111 
E-mail: info@ju-lbc.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   

 Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s tělesným postižením  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

  

Kapacita:  

• Dům B - počet lůžek  12  
• Dům C - počet lůžek  14 
• Dům E - počet lůžek  26 
• Dům H - počet lůžek  12 

 

 Poslání: 

Organizace  poskytuje  ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby dětem, mládeži a 
dospělým osobám s tělesným postižením, případně v kombinaci dalších zdravotních 
znevýhodnění od tří let věku,  kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby. Organizace 
usiluje  o vytvoření prostředí a podmínek, které se podobají co nejvíce  běžnému způsobu 
života. 

 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Komunitní st ředisko KONTAKT Liberec, p. o. 

Zřizovatel: Statutární město Liberec 

Sídlo:   Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 

Pracoviště:  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01 – Centrální klub seniorů, klubová a 

setkávací činnost, volnočasové aktivity, pronájem kluboven a sálu  

� Palachova 504/7, Liberec I, 460 01    - Sociální informační centrum (SIC)  

� Česká 617, Liberec 25, 463 12 - Klub Česká,  bezbariérový klub pro zdravotně 

znevýhodněné občany 

� Burianova 969, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 – Klub seniorů při DPS Burianova 

� Borový vrch 1031, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 – Klub seniorů při DPS 

Borový vrch 

� Krejčího 1172, 1173, 1174 (domy A,B,F) Liberec 6 – Kluby seniorů při DPS 

Krejčího 

 

Kontakty: 485 244 995 – ředitel  
  reditel@ksk.liberec.cz 
  485 244 988, 731 643 356 – zástupce ředitele pro SIC, statutární zástupce 
  alena@ksk.liberec.cz 

485 244 991, 733 618 048 – zástupce ředitele pro integrační politiku a národnostní 
menšiny   
simona@ksk.liberec.cz   

  485 244 992, 734 354 371 – Centrální klub seniorů a kluby v DPS 
  klub@ksk.liberec.cz   
  485 244 993 –  správa webových stránek a podávání informací 
  info@ksk.liberec.cz 
  485 105 809 – Klub Česká 
  klubceska@ksk.liberec.cz 
  485 244 997, 734 354 370 – Sociální informační centrum 
  sic@ksk.liberec.cz   
  485 244 986, 734 354 370 –  Specialista pro individuální podporu pro potřebné  
  občany a koordinátor dobrovolníků 
  dobrovolnik@ksk.liberec.cz 
  helena@ksk.liberec.cz 
 
Webové stránky: www.ksk.liberec.cz 

 

Činnost organizace: 

1. Zajišťujeme provozování klubů seniorů. V sídle organizace provozujeme Centrální klub 

seniorů určený pro širokou libereckou veřejnost a vytváříme podmínky pro činnost menších 

seniorských klubů s vlastní členskou základnou a vlastním programem. Při domech 

s pečovatelskou službou (DPS) provozujeme další  kluby seniorů, které navštěvují obyvatelé 

těchto domů.  Činnost  klubů je zaměřená nejen na setkávací a spolkovou činnost, ale také na 

aktivizaci a rehabilitaci seniorů formou např. lehkých relaxačních cvičení, či trénováním 

paměti, které vedou  ke zlepšení a udržení jejich fyzické i duševní kondice.  Pro problematiku 

seniorů byla vedením příspěvkové organizace ustanovena sedmičlenná Rada starších, jako 

poradní a iniciativní orgán pro ředitele organizace.  
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2. Provozujeme Sociální informační centrum (SIC), které poskytuje rady, informace a podporu 

všem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou, nedokážou ji sami řešit a orientovat se 

v ní. SIC pracuje na principu bezplatnosti, nestrannosti a naprosté diskrétnosti. Cílovou 

skupinou jsou cizinci žijící na území města, příslušníci národnostních menšin, senioři, 

zdravotně a sociálně znevýhodnění občané. SIC spolupracuje s poskytovateli sociálních 

služeb, zdravotnickými zařízení, či s institucemi veřejné správy. 

3. Provozujeme moderní bezbariérový klub pro zdravotně znevýhodněné občany, který se 

nachází v bezbariérovém domě, kde žijí lidé s tělesným, či zdravotním handicapem. Kromě 

spolkové činnosti podáváme podrobné informace o sociálních službách na území města, 

poskytujeme rady a konzultace, případně pomoc při řešení nepříznivých životních situacích. 

Klub je k dispozici pro všechny tělesně postižené občany Liberce. 

4. Aktivně spolupracujeme s veřejností, především s nestátními neziskovými organizacemi, 

občanskými iniciativami a občany, pro něž vytváříme příznivé zázemí k jejich činnosti formou 

pronájmu zařízených kluboven, případně sálu s kapacitou až 50 osob. Podmínkou je vzájemná 

spolupráce a podpora při pořádání akcí zaměřených na libereckou občanskou společnost. 

5. Spolupracujeme s příslušníky národnostních menšin, etnik a s cizinci žijícími na území 

města. Pro děti a mládež z této cílové skupiny obyvatel zajišťujeme volnočasové aktivity 

formou zájmových kroužků zaměřených na smysluplné trávení volného času, předcházení 

sociálnímu vyloučení a prevenci kriminality. Pro problematiku národnostních menšin, etnik a 

cizinců byla vedením příspěvkové organizace ustanovena   pětičlenná  Rada pro národnostní 

menšiny, jako poradní a iniciativní orgán pro ředitele  organizace. 

6. Realizujeme dobrovolnické programy prostřednictvím dobrovolnického programu AMIKUS 

zaměřené na cílovou skupinu děti od narození do 5 let věku pobývající v ústavní péči, na 

seniory a handicapované občany Liberce, kteří žijí í ve svých domácnostech. 

 

PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŠTÍCH KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC P.O   

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Komunitní 
středisko 
Kontakt 

8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 8.00 16.30 

Centrální 
klub 
seniorů 

10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 17.00 10.00 14.00 

Klub Česká 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 18.00 10.00 13.00 10.00 15.00 

 

KONZULTAČNÍ HODINY V SOCIÁLNÍM INFORMAČNÍM CENTRU  

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provoz 
pracoviště Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do 

Sociální 
informační 
centrum SIC 

 

 8.00 

 

16.00 

 

 8.00 

 

13.00 

 

 8.00 

 

16.00 

 

   13.00 

 

18.00 

 

- 

 

- 

Poznámka:   pro konzultace v mimo uvedené časy je možné se telefonicky  objednat  
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Foto:    Centrální klub seniorů v Palachově ulici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Klub pro zdravotně znevýhodněné  - „Klub Česká“ 
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Lorm, o. s. - spole čnost pro hluchoslepé 

Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace , 
sociáln ě aktiviza ční služby pro hluchoslepé ob čany, 
tlumo čnické služby 

Adresa: Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01      
Liberec 11 
Telefon: 777 764 196 
E-mail: liberec@lorm.cz 
Web: www.lorm.cz 
 

o.s. LORM je dobrovolná, veřejná, nezisková, nezávislá, nepolitická a zájmová organizace 
s úplnou právní subjektivitou, prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby sluchově a zrakově 
postižených osob. 

