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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Liberecký 
kraj představuje unikátní informačně-popisnou „mozaiku“, ve které si autorský tým klade za cíl předložit co 
„nejširší obraz“ existujících možností a příležitostí, a to napříč různými segmenty – školství, sociální služby či 
zaměstnávání. Dané oblasti se navíc často vzájemně překrývají, doplňují či na sebe navazují. Získat a zpracovat 
takto obsáhlou část by nebylo možné bez spolupráce s mnoha kolegy – odborníky, kteří v daném kraji působí 
ve výše uvedených oblastech. Na základě jejich znalostí místních reálií se tak podařilo vytvořit soubor vybra-
ných významných dat o organizacích, které se v daném kraji podílejí na vzdělávání, sociální podpoře či zaměst-
nanosti cílové skupiny žáků se SVP.

I přesto, že se jedná o analýzu pouze jednoho z krajů ČR, již na první pohled je patrné, že předkládaný 
rozsah je velký. Důvod je zcela prostý – v maximální možné míře a na jednom místě zprostředkovat dotče-
ným osobám (ať už se jedná o výchovné či kariérové poradce, třídní učitele, vedení školy, rodiče, samotné 
žáky a další zainteresované osoby v době ukončování školní docházky žáka se SVP) právě takové informace 
a možnosti, které mohou napomoci těmto jedincům udržet si adekvátní kvalitu života nejen v průběhu školní 
docházky, ale zejména po jejím ukončení. 

Předkládaný text navazuje nejen na obecnou část Rukověti kariérového poradce žáků se SVP – individuální 
plánování a tranzitní program, ale také na další výstupy projektu Systémová podpora kariérového poraden-
ství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, jehož realizátorem je Ústav speciálněpedagogických studií 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam výstupů včetně jejich krátké anotace a případ-
ného odkazu ke stažení naleznete na konci publikace v části Závěr.

V první části textu jsou velmi krátce představeny základní údaje o Libereckém kraji. 
Druhá část je věnována přehledu školských institucí, které vzdělávají či poskytují výchovně-vzdělávací 

a poradenskou podporu žákům se SVP. Čtenář zde nalezne přehled všech škol regionálního školství v kraji, 
základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením, všech základních a středních škol zřízených podle 
§ 16 odst. 9, praktických škol, učebních oborů kategorie E a dalších vzdělávacích oborů těch středních škol, 
které zároveň zřizuji praktické školy či učební obory kategorie E. Následují školské poradenské služby v kraji. 
Konkrétní počty žáků základních škol v kraji, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 4. a 5. stupně, a další 
informace geoinformačně-datové povahy naleznou zájemci v publikačním výstupu Analýza uplatnitelnosti ab-
solventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích. 

Třetí kapitola popisuje oblast sociálních služeb, s akcentem na služby zaměřené na osoby se zdravotním po-
stižením. Jsou zde představeny a blíže charakterizovány sociální služby zaměřené na nácvik potřebných doved-
ností směřujících k dosažení co největší samostatnosti, soběstačnosti či zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince – sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace či sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
ZP (dále jen sociálně aktivizační služby). Dále pak sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu ZP a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – zde jsou představeny sociální služby po-
skytující podporu jak terénního (např. služby osobní asistence, odlehčovací služby), tak ambulantního (denní 
stacionáře, centra denních služeb) či pobytového typu (domovy pro osoby se ZP, chráněná bydlení aj.). V závěru 
kapitoly nabízíme přehled dalších sociálních služeb, které v kraji existují, avšak dle našeho zjištění nejsou určené 
(nabízené) pro naši cílovou skupinu.

Čtvrtá kapitola uvádí základní fakta o pracovních příležitostech a dalších možnostech podpory osobám se 
ZP v kraji. Ať už se jedná o možnosti, které nabízí krajská pobočka či jednotlivá kontaktní pracoviště ÚP a in-
formační a poradenská střediska ÚP v kraji, o seznam a bližší popis dohledaných sociálních podniků v kraji, 
či o seznam místních akčních skupin nebo aktivit hospodářské komory. Tuto kapitolu pak uzavírá ilustrativní 
příklad a popis vybraných firem poskytujících náhradní plnění a přehled největších zaměstnavatelů v kraji.

V poslední kapitole se představují vybrané a do projektu zapojené partnerské či spolupracující školy. Ty 
rovněž sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absol-
ventů. Každá škola přikládá vybrané příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. 
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V závěru kapitoly pak kolegyně a kolegové z těchto škol uvádějí seznam jimi doporučených zaměstnavatelů, se 
kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkušenost. 

Poznámky

Autoři jsou si vědomi faktu, že i přes využití všech dostupných zdrojů (databáze, kontaktování vybraných sub-
jetů apod.) nemusí být přehled níže uvedených a vybraných oblastí (školství, sociální služby, zaměstnanost aj.) 
zcela úplný a že některé informace nemusí být a logicky ani nemohou být trvale platné. Data zde uvedená jsou 
aktuální k lednu 2022.

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Zuzana Raková

Zvláštní poděkování: 

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. (ředitel Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR), 
Mgr. Viktor Najmon (generální ředitel ÚP ČR), Ing. Jan Buba, MPA (vedoucí Oddělení zprostředkování a po-
radenství ÚP ČR) a MgA. Milena Průžková (vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD ÚP ČR), Ing. Karel Rych-
tář (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR), Mgr.  Gabriela Kurková (sociální podniky MPSV), 
PhDr. Ing. Petra Francová (ředitel P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.), Ing. Markéta Nešporová (metodička inklu-
zivního vzdělávání, oddělení regionální centrum střed, odbor pro sociální začleňování, MMR ČR)
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1 Základní charakteristika kraje

 
Liberecký kraj má rozlohu 3 163,40 km² a je v pořadí až na 13. místě podle velikosti krajů v ČR. Má 442 476 
obyvatel, a je tedy 13. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 135 obyvatel na km², což znamená 
průměrné zalidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Libereckém kraji je Kotel (1 435 m. n. m.). Kraj má 
4 okresy a 215 obcí. Sousedními kraji jsou: Středočeský kraj, Královéhradecký kraj a Ústecký kraj. Krajským 
městem je Liberec, který leží ve střední části kraje. Liberecký kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji –
PPP

Systém školských poradenských služeb v kraji – 
SPC
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2 Školy a třídy zřízené pro vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením v kraji (s důrazem na vzdělávání žáků s těžkým 
postižením)

Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie H, L, M v kraji – 
učební obory a střední školy s maturitou

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie E v kraji – 
učební obory

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie C v kraji – 
 praktické školy

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Zpět na obsah
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2.1 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením prošlo v poslední dekádě zásadními změnami. 
Byl zrušen typ školy „základní škola praktická“ a zároveň došlo ke zrušení kurikula vzdělávání této skupiny 

žáků známé pod pojmem „Příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP“.
Žáci s lehkým mentálním postižením aktuálně procházejí důslednou diagnostikou, jejímž cílem je zařadit 

do této skupiny žáků opravdu jen žáky s LMP. Jsou nadále vzděláváni v základních školách. Zrušení „přílohy“ 
bylo vyřešeno zařazením dalšího stupně výstupů, ke kterým má vzdělávání směřovat: k tzv. minimální úrovni 
očekávaných výstupů. Zároveň došlo ke sjednocení učebních plánů (skladbě předmětů včetně jejich hodinové 
dotace) u žáků s LMP a žáků intaktních. 

Žáci s LMP jsou aktuálně vzděláváni: 
• Formou individuální integrace v běžných třídách běžných základních škol (jejich seznam není součástí 

tohoto dokumentu).
• V samostatně zřízených třídách (podle § 16 odst. 9) pro žáky s LMP v tzv. běžných základních školách.
• V základních školách, které mají všechny třídy zřízené pro žáky s  LMP (dříve základních školách 

praktických).

Přehled výše uvedených samostatně zřízených tříd a škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na 
název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p. o. 21
Základní škola ALVALÍDA, s.r.o. 22
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, p. o. 23
Základní škola a mateřská škola logopedická,Liberec, p. o. 24
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, p. o. 25
Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, p. o. 26
Základní škola a Mateřská škola,Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, p. o. 27
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, p. o. 28
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, p. o. 29
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, p. o. 30
Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. 31
Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, p. o. 32
Základní škola Turnov, Zborovská 519, p. o. 33
Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, p. o. 34
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, p. o. 35
Základní škola praktická a speciální Semily, p. o. 36
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, p. o. 37
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Základní škola speciální je určena pro vzdělávání žáků se středním a  těžkým mentálním postižením 
a s kombinací postižení, z nichž jedno je středně těžké nebo těžké postižení mentální. 

Má svůj vlastní vzdělávací program. Ten má dvě části. Část 1 je určena pro vzdělávání žáků se středně 
těžkým mentálním postižením, část 2 pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. 

Třídy základní školy speciální jsou zpravidla součástí sloučených škol zřízených pro žáky se zdravotním 
postižením, může si je však zřídit také tzv. běžná základní škola.

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku 
s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p. o. 21
Základní škola ALVALÍDA, s.r.o. 22
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, p. o. 23
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, p. o. 25
Základní škola speciální, Frýdlant,okres Liberec, p. o. 26
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, p. o. 28
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, p. o. 29
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, p. o. 30
Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. 31
Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, p. o. 32
Základní škola Turnov, Zborovská 519, p. o. 33
Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, p. o. 34
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, p. o. 35
Základní škola praktická a speciální Semily, p. o. 36
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, p. o. 37
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p. o. 38
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2.3 Praktické školy

Praktické školy jsou primárně určené ke vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 
autismem a s kombinovaným postižením, které ve své závažnosti znemožňuje jejich nositelům vzdělávání na 
jiném druhu škol.

Cílem vzdělávání je připravit absolventa na zvládání jednoduchých pracovních činností, které mu umožní 
zapojení do světa práce – na otevřeném či chráněném trhu práce. Řadě absolventů však míra jejich postižení 
uplatnění na trhu práce neumožní – pro ty je praktická škola příležitostí ke střednímu vzdělání s cílem naučit 
je takovým dovednostem, které by zabezpečily odpovídající kvalitu života. 

V našem školském systému je praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. 

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku  
s informacemi o této škole. 
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 Praktické školy

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p. o. 39
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, p. o. 40
Střední škola hospodářská a lesnická, p. o. 41
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2.4 Učební obory kategorie E

Jedná se o učební obory, u kterých náročnost jejich kurikula odpovídá možnostem žáků s LMP a těm, kteří 
mají jen velmi nízké aspirace na další vzdělávání.

Jedná se o zpravidla tříleté učební obory zakončené učňovskými zkouškami (s výučním listem s označením 
„… práce“: např. kuchařské práce). Na rozdíl od učebních oborů kategorie H (určených pro žáky intaktní) 
je poněkud redukován obsah teoretické části vzdělávání (žáci například nemají v učebním plánu cizí jazyk, 
náročnost obsahu teoretické části vzdělávání navazuje na minimální úroveň očekávaných výstupů RVP ZŠ). 
Praktická část výuky je v plném rozsahu jako u oborů kategorie H. 

