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O LIBERECKé 
POBOČCE  

PROGRAMů  
SOCIÁLNÍ 

 INTEGRACE

Společnost Člověk v tísni, o.p.s., pů-
sobí v Libereckém kraji od roku 2002. 
V současné době ve městech Liberec, 
Česká Lípa, Ralsko, Chrastava, Hrádek 
nad Nisou, Nová Ves, Václavice, Frýd-
lant, Raspenava, Hejnice, Nové Město 
pod Smrkem, Pertoltice, Jindřichovice 
pod Smrkem a v dalších městech na 
Liberecku, Českolipsku a Frýdlantsku. 

Pracovníci liberecké pobočky společ-
nosti Člověk v tísni realizují především 
Programy sociální integrace, zamě-
řené na pomoc lidem v obtížné životní 
situaci, dlouhodobě sociálně znevý-
hodněným, sociálně vyloučeným

 nebo sociálním vyloučením ohrože-
ným. Tedy lidem, kteří řeší komplex 
problémů, týkající se nevyhovujícího 
bydlení, nedostatečné kvalifikace, 
ztráty zaměstnání, neutěšené finanční 
a rodinné situace a také špatného 
zdravotního stavu. Často se jedná  
o početné rodiny s malými dětmi. 

Formou terénní sociální práce je 
klientům služeb poskytováno bez-
platné sociálně-právní poradenství, 
zprostředkování informací, pomoc 
s vyřizováním písemností, asistence 
při jednání s institucemi. 
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Cílem služeb je zplnomocňování 
klientů a zvýšení jejich potenciálu se 
v komplikované situaci zorientovat  
a samostatně nalézat konstruktivní  
a perspektivní formy řešení. 

Další činností liberecké pobočky spo-
lečnosti Člověk v tísni jsou vzdělávací 
služby, které směřují ke zvýšení školní 
úspěšnosti dětí a prevenci předčas-
ného ukončování školního vzdělá-
vání mládeže. Pro předškolní děti je 
realizován projekt nízkoprahového 
předškolního klubu pro děti ve věku 
3 – 7 let s cílem vyrovnat startovací 

podmínky pro školní vzdělávání dětí 
ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí. Navazujícím projektem je 
dobrovolnický program individuálního 
a skupinového doučování (Program 
podpory vzdělávání v rodinách) a dále 
kariérní poradenství pro děti z vychá-
zejících ročníků základní školy. 

Mládeži, ohrožené rizikovým životním 
stylem, je určen nízkoprahový klub 
pro mládež ve věku 15 – 26 let a další 
preventivní a vzdělávací programy, 
nabízející smysluplné formy trávení 
volného času. 

Liberecká pobočka se účastní také 
komunitního plánování sociálních slu-
žeb a snaží se o ovlivňování lokálních 
politik osvětovými kampaněmi např. 
proti zadlužování. 

Realizuje také regionální podobu festi-
valu dokumentárních filmů o lidských 
právech „Jeden svět“, jehož součástí 
je i tematicky laděný doprovodný pro-
gram (výstavy, koncerty, informační 
kampaně). 
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KDE PÙSOBÍME
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CÍLOVÁ SKUPINA NAšICh AKtIVIt
Jednotlivci či rodiny v tíživé sociální  ▪
situaci, kterou nejsou schopni sami 
nebo v rámci veřejných institucí řešit 
a vykazující snahu tento stav změnit

Osoby sociálně vyloučené nebo  ▪
ohrožené sociálním vyloučením

Situace našich klientů
Dlouhodobá nezaměstnanost ▪
Závislost na dávkách systému sociál- ▪
ní ochrany 

Nízký nebo nestálý příjem ▪
Předluženost, neschopnost plnit  ▪
svoje finanční závazky 

Špatné bytové podmínky a těmto  ▪
podmínkám neúměrná výše nájmu

Nízké vzdělání a nedostatečná kvalifi- ▪
kace, problémy dětí ve škole

Ztížená uplatnitelnost na trhu práce ▪
Špatné právní povědomí, neinfor- ▪
movanost, neporozumění vlastním 
právům a povinnostem

apatie z dlouhodobých nezdarů,  ▪
ztráta motivace k řešení problémů 

Neadekvátní podmínky pro vzdě- ▪
lávání dětí v rodině, nízká podpora 
vzdělávání dětí ze strany rodičů