Posláním o.s. LORM je zejména: 

• sdružování hluchoslepých osob, tj. osob s jedinečným postižením daným souběžným 
poškozením zraku a sluchu různého stupně, jejich rodin a dalších zainteresovaných 
osob 

• hájení zájmů hluchoslepých osob a vytváření podmínek pro jejich důstojný 
plnohodnotný život, jejich léčebnou, sociální, pracovní rehabilitaci a integraci 

• zajišťování komplexních služeb hluchoslepým osobám všech věkových skupin a 
jejich rodinám 

• rozvíjení léčebné, sociální, a pracovní rehabilitace 
• spolupráce s rodinami hluchoslepých a získávání odborníků ze zainteresovaných 

oborů 
• spolupráce s organizacemi sluchově a zrakově postižených v ČR a v zahraničí a 

získávání jejich odborníků pro spolupráci 
• pedagogická a výchovně vzdělávací činnost 
• odborná publikační činnost a propagace problematiky hluchoslepých. 

 

 

Služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje 

Poradní den: pondělí 9:00–17:00 
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MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o. p. s. 
 

Osobní asistence 
Adresa: Generála Svobody 83/47, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 13 
Telefon: 485 124 336 
Web: www.universium.cz 
Odpovědná osoba:   Václav Vrána, vedoucí osobní asistence MCU  Liberec   o.p.s 

 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní   

 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 30  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.  

 

  Odborné sociální poradenství 
 
Poradna NRZP ČR pro Liberecký kraj,  
Adresa: Regionální pracoviště NRZP pro Liberecký kraj 

 Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 736 751 214 
Email: poradnaliberec@nrzp.cz    
Web: www.nrzp.cz, www.poradnaprouzivatele.cz 
 

 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   

  

Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři 
• rodiče dětí se zdravotním postižením 
• opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům 
• rodinní příslušníci uživatelů sociálních služeb 
• osoby pečující o osoby se zdravotním postižením a seniory 
• další skupiny uživatelů sociálních služeb  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

  

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

úterý:   8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 
čtvrtek:   8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

 

Po dohodě lze domluvit schůzku či konzultace i mimo uvedené poradenské dny 
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Občanské sdružení FOREIGNERS 
 

Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace  
Adresa: Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 739 598 718 
Email: foreigners.os@seznam.cz 
Web: www.foreigners.wgz.cz 
 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   

  

Cílová skupina klientů:  

• imigranti a azylanti  
• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• etnické menšiny  

  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  

Kapacita:  

• počet klientů - 112  

 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  08:00 - 15:00  
úterý:  08:00 - 15:00  
čtvrtek:  13:00 - 20:00  

  

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování: 

 

sobota:  11:00 - 16:00  
neděle:  11:00 - 16:00  
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Občanské sdružení S(C)HODY 
 
 
Volno časové aktivity intaktních d ětí, dětí a mladých 
dosp ělých se speciálními pot řebami 
Adresa: Charbinská 179, Liberec VIII – Horní Hanychov, 460 08 Liberec 8 
Telefon: 604 208 806, 720 115 628 
E-mail: schody@schody-lbc.net 
Web: www.schody-lbc.net 
 

Občanské sdružení S(C)HODY je sdružením, které si jako svůj cíl stanovilo integraci osob se 
speciálními potřebami s tzv. zdravou populací formou vzájemného setkávání při výtvarné, 
dramatické, turistické, či veřejně prospěšné činnosti v rámci volnočasových aktivit.  
 
Sdružení se nevymezuje na práci s jednou minoritní skupinou. Nabízí služby a vytváří 
prostor pro každého jedince s důrazem na jeho jedinečnost a originalitu, jíž může ve 
společné činnosti uplatnit. Vychází z potřeb dětí a mladých dospělých, kteří hledají možnosti 
sebevyjádření, uplatnění a nalézání vlastní identity, kteří jsou si vědomi své hodnoty a v 
rámci vlastních sil přispívají k pozitivnímu rozvoji společnosti.  
  
Je nezisková organizace evidovaná u Ministerstva vnitra ČR pod evidenčním číslem VS/1-
1/58727/04-R s přiděleným IČ: 26672952. 
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ORFEUS, o. s. 
 
Osobní asistence, sociáln ě-právní poradenství, ozdravné pobyty pro zdravotn ě 
postižené, doprava osob se zdravotním postižením 
Adresa: Klicperova 414/2, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 4 
Telefon: 485 100 972 
Email: info@orfeus-cr.cz 
Web: www.orfeus-cr.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní  
 
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  
Kapacita:  

• počet klientů - 384  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 192  
• počet kontaktů (10 min jednání) - 768  

  
 
 

Pracovní doba ambulantní formy poskytování: 
 

pondělí:  14:00 - 16:00  

úterý:  14:00 - 16:00  

středa:  14:00 - 16:00  

čtvrtek:  14:00 - 16:00  
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Osobní asistence - Pro život, o. p. s. 
 

  Odborné sociální poradenství, osobní asistence 
Adresa: Poštovní 233, Liberec XXX – Vratislavice n. Nisou, 463 11 Liberec 30 
Telefon: 603 223 368, 607 649 895 
Email: osobniasistence.prozivot@seznam.cz 
 
 
Formy poskytování sociálních služeb: terénní  
 
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  
 
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  
  
 
Kapacita:  

• počet klientů - 12  
  
 

 
Pracovní doba terénní  formy poskytování:  

poskytuje nep řetržit ě 
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POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravotn ě postiženým 
 

  Chráněné bydlení 
Adresa: Nad Sokolovnou 616, Liberec – Vesec, 463 12 
             Krejčího 1177 / 13, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 
             Mydlářská 105, Liberec 10, 460 10 
Telefon: 485 354 546, 733 515 815 
E-mail: pochoden.silerova@seznam.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové   
 
Cílová skupina klientů:  

• Osoby se zdravotním postižením 
• Osoby s mentálním postižením 
• Osoby s tělesným postižením 
• Osoby se zrakovým postižením 
• Osoby se sluchovým postižením 
• Osoby s kombinovaným postižením 
• Osoby s jiným zdravotním postižením 
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 
• jiné 

 
Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let)  
• dospělí (27 – 64 let)  

  
Kapacita:  

• počet klientů - 15  
• počet lůžek - 17 

  
 

Pracovní doba pobytové  formy poskytování: nepřetržitý provoz 
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POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravotn ě postiženým 
 

   Sociáln ě terapeutické dílny 
 
Chráněné dílny 
Adresa: Mařanova 650, Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec 25 
Telefon: 485 354 546 
E-mail: pochoden.silerova@seznam.cz  
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
o Osoby mentálně postižené s kombinovanými vadami, s epilepsií, s 

psychickými potížemi, po DMO, někteří s problémovým chováním, agresivitou. 
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