Vzdělávání žáků v učebním oboru kategorie E může mít dvě podoby: 
1. samostatně zřízená třída podle § 16 odst. 9 – určeno pro žáky s LMP, ve třídě je max. 14 žáků.
2. „běžná“ třída pro žáky učebního oboru kategorie E: pro žáky s nízkou aspirací: počet žáků odpovídá běžné 
třídě.

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy pro učební obory kategorie E 
v kraji bez ohledu na jejich organizační formu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi 
o této škole. 
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 Učební obory kategorie E

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p. o. 39
Střední škola hospodářská a lesnická, p. o. 41
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p. o. 42
Střední škola v Semilech 43
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, p. o. 44
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o. 45
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2.5 Střední školy H, L, M

Žáci se zdravotním postižením (bez mentálního postižení) jsou přirozeně žáky i dalších středních škol. 
I když jejich naprostá většina v  době středoškolské přípravy navštěvuje běžné střední školy se svými 

intaktními spolužáky, v kraji jsou zřízeny i střední školy samostatně zřízené (podle § 16 odst. 9) pro žáky se ZP.

Jedná se o školy:
• Kategorie H – běžné učební obory s výučním listem (např. kuchař) 
• Kategorie L – střední školy ukončené výučním listem a maturitní zkouškou (např. vlasová kosmetika)
• Kategorie M – střední školy ukončené maturitní zkouškou (např. střední zdravotnická škola)

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy středních škol kategorie H, L 
a M. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Střední školy H, L, M

Střední škola hospodářská a lesnická, p. o. 41
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, A. Staška 213, p. o. 42
Střední škola v Semilech 43
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, p. o. 44
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o. 45
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

Klienty SPC jsou zejména žáci s  mentálním, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, narušenou 
komunikační schopností, poruchami autistického spektra a žáci s vícečetným postižením. Podpora SPC provází 
klienty zpravidla po celou či podstatnou dobu školní docházky.

Klienty PPP jsou žáci s poruchami učení a chování, žáci se znevýhodněným či odlišným sociokulturním 
zázemím (sem patří i stále více početnější skupiny žáků s odlišným mateřským jazykem) a žáci s nadáním. 
I tito klienti jsou zpravidla v dlouhodobé péči PPP. Poradny však tradičně řeší i aktuální (jednorázové) zakázky 
svých klientů – např. šetření školní zralosti či kariérové poradenství u intaktní populace ve školním věku. 

Trochu stranou stojí další velmi důležitá poradenská služba ve školství: střediska výchovné péče. Jejich 
klienty jsou žáci se (závažnými) poruchami chování a  na rozdíl od předcházejících poradenských služeb 
poskytují i pobytovou (zpravidla tříměsíční) formu poradenské podpory. 

Seznam ŠPZ a středisek výchovné péče je uveden v následujícím přehledu. Kliknutím na název poraden-
ské služby si otevřete stránku s informacemi o této organizaci.

2.6 Školská poradenská zařízení
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec 46
Detašované pracoviště PPP pracoviště pro Frýdlantsko 46

Pedagogicko-psychologická poradna Semily 47
Detašované pracoviště PPP pracoviště Turnov 47
Detašované pracoviště PPP pracoviště Jilemnice 48

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec Nad Nisou 49
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, p. o. 50

Detašované pracoviště PPP pracoviště Nový Bor 50
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC pro TP a PAS Liberec 51
SPC logopedické a surdopedické 52

Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC 53
SPC pro ZP 54
SPC pro MP a kombinované vady Jablonec nad Nisou 55

Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC 56
SPC Semily (pracoviště Turnov a Česká Lípa) 57

Detašované pracoviště Pracoviště Česká Lípa 58
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 920/7, p. o.

Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

RED-IZO 600023427 KONTAKT ŠKOLA

IZO 82848 778 474 900, 778 474 942
zsprotp@centrum.czIČO 46749799

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

777 129 044
stastny.zsms@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Vít Šťastný

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Liberec

Spojení do místa školy autobusem Dopravní hřiště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
družina, jídelna, SPC, kroužky pro ZŠ (florbal, 
flétna, kutilové, taneční...), kroužky pro ZŠ 
speciální (vaření)

WEB www.zsprotp-liberec.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola ALVALÍDA, s.r.o.

Hanychovská 743/3, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

RED-IZO 600023451 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108030687 910 080 446
alvalida@seznam.czIČO 25023519

ZŘIZOVATEL Svatava Zemanová
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Petra Havlíčková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Liberec

Spojení do místa školy autobusem Americká, tramvaj: Staré Pekárny

Školní svoz NE

Stacionář ANO (denní)

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.alvalida.wz.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, p. o.
Orlí 140/7, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

RED-IZO 600080412 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577790 485 104 489, 737 454 821
info@zsorli.czIČO 72742038

ZŘIZOVATEL Město Liberec
KONTAKT ŘEDITEL

hodikova@zsorli.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Barbora Hodíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Liberec

Spojení do místa školy autobusem Fügnerova, tramvaj: Rybníček

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní dílny, cvičný byt, zájmové kroužky 
(keramika, logopedické hry, mimoškolní 
aktivity, odloučené pracoviště (Gollova 394/4)

WEB www.zsorli.webnode.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a mateřská škola logopedická, 
Liberec, p. o.

Elišky Krásnohorské 921/22, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec

RED-IZO 600023401 KONTAKT ŠKOLA

IZO 82856 482 416 411
info@ssplbc.czIČO 46748059

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

482 416 401, 777 421 701
karasek@ssplbc.czŘEDITEL/KA Mgr. Jakub Karásek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Liberec

Spojení do místa školy autobusem U Trianglu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, jídelna, knihovna

WEB www.ssplbc.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola,  
Hrádek nad Nisou – Loučná, p. o.

Hartavská 220, Loučná, 463 34 Hrádek nad Nisou

RED-IZO 600080366 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102241341 728 853 209
zvs.hradek@tiscali.czIČO 70983127

ZŘIZOVATEL Město Hrádek nad Nisou
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Božena Látová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hrádek nad Nisou

Spojení do místa školy autobusem Hrádek nad Nisou, Loučná, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby přípravná třída, družina, snoezelen

WEB www.skoly.net

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální, Frýdlant, 
okres Liberec, p. o.

Husova 784, Frýdlant, 464 01 Frýdlant

RED-IZO 600080358 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102241325 482 312 110
kancelar@zsps-frydlant.czIČO 46745751

ZŘIZOVATEL Město Frýdlant
KONTAKT ŘEDITEL

reditelka@zsps-frydlant.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Jaroslava Smolová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frýdlant v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Frýdlant, nem.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní družina, přípravný stupeň ZŠS, kroužky 
(keramický, flétna, sportovní, hrátky s vědou, 
čtenářský)

WEB www.zsps-frydlant.cz

FACEBOOK Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, 
příspěvková organizace
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, 
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, p. o.

Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou

RED-IZO 600023320 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103017488 483 319 948
reditel@zskamennajbc.czIČO 60254301

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

778 525 991
rozkovcova@zskamennajbc.czŘEDITEL/KA Mgr. Rita Rozkovcová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jablonec nad Nisou, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Jablonec nad Nisou, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
zájmové kroužky (kytara, flétna, stolní tenis, 
počítačový, čtenářský, taneční, sportovní hry, 
deskové hry...), družina

WEB www.zskamennajbc.cz

FACEBOOK ZŠ Kamenná
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Zpět na kategorie

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 
1734/31, p. o.

Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou

RED-IZO 600023389 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102177490 778 715 887
sekretariat@specialniskolajbc.czIČO 60254190

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL
778 715 887
buresova@specialniskola-jbc.cz
buresova.fronika@zsliberecka31.czŘEDITEL/KA Mgr. Fronika Burešová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jablonec nad Nisou, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Liberecká

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

školní družina + jídelna, SPC, přípravná třída + 
stupeň, detašované pracoviště, muzikoterapie, 
canisterapie, snoezelen, ergoterapie, logopedická 
péče

WEB www.zsliberecka31.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Tanvald,  
Údolí Kamenice 238, p. o.

Údolí Kamenice 238, Tanvald, 468 41 Tanvald

RED-IZO 600023354 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102177520
info@zshortan.cz

IČO 60254238

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

483 394 085
reditel@zshortan.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Kulhánek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tanvald

Spojení do místa školy autobusem Smržovka, Dolní Smržovka, most

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby přípravná třída, družina, jídelna

WEB www.zshortan.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, 
Česká Lípa, Moskevská 679, p. o.
Moskevská 679/40, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa

RED-IZO 600075150 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102005770 487 522 879
info@zspsms.czIČO 70982228

ZŘIZOVATEL Město Česká Lípa
KONTAKT ŘEDITEL

603 591 266
ŘEDITEL/KA Mgr. Kateřina Holá

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Česká Lípa, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Česká Lípa, Svatého Kříže

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby praktická škola dvouletá, MŠ, jídelna, školní 
družina, klub

WEB www.zspsms.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Komenského 453,  
Jablonné v Podještědí, p. o.

Komenského 453, Jablonné v Podještědí, 471 25 Jablonné v Podještědí

RED-IZO 691007331 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110036697
487 762 391

IČO 71294171

ZŘIZOVATEL Město Jablonné v Podještědí
KONTAKT ŘEDITEL

balazova@zspjablonne.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Hana Balážová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jablonné v Podještědí

Spojení do místa školy autobusem Jablonné v Podještědí, žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
učebny ICT, počítače ve třídách, wi-fi v celé 
škole, školní dvůr, hřiště, relax zóny ve vnitřních 
prostorách, zahrada, snoezelen, jídelna, družina

WEB www.zspjablonne.cz/o-nas/zrizovatel

FACEBOOK Základní škola, Komenského, Jablonné 
v Podještědí, p. o.
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Zpět na kategorie

Základní škola praktická, Nový Bor,  
náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, p. o.

nám. Míru 104, Nový Bor, 473 01 Nový Bor

RED-IZO 600075141 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102005796
725 583 600, 487 728 464

IČO 70975191

ZŘIZOVATEL Město Nový Bor
KONTAKT ŘEDITEL

pskola@novy-bor.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Romana Suchá

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nový Bor, nádraží

Spojení do místa školy autobusem Nový Bor, nám. Míru

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby kroužky (logopedický, výtvarný, informatika, 
taneční)

WEB www.zspnb.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Turnov, Zborovská 519, p. o.
Zborovská 519, Turnov, 511 01 Turnov

RED-IZO 691007322 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003802 481 350 060
info@zvsturnov.czIČO 71294180

ZŘIZOVATEL Obec
KONTAKT ŘEDITEL

481 350 060, 602 640 885
stastny@zvsturnov.czŘEDITEL/KA Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS.

