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Služby sociální prevence na
z individuálního projektu – IP 1

Liberecku

v roce

2010

financované

Lidé ohrožení sociálním vyloučením mají možnost využít služeb, které jsou jim ve spádovém
území Liberecka dostupné a pomohou jim řešit jejich těžkou životní situaci a postupně jim
umožní návrat na trh práce a jejich zapojení do ekonomického a sociálního života.
Podpořených osob v rámci projektu by mělo být více jak dva tisíce v rámci celého
Libereckého kraje, celková částka po dobu trvání realizace projektu činí 225 milionů korun.
Pro oblast Liberecka byli vybráni po výběrových řízeních níže uvedení poskytovatelé služeb
sociální prevence. Objem finančních prostředků pro tyto služby z projektu je 82 982 414,-Kč.
Objem finančních prostředků pro služby s celokrajskou působností je 21 154 950,-Kč.
Návrat o.p.s.,
Robert Prade , tel.: 485 103 141,
– azylový dům pro osoby bez přístřeší
Oblastní charita Liberec Ing. Marie Jandíková,
reditelochl@volny.cz
– azylový dům pro matky s dětmi

speramus.lbc@volny.cz
tel.: 485 172 564

Naděje, o.s., Jan Vaněček, tel: 483356220, jan.vanecek@nadeje.cz
– azylový dům a nízkoprahové denní centrum,
– terénní programy pro osoby bez přístřeší
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.
Mgr. Ivo Brát, tel.: 482750890, ivo.brat@cipslk.cz
– intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Středisko rané péče SPRP Liberec, Bc. Lucie Hejralová,
liberec@ranapece.cz
– podpora rodiny se zdravotně postiženým dítětem do 7 let

tel: 489109564,

Občanské sdružení D.R.A.K Bc. Jindřiška Máchová, tel:485102668,
machova@sdruzenidrak.org
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v krizové sociální situaci, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat
Člověk v tísni, o.p.s. Mgr. Barbora Šolková, tel: 777 629 264,
barbora.solkova@clovekvtisni.cz
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
– terénní programy
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Liberecké romské sdružení, o.s. Bc. Miroslav Kotlár,
- terénní programy
- domy na půl cesty pro mladé od 18 do 26 let.

tel: 485107003,

POCHODEŇ, občanské sdružení pro pomoc zdravot.postiženým,
tel: 482424546, pochoden.silerova@seznam.cz
– sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením

lrs@lrs.cz

Jiřina Šilerová,

Domov pro mentálně postižené v Liberci Harcově, o.p.s.
Bc. Vladimíra Řáhová,
tel: 482 750 084, domov-harcov@volny.cz
– sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením
FOKUS Liberec občanské sdružení, Růžena Bergmanová, tel.:485 163 440,
r.bergmanova@fokuslbc.eu
– sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením
– podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Advaita, o.s.
MUDr. David Adameček,
– podpora samostatného bydlení pro osoby

tel: 485 146 988, adamecek@advaitaliberec.cz

Tyfloservis, o.p.s.
Bc. Jitka Fajmonová, tel: 485 109 990, liberec@tyfloservis.cz
– sociální rehabilitace k dosažení samostatnosti a soběstačnosti pro zrakově postižené
Rytmus Liberec, o.p.s.,
Ing. Antonia Dechťarová, 485100626, liberec@rytmus.org
– sociální rehabilitace k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se
zdravotním postižením
Cílem poskytování těchto služeb je napomoci ohroženým skupinám se plně zapojit
do ekonomického, sociálního a kulturního života.
Zájemci o služby mohou dostat konkrétní informace přímo u poskytovatelů sociálních služeb.
Další informace o projektu najdete na stránkách Libereckého kraje: www.ip1.kraj-lbc.cz
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