  
Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

  
Kapacita:  

• počet klientů sociálně terapeutické dílny – 18 klientů 
• počet klientů chráněné dílny – 21 klientů  

  
Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

 

pondělí:  08:00 - 16:30  

úterý:  08:00 - 16:30  

středa:  08:00 - 16:30  

čtvrtek:  08:00 - 16:30  

pátek:  08:00 - 16:30  
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 Rodina 24 

  Osobní asistence 
Sídlo: Kyjevské nám. 592/2, 460 06 Liberec 6 
Telefon: 485 150 510, 608 973 674, koordinátorka 603 523 166,  
Email: eliskapokorna@volny.cz, dobesovahome@seznam.cz    
 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní 

Chceme umožnit lidem žít doma, pokud se pro to rozhodnou, jako kvalitní alternativu k životu 
v pobytovém zařízení. Osobní asistenci poskytujeme jako komplex služeb, jejichž cílem je 
pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorovi zvládnout prostřednictvím 
osobního asistenta ty úkony, které by jinak dělal sám.   
 

Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  

  

Věková kategorie klientů:  

• děti od 7 let věku 
• dospělí 
• senioři 

  

Kapacita:  

• počet klientů – 25 klientů měsíčně  

  

 

 

Pracovní doba terénní  formy poskytování:  
poskytuje nep řetržit ě 
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ROSKA Liberec, regionální organizace  
UNIE ROSKA v ČR, o. s. 
 
Pomoc lidem postiženým roztroušenou sklerózou 
Adresa: Aloisina výšina 427, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 5 
Pracoviště:  Oblačná 450/1, Liberec I, 460 01 
Telefon: 723 682 469 
E-mail: roska@roska-liberec.cz 
Web: http://www.roska-liberec.cz 
 
Posláním Unie Roska je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a 
plnohodnotný život. Ve své činnosti navázala na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly 
od roku 1983. Jako Česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem 
mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je 
svépomoc postižených přitom ji realizujeme také v samostatných regionálních Roskách s 
využitím iniciativy „zdola". Sdružení má celorepublikovou působnost ve všech 14 krajích ČR 
a má více než 3 000 členů.  
 
Skupinová rehabilitace(relaxačně rehabilitační jógové cvičení) 
Místo: Budova občanského sdružení D.R.A.K., Oblačná 450, 460 01 Liberec 1 
Termín : Každá středa (mimo prázdninových měsíců) 
Čas: 9-10.30 hod. (blok cvičení) 
Tel.: 723 682 469 
 
Poradna Rosky - Služby prvního kontaktu : 
poradenství o tom, jak se s nemocí naučit žít, 
budova o.s. D.R.A.K., Oblačná 450, Liberec 1, 
středa 11-13 hod., 
e-mail: roska@roska-liberec.cz 
mobil: 723 682 469. 
 
Odborné sociální poradenství - (zajišťuje Občanské sdružení D.R.A.K.): 
informace a rady k vyhlášce 182/1991 sb. o provádění zákona o sociálním zabezpečení 
(mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením TP, ZTP, ZTP/P). 
Informace o zákonu 108/2006 sb. o sociálních službách. 
Poradenství v oblasti invalidních důchodů a respitní péče. 
Vše v budově o.s. D.R.A.K., tel. 485 102 668, registrace 1.8.2007.  
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Rytmus Liberec, o. p. s. 
 

  Sociální rehabilitace metodou podporovaného zam ěstnávání 
Adresa: Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 100 626, 777 228 661 
E-mail: liberec@rytmus.org 
Web: www.rytmus.org 
Web: www.liberec.rytmus.org 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  

o hlavní cílová skupina 
• osoby s mentálním postižením  

o hlavní cílová skupina 
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením  

Věková kategorie klientů:  
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)  

Kapacita:  
• počet klientů - 50  

o stav v danou chvíli vychází z počtu pracovníků v organizaci, cca 5-7 klientů na 
1 sociálního pracovníka (pracovního konzultanta) 

  
 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 

pondělí:  08:00 - 16:00  

úterý:  08:00 - 16:00  

středa:  08:00 - 16:00  

čtvrtek:  08:00 - 16:00  

pátek:  08:00 - 16:00  

  
Pracovní doba terénní  formy poskytování:  

poskytuje nep řetržit ě  
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Sdružení ob čanů při výchovném a vzd ělávacím za řízení ALVALÍDA, o. s. 
 

  Denní stacioná ř 
Adresa: Hanychovská 743/3, Liberec III – Jeřáb, 460 10 
Liberec 7 
Telefon: 486 136 011 
E-mail: alvalida_2003@volny.cz 
Web: www.alvalida.wz.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní   
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
o Věková hranice klientů není přímo omezena, ale mezi našimi klienty jsou děti 

od 7 let. Nepřijímáme osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou a také 
osoby s velmi agresivním chováním, které by ohrožovaly bezpečnost 
ostatních uživatelů služby. Máme velmi dobré prostorové řešení i pro zcela 
imobilní klienty. 

• osoby s mentálním postižením  
o Věková hranice klientů není přímo omezena, ale mezi našimi klienty jsou děti 

od 7 let. Nepřijímáme osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou a také 
osoby s velmi agresivním chováním, které by ohrožovaly bezpečnost 
ostatních uživatelů služby. Máme velmi dobré prostorové řešení i pro zcela 
imobilní klienty. 

• osoby s tělesným postižením  
o Věková hranice klientů není přímo omezena, ale mezi našimi klienty jsou děti 

od 7 let. Nepřijímáme osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou a také 
osoby s velmi agresivním chováním, které by ohrožovaly bezpečnost 
ostatních uživatelů služby. 

Věková kategorie klientů:  
• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let)   

Kapacita:  
• počet klientů - 21  

  
 

Pracovní doba ambulantní  formy poskytování: 
 

pondělí:  06:00 - 16:00  

úterý:  06:00 - 16:00  

středa:  06:00 - 16:00  

čtvrtek:  06:00 - 16:00  

pátek:  06:00 - 16:00 
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Středisko rané pé če SPRP Liberec 
 

  Raná péče 
Adresa: Matoušova 406/20, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 
Telefon: 485 109 564 
E-mail: liberec@ranapece.cz 
Web: www.ranapece.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní  
Cílová skupina klientů:  

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s 
tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým 
postižením, rodiny s dítětem/dětmi  

o Sociální služba raná péče je poskytována rodinám dětí se zrakovým a 
kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let v oblasti 
Královéhradeckého, Libereckého a části Ústeckého kraje (Děčín, Varnsdorf, 
Rumburk, Šluknov, Česká Kamenice, Kamenický Šenov, Velký Šenov, Krásná 
Lípa, Benešov nad Ploučnicí, Horní a Dolní Poustevna atd.). Sociální služba 
raná péče je poskytována rodinám dětí s postižením mentálním, tělesným, 
kombinovaným, zrakovým a duálním ve věku od narození do 7 let v celé 
oblasti Libereckého kraje. 