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Turnov

Spojení do místa školy autobusem Turnov, U Karla IV.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, jídelna, poradenství

WEB www.zvsturnov.cz

FACEBOOK Základní škola Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace
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Zpět na kategorie

Základní škola a základní škola speciální  
Lomnice nad Popelkou, p. o.

Školní náměstí 1000, Lomnice nad Popelkou, 512 51 Lomnice nad Popelkou

RED-IZO 600099431 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102454191 481 671 187
zstgm@zstgmlomnice.czIČO 72742372

ZŘIZOVATEL Město Lomnice nad Popelkou
KONTAKT ŘEDITEL

zsprakticka.lomnice@seznam.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Jana Hrychová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Lomnice nad Popelkou

Spojení do místa školy autobusem Lomnice nad Popelkou, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby snoezelen

WEB www.zsprakticka-lomnice.eu

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální, Semily, 
Nádražní 213, p. o.

Nádražní 213, Podmoklice, 513 01 Semily

RED-IZO 600024342 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108009777
773 636 931

IČO 70839999

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

484 358 638
iva-vanatkova@centrum.czŘEDITEL/KA Mgr. Iva Vaňátková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Semily, nádraží

Spojení do místa školy autobusem Semily, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby relaxační místnost, cvičná kuchyňka, keramická 
a košíkářská dílna, jídelna, družina

WEB www.zsspecialnisemily.webnode.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola praktická a speciální Semily, p. o.

Jizerská 564, Podmoklice, 513 01 Semily

RED-IZO 600099458 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102454221 481 625 043, 724 817 443
zspraktickasemily@seznam.czIČO 70188408

ZŘIZOVATEL Město Semily
KONTAKT ŘEDITEL

fialha@seznam.cz
ŘEDITEL/KA Bc. Hana Fialová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Semily, nádraží

Spojení do místa školy autobusem Semily, Řeky sídliště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní družina, dílna, ICT učebna, cvičná 
kuchyňka, sportovní hala, malá tělocvična, 
hřiště, školní dvůr, školní jídelna

WEB www.zvssemily.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, 
Komenského 103, p. o.

Komenského 103, Jilemnice, 514 01 Jilemnice

RED-IZO 600099504 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102454167 481 541 627
zvs.jilemnice@centrum.czIČO 70839921

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

725 346 389
zvs.jilemnice@centrum.czŘEDITEL/KA Mgr. Maruše Žofková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jilemnice

Spojení do místa školy autobusem Jilemnice, ZŠ

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby družina, jídelna, programy pro žáky, exkurze, 
logopedie, učebny ICT

WEB www.zsms-jilemnice.webnode.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko  
Turnov, p. o.

Kosmonautů 1641, Turnov, 511 01 Turnov

RED-IZO 600099474 KONTAKT ŠKOLA

IZO 117700576 481 322 611
slunicko.turnov@centrum.czIČO 71173854

ZŘIZOVATEL Město Turnov
KONTAKT ŘEDITEL

724 166 784
slunicko.turnov@centrum.czŘEDITEL/KA Mgr. Dagmar Rakoušová

‘‚‚‚Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Turnov

Spojení do místa školy autobusem Turnov, Terminál u žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, osobní asistence, muzikoterapie, 
animoterapie, snoezelen, rehabilitační 
a logopedická péče

WEB www.slunickoturnov.cz

FACEBOOK MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov
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Zpět na kategorie

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p. o.

Jablonecká 999/51, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec

RED-IZO 600023460 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108030733 484 842 138
info@sosliberec.czIČO 46746862

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

725 052 830
adamec@sosliberec.czŘEDITEL/KA PhDr. Milan Adamec

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá, Obchodní škola (obor J)

Obor E
Šití oděvů, Stravovací a ubytovací práce (Kuchařské práce), Zahradnické práce, 
Dlaždičské práce, Provozní služby, Zahradnická výroba, Malířské a natěračské 
práce, Zednické práce, Zámečnické práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Liberec

Spojení do místa školy autobusem U Lomu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, internát, tělocvična, školní 
zahradnictví

WEB www.sosliberec.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, 
Česká Lípa, Moskevská 679, p. o.

Moskevská 679/40, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa

RED-IZO 600075150 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102005770 487 522 879
info@zspsms.czIČO 70982228

ZŘIZOVATEL Město Česká Lípa
KONTAKT ŘEDITEL

603 591 26
ŘEDITEL/KA Mgr. Kateřina Holá

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Česká Lípa, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Česká Lípa, Svatého Kříže

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby ZŠ praktická, ZŠ speciální, praktická škola 
dvouletá, MŠ, jídelna, školní družina, klub

WEB www.zspsms.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Střední škola hospodářská a lesnická, p. o.

Bělíkova 1387, Frýdlant, 464 01 Frýdlant

RED-IZO 600010678 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850532 482 428 861
info@sshlfrydlant.czIČO 82554

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

482 428 862
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.czŘEDITEL/KA Ing. Miroslav Kudrna

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby, 
Pečovatelské služby

Obor H Strojní mechanik, Pekař, Řezník-uzenář, Zedník, Zemědělec-farmář, Zahradník, Opravář 
zemědělských strojů, Lesní mechanizátor, Zpracovatel dřeva, Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L Podnikání, Sociální činnost

Obor M Ochrana přírody a prostředí, Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání, Veterinářství, 
Obchodní akademie, Sociální činnost

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frýdlant v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Frýdlant, Bělíkova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní statek

WEB www.sshlfrydlant.cz

FACEBOOK Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
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Zpět na kategorie

Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
 Antala Staška 213, p. o.

Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou, 512 51 Lomnice nad Popelkou

RED-IZO 600170918 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102037680 481 671 262
skola@skola-lomnice.czIČO 15043151

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 128 974
simunekv@skola-lomnice.czŘEDITEL/KA Mgr. Václav Šimůnek

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Potravinářské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L Podnikání, Gastronomie

Obor M Nutriční asistent, Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Lomnice nad Popelkou

Spojení do místa školy autobusem Lomnice nad Popelkou, Karlov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.skola-lomnice.cz

FACEBOOK SŠ Lomnice nad Popelkou
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Zpět na kategorie

Střední škola v Semilech

28. října 607, Semily, 513 01 Semily

RED-IZO 600170896 KONTAKT ŠKOLA

IZO 130002135 481 622 581
skola@isssemily.czIČO 528714

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

481 622 581, 481 623 352
petr.holubicka@skolasemily.czŘEDITEL/KA Ing. Bc. Petr Holubička

Obor C NE

Obor E Zednické práce, Pečovatelské služby

Obor H Klempíř, Obráběč kovů, Elektrikář, Truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník

Obor L Podnikání

Obor M Stavebnictví, Požární ochrana

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Semily

Spojení do místa školy autobusem Semily, Tyršova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.isssemily.cz

FACEBOOK Střední škola v Semilech
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Zpět na kategorie

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, 
Česká Lípa, p. o.

28. října 2707, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa

RED-IZO 600010104 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102133786 481 131 050
sekretariat@skolalipa.czIČO 14451018

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

605 258 404
sekretariat@skolalipa.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Kubátová Ortová

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Truhlářská a čalounická výroba, Dřevařská výroba, Stavební práce, 
Zemědělské práce, Lesnické práce, Práce ve stravování

Obor H
Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, 
Elektrikář-silnoproud, Pekař, Cukrář, Truhlář, Instalatér, Zedník, Zemědělec-farmář, 
Ošetřovatel, Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník

Obor L Provozní technik, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik elektrotechnik, Technologie 
potravin, Podnikání

Obor M Ekologie a životní prostředí, Praktická sestra, Ekonomika a podnikání, Hotelnictví

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Česká Lípa, střelnice

Spojení do místa školy autobusem Česká Lípa, Purkyňova

Školní svoz nedohledáno

Stacionář nedohledáno

CHPM nedohledáno

Další doprovodné služby

WEB www.skolalipa.cz

FACEBOOK SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace
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Zpět na kategorie

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 66, p. o.

Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou

RED-IZO 600010481 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850753 483 320 803
skola@sosjbc.czIČO 140147

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

483 443 247, 778 714 619
reditel@sosjbc.czŘEDITEL/KA Mgr. Martin Kubáč

Obor C NE

Obor E Bižuterní výroba

Obor H Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, 
Kuchař-číšník, Prodavač, Zlatník a klenotník

Obor L Podnikání, Obchodník

Obor M Ekonomika a podnikání

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jablonecké Paseky

Spojení do místa školy autobusem klub Woko

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.sosjbc.cz

FACEBOOK Střední škola řemesel a služeb
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01 Liberec

WEB www.pppliberec.cz/home

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Hlavová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 482 710 517, 731 488 235,  
poradna@pppliberec.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 485 105 522, hlavova@pppliberec.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP PRACOVIŠTĚ PRO FRÝDLANTSKO

Adresa Mládeže 884, Frýdlant, 464 01 Frýdlant

Kontakt PPP 482 319 288, 601 561 164, poradna@pppliberec.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Dana Šimková
482 319 288, 601 561 164
simkova@pppliberec.cz

Další služby www.pppliberec.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna Semily
Nádražní 213, Semily, 513 01 Semily

WEB www.pppsemily.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Věra Provazníková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ součástí PPP je i SPC Semily

KONTAKT PPP 721 128 300, 778 755 210,  
poradna@pppsemily.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 607 935 875, provaznikova.vera@pppsemily.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP PRACOVIŠTĚ TURNOV

Adresa 28. říjen 1872, Turnov, 468 33 Turnov

Kontakt PPP poradna.turnov@pppsemily.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Jana Leitnerová
778 538 493
leitnerova.jana@pppsemily.cz

Další služby www.pppsemily.cz
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště 
PPP PRACOVIŠTĚ JILEMNICE

Adresa Tkalcovská 460, Jilemnice, 514 01 Jilemnice

Kontakt PPP poradna@pppsemily.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Lenka Marková
778 538 492
markova.lenka@pppselimly.cz

Další služby www.pppsemily.cz
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna 
Jablonec Nad Nisou

Smetanova 66, Jablonec Nad Nisou, 466 01 Jablonec Nad Nisou

WEB www.pppjbc.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivana Ullmannová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 602 102 833, poradna@pppjbc.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 602 133 310, ullmannova@pppjbc.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, 
Havlíčkova 443, p. o.

Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa

WEB www.pppcl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Pavla Šimánková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 728 541 505, 778 499 169, poradna@pppcl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 487 522 179, simankova@pppcl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP PRACOVIŠTĚ NOVÝ BOR

Adresa Nemocniční 635, Nový Bor, 473 01 Nový Bor

Kontakt PPP 728 541 505, 778 499 169, poradna@pppcl.cz

Kontakt vedoucí pracovník

PhDr. Jitka Eva Prokešová
728 541 505, 778 499 169 
(objednání přes centrálu v ČL)
prokesova@pppcl.cz 

Další služby www.pppcl.cz
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Zpět na kategorie

WEB www.spc-liberec.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Alena Malinová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 725 812 564, 484 845 552 
info@spc-liberec.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 778 474 847
malinova@spc-liberec.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC pro TP a PAS Liberec
Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01 Liberec
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WEB www.spcliberec.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivana Nováková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 724 327 874 
novakova@spcliberec.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 724 327 874
novakova@spcliberec.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC logopedickéa surdopedické
Elišky Krásnohorské 92, Liberec-Ruprechtice, 460 14 Liberec



53
Zpět na kategorie

Adresa Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa

Kontakt 
Bc. Nikola Kohlová (sociální pracovnice)
778 536 648
kohlova@spcliberec.cz

Další služby www.spcliberec.cz

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC
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Zpět na kategorie

WEB www.zrakliberec.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Renata Paříková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 482 710 332 
parikova@zsnemlib-spc.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 725 961 643
parikova@zrakliberec.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC pro ZP
Tyršova 82/1, Liberec 5 – Kristiánov, 460 05 Liberec
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WEB www.zsliberecka31.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Daniela Korunková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 778 715 887 
spc.jablonec@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 771 224 294
korunkova.daniela@zsliberecka31.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC pro MP a kombinované vady Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou
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Zpět na kategorie

Adresa Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontakt 601 571 781, korunkova.daniela@zsliberecka31.cz

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC
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WEB www.pppsemily.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Liberecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK není vedoucí, jen 3 pracovníci, 
sociální pracovnice paní Lenka Macounová

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU součást PPP Semily

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 778 535 959 
spc@pppsemily.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 778 535 959
macounova.lenka@pppsemily.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC Semily (pracoviště Turnov a Česká Lípa)
28. října 1872, Turnov, 511 01 Turnov
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Zpět na kategorie

Adresa Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa

Kontakt 
Mgr. Petra Schindlerová
778 535 986
schindlerova.petra@pppsemily.cz

Další služby www.pppsemily.cz

Detašované pracoviště 
PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA
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3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

Oblast sociálních služeb, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zně-
ní, lze charakterizovat jako soubor specifických činností, které mají prostřednictvím vybraných konkrétních 
poskytovatelů směřovat k co možná nejvyššímu dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osobám 
v nepříznivé sociální situaci. V našem případě se tedy jedná zejména o podporu velmi široké a  různorodé 
skupiny osob (žáků-absolventů) se speciálními vzdělávacími potřebami a v některých situacích i osob o ně 
pečujících. 

Mezi základní druhy sociální služeb patří sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 
prevence. Ve vazbě na výše uvedenou cílovou skupinu projektu a jejich potřebnou míru podpory je důležité 
zaměřit pozornost na oblasti: sociální péče a v ní konkrétní typy služeb: centra denních služeb, denní a týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, odlehčovací služby, podpora samostat-
ného bydlení a chráněné bydlení; sociální prevence a v ní tyto služby: sociálně terapeutické dílny, sociální reha-
bilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Činnosti výše uvedených sociálních služeb jsou přímo vymezeny prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
v platném znění. Bez nároku na úplnost i s vědomím toho, že se mnohé činnosti v rámci nabízených sociálních 
služeb vzájemně logicky překrývají, lze je charakterizovat tak, že jsou zpravidla u daného jedince zacíleny na 
zlepšení či alespoň zachování jeho stávajících schopností soběstačnosti a zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, a to v různých oblastech co nejvíce samostatného způsobu života, např. osobní hygiena, stravování, 
podpora v oblasti bydlení a chodu domácností, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či uplatňování svých 
práv, či nabízejí takové aktivity, které se specificky orientují na činnosti zaměřené na udržení, rozvoj pracov-
ního uplatnění daného jedince. 

Pro naše účely jsme výše uvedené sociální služby rozdělili do dvou oblastí:
• Sociální služby zaměřené na nácvik potřebných dovedností směřujících k dosažení co největší samostat-

nosti, soběstačnosti včetně těch aktivit, které směřují do oblasti zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince, popřípadě podpora zdokonalování pracovních návyků a  dovedností –  sociálně terapeutické 
dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen 
sociálně aktivizační služby). Zde se může jednat o podporu terénní či ambulantní formou.

• Sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vy-
žadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde se může jednat o podporu terénního, ambulantního 
či pobytového typu. Mezi typické zástupce podpory terénního typu (tj. poskytována v přirozeném sociál-
ním prostředí daného jedince) lze zařadit zde např. osobní asistenci, popř. podporu samostatného bydlení 
a v některých případech i odlehčovací služby. Služby ambulantní (tj. kam osoba dochází nebo je dopro-
vázena nebo dopravována a součástí služby není ubytování) zastupují centra denních služeb, denní staci-
onáře, v některých případech i odlehčovací služby. A konečně pobytové sociální služby, jak již napovídá 
název, kombinují činnosti podporující soběstačnost, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně 
možnosti celoročního ubytování. Jsou zastoupeny nejčastěji domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
týdenními stacionáři či chráněnými bydleními. 

Níže bude představen detailní seznam vybraných sociálních služeb v Libereckém kraji, které jsou primár-
ně zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního 
postižení.
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Typy sociální služeb

Východiskem pro vyhledání konkrétní služby byla databáze i-registru poskytovatelů sociálních služeb, do-
stupného na: http://iregistr.mpsv.cz/. Následně bylo využito možnosti filtrace: druh sociální služby, dle cílové 
skupiny, věkové kategorie apod. Sběr veškerých podkladových dat, další zpracování a  kompletace probíhaly 
v období listopad 2021 až únor 2022. 

V první fázi zjišťování byly získány základní „datasety“ vhodných sociálních služeb, obsahující následující 
informace:
• druh sociální služby,
• název zařízení,
• adresa,
• zřizovatel,
• kontaktní informace,
• cílová skupina klientů,
• věková kategorie klientů,
• forma poskytované služby.

S ohledem na tematické zaměření projektu, který se mj. orientuje na oblast podpory pracovního poten-
ciálu a uplatnění na trhu práce u cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byly z výše uve-
deného seznamu v kraji následně osloveny vybrané sociální služby – sociální rehabilitace, sociálně aktivizační 
služby a sociálně terapeutické dílny. Právě ty se totiž na problematiku zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince či zdokonalování pracovních návyků a dovedností ve své náplni práce zpravidla zaměřují. 

Vybrané služby byly následně krajskými metodiky tranzitního programu osloveny s žádostí o vyplnění 
krátkého dotazníku. Ten zjišťoval další detailní a aktuální informace o zařízení, které není možné z veřejně do-
stupného i-registru MPSV, popř. z jiných zdrojů získat, ale mohly by být užitečné právě pro případné zájemce 
z řad cílové skupiny žáků projektu. 

Sociální rehabilitace 
Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny

Služby mimo cílovou skupinu

Odlehčovací služby
Osobní asistence

Týdenní stacionáře
Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Chráněná bydlení
Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
Denní stacionáře

Zpět na obsah

http://iregistr.mpsv.cz/
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3.1 Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutické dílny

Sociální rehabilitace

DIAKONIE, Dubá 62
FOKUS, Semily 64
Rytmus Liberec, Česká Lípa 66
SAREMA, Liberec 68
TyfloCentrum Liberec, Česká Lípa 70
Tyfloservis, Liberec 72

Sociálně aktivizační služby

Občanské sdružení D.R.A.K., Hrádek nad Nisou 73
Přístav 3V, Chrastava 75
Sdružení tělesně postižených, Česká Lípa 77
TyfloCentrum Liberec, Turnov 79

Sociálně terapeutické dílny

Domov Harcov, Liberec 82
Domov Maxov, Lučany nad Nisou 84
Domov Raspenava, Frýdlant v Čechách 86
FOKUS, Semily 88
Společnost Dolmen, Liberec 90
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Adresa Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá

Zřizovatel DIAKONIE DUBÁ, z.s.

Web www.diakonieduba.cz

Kontakt csr@diakonieduba.cz

Informace o službě

Forma služby pobytová

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby 1–3 roky, podle potřeb klienta i déle

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena
závislí na návykových látkách a alkoholu, duševně nemocní, 
s infekčním onemocněním nebo pohlavními chorobami, nevidomí či 
neslyšící, s těžšími formami mentální retardace

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

podpora při návratu do plnohodnotného života ve vlastním 
bezbariérovém bytě, s rodinou či v jiném vhodném zařízení 
podporujícím dosaženou samostatnost, aktivní příprava uživatelů 
na budoucí samostatný život formou účasti v různých nácvikových 
programech, kurzech a aktivitách směřujících ke stabilizaci 
zdravotního stavu, všestranná rehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění

kariérové poradenství zaměřené na vzdělání, volbu a získání vhodného 
zaměstnání, krátkodobé nácvikové pobyty s cílem dosažení větší 
samostatnosti, podpora při hledání vhodného bydlení v místě 
s pracovními příležitostmi a kariérové poradenství zaměřené na 
vzdělání, volbu a získání vhodného zaměstnání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
podpora při hledání vhodného bydlení v místě s pracovními 
příležitostmi, vytváření a udržování sociálních kontaktů a dosahování 
maximální možné soběstačnosti, spolupráce s navazujícími službami

DIAKONIE, Dubá
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do některé z forem samostatného bydlení

Podpora na trhu práce
zpravidla je získání dalšího příjmu z výkonu povolání jednou 
z podmínek finanční soběstačnosti a získání a udržení samostatného 
bydlení

Fakultativní (placené) úkony ubytovací služby, poskytnutí stravy, asistence, volnočasové aktivity

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP propagace sociální služby v komunitě

Poznámka bezbariérové zařízení

Zvýšení pracovního uplatnění
zprostředkování kontaktů s poskytovateli práce pro osoby se ZP, 
doprovod a asistence při pracovních pohovorech a při uzavírání 
pracovních smluv

Exkurze, praxe, placená práce workshopy, veletrhy práce pro OZP, exkurze, praxe ve smluvních 
organizacích, brigády
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Adresa Nad Školami 480, 513 01 Semily

Zřizovatel FOKUS Semily, z.s.

Web www.fokussemily.cz

Kontakt fokussemily@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita není stanoveno

Aktuální naplněnost 28

Délka poskytované služby kromě věkového limitu nemáme stanovenou dobu ve službě

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, duševní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena pro děti a mladistvé, pro starší 75 let, bez zdravotního omezení 
(duševní, mentální či kombinované postižení)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid, péče o svojí vlastní osobu, nácvik a podpora při 
komunikaci s úřady a s lékaři

Zvýšení pracovního uplatnění
aktivizační rukodělné dílny, nácviky k možnému pracovnímu 
uplatnění, podpora dochvilnosti, pravidelnosti a zodpovědnosti, nácvik 
jízdy hromadnou dopravou

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života péče o svojí vlastní osobu, péči o domácnost, finanční gramotnost

Zvýšení pracovního uplatnění
podpora samostatnosti ve městě, nácvik jízdy hromadnými prostředky, 
doprovod a vyhledání nového zaměstnání, podpora zvyšování 
kvalifikace

Exkurze, praxe, placená práce ne

FOKUS, Semily
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí buď do více podporovaného zařízení (chráněného bydlení), 
nebo už naši službu nepotřebují

Podpora na trhu práce je to individuální, uvítali bychom více možností

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Školní 2213, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel Rytmus Liberec, o.p.s.