Špatný zdravotní stav ▪
Obtíže při kontaktu s institucemi   ▪
a většinovým společenským prostře-
dím, osobní zkušenost diskriminace 

Malá sociální mobilita ▪
kumulace problémů v rámci jedné  ▪
rodiny

Zvýšené riziko ohrožení sociálně  ▪
patologickými jevy 

Negativní stigmatizace ▪

CÍLE NAšICh AKtIVIt
Minimální 

zastavení zhoršování sociální situace  ▪
rodiny nebo propadu klienta na 
sociální dno

minimalizace rizik spojených se  ▪
životem v sociálně znevýhodňujícím 
prostředí 

Optimální 
zplnomocňování klienta k samostat- ▪
nému řešení problémů

zlepšení sociálních dovedností klienta ▪
zapojení do širších společenských  ▪
struktur

zlepšení životní úrovně klienta v dlou- ▪
hodobější perspektivě

POSKYtOVANÉ SLUŽBY
Terénní programy ▪
Sociálně aktivizační služby pro rodiny  ▪
s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro mládež ve  ▪
věku 15 – 26 let

Program podpory vzdělávání v rodi- ▪
nách 

kariérní poradenství ▪
klub matek ▪
Nízkoprahový předškolní klub pro  ▪
děti ve věku 3 – 7 let 

Další aktivity pobočky  ▪

Všechny služby jsou klientům posky-
továny bezplatně.
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TERéNNÍ  
PRoGRaMY

V Libereckém kraji od roku 2002 

Registrovaná služba podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Standardy kvality v souladu s právními 
normami ČR, EU a etickým kodexem 

sociálního pracovníka

Práce v přirozeném prostředí klienta

Terénní programy jsou terénní 
služby poskytované osobám, které se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci, 
osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem živo-
ta ohroženy. Podstatou a specifikem 
poskytování terénních programů je 
to, že „přicházejí“ za klientem do jeho 
přirozeného, resp. domácího prostředí.

Služba může být osobám poskytována 
anonymně. Služba je poskytována 
v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Služba je 
poskytovaná na základě standardů, 
v souladu s právními normami České 
republiky a evropské unie a etickým 
kodexem sociálních pracovníků 

České republiky. Poskytovaná služba 
respektuje jedinečnost, důstojnost 
a nezávislost klienta, jeho soukromí 
a právo vlastní volby. Je poskytována 
s důrazem na zplnomocňování klienta 
k samostatnému řešení problémů. 

NABÍDKA SLUŽBY 
Pomoc při prosazování práv a zájmů ▪
Sociálně-právní poradenství  ▪
a asistence

Pomoc s administrativními úkony,  ▪
dokumenty, získáváním informací

Doprovod při jednáních na úřadech ▪
Zprostředkování kontaktů s jinými  ▪
organizacemi a institucemi

Zprostředkování právního zastoupení ▪

Projekt iP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS -12/2009, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z evropského sociálního fondu 
a Státního rozpočtu ČR.
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Nácvik praktických dovedností ▪
Dluhové a finanční poradenství ▪

MEtODY PRÁCE
Rozhovor s klientem – partnerský  ▪
přístup, princip vzájemné rovnosti 
klienta a pracovníka, respektování 
jedinečnosti klienta, jeho soukromí  
a práva vlastní volby  

Práce v přirozeném prostředí   ▪
klienta – v domácnostech klientů, se 
snahou maximálně využít přirozené 
zdroje klienta (rodina, příbuzní apod.)

analýza situace klienta, rozklíčování  ▪
problémů do tematických okruhů – 
tzv. zakázek 