 
Věková kategorie klientů:  

• děti předškolního věku (1 - 7 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)  

 
Kapacita:  

• počet klientů - 110  
o Maximální kapacita na jednoho poradce rané péče je 20 rodin. Poradci 

Střediska uskuteční ročně cca 500 konzultací (doba trvání konzultace je do 
1,5 - 2,5 hod.). Kromě konzultací v rodině poskytují i telefonické konzultace 
rodičům, konzultace v rodině s dalším odborníkem, konzultace v mateřských 
školách nebo jiných zařízeních, kam dítě dochází. Rodinám poskytují i 
ambulantní konzultace (cca 200 ročně) zaměřené na podporu vývoje dítěte a 
podporu rodiny. 

• počet intervencí (30 min. jednání) - 160  
 

Pracovní doba ambulantní  i terénní  formy poskytování: 
 

pondělí:  07:00 - 19:00  

úterý:  07:00 - 19:00  

středa:  07:00 - 19:00  

čtvrtek:  07:00 - 19:00  

pátek:  07:00 - 19:00  
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Sdružení TULIPAN 
 
Adresa: Sokolská 113/8, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 
Statutární zástupkyně: Mgr. Marcela Adamičková – 722 104 792
  
Telefon: 485 354 217 – chráněná dílna, 485 354 212 – kancelář 
E-mail: tulipan04@seznam.cz 
Web: www.sdruzenitulipan.cz 
 

Naším základním posláním od založení občanského sdružení v roce 2004 je 
již od počátku podpora samostatnosti osob se zdravotním znevýhodněním a jejich 
občanské a pracovní začlenění do společnosti v prostředí chráněné dílny. 
 

Neposkytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 
 

Realizujeme aktivity, které napomáhají rozvíjet osobnost postižených a 
přispívají k vzájemnému prolnutí zdravé a hendikepované společnosti (kulturní, 
sportovní, volnočasové, vzdělávací). 
 
 V Chráněné díln ě TULIPAN v sou časné dob ě zaměstnáváme 21 lidí se 
zdravotním postižením.  
  
 Nabízíme možnost náhradního pln ění, vyplývajícího ze zákona č. 435/2004 
Sb.  
 

V chráněné dílně se zabýváme výrobou ručního papíru a výrobků z něj, 
keramických a reklamních předmětů, textilních doplňků aj. Dále nabízíme výrobu 
razítek a bločků, tisk a kopírování dokumentů, vázací práce (vazbu diplomových a 
bakalářských prací), práce kompletovací a mnohé další. 
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Svaz postižených civiliza čními chorobami   
 
Poradenství osobám postiženým civiliza čními chorobami 
Adresa: Zahradní 415/10, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec 11 
Telefon: 485 104 044, 602 432 353, 608 973 641 
E-mail: FMirka@seznam.cz 
Web: www.spcch.cz 
 
SPCCH v ČR, o.s., je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní 
subjektivitou, sdružujícím 65.000 členů postižených civilizačními chorobami, především osob 
dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů. SPCCH v ČR, o.s., se svou činností zaměřuje na 
obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální 
rehabilitace a podporu integrace, na poskytování odborných sociálních služeb, včetně 
vzdělávacích a dalších aktivit, sloužících jejich zájmům. 

Okresní výbor SPCCH Liberec zastřešuje základní organizaci Kardio, ZO Dia obě v Liberci a 
ZO smíšenou v Hrádku n/N. Organizuje pro členy těchto organizací  2x ročně ozdravné 
rekondiční pobyty, přednášky ,rehabilitační cvičení pro diabetiky v budově KONTAKT, 
každou středu. ZO zajišťují pro své členy vstupenky do bazénu, masáže apod. 

Poskytujeme:  

• rekondiční pobyty pro osoby postižené kardiovaskulárními chorobami, respiračními 
chorobami, diabetem, postižené roztroušenou sklerózou, onkologickými 
onemocněními, dialyzované pacienty, postižené únavovým syndromem, 
vertebrogenním onemocněním a další 

• letní a zimní tábory, rehabilitační a edukační pobyty  pro děti postižené astmatickým a 
alergickým onemocněním, diabetem, epilepsií  

• rekvalifikační akreditované kurzy instruktorů sociální rehabilitace 

• odborné kurzy a semináře 
• specifické rehabilitační cvičení 
• půjčky členům SPCCH 
• aktivity pro osoby s postižením a seniory a jejich rodinné příslušníky v Komunitních 

centrech SPCCH v ČR, o. s. 
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TyfloCentrum Liberec, o. p. s. 
 

  Průvodcovské a p ředčitatelské služby, sociáln ě aktiviza ční služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Adresa: Na Výšinách 451/9, Liberec V – Králův Háj, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 488 577 661 
E-mail: liberec@tyflocentrum.cz 
Web: http://liberec.tyflocentrum.cz 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní , terénní   
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
o Dospělé osoby s kombinovaným tělesným nebo smyslovým postižením, z 

nichž jedno je těžké zrakové postižení. 
• osoby se zrakovým postižením  

o Dospělé osoby s těžkým zrakovým postižením, jako je těžce slabý zrak, 
praktická a úplná nevidomost. 

  
Věková kategorie klientů:  

• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

  
Kapacita:  

• počet klientů - 150  
  
 

Pracovní doba ambulantní  a terénní formy poskytování: 
pond ělí až pátek dle pot řeb klient ů 

 
Úřední hodiny centra:  

 

pondělí:  08:00 - 16:00  

středa:  08:00 - 16:00  

čtvrtek:  08:00 - 16:00  
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Tyfloservis, o. p. s. 
 

  Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých 
Adresa: Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 485 109 990, 608 572 347, 608 572 348 
E-mail: liberec@tyfloservis.cz 
Web: www.tyfloservis.cz 
 
Sociální rehabilitace je poskytována ambulantní  i terénní  formou. Naším návštěvním dnem 
je každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin . Po předcházející telefonické domluvě je možné 
dohodnout také jiný termín. V ostatních dnech pracujeme především jako terénní  pracovníci. 
 