Web www.rytmusliberec.cz

Kontakt liberec@rytmus.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 1

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby dle potřeb uživatele (až 2 roky)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby v neproduktivním věku, lidé nemotivovaní k práci, lidé se 
závažným pracovním omezením (nestabilizovaným zdravotním 
stavem, omezenou pracovní schopností)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

nácvik vedoucí k soběstačnosti a sociálnímu začleňování – užívání 
informačních zdrojů, komunikačních a veřejně dostupných obslužných 
systémů (bankomaty, automaty, infoboxy), péče o vlastní osobu 
a domácnost, finanční gramotnost

Zvýšení pracovního uplatnění

nácvik pracovních kompetencí: sebeprezentace, výběr vhodného 
zaměstnání, organizace času, práva a povinnosti, komunikace, 
zvládání krizových situací, zdroje hledání práce, kurzy dovedností 
na PC, cestování, individuální učení a upevňování dovedností např. 
při zaučení na pracovním místě, pracovněprávní vztahy, prosociální 
chování

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

nácvik orientace a chování v různých společenských situacích 
a prostředích, využívání společenských zdrojů a nácvik samostatného 
pohybu na veřejnosti (doprava, využívání služeb), asistence při jednání 
s úřady

Rytmus Liberec, Česká Lípa
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
klienti se uplatňují na chráněném i volném trhu práce – spolupráce 
s osvědčenými poskytovateli (viz soutěž „Stejná šance – poskytovatel 
roku“ – ocenění společensky odpovědných firem)

Podpora na trhu práce
ve spolupráci s navazujícími službami a poskytovateli práce především 
na otevřeném trhu, je poskytována maximální podpora služby, aby bylo 
pracovní zařazení úspěšné

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

semináře a prezentační akce pro žáky, rodiče a pedagogy speciálních 
a praktické školy v regionu

Poznámka sociální rehabilitace probíhá metodou podporovaného zaměstnání

Zvýšení pracovního uplatnění
poradenství a pomoc při získávání informací pro rozhodování, 
podpora při nácviku práce s rozhodováním, přebíráním 
zodpovědnosti, informovanost o právech a povinnostech

Exkurze, praxe, placená práce náhledy, exkurze, workshopy, veletrh zaměstnavatelů, brigády (DPČ, 
DPP)
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Adresa Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1

Zřizovatel SAREMA LIBEREC, s.r.o.

Web www.sarema.cz

Kontakt halamova@sarema.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 5

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby dlouhodobá spolupráce dle potřeb uživatelů

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby s akutním infekčním onemocněním, s akutním psychickým 
onemocněním, agresivní, závislé, s handicapem vyžadujícím zcela 
individuální péči, osoby neadaptabilní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

sebeobsluha, péče o domácnost a její členy, samostatný pohyb včetně 
orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, dovednosti potřebné 
k úředním úkonům, běžné a alternativní způsoby komunikace, kontakt 
a práce s informacemi, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění osvojování pracovních kompetencí a forem efektivní komunikace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zvýšení pracovního uplatnění
podpora při hledání pracovního uplatnění (pracovněprávní 
poradenství, informace o poskytovatelích práce pro ZP, 
zprostředkování kontaktů, náhledů, exkurzí, praxe)

Exkurze, praxe, placená práce náhledy, exkurze, praxe, práce pro OZP na chráněném i otevřeném 
trhu práce

SAREMA, Liberec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory individuální formy podpory – dlouhodobá spolupráce zaměřená na 
zlepšení a udržení kvality života

Podpora na trhu práce v závislosti na jejich motivaci a pracovní schopnosti (zpravidla 
chráněný trh práce)

Fakultativní (placené) úkony doprovod, asistence, terapie

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Jedličkův ústav – prezentace služby, spolupráce na organizaci akcí pro 
OZP v rámci komunitního plánování

Poznámka služba s celorepublikovou působností
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Adresa Dlouhá 2598, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa 6

Zřizovatel TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

Web www.tyflocentrum.cz

Kontakt c.lipa@tyflocentrum.cz, liberec@tyflocentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita
6–7 uživatelů (okamžitá kapacita – v závislosti na závažnosti jejich 
zrakové vady – v individuální formě max. 2 klienti, ve skupinové formě 
4–6 klientů)

Aktuální naplněnost aktuálně kolem 80 podpořených uživatelů za rok 

Délka poskytované služby 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik 
práce s nimi, nácvik dovedností (sebeobsluha, prostorová orientace 
a samostatný pohyb, psaní na klávesnici, čtení a psaní Braillova písma, 
psaní vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, tyflografika, 
komunikace s multihandicapovaným člověkem)

Zvýšení pracovního uplatnění

zprostředkování a praktické využití informací, nácvik dovedností 
zvyšujících míru samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, 
získávání přehledu o vhodných pomůckách, znalost bezpečnostních 
zásad pro vykonávání jednotlivých činností, přehled o možnostech, 
nabídce a zdrojích, vzdělávání a rekvalifikace – individuální nebo 
skupinové kurzy (užívánía obsluha IT a telekomunikační techniky, 
masérské kurzy) zvyšující šance na pracovní uplatnění uživatelů

TyfloCentrum Liberec, Česká Lípa
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
někteří s organizací spolupracují jako zaměstnanci nebo na DPP, 
někteří pracují na chráněném trhu práce, výjimečně podnikají nebo 
spolupracují s navazujícími sociálními službami (Rytmus, Tulipán)

Podpora na trhu práce částečně, ve spolupráci s navazujícími službami

Fakultativní (placené) úkony průvodcovské a předčitatelské služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

podporujeme žáky se SVP při vstupu na trh práce, pomáháme vytvářet 
inkluzivní prostředí v zapojených školách a podporovat v tématu 
inkluze učitele (semináře a školení k individuální školní integraci žáků 
a studentů se zrakovým postižením) a rodiče i veřejnost, aktuálně 
poskytování technických prostředků k zajištění on-line výuky 
a zprostředkování doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Poznámka

aktuálně jsou rozsah a formy poskytování služeb zásadně ovlivněny 
opatřeními v souvislosti s covidem-19 – podpora je v maximální 
možné míře poskytována distanční formou, případně posílením 
terénních služeb

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik orientace a pohybu ve veřejném prostoru, asistence, doprovod, 
zprostředkování služeb a sociálních kontaktů

Zvýšení pracovního uplatnění navázání kontaktů se zprostředkovateli a poskytovateli práce pro osoby 
se zrakovým postižením

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do chráněných dílen, workshopy – spolupráce se 
zprostředkovateli a poskytovateli chráněného zaměstnávání v regionu
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Adresa Palachova 504/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt liberec@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita maximální denní kapacita: 3 ambulantní a 2 terénní

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby krátkodobé kontakty i dlouhodobá intervence dle potřeb uživatelů

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik 
práce s nimi, nácvik dovedností: sebeobsluha, prostorová orientace 
a samostatný pohyb, psaní na klávesnici, čtení a psaní Braillova písma, 
psaní vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, tyflografika, 
komunikace s multihandicapovaným člověkem

Zvýšení pracovního uplatnění

zprostředkování a praktické využití informací a nácvik dovedností 
zvyšujících míru samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, 
získávání přehledu o vhodných pomůckách, znalost bezpečnostních 
zásad pro vykonávání jednotlivých činností, přehled o možnostech, 
nabídce a zdrojích, vzdělávání a rekvalifikace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace a pohyb ve veřejném prostoru, asistence, doprovod, 
zprostředkování služeb a sociálních kontaktů

Zvýšení pracovního uplatnění navázání kontaktů se zprostředkovateli a poskytovateli práce pro osoby 
se zrakovým postižením

Exkurze, praxe, placená práce exkurze, informační setkání, workshopy, kurzy, brigády 
u poskytovatelů adekvátní práce pro osoby se zrakovým postižením

Tyfloservis, Liberec
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Adresa Václavská 471, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zřizovatel Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

Web www.sdruzenidrak.cz

Kontakt info@sdruzenidrak.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 7

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby maximálně 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena není striktně vymezeno – řešeno individuálně

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

motivace klientů k  řešení jejich problémů, předávání informací, 
zprostředkování kontaktů a navázání spolupráce se subjekty, které nabízejí 
služby přispívající k integraci klientů, využívání volného času – volnočasové 
aktivity (Den s D.R.A.K.em a Víkendové pobyty s D.R.A.K.em)

Zvýšení pracovního uplatnění

projekt přípravy na inkluzivní trh práce – podpora pedagogů, doučování 
žáků a  studentů ohrožených školním neúspěchem, odborné semináře 
pro veřejnost, pět typů integračních aktivit v o.s. D.R.A.K. z.s. (chráněné 
dílny), diagnostika k profesnímu šetření pro volbu povolání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, 
vzdělání, bydlení, pomoc klientům získávat sociální kompetence 
(doprovod a jednání s úřady a organizacemi při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí)

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze do výrobních podniků, kreativní kroužky na dvou místech – 
Ba-Ka-Maya CDS při JÚ Liberec

Exkurze, praxe, placená práce exkurze, kreativní kroužky, workshopy, spolupráce se zprostředkovateli 
a poskytovateli chráněného zaměstnávání v regionu

Občanské sdružení D.R.A.K., Hrádek nad Nisou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

v našich chráněných dílnách zaměstnáváme 40 osob s různým 
typem a stupněm znevýhodnění, někteří zájemci nacházejí pracovní 
uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce (v případě sociálního 
znevýhodnění) nebo jsou navázáni na další sociální služby

Podpora na trhu práce částečně

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporujeme žáky se SVP 
při vstupu na trh práce, pomáháme vytvářet inkluzivní prostředí 
v zapojených školách a podporovat v tématu inkluze učitele, rodiče 
i veřejnost

Poznámka
aktuálně směřuje podpora rodin s dětmi nejčastěji do oblasti řešení 
dluhové problematiky bydlení a v poslední době také doučování žáků 
a studentů ohrožených školním neúspěchem
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Adresa Bezručova 503, 463 31 Chrastava

Zřizovatel Přístav 3V, z. ú.