Doprovody na instituce, účast při  ▪
jednáních společně s klientem

Vyhledávání informací společně   ▪
s klientem

individuální plánování s klientem ▪
Pomoc s písemnostmi  ▪
Depistáž – vytipování vznikajících  ▪
sociálně vyloučených lokalit přímo 
v terénu

hLAVNÍ tÉMAtA tSP  
Finance - příjmy rodiny, dluhy,  ▪
exekuce   

Zaměstnání – zprostředkování  ▪
pracovních nabídek, pracovněprávní 
vztahy

bydlení - technický stav, ztráta byd- ▪
lení, povinnosti nájemců a pronají-
matelů

Rodina – sociálně-právní poradenství  ▪
a zprostředkování terapeutických 
služeb v oblasti mezilidských vztahů

Příklad intervence: Pan Jan přišel o práci a marně hledá novou. Nezvládá platit splátky úvěru, který si vzal, když práci měl. Terénní sociální 
pracovník nabízí asistenci v jednání se společností, která poskytla mladému muži úvěr, navrhuje možnost žádat o snížení splátek v důsled-
ku ztráty zaměstnání. Pomáhá se sepsáním životopisu. Nabízí seznam pracovních a personálních agentur, zprostředkovávajících pracovní 
příležitosti. Po pár týdnech spolupráce Jan pravidelně splácí minimální částku bance, brigádně pracuje a společně s terénním pracovníkem 
dále hledají stálé zaměstnání.
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SOCIÁLNĚ  
AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY 
PRO RODINY 

S DĚTMI

Od března 2009 v Liberci, od ledna 
2010 v Hrádku nad Nisou a České Lípě

Registrovaná služba podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 

Koordinace a management sociálních, 
pedagogických, psychologických  

a zdravotnických služeb k řešení nepří-
znivé sociální situace rodiny s dětmi 

Cíl: zlepšení sociálních dovedností 
jednotlivých členů rodiny, zvýšení 
kompetencí rodičů k výchově dětí  
a minimalizace dopadu sociálního 

vyloučení na život rodin

Posláním Sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi je předcházení soci-
álnímu vyloučení nebo snižování jeho 
míry. Obsahem služby je bezplatné 
poskytování pomoci, podpory a pora-
denství rodinám s dětmi, ve kterých je 
v důsledku nepříznivé životní situace, 
kterou nejsou schopni členové rodiny 
vlastními silami překonat, ohrožen vý-
voj dítěte a fungování rodiny. Služba je 
poskytována převážně terénní formou 
v přirozeném prostředí klientů, zejmé-
na v jejich domácnostech. Služba je 
poskytována v souladu s § 65 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě standardů služby a v souladu 

Projekt iP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS -12/2009, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z evropského sociálního fondu 
a Státního rozpočtu ČR.
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s právními normami České republiky, 
evropské unie a etickým kodexem 
sociálních pracovníků. Rodiny musí 
mít zájem svoji situaci aktivně řešit. 
Poskytovaná služba respektuje jedi-
nečnost klienta, jeho soukromí a právo 
vlastní volby. Je poskytována s důra-
zem na zplnomocňování klienta. 

NABÍDKA SLUŽBY
výchovné, vzdělávací a aktivizační  ▪
činnosti

nácvik rodičovských kompetencí - hospoda- ▪
ření a vedení domácnosti – např. pomoc při 
sestavování rozpočtu rodiny

podpora a nácvik sociálních kompetencí  ▪
v jednání na úřadech, školách, školských 
zařízeních

pomoc s listinami (sepisování žádostí apod.) ▪
nácvik a upevňování motorických, psychic- ▪
kých a sociálních schopností a dovedností 
dítěte

pomoc při vytváření podmínek pro smyslu- ▪
plné využití volného času a vzdělávání dětí 
v rodinách, pro přípravu dětí do školy 

zprostředkování kontaktu s většino- ▪
vým společenským prostředím

doprovod při jednání na úřadech  ▪
pomoc při hledání vhodného bydlení ▪
asistence při získávání zaměstnání ▪
zprostředkování kontaktů s dalšími instituce- ▪
mi a organizacemi

zprostředkování služeb a aktivit, které jsou  ▪
lokálně dostupné, ale klienti o nich nevědí