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se zrakovým postižením  

Věková kategorie klientů:  
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let) 
• dospělí (27 – 64 let) 
• mladší senioři (65 – 80 let) 
• starší senioři (nad 80 let)  

Kapacita:  
• počet klientů - 546  

 
 
 
Nabízíme rehabilita ční kurzy: 

• testování a doporučování speciální oční optiky včetně televizních zvětšovacích lup 
• reedukace zraku, zraková terapie (užívání zraku v maximální možné míře) 
• možnost vyzkoušení řady rehabilitačních a kompenzačních pomůcek s hlasovým či 

hmatovým výstupem (teploměry, glukometry, hodinky, váhy  apod.) 
• prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, 

s průvodcem, výběr vhodných tras) 
• sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost) 
• čtení a psaní Braillova bodového písma 
• nácvik vlastnoručního podpisu 
• nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače 
• tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj 

schopností tato vyobrazení vnímat) 
• nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob 

kontaktu s lidmi v dopravě, obchodech apod.) 
• osvěta široké laické i odborné veřejnosti o problematice zrakového postižení 
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� Krizové linky  
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BÍLÝ KRUH BEZPE ČÍ  - nepřetržitá linka  -   257 317 110 

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům 
trestných činů, včetně morální a emocionální podpory 

Poradenská činnost 

Bílý kruh bezpečí - poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům 
trestné činnosti prostřednictvím šesti poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu 
zejména právníci, psychologové, sociální pracovníci a lékaři. Poradci poskytují obětem 
především právní informace, praktické rady a psychologickou podporu. Ve velmi závažných 
případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti případně pozůstalé k 
soudu, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim další potřebné služby. 
Všichni poradci absolvují povinný čtyřstupňový speciální výcvik Bílého kruhu bezpečí. 

Bílý kruh bezpe čí nabízí ob ětem trestných činů 

• čas na rozhovor  
• právní informace  
• setkání s psychologem  
• praktické rady a pomoc  
• morální a emocionální podporu  
• návrat sebevědomí  
• rady, jak získat odškodnění a peněžitou pomoc státu  

DONA linka  - pomoc ob ětem domácího násilí  - 251 511  313 

• specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené 
domácím násilím  

• pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001  
• pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího 

násilí  
• pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či 

opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím  
• respektuje anonymitu klientů  
• respektuje požadavek diskrétnosti  
• garantuje vysoký standard služeb  

Osobám ohroženým domácím násilím, jejich p říbuzným a známým: 

• nabízí porozumění a důvěru  
• poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální 

podporu  
• pomůže orientovat se v aktuální situaci  
• pomáhá sestavit individuální bezpečnostní plán  
• poskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup  
• předá informace o možných sociálně-právních a trestněprávních opatřeních, zejména 

rady směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí, například využitím institutu 
vykázání (zák. 135/2006 Sb.)  

• pomůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího 
násilí a trestných činů, zejména prostřednictvím sítě intervenčních center v krajích   

• pomůže vyhledat bezpečné ubytování  
• přivolá v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc 
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LINKA DŮVĚRY 

Centrum interven čních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p říspěvková organizace 

telefonická krizová intervence 
Telefon: 485 177 177 - nepřetržitě 
Mobil: 606 450 044 - nepřetržitě 
Web: www.linkaduveryliberec.cz 
e-mail: odpovim@napismi.cz 
skype (všední dny 7.00-22.00): linka.duvery.liberec 
 
 

Linka důvěry v Liberci poskytuje pomoc prostřednictvím telefonického kontaktu, 
skype a e-mailu. Nabízíme telefonickou krizovou intervenci v případě akutní krize, déledobou 
podporu klientů (lidí osamělých, starých, v déletrvající krizové situaci apod.), 
informace o dalších službách a kontaktech,  psychosociální poradenství, zajištění 
spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jednotlivců. 

Úkolem Linky důvěry v Liberci je poskytovat dle potřeb klienta (jímž může být jedinec 
i instituce) kvalifikovaně a situaci přiměřeně: 

• telefonickou krizovou intervenci  
• déledobou podporu klientů (lidí osamělých, starých, v chronifikující se krizové 

situaci apod.)  
• distribuci do navazujících zařízení  
• psychosociální poradenství  
• informace o službách a kontaktech  
• zajištění spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jednotlivců 
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LINKA BEZPE ČÍ – 116 111 
 

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, 
studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České 
republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu 
anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje.  

Posláním Linky bezpečí je poskytovat telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a 
mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo 
nedokáží zvládnout vlastními silami. 

Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především 
těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z 
nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však 
potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a 
mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své 
situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení.  

LINKA VZKAZ DOM Ů   
bezplatná linka z pevné sít ě - 800 111 113 
z mobilu - 724 727 777  (tarif dle operátora) 

Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v 
ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Dovolat 
se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je 
služba zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů. 

Prvotním úkolem Linky je předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dětí na útěku, 
které se sice nechtějí vrátit zpět, ale přesto by rády nechalo svým blízkým zprávu, že jsou 
naživu a zdrávy. Dětem, které by se domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z 
obavy z jejich reakce, jsou pracovníci na Lince vzkaz domů připraveni pomoci nalézt cestu 
zpátky. Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce, pomůže mu Linka vzkaz domů 
zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, 
kde by našlo prozatímně střechu nad hlavou. 

Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a 
mohou jim zde nechat vzkaz - například, že se mohou bez obav vrátit zpátky domů. 
 
Linka vzkaz domů se snaží svou činností eliminovat relativně vysokou pravděpodobnost, že 
se děti na útěku stanou oběťmi či pachateli trestné činnosti. 

Linka vzkaz dom ů je v provozu každý den od 8.00 do 22.00 hodin.  

V závažných případech se poté mohou děti nechat přepojit na Linku bezpečí. 
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RODIČOVSKÁ LINKA  - 840 111 234  
pond ělí, st ředa a pátek: 13 - 16 hod. 
úterý a čtvrtek: 16 - 19 hod.  
 
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především 
rodi čům, prarodi čům a ostatním členům rodiny v podobě výchovného, rodinného a 
sociálně-právního poradenství  

Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných 
vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. 
Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních 
škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud 
klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.  

Kdy vyto čit číslo Rodi čovské linky?  

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:  

• jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním 
návykových látek, trestnou činností apod.;   

• kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, 
útěk dítěte z domova apod.;  

• jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, 
nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.;  

• jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy;  
• poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v 

případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.  

 

Kdo sedí na druhém konci telefonu? 

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují 
psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen 
konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, 
neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.  
Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z 
oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence 
je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.  
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Specializované krizové linky 
 
 
 
LINKA DŮVĚRY- 222 580 697 
 
Nabídka služeb:  

• telefonický kontakt za účelem rozhovoru o akutních problémech neodkladného nebo 
naléhavého charakteru s dospělými, dospívajícími a dětmi  

• v případě potřeby doprovází své klienty i opakovaně, anebo jim poskytuje potřebné 
informace  

 
Cílová skupina:  

• pomoc klientům volajícím z celé České republiky, napříč celou populací  
• pomoc v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné onemocnění; 

znásilnění či pohlavní zneužití; domácí či jiné násilí; závislosti; sexuální a 
gynekologická problematika; vztahové problémy; sebevražedné myšlenky či pokusy, 
úmrtí blízké osoby; bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost; osamělost či ztráta 
smyslu života a duchovní otázky; výchova dětí či péče o seniory, nemocné a 
postižené blízké osoby  

 
Podmínky pro poskytnutí služby:  

• hovor za hovorné v běžných telefonních tarifech  
• právo na anonymní kontakt  
• bezbariérový kontakt = stačí vytočit telefonní číslo  

 
Provozní hodiny pro veřejnost:  

• telefonický kontakt 24 hodin denně  
 

 
LINKA PRÁVNÍ PORADNY PRO ŽENY  
 
Web: www.profem.cz 

Linka právní pomoci ženám, obětem domácího násilí - 224 910 744 
Provozní doba: ÚT 9:00 – 11:00, ST 18:30  - 20:30 

LINKA PSYCHOPOMOCI  -  224 214 214 

Provozní doba: PO až PÁ  9:00 – 21:00  

Linka psychopomoci poskytuje kromě telefonické intervence ucelené informace o duševních 
poruchách, způsobech jejich léčby a předává kontakty na poskytovatele péče  v celé ČR. 