Web www.pristav3v.cz

Kontakt vokal@pristav.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita není uvedeno

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby dle potřeb a zájmu klienta (individuálně)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 55+

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena vážné poruchy chování

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní poradenství, poskytnutí prostoru, kontakt s klientem, sociální 
poradenství, individuální plánování, situační intervence, krizová 
intervence, aktivizační činnosti, informační servis, účast na akci, práce se 
skupinou, realizace vlastních aktivit

Zvýšení pracovního uplatnění
udržování pracovních návyků umožňující maximální míru 
samostatnosti z ohledem na případné zdravotní nebo sociální 
znevýhodnění

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

doprovázení – doprovod a podpora klienta na místo, které potřebuje (lékař, 
úřad, pošta), jednání s institucí – zastupování klienta ve vyřizování jeho 
osobních potřeb z důvodu jeho nekompetentnosti v dané věci, přeposlání 
klienta do jiné instituce z důvodu neschopnosti služby naplnit jeho požadavky

Zvýšení pracovního uplatnění
zastupování v pracovněprávních záležitostech (např. diskriminace na 
trhu práce z důvodu věku), kontakty se zprostředkovateli práce pro 
osoby ZP v předdůchodovém a důchodovém věku (formy přivýdělku)

Exkurze, praxe, placená práce workshopy, exkurze, chráněný trh práce, brigády (DPP, DPČ), 
spolupráce s navazujícími službami (Rytmus, Tulipán)

Přístav 3V, Chrastava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory dlouhodobá spolupráce v rámci komunity

Podpora na trhu práce vzhledem k věku uživatelů toto zpravidla není cílem služby

Fakultativní (placené) úkony mimořádně – výjezdy, výlety, kulturní akce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

individuální integrace žáků se SVP, doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem, zprostředkování asistentů pedagoga, osobních 
asistentů

Poznámka poskytovatelem komunitních služeb je Sbor Jednoty bratrské 
v Chrastavě
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Adresa Školní 2213, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s.

Web www.stp-cl.cz

Kontakt stp.cl@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 150 smluv

Aktuální naplněnost v souvislosti s covidovými opatřeními téměř trojnásobné navýšení 
zájmu o terénní podporu (poskytována i bez smluvního vztahu)

Délka poskytované služby dle potřeb uživatelů, zpravidla dlouhodobá spolupráce

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení chronické, kombinované, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena není stanoveno – princip rovných příležitostí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – zájmové 
aktivity, vzdělávání, volnočasové aktivity (výstavy prací klientů, 
rekondiční pobyty), terapeutické činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní rehabilitace a sociálně terapeutické aktivity, udržování 
a získávání pracovních kompetencí pro uplatnění na trhu práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění pomoc při získávání zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce exkurze, workshopy, brigády

Sdružení tělesně postižených, Česká Lípa
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Další informace

Možnosti následné podpory zaměstnávání osob se ZP v rámci organizace, spolupráce s navazujícími 
organizacemi (poskytovateli práce pro osoby se ZP)

Podpora na trhu práce částečně ano (vzhledem k cílové skupině tato statistika neuvedena)

Fakultativní (placené) úkony půjčovna kompenzačních pomůcek, sportovní aktivity OZP, rodiny 
s dětmi/dítětem a seniorů (Krajské sportovní hry OZP, Den dětí se ZP)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

organizace tradiční akce pro děti se SVP „Den dětí se zdravotním 
postižením“ – zapojení speciálních škol, tříd a jiných mimoškolských 
zařízení, komunitní plánování (záštita obcí ORP Česká Lípa, 
sponzoring místních firem), poradenství pro rodiny žáků se SVP

Poznámka organizace je aktivně zapojena do komunitního plánování v regionu
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Adresa Jeronýmova 517, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

Web www.tyflocentrum.cz

Kontakt liberec@tyflocentrum.cz, turnov@tyflocentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 63 klientů ve 3 centrech – okamžitá kapacita

Aktuální naplněnost 50

Délka poskytované služby 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena klienti bez zrakového postižení (podmínkou je diagnostikovaný těžce 
slabý zrak, praktická nebo úplná nevidomost)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

podpora sociálních vazeb a interakcí se společenským prostředím, rozvoj 
a podpora všeobecného rozhledu, podpora sebeobsluhy a podpora 
udržování kognitivních i mentálních schopností a dovedností, rozvoj 
a podpora pohybových schopností a dovedností, vzdělávací a rozvojové 
aktivity, základní sociálněprávní poradenství

Zvýšení pracovního uplatnění projekt TyfloKavárna a výroba trdelníků, podpora a pomoc při hledání 
pracovního místa, rekvalifikace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, 
bydlení, pomoc klientům získávat sociální kompetence (doprovod 
a jednání s úřady a organizacemi při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a obstarávání osobních záležitostí)

Zvýšení pracovního uplatnění
diagnostika k profesnímu šetření (ve spolupráci s agenturou 
Rytmus), spolupráce se zprostředkovateli a poskytovateli chráněného 
zaměstnávání v regionu

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do chráněných dílen, kreativní kroužky, workshopy, spolupráce 
se zprostředkovateli a poskytovateli chráněného zaměstnávání v regionu

TyfloCentrum Liberec, Turnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
někteří s organizací spolupracují jako zaměstnanci nebo na DPP, 
někteří pracují na chráněném trhu práce, výjimečně podnikají nebo 
spolupracují s navazujícími sociálními službami (Rytmus, Tulipán)

Podpora na trhu práce částečně, ve spolupráci s navazujícími službami

Fakultativní (placené) úkony digitalizace textů, kopírování a možnosti práce na internetu, výpůjčky 
tandemových kol

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
aktuálně jsou formy poskytování služeb zásadně ovlivněny opatřeními 
v souvislosti s covidem-19 – podpora je v maximální možné míře 
poskytována distanční formou, případně posílením terénních služeb
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory cílem služby je co nejsamostatnější život a uplatnění OZP v jejich 
přirozeném prostředí

Podpora na trhu práce
množství pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením je 
limitováno specifiky zdravotního znevýhodnění, ale také individuální 
úrovní pracovních kompetencí jednotlivých uživatelů

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

všestranná spolupráce se speciálními školskými zařízeními pro zrakově 
postižené napříč republikou (semináře, kurzy, prezentační akce, 
konzultace, zprostředkování kompenzačních pomůcek, asistence, 
doprovod, volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty)

Poznámka sociální služba s celorepublikovou působností a jedinečným rozsahem 
poskytovaných služeb pro osoby se zrakovým postižením
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Adresa Vlčí vrch 323, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Zřizovatel DH Liberec, o.p.s.

Web www.domov-harcov.cz

Kontakt domov-harcov@volny.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby dlouhodobá spolupráce (včetně nabídky pobytových služeb a chráněného 
zaměstnávání)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena nízký věk (méně než 18 let), psychiatrické diagnózy, závislosti (alkohol, 
drogy), osoby bez přiznaného příspěvku na péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

podpora uživatelů v pracovních návycích a dovednostech, rozvíjejí 
a upevňují jejich motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti 
a dovednosti, pomáhají jim při běžných úkonech osobní hygieny, při 
zajištění a přípravě stravy, zvládání péče o sebe, rozvoj soběstačnosti 
a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování

Zvýšení pracovního uplatnění

podpora v získávání a udržování pracovních návyků a dovedností, 
rozvíjejí a upevňují jejich motorické, psychické, sociální a pracovní 
schopnosti a dovednosti – vytvoření „pracovního plánu“, snahou je, 
aby se uživatelé podíleli na celém procesu vzniku výrobku od přípravy 
materiálu přes samotnou výrobu, balení výrobku až po prodej výrobků 
na tradičních trzích

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
pomoc klientům získávat sociální kompetence (doprovod a jednání 
s úřady a organizacemi při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí) – osobní asistence

Domov Harcov, Liberec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
někteří s organizací spolupracují jako zaměstnanci, některé se daří 
umístit na chráněný/otevřený trh práce, případně je orientovat na 
navazující sociální služby

Podpora na trhu práce částečně (podle míry a formy zdravotního znevýhodnění)

Fakultativní (placené) úkony
úklid a údržba bydlení, zapůjčování spotřebičů, nakupované služby, 
doprovod – vyřizování úředních záležitostí, cestování, volnočasové 
aktivity mimo organizaci

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

návaznost služby při přechodu (ukončení školní docházky / vzdělávání 
ve speciálních a praktických školách v regionu)

Zvýšení pracovního uplatnění

pracovní terapie v v chráněných dílnách v rámci organizace (textilní, 
košíkářská, keramická, knihařská, zahradnická a dřevodílna) a mimo 
ni (spolupráce s organizacemi Rytmus, Tulipán, Dolmen, APOSS, ÚP, 
sociálními podniky a poskytovateli chráněného zaměstnání v regionu)

Exkurze, praxe, placená práce
exkurze, workshopy, rekvalifikační kurzy, praxe, případně zaměstnání 
v chráněných dílnách, na chráněných pracovních místech, v sociálních 
podnicích v regionu
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Adresa Horní Maxov 169, 468 71 Lučany nad Nisou

Zřizovatel Domov Maxov

Web www.domovmaxov.eu

Kontakt std@domovmaxov.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 60

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby dlouhodobá spolupráce dle potřeb uživatele

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena pro osoby mimo cílovou skupinu

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
zvládání sebeobsluhy a udržování domácnosti, život v komunitě, 
volnočasové aktivity – aktivizace (animoterapie, pohybové a relaxační 
aktivity, workshopy, „kavárnička“, kluby)

Zvýšení pracovního uplatnění přípravy na inkluzivní trh práce, pracovní nácvik v rámci STD – 
zácvikové a řemeslné dílny, tematické workshopy

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
pomoc klientům získávat sociální kompetence (doprovod a jednání 
s úřady a organizacemi při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí – sebeobhajování)

Zvýšení pracovního uplatnění
diagnostika k profesnímu šetření (ve spolupráci s agenturou 
Rytmus), spolupráce se zprostředkovateli a poskytovateli chráněného 
zaměstnávání v regionu

Exkurze, praxe, placená práce

exkurze do chráněných dílen, kreativní kroužky (agentura Tulipán), 
workshopy, spolupráce se zprostředkovateli chráněného zaměstnávání 
a se sociálními podniky v regionu, účast na tradičních regionálních 
akcích (trhy, slavnosti – prodej výrobků STD)

Domov Maxov, Lučany nad Nisou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory služba poskytována primárně pro kmenovou klientskou základnu 
(pobytové služby organizace)

Podpora na trhu práce částečně, ve spolupráci se zprostředkovateli a poskytovateli působícími 
na chráněném trhu práce

Fakultativní (placené) úkony nakupované služby (kadeřník, pedikér), doprovod, doprava, nákupy

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

tranzitní aktivity – exkurze, workshopy, prezentace služby ve 
speciálních školských zařízeních pro osoby se ZP
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Adresa Fučíkova 432, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách

Zřizovatel Domov Raspenava, p.o.

Web www.domovraspenava.cz

Kontakt kveta.kutilkova@domovraspenava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 16

Délka poskytované služby 16–64 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobslužná pracovní aktivita – pečení, příprava zákusků, sušenek

Zvýšení pracovního uplatnění práce v tréninkové kavárně, styk s veřejností, příprava zákusků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života 1× ročně aktivizační třídenný pobyt s klienty

Zvýšení pracovního uplatnění všechny aktivity probíhají v rámci služby – organizované akce 
v kavárně (obsluha, příprava)

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domov Raspenava, Frýdlant v Čechách
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti zůstávají

Podpora na trhu práce v regionu složité – velmi obtížně

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Nad Školami 480, 513 01 Semily

Zřizovatel FOKUS Semily, z.s.