sociálně terapeutické činnosti ▪
pomoc při zachování nebo obnovení naruše- ▪
ných funkcí rodiny 

zvýšení sociálních kompetencí a sociální  ▪
mobility jednotlivých členů rodiny 

zvyšování kvality života všech členů rodiny,  ▪
posilování jejich vnitřních zdrojů

podpora členů rodiny k aktivnímu a samo- ▪
statnému řešení vlastních obtíží 

pomoc při uplatňování práv, opráv- ▪
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

pomoc při řešení konkrétních problémů sta- ▪
novených v rámci individuálního plánování 
spolupráce s klientem

zprostředkování právního poradenství  ▪

Příklad intervence: Matka 2 dětí samoživitelka potřebuje získat stabilní příjem na zajištění existence svojí rodiny. Pobírá pouze rodičovský 
příspěvek, bývalý manžel jí nepřispívá na výživu dětí. Dluží nájemné za 2 měsíce a bojí se vystěhování. Terénní sociální pracovník nabízí 
dlouhodobější spolupráci. Doprovází klientku na úřad s cílem vyřídit příspěvek na bydlení, pomáhá se sepsáním a podáním návrhu k soudu 
na určení výživného pro dítě. Po získání příspěvku na bydlení a vymáhání výživného od otce dětí se spolupráce zaměří na nový cíl - umístění 
mladšího dítěte do MŠ, zařazení matky do rekvalifikačního kursu a následné hledání vhodného zaměstnání.
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NÍZKOPRAHOVé 
ZAŘÍZENÍ  

PRO MLÁDEŽ  
ve věku 15 – 26 let

Realizace od dubna 2010 v Liberci

Registrovaná služba podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Určeno dospívajícím klientům pro 
řešení obtížných životních situací

Nabídka smysluplného trávení volného 
času – přednášky, workshopy, výlety

Služba je poskytována anonymně

Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež poskytují v rámci projektu 
ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ve věku od 15 do 26 let 
ohroženým společensky nežádoucími 
jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením nebo 
snížením sociálních a zdravotních 
rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat 
ve společenském prostředí a vytvářet 
podmínky k řešení nepříznivé životní 
situace. Služba může být poskytována 
anonymně. Služba je poskytována 
v souladu s § 62 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách a dle stan-
dardů služby.

Projekt iP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS -12/2009, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z evropského sociálního fondu 
a Státního rozpočtu ČR.
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Služby jsou poskytovány ve shodě  
s uzavřenou dohodou o poskytování 
sociálních služeb a ve shodě s indivi-
duálním plánem, který je připravován 
společně s klientem a obsahuje jím de-
finované cíle a jím schválené způsoby 
jejich dosažení.  

NABÍDKA SLUŽBY 
výchovné, vzdělávací a aktivizační  ▪
činnosti

poradenství v oblasti vztahů, práce, financí,  ▪
vzdělávání, problémů se závislostmi 

zajištění podmínek pro společensky přijatel- ▪
né volnočasové aktivity

pracovně výchovná činnost s mládeží ▪
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání ▪

zprostředkování kontaktu se spole- ▪
čenským prostředím

pomoc s uskutečněním vlastních nápadů  ▪
(např. založit kapelu, uspořádat vystoupení, 
vést zájmový kroužek)

pořádání přednášek, workshopů, výletů ▪
pomoc při jednání se školou, úřady  ▪
možnost bezplatně využít připojení na  ▪
internet, zahrát si společenské hry, přečíst 
časopisy

sociálně terapeutické činnosti ▪
pomoc při uplatňování práv, opráv- ▪
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

pomoc při vyřizování běžných záležitostí ▪
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu  ▪
s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování  