 

LA STRADA  -  222 717 171  

SOS  linka, která je určena jak pro obchodované osoby, tak pro širokou veřejnost. Na tuto 
linku se mohou obracet  o radu osoby cestující za prací do zahraničí, ale také obchodované 
osoby hledající pomoc. 
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KRIZOVÁ LINKA - SENIOR TELEFON    800 246 642 

Krizová a poradenská linka pomoci seniorům. 

Bezplatná linka, provozována zdarma, je v provozu 24 hodin.  

PROSAZ -  800 246 642 

bezplatná linka telefonické a krizové pomoci a poradenství  pro zdravotně postižené děti, 
mladistvé  jejich nejbližší. 

Linka zprostředkovává klientům komplexní péči, umožňuje odborně a aktuálně konzultovat 
problémy související s postižením, kompenzačními pomůckami, řešit náhlé krizové situace a 
využít poradenskou pomoc v životních situacích, které klienti přechodně nemají možnost 
řešit vlastními silami. 

SPONDEA  -  nonstop 541 235 511 – 608 118 088 

E-mail:  krizovapomoc@spondea.cz 
Web: www.spondea.cz 
ICQ: 260-321-915 

Telefonická krizová pomoc prostřednictvím telefonu, chatu nebo emailu pro okamžitou 
pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým lidem do 26ti let v obtížných životních situacích, 
které nejsou sami schopni řešit, jejich zákonným zástupcům a osobám blízkým. 
Jedná se především o naléhavou krizi v osobním životě způsobenou vztahovými, rodinnými, 
sociálními či školními problémy a neprospěchem, týráním, zneužíváním, situacemi po prožití 
jednorázového traumatu, krizi způsobenou poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, 
domácím násilím, šikanou Cílem je zklidnění klienta vedoucí k jeho zorientování se ve 
stávající situaci. 

 
ZLATÁ LINKA SENIOR Ů - 800 200 007 
 

Tato bezplatná linka důvěry pro seniory je jediná akreditovaná svého druhu u nás a od jejího 
vzniku se na ni obrátilo přes 40 tisíc volajících. 

Se kterými problémy se mohou senioři na telefonní číslo 800 200 007 obracet?  

Zlatá linka je nejen linkou důvěry, ale personál linky poskytne volajícím také praktické 
informace a doporučení z oblasti medicíny, práva, psychologie, systému sociální podpory a 
pomoci i o trávení volného času.  

Na telefonní číslo Zlaté linky seniorů 800 200 007 se dovoláte od pond ělí do pátku od 8 do 
20 hodin . Hovory jsou samozřejmě anonymní. Senioři se také mohou obracet na linku 
i prostřednictvím elektronické pošty a poslat svůj dotaz na adresu: zlatalinka@elpida.cz 
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� Veřejné instituce 
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Krajský ú řad Libereckého kraje 

 

Krajský ú řad Libereckého kraje 
Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
Web: www.kraj-lbc.cz  
 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 
Oddělení sociáln ě právní ochrany d ětí 
Telefon: 485 226 443 
Email: marketa.brebtova@kraj-lbc.cz  
 
-  mimo jiné zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče na území Libereckého 
kraje a provádí dohled nad jejím výkonem, 
 
Oddělení sociálních dávek 
Telefon: 485 226 349 
Email: ivana.vedralova@kraj-lbc.cz  
 
-  mimo jiné rozhoduje v odvolacím řízení na úseku dávek pro občany těžce zdravotně 
postižené, zajišťuje odvolací řízení na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi a na úseku 
příspěvku na péči státní sociální podpory, 
- zajišťuje odvolací řízení na úseku dávek pomoci hmotné nouzi a příspěvku na péči, 
- rozhoduje a zpracovává rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu pro potřeby 
poskytnutí dávek státní sociální podpory, 
-  rozhoduje v odvolacím řízení na úseku dávek státní sociální podpory poskytovaných 
občanům EU na území ČR podle Nařízení Evropského společenství, 
-  vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty obcí a občanů v oblasti sociálních dávek 
 
Oddělení inspekce a registrace sociálních služeb 
Telefon: 485 226 446 
Email: martina.tepla@kraj-lbc.cz  
 
-  vydává rozhodnutí o registraci poskytovatelů sociálních služeb na území Libereckého 
kraje, 
-  provádí kontrolu kvality poskytovaných sociálních služeb u poskytovatelů, kterých není 
zřizovatelem Liberecký kraje 
-  zřizuje organizace poskytující sociální služby 
 

 

 

 

 



Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 

Katalog Poskytovatelů Sociálních Služeb regionu Liberec 
 

Krajský ú řad Libereckého kraje  

Oddělení koordinace a st řednědobého plánování 
Email: michaela.vodickova@kraj-lbc.cz  
Telefon: 485 226 629 
 
- koordinuje činnosti související se zajištěním dostupnosti sociálních služeb na území 
Libereckého kraje aj., 
-  zpracovává podklady pro strategii rozvoje Libereckého kraje a podílí se na tvorbě 
strategických dokumentů národních politik pro různé cílové skupiny uživatelů sociálních 
služeb, 
- koordinuje činnost pracovníků obcí v oblasti protidrogové problematiky – Ing. Jitka 
Sochová, jitka.sochova@kraj-lbc.cz , telefon 485 226 338 
-  koordinuje činnost pracovníků obcí v otázkách národnostních menšin, etnických skupin 
a azylantů v Libereckém kraji – Ing. Jozef Holek, jozef.holek@kraj-lbc.cz , telefon 
485 226 558 
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   Statutární m ěsto Liberec 

Magistrát m ěsta Liberec 

Adresa: tř. 1. máje 108, Liberec 3 
Web: www.liberec.cz 
 

Odbor sociálních a zdravotních služeb 
 

      
 
Humanitní odd ělení  
 
Telefon:  485 244 961 
Kontakt  : www.liberec.cz →  Magistrát a radnice > Odbory magistrátu > Odbor sociálních a 
zdravotních služeb > Oddělení humanitní 
 