Web www.fokussemily.cz

Kontakt fokussemily@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15/den

Aktuální naplněnost po–čt plná kapacita, pá – 4 volná místa, celkem 24 uživatelů

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky, poté zhodnocení a popř. možnost prodloužení

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby agresivní, osoby závislé na návykových látkách, osoby, kterým 
může být poskytnuta jiná, vhodnější služba, osoby, které nesplňují 
kritéria pro cílovou skupinu

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

podpora při navazování společenských kontaktů, péče o domácnost, 
vaření, podpora při komunikaci a nácvik komunikace, hospodaření 
s penězi, procvičování základů gramotnosti, podpora orientace 
v sociálních systémech, podpora při získávání dávek

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní terapie v dílnách zařízení, pravidelná docházka, dodržování 
pravidela řádů, schopnost osvojit si pracovní postupy, samostatná práce 
na zadaném úkolu, obsluha strojů a zařízení

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života výlety, společenské a kulturní akce, sportovní akce, exkurze, orientace 
v místě, využívání veřejných služeb, nakupování

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při hledání zaměstnání (v případě potřeby doprovod 
k zaměstnavateli, na ÚP)

Exkurze, praxe, placená práce ne

FOKUS, Semily
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
někteří do zaměstnání (většinou chráněná pracovní místa, v minimu 
případech otevřený trh práce), někteří zůstávají jako dlouhodobí 
klienti, do domácnosti

Podpora na trhu práce velmi špatně

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

předávání informací ohledně společných klientů/žáků, popř. 
o možných klientech (např. žáci, kteří ukončují školní docházku)
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Adresa Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1

Zřizovatel Společnost Dolmen, z.ú.

Web www.spolecnostdolmen.cz

Kontakt info@spolecnostdolmen.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby dlouhodobá spolupráce dle potřeb a zájmu klienta

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu nebo pohybu 
s podporou asistenta, vyžadující speciální ošetřovatelskou nebo 
zdravotní péči, osoby se závažným psychiatrickým onemocněním anebo 
s agresivním chováním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném 
životě

Zvýšení pracovního uplatnění osvojování dovedností a návyků potřebných k uplatnění se na trhu 
práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, 
bydlení, pomoc klientům získávat sociální kompetence, zprostředkování 
sociálních kontaktů, volnočasové aktivity

Zvýšení pracovního uplatnění snaha o zapojení našich uživatelů chráněného bydlení do pracovního 
života

Exkurze, praxe, placená práce

exkurze, workshopy, zájmové útvary (agentura Tulipán)
a zprostředkovatelé práce na volném nebo chráněném trhu práce 
v regionu (sociální podniky, agentura Rytmus), zapojení do rozvojových 
programů zaměřených na zaměstnávání osob se ZP

Společnost Dolmen, Liberec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

11 míst podporovaného zaměstnávání v rámci organizace, jinak 
dlouhodobá spolupráce s uživateli podporovaného a chráněného 
bydlení zprostředkovaného organizací nebo přechod ke 
spolupracujícím a navazujícím sociálním službám (Fokus, Aposs), 
stacionáře pro seniory (např. Stacionář U Sv. Antonína)

Podpora na trhu práce
pracovní uplatnění mimo organizaci u klientů schopných samostatně 
pracovat (zpravidla chráněné dílny, sociální podniky nebo agentury – 
Tulipán, Rytmus)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze žáků v našich zařízeních

Poznámka služba je přednostně určena uživatelům pobytových a sociálně 
rehabilitačních služeb poskytovaných organizací
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3.2 Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

APOSS, Liberec 93
Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou 93
FOKUS, Turnov 94
Jedličkův ústav, Liberec 94
SeniA, Jablonec nad Nisou 95
SLUNCE VŠEM, Turnov 95

Denní stacionáře

Alvalída, Liberec 96
Buona Strada, Liberec 96
Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa 97
Dětské centrum, Jilemnice 97
Dětské centrum, Semily 98
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov 98
Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil 99
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Zeyerova 832/24, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel APOSS Liberec, p.o.

Web www.aposs.cz

Kontakt aposs@aposs.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

APOSS, Liberec

Adresa U Balvanu 4117/2, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, p.o.

Web www.dcjbc.cz

Kontakt kadlecova@dcjbc.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Skálova 2336, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel FOKUS Turnov, z.s.

Web www.fokusturnov.cz

Kontakt fokus@fokusturnov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

FOKUS, Turnov

Adresa Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Jedličkův ústav, p.o.

Web www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

Kontakt info@ju-lbc.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Jedličkův ústav, Liberec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Dlouhá 1376/25a, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel SeniA, z.s.

Web www.senia.cz

Kontakt ZdenkaSchromova@seznam.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

SeniA, Jablonec nad Nisou

Adresa Brigádnická 2260, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel SLUNCE VŠEM, z.s.

Web www.sluncevsem.cz

Kontakt slunce.vsem@seznam.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

SLUNCE VŠEM, Turnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Hanychovská 743/3, Liberec III – Jeřáb, 
460 07 Liberec 7

Zřizovatel ALVALÍDA, z.s.

Web www.alvalida.wz.cz

Kontakt alvalida@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Alvalída, Liberec

Adresa Venušina 544/6, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Buona Strada, s.r.o.

Web www.buonastrada.cz

Kontakt renata.sediva@buonastrada.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Buona Strada, Liberec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Hradecká 2905, Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa 6

Zřizovatel Denní a pobytové sociální služby, p.o.

Web www.nadeje-cl.cz

Kontakt reditel@nadeje-cl.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa

Adresa Roztocká 994, 514 01 Jilemnice

Zřizovatel Dětské centrum Jilemnice, p.o.

Web www.dcjilemnice.cz

Kontakt dcjilemnice@iol.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, duševní

Věková kategorie 1–15 let

Forma služby ambulantní

Dětské centrum, Jilemnice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Na Olešce 433, Podmoklice, 513 01 Semily

Zřizovatel Dětské centrum Semily, p.o.

Web www.dcsemily.cz

Kontakt centrum.sm@tiscali.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, sluchové, zdravotní

Věková kategorie 7–10 let

Forma služby ambulantní

Dětské centrum, Semily

Adresa Kosmonautů 1641, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov, p.o.

Web www.slunickoturnov.cz

Kontakt slunicko.turnov@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–26 let

Forma služby ambulantní

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

Zřizovatel Služby sociální péče TEREZA, p.o.

Web www.domovtereza.cz

Kontakt reditel@domovtereza.cz
vera.belkova@domovtereza.cz

Druh postižení kombinované, mentální, duševní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Dětské centrum, Jilemnice 101
Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil 101

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

APOSS, Liberec 102
Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa 102
Domov Harcov, Liberec 103
Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou 103
Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou 104
Domov Maxov, Lučany nad Nisou 104
Domov Raspenava, Frýdlant v Čechách 105
Domov Sluneční dvůr, Česká Lípa 105
Jedličkův ústav – Dům Lužická II, Liberec 106
OSTARA, Nový Bor 106

Chráněná bydlení

Domov Harcov, Liberec 107
Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou 107
Domov Maxov, Jablonec nad Nisou 108
Národní ústav pro autismus, Smržovka 108
Sdružení TULIPAN, Liberec 109
Společnost Dolmen, Česká Lípa 109

Podpora samostatného bydlení

Společnost Dolmen, Liberec 110
FOKUS, Turnov 110
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Dětské centrum, Jilemnice

Adresa Roztocká 994, 514 01 Jilemnice

Zřizovatel Dětské centrum Jilemnice, p.o.

Web www.dcjilemnice.cz

Kontakt dcjilemnice@iol.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, duševní

Věková kategorie 1–15 let

Forma služby pobytová

Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil

Adresa Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

Zřizovatel Služby sociální péče TEREZA, p.o.

Web www.domovtereza.cz

Kontakt reditel@domovtereza.cz
vera.belkova@domovtereza.cz

Druh postižení kombinované, mentální, duševní

Věková kategorie 15–50 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

APOSS, Liberec

Adresa Zeyerova 832/24, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel APOSS Liberec, p.o.

Web www.aposs.cz

Kontakt aposs@aposs.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa

Adresa Jižní 1970/29, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel Denní a pobytové sociální služby, p.o.

Web www.nadeje-cl.cz

Kontakt reditel@nadeje-cl.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Harcov, Liberec

Adresa Vlčí vrch 323, Liberec XV – Starý Harcov, 
460 15 Liberec 15

Zřizovatel DH Liberec, o.p.s.

Web www.domov-harcov.cz

Kontakt domov-harcov@volny.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou

Adresa Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zřizovatel Domova Centrum aktivity, p.o.

Web www.dcahodkovice.cz

Kontakt lachmanova@dcahodkovice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov a Centrum denních služeb, Jablonec nad Nisou

Adresa Erbenova 11/21, Jablonecké Paseky, 
466 02 Jablonec nad Nisou 2

Zřizovatel Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, p.o.

Web www.dcjbc.cz

Kontakt kadlecova@dcjbc.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Domov Maxov, Lučany nad Nisou

Adresa Horní Maxov 169, 468 71 Lučany nad Nisou

Zřizovatel Domov Maxov

Web www.domovmaxov.eu

Kontakt dozp@domovmaxov.eu

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Raspenava, Frýdlant v Čechách

Adresa Fučíkova 432, Raspenava, 
464 01 Frýdlant v Čechách

Zřizovatel Domov Raspenava, p.o.

Web www.domovraspenava.cz

Kontakt kveta.kutilkova@domovraspenava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov Sluneční dvůr, Česká Lípa

Adresa Sosnová 232, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel Domov Sluneční dvůr, p.o.

Web www.domovslunecnidvur.cz

Kontakt domovslunecnidvur@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Jedličkův ústav – Dům Lužická II, Liberec

Adresa Lužická 1366/11, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Jedličkův ústav, p.o.

Web www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

Kontakt info@ju-lbc.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

OSTARA, Nový Bor

Adresa Husova 970, 473 01 Nový Bor

Zřizovatel OSTARA, p.o.

Web www.ostara.cz

Kontakt info@ostara.cz ostara@ostara.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–80 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Harcov, Liberec

Adresa Svobody 219/97, Liberec XV – Starý Harcov, 
460 15 Liberec 15

Zřizovatel DH Liberec, o.p.s.

Web www.domov-harcov.cz

Kontakt domov-harcov@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou

Adresa Mánesova 493, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zřizovatel Domov a Centrum aktivity, p.o.