Příklad intervence: 16ti letá Zuzana přichází do nízkoprahového klubu, chce jen posedět s kamarády, venku se nudí. Baví jí hip-hop  
a facebook. Před rokem skončila základní školu, od té doby je doma - na střední škole vydržela jen měsíc, prý si nerozuměla s třídní učitel-
kou. Kontaktní pracovník klubu nabízí bezpečný prostor pro volné chvíle a svoji pozornost k řešení Zuzčiných problémů. Po měsíci vzájem-
ného oťukávání v klubu přichází Zuzana s nápadem vést hip-hopový kroužek pro kamarády. Po půl roce společně s pracovníkem hledají 
studijní obor, který by Zuzaně lépe vyhovoval a společně vyplňují přihlášku. Zuzana nastupuje na střední školu. Pracovník dále nabízí pomoc 
a podporu k překonávání možných potíží, které se ve škole vyskytnou.
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PRoGRaM  
PoDPoRY 

VZDĚLÁVÁNÍ 
V RODINÁCH

Realizace od r. 2006 v Libereckém 
kraji 

Akreditovaný dobrovolnický program

Pravidelné a dlouhodobé individuál-
ní bezplatné doučování realizované 

studenty SŠ a VŠ přímo v klientských 
rodinách za přítomnosti rodičů do-

učovaných dětí – zapojení rodičů do 
procesu vzdělávání dětí 

Pravidelné vzdělávání a supervize 
dobrovolníků a metodická podpora 

v jejich práci 

Posláním služby je zmírnit dopady 
sociálního vyloučení na dítě v oblasti 
vzdělávání. Cílem služby je podpořit 
schopnosti a dovednosti dětí, motivo-
vat je k udržení se na běžné základní 
škole a zapojit rodiče do domácí 
přípravy dítěte na vyučování.  
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hLAVNÍ CÍLE PROgRAMU 
Přirozená pedagogizace rodinného  ▪
prostředí, ve kterém dítě vyrůstá

Minimalizace bariér ve vzdělávání  ▪
plynoucích z nevyhovujícího domá-
cího zázemí a nedostatečné podpory 
dětí ke vzdělávání ze strany rodičů

Zlepšení školního prospěchu dítěte  ▪
Prevence zbytečného přeřazení dítěte  ▪
na ZŠ praktickou

Prevence předčasného ukončení  ▪
školní docházky dítěte

Posilování vědomí hodnoty vzdělání  ▪
v rodinách 

Spolupráce se školami – zlepšení  ▪
komunikace rodičů a školy

Příklad intervence: Učitelka 2.třídy ZŠ telefonuje koordinátorce podpory vzdělávání. Má ve třídě velmi slabého žáka Davida, snažila se mno-
hokrát kontaktovat rodiče, ale jde to jen těžce. Na poslední schůzce s matkou otevřeně mluvila o podpoře vzdělávání v rodinách, tuto službu 
by matka Davida uvítala. Koordinátorka podpory vzdělávání navštíví rodinu a představuje pravidla služby- např. nezbytnost přítomnosti rodiče 
u společného učení s dítětem. Všichni se následně společně sejdou s třídní učitelkou kvůli vyjasnění vzdělávacích potřeb Davida. Proškolený 
dobrovolník dochází za Davidem domů pravidelně jednou týdně. Přes malé úkoly pro Davida a rozhovory s matkou se rodina postupně učí 
pravidelně do školy připravovat. Velkou radostí jsou pro Davida výlety, vzdělávací akce a zábavné činnosti, kterých se může účastnit spolu 
s ostatními doučovanými dětmi. Matka občas zajde do školy, aby zjistila, jak se Davidovi ve škole daří a jestli čas strávený nad knížkami má 
smysl. David činí postupné pokroky a jeho vztah ke škole a učení se zlepšil.
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KARIéRNÍ  
PORADENSTVÍ

Posláním služby je zvyšování možností 
žáků, studentů a absolventů základních 
a středních škol uplatnit se na trhu 
práce prostřednictvím jejich motivace 
k dalšímu studiu. 