• správa žádostí nájmy bytů, poskytování bytových náhrad  (včetně  ubytování nízkého 
standartu) a pronájmy nebytových prostor v nemovitostech ve správě odboru 

• evidence žádostí o byty v domech zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou 
službou, bezbariérové byty  a upravitelné byty 

•  správa bytového fondu  

 
Oddělení sociálních a zdravotních v ěcí 
 
Telefon:  485 244 982 
E-mail  :  www.liberec.cz → Magistrát a radnice > Odbory magistrátu > Odbor sociálních a 
zdravotních služeb > Oddělení sociálních a zdravotních věcí 
 

• řídí činnost zřizovaných příspěvkových organizací Kontakt, Dětské centrum Sluníčko, 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

•  administruje Fond zdraví Statutárního města Liberec 
• administruje  Fond prevence Statutárního města Liberec  
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Statutární m ěsto Liberec 

Magistrát m ěsta Liberec 

Adresa: tř. 1. máje 108, Liberec 3 
Web: www.liberec.cz 
 

Odbor sociální pé če 

Telefon: 485 244 921 

e-mail: sebkova.jolana@magistrat.liberec.cz 

 

oddělení sociáln ě právní ochrany d ětí 

Telefon: 485 244 810 

e-mail: springlova.jana@magistrat.liberec.cz 

• poskytuje sociálně-právní ochranu zejména dětem: 
o jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti  
o na kterých byl spáchán nebo je podezření ze spáchání trestného činu  

• poskytuje a zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dětí, pomáhá při 
řešení výchovných problémů, pořádá přednášky a kurzy 

• ve věcech osvojení a pěstounské péče vyhledává děti vhodné k osvojení a ke svěření 
do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a 
zabezpečuje veškeré další činnosti, které na tomto úseku ukládá zákon 

• vede přestupkovou agendu na úseku práce a sociálních věcí, ukládá pokuty 
• vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízení týkajících se nezletilých dětí 

v souladu se zákonem o rodině, účastní se soudních jednání či jednání na notářství 
• podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a Policii ČR o poměrech dítěte 
• podává návrhy a podněty soudu vyjmenované zákonem o sociálně-právní ochraně 

dětí 
• sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických osob než rodičů 
• navštěvuje děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou a spolupracuje s jejich 

rodiči na sanaci rodiny 
  

oddělení kurátorské činnosti 

Telefon: 485 244 830 

e-mail: masinova.vera@magistrat.liberec.cz 

• pracuje s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, zanedbávají školní 
docházku, požívají alkohol nebo návykové látky; s dětmi, které spáchaly trestný čin a 
s dětmi mladšími patnácti let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, 
opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití  

• koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo výkonu trestu  
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oddělení péče o zdravotn ě postižené a d ůchodce 

Telefon: 485 244 911 

e-mail: hendrychova.martina@magistrat.liberec.cz 

• poskytuje jednorázové a opakované příspěvky těžce zdravotně postiženým a starým 
občanům  

• zajišťuje terénní sociální péči v řízení o výše uvedených dávkách sociální péče 
• vyhledává občany, kteří žijí v nepříznivých životních poměrech, které nemohou 

překonat bez pomoci společnosti, působí k odstranění příčin a důsledků 
• rozhoduje o mimořádných výhodách pro těžce zdravotně postižené občany 
• poskytuje příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za 

účelem zajištění potřebné pomoci  
• zastupuje osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům nebo zbavené 

způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno město Liberec 
nebo Magistrát města Liberec 

 

oddělení dávek hmotné nouze 

Telefon: 485 244 932 

e-mail: sulcova.petra@magistrat.liberec.cz 

• zajišťuje poskytování sociálního poradenství za účelem řešení hmotné nouze nebo 
k jejímu předcházení 

• poskytuje dávky v systému pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc 

• provádí sociální šetření v obydlí žadatele o dávku, příjemce dávky a společně 
posuzovaných osob 

• rozhoduje o povinnosti vrátit dávku a zabezpečuje vymáhání neprávem poskytnutých 
dávek sociální péče a dávek hmotné nouze 
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Krajská správa sociálního zabezpe čení pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci 

Adresa: Frýdlantská 1399/20, 46031 Liberec 
Telefon: 485 236 111 
Web: http://cms.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/liberecky-kraj/ossz-liberec.htm  
 
Podřízený úřad: 
Okresní správa sociálního zabezpe čení 
Adresa: Frýdlantská 1399/20, 46031 Liberec 
Email: posta.lb@cssz.cz  
 

• Přijímá žádosti o dávky nemocenského pojištění 
• Přijímá žádosti o odstranění tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení 
• Přijímá žádosti o peněžitou pomoc v mateřství 
• Přijímá žádosti o plný nebo částečný invalidní důchod 
• Přijímá žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny 
• Přijímá žádosti o příplatek k důchodu 
• Přijímá žádosti o příplatek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb. 
• Přijímá žádosti o přiznání sirotčího důchodu 
• Přijímá žádosti o přiznání vdoveckého důchodu 
• Přijímá žádosti o řešení sporu mezi občanem a organizací o správnost zápisu v 
• evidenčním listu důchodového pojištění 
• Přijímá žádosti o vdovský důchod 
• Přijímá žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
• Přijímá žádosti o zvláštní příplatek k důchodu podle zákona 357/2005 Sb. 
• Přijímá žádosti o dávky důchodového pojištění 
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Úřad práce v Liberci 

Úřad práce v Liberci 

Adresa: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 
Telefon: 950 132 111 
 E-mail: posta@lb.mpsv.cz    
 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info  
 
Úřední hodiny:  
PO a ST od  8:00 – 17:00 
ÚT a ČT od  8:00 – 13:00 
PÁ:       od   8.00  - 13.00 pouze evidence nových uchazečů 
 

 

Odbor zprostředkování a poradenství: 

Oddělení zprost ředkování 

Zajišťuje práce spojené s evidencí nových uchazečů a zájemců o zaměstnání a 
zprostředkovává zaměstnání uchazečům i zájemcům o zaměstnání. Eviduje žádosti o 
pracovní rehabilitaci uchazečů, zájemců o zaměstnání nebo OZP.  
Vydává rozhodnutí ve správním řízení, zpracovává výplaty podpory v nezaměstnanosti a při 
rekvalifikaci. 
Oddělení poradenství 

Zajišťuje realizaci rekvalifikačních kurzů a poradenských programů a činností na základě 
zákona č. 435/2001 Sb., o zaměstnanosti. Posuzuje vhodnost uchazečů pro rekvalifikaci, 
kterou je taková vzdělávací aktivita, jenž zvýší šance a umožní uplatnění na trhu práce. 
Zaměření kurzů kopíruje potřeby trhu práce. 
Dále poskytuje poradenství, jehož cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních 
předpokladů fyzických osob pro volbu  nebo změnu povolání, pro zprostředkování vhodného 
zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením. 
Informační a poradenské středisko poskytuje informace o povoláních, předpokladech a 
způsobilosti pro výkon určitého povolání, možnostech studia, přípravy na povolání a 
možnostech pracovního uplatnění. 
 