CÍLOVÁ SKUPINA
Žáci 8. a 9. tříd základních škol ▪
Studenti středních škol a středních  ▪
odborných učilišť

Skupiny dětí školských a mimoškol- ▪
ských zařízení (ve věkové kategorii 
od 13 let)

OBSAh SLUŽBY
Práce s mladistvými – motivace   ▪
k dalšímu vzdělávání

individuální poradenství pro žáky a absol- ▪
venty při volbě dalšího vzdělávání a při volbě 
povolání 

Skupinová práce se žáky základních škol  ▪
a studenty středních škol – semináře na 

školách, v institucích, jobkluby

Dílny – ukázkové workshopy výuč- ▪
ních a studijních oborů 

Face to face – prezentace atraktivních  ▪
oborů s profesionály, ukázky z praxe

Dny otevřených dveří – návštěvy  ▪
firem a podniků 

Zprostředkování nabídek dalšího  ▪
vzdělávání nebo legálního zaměstnání
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Příklad intervence: Marek (13) se s kariérní poradkyní poprvé setkává ve škole, když s celou třídou hrají „hru na život“. Nikdy ho škola 
nebavila, ale toto je něco jiného. Při hře mají děti možnost si zkusit různé strategie hospodaření s penězi, vybrat si atraktivní studijní obor, 
zažít pocit, jaké je to prohrát na automatech během chvilky všechny vydělané peníze z brigády. Po vyhodnocení průběhu hry nabízí kariérní 
poradkyně osobní konzultaci s každým zájemcem, který potřebuje pomoci s přípravou na střední školu. Za Markem a jeho rodiči dochází 
kariérní poradkyně domů, vysvětluje rodičům, v čem je Marek dobrý, kde by se mohl profesně uplatnit. Po roce intenzivní práce a doučování 
v matematice Marek studuje učební obor truhlář.

Tvorba sítě zaměstnavatelů a vzdělá- ▪
vacích institucí v regionu působnosti

asistence při výkonu zaměstnání,  ▪
vyjednávání se zaměstnavateli 

Podpora klienta při zvyšování kvali- ▪
fikace

Trénink praktických dovedností   ▪
a vystupováním při pohovorech

Mapování nabídek na trhu práce,  ▪
vyhledávání pracovních míst

NABÍDKA PRO šKOLY  
A JINÉ INStItUCE

interaktivní workshop C´est la vie 
– workshop je tematicky zaměřen 
na posílení sociálních kompetencí 
v oblastech vzdělávání, zaměstnání, 
bydlení, komunikace s úřady, trávení 
volného času. Dětem nabízí možnost 
se praktickým nácvikem zorientovat 
v systému úřadů, různých typů smluv, 
vyzkoušet si pohovor u zaměstnavatele 
či u přijímacího řízení, naučit se psát 
životopis apod. Nenásilnou formou je 
tak zjišťována úroveň kompetencí  
a znalostí dětí, které by bylo vhodné 
dále rozvinout a osvojit.

Online projekt šikmá plocha – work-
shop probíhá prostřednictvím absol-
vování tematických lekcí, následuje 
zhodnocení a debata. Lekce jsou 
rozděleny do čtyř oblastí – bydlení, 
práce, vzdělávání, finance. Střídají 
se různé formy: videonahrávka, kvíz, 
prezentace. Lekce představují události 
z reálného života, kdy se člověk může 
dostat na „šikmou plochu“, ani neví 
jak – opožděná splátka dluhu, práce 
načerno, kdy nedostane plat a pod. 
Žák absolvuje praktický nácvik běž-
ných situací, které v životě nastávají.
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PC strategická hra ghettOut – součástí 
je samostatná hra každého účastníka 
po dobu stanoveného času. Následuje 
vyhodnocení úspěšnosti ve hře, deba-
ta. Hra simuluje sociální realitu života 
na okraji společnosti. Stěžejním mo-
mentem je rozhodování mezi legálními 
a nelegálními činnostmi. Hráči každým 
krokem ovlivňují, jakým směrem se 
bude hra ubírat. Hráč se dostane do 
simulované situace obyvatel sociálně 
vyloučené lokality. Jeho úkolem je 
vymanit se z tohoto prostředí, získat 
práci, peníze, lepší byt. Cílem work-
shopu je ovlivnit účastníky tak, aby 
byli v budoucnu schopni na základě 

předaných informací předcházet situ-
acím, které by mohly zapříčinit jejich 
sociální propad. 
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NÍZKOPRAHOVÝ  
PŘEDŠKOLNÍ  

KLUB PRO DĚTI od 
3 do 7 let

Realizace od června 2010 v Liberci

Určen pro děti ve věku od 3 do 7 let

Cílem příprava dětí ke školnímu, pří-
padně předškolnímu vzdělávání

Náplní programu klubu jsou aktivity 
podporující rozvoj komunikačních, 

motorických a sociálních dovedností 
dítěte, klíčových pro jeho úspěšný 

vstup na základní školu 

Využití speciálně pedagogické metody 
Grunnlaget pro práci s dětmi se speci-

álními vzdělávacími potřebami

Motivační a edukativní hry, pohybové 
aktivity, tanec, zpěv, výtvarné činnosti, 

poznávací výlety 

Příklad intervence: Paní Julie slyšela o nízkoprahovém předškolním klubu od sousedky na ubytovně. Přichází ze zvědavosti se 4-letou dce-
rou Jankou. Jance se zamlouvají hry a knížky, které doma nemá a tak postupně překonává svoji prvotní nesmělost a zapojuje se mezi ostatní 
děti. Baví ji společné cvičení a čtení pohádek, pracovnice klubu brzy objevuje její talent - zpívání. Janka se po několika měsících v klubu nau-
čila dělit  o hračky, poděkovat, když něco dostane a bez mámy už vydrží i celé dopoledne. Paní Julie je hrdá na svoje dítě a více dceru chválí. 
Janka se už těší na opravdovou školku, kam bude chodit každý den. 
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KLUB MATEK Realizace od června 2010 v Liberci

Cílem aktivit je podpora a motivace 
matek (případně jiné klíčové osoby 
v rodině) ke vzdělávání dětí v před-

školním věku 

Doplnění vzdělávacích, motivačních a 
sociálně pedagogických aktivit před-

školního klubu pro děti 

Individuální i skupinová práce s mat-
kami – nabídka pomoci s řešením 

osobních záležitostí, rodinných vztahů 
a celkové sociální situace rodiny 

Realizace setkání, workshopů a debat 
s odborníky z oblasti vzdělávání a 

výchovy dětí, pediatrie, zdravovědy, 
psychohygieny, vztahů v rodině 

 

Příklad intervence: Paní Julie zůstává v klubu matek, zatímco si její dcera hraje s ostatními dětmi. Nejprve při kávě jen poslouchá a sezna-
muje se s ostatními rodiči, s pracovnicí klubu a nabídkou klubových aktivit. Po čase se zúčastňuje pravidelného programu: besed o zdravé 
výživě dětí, o tom jak zvládat dětský vztek nebo jak si poradit s dluhy. V létě se účastní klubového tábora a má na starosti vaření pro všechny. 
Ví, na jakou sociální službu se může obrátit v případě potíží, získala novou energii, motivaci i praktické vědomosti a dovednosti, které uplatní 
nejen při výchově dětí. 
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 PoDPoRa  
SPOLUPRÁCE  

A TZV. SÍťOVÁNÍ 
ORGANIZACÍ 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

Pořádání pracovních skupin expertů 
v oblasti vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním v Liberci, Hrádku nad 

Nisou, Frýdlantu a České Lípě
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JEDEN SVĚT 
mezinárodní festival 

dokumentárních filmů  
o lidských právech

 
 

 
KONtAKt:

e-mail: jedensvet.liberec@gmail.com 
www.jedensvet.cz/liberec

Regionální verze mezinárodního festi-
valu dokumentárních filmů o lidských 
právech JEDEN SVĚt se v Liberci 
uskutečnila již po osmé v řadě. 
Poslední dva ročníky byly realizovány 
přímo pod hlavičkou místní pobočky 
organizace Člověk v tísni. Festival 
Jeden svět je se svým zaměřením 
největší v evropě a jedním z největších 
na světě.