EURES poradenství zajišťuje vymezené poradenské a zprostředkovatelské činnosti 
poskytované klientům, pohybujícím se na mezinárodním trhu práce. 
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Odbor trhu práce: 

Zajišťuje kompletní monitoring zaměstnavatelů a evidenci volných pracovních míst, sleduje a 
vyhodnocuje situaci na trhu práce ve svém správním obvodu, zpracovává statistiky trhu 
práce, zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a poskytování 
příspěvků z prostředků na APZ, poskytuje poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání osob 
zdravotně znevýhodněných (OZP), posuzuje a rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně 
znevýhodněnou, vede evidenci plnění 4% povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců u zaměstnavatelů zaměstnávajících 
více než 25  zaměstnanců, zajišťuje agendu poskytování příspěvků na zřízení a provoz 
chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst, spolupracuje se zaměstnavateli 
při vytváření pracovních míst pro OZP, rozhoduje o vydání a odnětí pracovních povolení 
k zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti, vede evidenci občanů EU a jejich 
rodinných příslušníků pracujících v ČR, zajišťuje informační, publicistické a tiskové služby ve 
vztahu k veřejnosti. 

Odbor státní sociální podpory: 

zabezpečuje výplaty dávek státní sociální podpory (SSP), provádí konzultační a 
poradenskou činnost na úseku SSP. Vede evidenci přeplatků na dávkách SSP a připravuje 
podklady pro vymáhání vzniklých přeplatků. Zajišťuje agendu přestupků a správních deliktů 
na úseku SSP.  

 

Dávky státní sociální podpory: 

• přídavek na dítě 
• rodičovský příspěvek 
• sociální příplatek 
• příspěvek na bydlení 
• dávky pěstounské péče 
• porodné 
• pohřebné 

 

Lékařská posudková služba: 

od 1. července 2009 došlo ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), tím byla opětovně 
vytvořena jednotná lékařská posudková služba v rámci ČSSZ. 

Od tohoto dne byla veškerá činnost posudkové služby ÚP převedena na okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ). 
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Proba ční a media ční služba ČR 

 

organizační jednotka Ministerstva spravedlnosti ČR 
 

 

Zprost ředkování ú činného a spole čensky prosp ěšného řešení konflikt ů spojených s 
trestnou činností. Organizace a zajišt ění výkonu alternativních trest ů. 
 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
Telefon: 485 244 260 
Email: esimkova@pms.justice.cz 
Web: www.pmscr.cz  
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Lékařská posudková služba – referát Liberec 

 

Adresa: Tř. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 31 Liberec 

Telefon: 482 425 257 

 

 

- provádí posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely poskytování dávek 
a služeb podmíněných nepříznivým zdravotním stavem aj. 
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Důležitá telefonní čísla: 
 

 
 
 
- 112  Integrovaný záchranný systém 
 
 
 
 
- 150  Hasiči 
 
 
 
 
- 155  Záchranná služba 
 
 
 
 
- 156  Městská policie 
 
 
 
 
-  158  Policie ČR 
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REJSTŘÍK SUBJEKT Ů 

Subjekt číslo stránky 
ADVAITA,o.s. 91 - 93 

Akademická poradna a poradna pro zpřístupnění studia lidem se zdravotním 
postižením 132 

AA - anonymní alkoholici 89 
Anonymní AT poradna s AT linkou 90 
APOSS Liberec,p.o. 133 
ARCUS SOP Liberec 134 
Bílý kruh Bezpečí, o.s. 13, 38, 55, 103 
BOHEMIA HELP, o.p.s. 104, 135 
Centrum GENERACE, Sdružení generací o.s 56 
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK,p.o. 14, 15, 57, 58, 94 
Centrum Kašpar, o.s. 16, 60 
Centrum na podporu integrace cizinců 17 
Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s. 39, 136 
Centrum volného času ARABELA, o.s. 59 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec,p.o. 105, 106, 137 
ČLOVĚK  V TÍSNI, o.p.s 18, 61 
"D" - občanské sdružení 20, 63, 107, 138 
D.R.A.K. - občanské sdružení 68, 143 
DDM Větrník 21, 22, 64, 65 
Dětské centrum Sluníčko 71 
Dětský diagnostický ústav, p.o. 66 
Diakonie Beránek, o.s. 108 
Diecézní charita Litoměřice 67, 109, 140 
Dobrovolnické centrum  při KNL, a.s. - DOBROMYSL 110, 139 
Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 142 
Domov pro mentálně postižené v Liberci . Harcově, o.p.s. 141 
Domov pro seniroy - Vratislavice n.Nisou 111 
Domov seniorů Liberec - Františkov 112 
ELVA HELP, o.s. 40, 69, 113, 144 
ESY HANDIACAP HELP, o.s. 114, 145 
FOKUS Liberec, občanské sdružení 41 - 47 
GIPSY HANDICAP HELP, o.s. 23, 147 
Hospicová péče sv. Zdislavy 115, 146 
HoSt Home  - Start ČR, o.s. 70 
Jedličkův ústav, p.o. 148 - 151 
Komunitní práce Liberec, o.p.s 24 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. 25, 48, 72, 95, 116, 152 
Krajská nemocnice Liberec,a.s. 49, 52, 98, 119 
LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ, o.s. 26 
Linka důvěry dětského krizového centra 75 
LORM o.p.s. 155 
Maják, o.p.s. 76, 77, 99 
MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. 78, 120, 156 
Most k naději, o.s. 100, 101 
Naděje, o.s. 29, 30 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. 121, 157 
Návrat, o.p.s. 31 
Občanské sdružení FOREIGNERS 32, 158 
Občanské sdružení OBERIG 33 
Občanské sdružení S(c)hody 159 
Oblastní charita Liberec 34, 35, 79, 80 
ORFEUS, os. 81, 160 
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Osobní asistence - Pro život, o.p.s. 122, 161 
Pedagogicko - psychologická poradna Liberec, p.o. 82 
Pochodeň, o.s. 162, 163 
REVA, o.p.s. 123 
RODINA24 53, 124, 164 
ROSKA Liberec 165 
Romipen,o.s. 36, 83 
Ruprechtické farni sdružení 125 
Růžová linka 84 
Rytmus Liberec, o.p.s. 166 
Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení ALVALÍDA, o.s. 167 
Sdružení TULIPAN 169 
Senior Vitae, o.s. 126 
Scholaris, o.s. 85 
Středisko rané péče SPRP Liberec 87, 168 
Středisko výchovné péče v Liberci 86 
Svaz důchodců, o.s 127 
Svaz postižených civilizačními chorobami 170 
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. 128, 171 
Tyfloservis, o.p.s. 129, 172 
Židovská obec 130 

 
 
 
 
 