JEDEN SVĚt LIBEREC V ROCE 2011
Na  ▪ 9 projekčních místech probíhaly 
speciální dopolední projekce pro 
školy a odpolední a večerní projekce 
pro veřejnost

Celkem  ▪ 32 projekcí pro veřejnost 
s následnými 30 debatami s pozva-
nými hosty navštívilo dohromady 
965 návštěvníků
školních projekcí bylo 27 ▪   
a shlédlo je dohromady 1088 diváků  
z 11 základních a 8 středních škol  
z Liberce a okolí
Zhruba  ▪ 1500 lidí pak navštívilo 
samostatné doprovodné výstavy 
v krajské vědecké knihovně a v bu-
dově Nového magistrátu

Další stovky libereckých občanů  ▪
 i návštěvníků města navštívily 
happening Jednoho světa na náměstí 
Dr. e. beneše spojený s unikátní 
jednodenní výstavou 1000 families
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Nová projekční místa v  ▪ klubu Vlak na 
vysokoškolských kolejích v Harcově 
a v nízkoprahovém klubu pro mládež 
Zakopanej pes při o. s. Maják.

DOPROVODNÉ AKCE fEStIVALU 
JEDEN SVĚt 2011 V LIBERCI

slavnostní zahájení ▪  v krajské 
vědecké knihovně v Liberci za účasti 
čestného hosta, senátora Jaromíra 
Štětiny a dalších významných hostů

benefiční prodejní výstava děl žáků  ▪
regionálních uměleckých škol, 
pořádaná občanským sdružením 
anaon, společně s výstavou obrazů 
dětí z dětských domovů občanského 
sdružení Letní dům s názvem „Cesta 
barev aneb 121 dní v obrazech“

happening na náměstí   ▪
Dr. E. Beneše – projekce krátkých 
filmových spotů s tematikou lidských 
práv a ekologie, hudební vystoupení, 
prodej výrobků regionálních chráně-
ných dílen, výchovné hry pro děti 
i dospělé, informační stánky společ-
nosti Člověk v tísni a společnosti pro 
Fair Trade, výstava velkoformátových 
fotografií „1000 families“

panelová diskuse na téma „Svo- ▪
boda a lidská práva – univerzální 
hodnoty“ v Respekt kavárně knihku-
pectví Fryč

„Namaluj mi beránka“ ▪  – benefiční 
divadelní představení Létajícího diva-
dla na kolečkách občanského sdruže-
ní S(c)hody v divadle F.X.Šaldy

„Umlčené hlasy“ ▪  – výstava přibližu-
jící osudy perzekvovaných a zavraž-
děných ruských novinářů – výstavu 
zahájil koncert Vokálního oktetu 
Čeňka Svobody

doprovodné koncerty ▪  skupin PaaPaa, 
Plankton, Rick-sha a kohout plaší 
smrt

„Adaptace na nepřízně osudu“ ▪  – 
výstava fotografií dokumentujících 
vliv globálního oteplování na země 
třetího světa

po celou dobu festivalu byly v pro- ▪
jekčních místech prodejní stánky 
s výrobky regionálních chráněných 
dílen a chráněné dílny NAMA (Na-
mibie)
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DALŠÍ AKTIVITY 
POBOČKY

Účast na pracovních skupinách  
komunitního plánování  

Volnočasové aktivity pro děti

Besedy a přednášky

Výstavy, koncerty

Výzkumné aktivity 

Mediální a informační kampaně

Protidluhová kampaň 
(www.spotrebitelskyudel.cz)

Simulační hry
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KONTAKTY PROgRAMY SOCIÁLNÍ INtEgRACE 
pobočka Liberec

Sídlo pobočky

Jablonecká 8/31 
460 05 Liberec V

Tel.: +420 485 104 446

Nízkoprahový klub pro mládež,  
Nízkoprahový předškolní klub  
a Klub matek

Pionýrů 976/15 
460 06 Liberec-Rochlice

Pracoviště Česká Lípa

Paní Zdislavy 418 
470 01 Česká Lípa

 

 
 
www.clovekvtisni.cz/liberec

www.integracniprogramy.cz

www.varianty.cz

www.kappo.cz



Člověk v tísni, o. p. s.
pobočka Liberec

2011

Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen z projektu IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00023 
dle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS -12/2009, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  

z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.