Web www.dcahodkovice.cz

Kontakt lachmanova@dcahodkovice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Maxov, Jablonec nad Nisou

Adresa Skřivánčí 3206/61, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel Domov Maxov

Web www.domovmaxov.eu

Kontakt chb@domovmaxov.eu

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Národní ústav pro autismus, Smržovka

Adresa Údolní 26, 468 51 Smržovka

Zřizovatel Národní ústav pro autismus, z.ú.

Web www.nautis.cz

Kontakt jan.slosarek@nautis.cz

Druh postižení jiné zdravotní, zdravotní, PAS

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sdružení TULIPAN, Liberec

Adresa Burianova 917/7, Liberec VI – Rochlice, 
460 06 Liberec 6

Zřizovatel Sdružení TULIPAN, z.s.

Web www.sdruzenitulipan.cz

Kontakt machartova@sdruzenitulipan.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Společnost Dolmen, Česká Lípa

Adresa Havířská 2036, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel Společnost Dolmen, z.ú.

Web www.spolecnostdolmen.cz

Kontakt info@spolecnostdolmen.cz 
kaiserova@spolecnostdolmen.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Společnost Dolmen, Liberec

Adresa nám. Českých bratří 36/1,  
Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Zřizovatel Společnost Dolmen, z.ú.

Web www.spolecnostdolmen.cz

Kontakt bensaoucha@spolecnostdolmen.cz 
info@spolecnostdolmen.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

FOKUS, Turnov

Adresa Skálova 84, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel FOKUS Turnov, z.s.

Web www.fokusturnov.cz

Kontakt fokus@fokusturnov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Centrum pro zdravotně postižené, Česká Lípa 112
Centrum pro zdravotně postižené, Liberec 112
Centrum pro zdravotně postižené, Jablonec nad Nisou 113
Centrum pro zdravotně postižené, Semily 113
Dětské centrum, Jilemnice 114
Jedličkův ústav – Dům Lužická I, Liberec 114
SLUNCE VŠEM, Turnov 115
Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil 115
Spokojený domov, Turnov 116

Osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené, Semily 117
Centrum pro zdravotně postižené, Jablonec nad Nisou 117
Centrum pro zdravotně postižené, Česká Lípa 118
Centrum pro zdravotně postižené, Liberec 118
Domov Harcov, Liberec 119
Jedličkův ústav, Liberec 119
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov 120
MCU KOLOSEUM, Liberec 120
Rodina24, Jablonec nad Nisou 121
Spokojený domov, Turnov 121
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum pro zdravotně postižené, Česká Lípa

Adresa Konopeova 812/2, Česká Lípa, 
470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpcl@volny.cz

Druh postižení
chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní, 
senioři

Věková kategorie 16+

Forma služby terénní, ambulantní

Centrum pro zdravotně postižené, Liberec

Adresa Dr. Milady Horákové 185/66,  
Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czplk@volny.cz

Druh postižení
chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní, 
senioři

Věková kategorie 16+

Forma služby terénní, ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum pro zdravotně postižené, Jablonec nad Nisou

Adresa Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpjbc@volny.cz

Druh postižení
chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní, 
senioři

Věková kategorie 16+

Forma služby terénní, ambulantní

Centrum pro zdravotně postižené, Semily

Adresa Archivní 570, Podmoklice, 513 01 Semily

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpsm@volny.cz

Druh postižení
chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní, 
senioři

Věková kategorie 16+

Forma služby terénní, ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Dětské centrum, Jilemnice

Adresa Roztocká 994, 514 01 Jilemnice

Zřizovatel Dětské centrum Jilemnice, p.o.

Web www.dcjilemnice.cz

Kontakt dcjilemnice@iol.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Jedličkův ústav – Dům Lužická I, Liberec

Adresa Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Jedličkův ústav, p.o.

Web www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

Kontakt info@ju-lbc.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová



115
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

SLUNCE VŠEM, Turnov

Adresa Brigádnická 2260, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel SLUNCE VŠEM, z.s.

Web www.sluncevsem.cz

Kontakt slunce.vsem@seznam.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová

Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil

Adresa Benešov u Semil 143, 512 06 Benešov u Semil

Zřizovatel Služby sociální péče TEREZA, p.o.

Web www.domovtereza.cz

Kontakt reditel@domovtereza.cz
vera.belkova@domovtereza.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Spokojený domov, Turnov

Adresa Hluboká 144, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel Spokojený domov, o.p.s.

Web www.spokojeny-domov.cz

Kontakt koordinator.lk@spokojeny-domov.cz
sekretariat@spokojeny-domov.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum pro zdravotně postižené, Semily

Adresa Archivní 570, Podmoklice, 513 01 Semily

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpsm@volny.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní

Věková kategorie 3+

Forma služby terénní

Centrum pro zdravotně postižené, Jablonec nad Nisou

Adresa Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpjbc@volny.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní

Věková kategorie 3+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum pro zdravotně postižené, Česká Lípa

Adresa Konopeova 812/2, Česká Lípa, 
470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czpcl@volny.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní

Věková kategorie 3+

Forma služby terénní

Centrum pro zdravotně postižené, Liberec

Adresa Dr. Milady Horákové 185/66,  
Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7

Zřizovatel CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
Libereckého kraje, o.p.s.

Web www.czplk.cz

Kontakt czplk@volny.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové, duševní

Věková kategorie 3+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Harcov, Liberec

Adresa Vlčí vrch 323, Liberec XV – Starý Harcov, 
460 15 Liberec 15

Zřizovatel DH Liberec, o.p.s.

Web www.domov-harcov.cz

Kontakt domov-harcov@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní

Jedličkův ústav, Liberec

Adresa Lužická 920/7, Liberec I – Staré Město, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Jedličkův ústav, p.o.

Web www.jedlickuv-ustav-liberec.cz

Kontakt info@ju-lbc.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov

Adresa Kosmonautů 1641, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 
Turnov, p.o.

Web www.slunickoturnov.cz

Kontakt slunicko.turnov@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

MCU KOLOSEUM, Liberec

Adresa Generála Svobody 83/47, Liberec XIII – Nové 
Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Zřizovatel MCU KOLOSEUM, o.p.s. 

Web www.universium.cz

Kontakt os.asistence@universium.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové, zdra-
votní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Rodina24, Jablonec nad Nisou

Adresa Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel Rodina24, z. ú.

Web www.rodina24.org

Kontakt marika.berkyova@rodina24.org 
stana.stovickova@rodina24.org

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Spokojený domov, Turnov

Adresa Hluboká 144, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel Spokojený domov, o.p.s.

Web www.spokojeny-domov.cz

Kontakt koordinator.lk@spokojeny-domov.cz 
sekretariat@spokojeny-domov.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociální rehabilitace – FOKUS Liberec, Česká Lípa 123
Sociální rehabilitace – FOKUS, Turnov 123
Sociálně terapeutické dílny – FOKUS, Liberec 124
Sociálně terapeutické dílny – FOKUS, Turnov 124
Denní stacionář – Sociální služby města, Nový Bor 125
Denní stacionář – Služby seniorům U Antonína, Ruprechtice 125
Chráněné bydlení – FOKUS, Liberec 126
Odlehčovací služby – Senior centrum, Nový Bor 126
Odlehčovací služby – Centrum sociálních služeb, Jablonec nad Nisou 127
Odlehčovací služby – Centrum zdravotní a sociální péče, Liberec 127
Odlehčovací služby – Hospic sv. Zdislavy, Liberec 128
Odlehčovací služby – SeneCura SeniorCentrum, Liberec 128
Odlehčovací služby – Sociální služby, Semily 129
Osobní asistence – SENIORSERVIS, Liberec 129
Osobní asistence – Reva, Liberec 130
Podpora samostatného bydlení – FOKUS, Liberec 130
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociální rehabilitace – FOKUS Liberec, Česká Lípa

Adresa Ruská 3332, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

Zřizovatel FOKUS Liberec, o.p.s.

Web www.fokusliberec.cz

Kontakt j.horakova@fokuslbc.eu

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Sociální rehabilitace – FOKUS, Turnov

Adresa Skálova 2336, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel FOKUS Turnov, z.s.

Web www.fokusturnov.cz

Kontakt fokus@fokusturnov.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociálně terapeutické dílny – FOKUS, Liberec

Adresa Nezvalova 662/18, Liberec XV – Starý Harcov, 
460 15 Liberec 15

Zřizovatel FOKUS Liberec, o.p.s.

Web www.fokusliberec.cz

Kontakt j.horakova@fokuslbc.eu

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Sociálně terapeutické dílny – FOKUS, Turnov

Adresa Skálova 2336, Turnov, 511 01 Turnov 1

Zřizovatel FOKUS Turnov, z.s.

Web www.fokusturnov.cz

Kontakt fokus@fokusturnov.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář – Sociální služby města, Nový Bor

Adresa Žižkova 159, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

Zřizovatel Sociální služby města Nový Bor, p.o.

Web www.dpsnb.cz

Kontakt dnerad@novy-bor.cz stacionarnb@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Služby seniorům U Antonína, Ruprechtice

Adresa Markova 1308/6, Liberec XIV – Ruprechtice, 
460 14 Liberec 14

Zřizovatel Ruprechtický farní spolek

Web www.uantonina.cz

Kontakt uantonina@centrum.cz

Druh postižení jiné zdravotní, senioři

Věková kategorie 50+

Forma služby ambulantní
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Chráněné bydlení – FOKUS, Liberec

Adresa Krejčího 1175/9, Liberec VI – Rochlice, 
460 06 Liberec 6

Zřizovatel FOKUS Liberec, o.p.s.

Web www.fokusliberec.cz

Kontakt j.horakova@fokuslbc.eu

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – Senior centrum, Nový Bor

Adresa B. Egermanna 354, 473 01 Nový Bor

Zřizovatel AHC, a.s.

Web www.ddnovybor.cz

Kontakt malkova@ambeat.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, tělesné, 
zdravotní, senioři

Věková kategorie 18+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Centrum sociálních 
služeb, Jablonec nad Nisou

Adresa Novoveská 4505/5, Jablonec nad Nisou, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Web www.centrumjablonec.cz

Kontakt socialni.os@centrumjablonec.cz
vedouci.pece@centrumjablonec.cz

Druh postižení jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – Centrum zdravotní 
a sociální péče, Liberec

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

Zřizovatel Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o.

Web www.czasp.cz

Kontakt gratiasova@czasp.cz, navoj@czasp.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Hospic sv. Zdislavy, Liberec

Adresa Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV – Perštýn, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Web www.hospiczdislavy.cz

Kontakt info@hospiczdislavy.cz 
marie.rissova@hospiczdislavy.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Odlehčovací služby – SeneCura SeniorCentrum, Liberec

Adresa U Sila 1723, Liberec XXX – Vratislavice nad 
Nisou, 463 11 Liberec 30

Zřizovatel SeneCura SeniorCentrum Liberec, s.r.o.

Web www.liberec.senecura.cz

Kontakt liberec@senecura.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová



129
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služby – Sociální služby, Semily

Adresa Bavlnářská 523, Podmoklice, 513 01 Semily

Zřizovatel Sociální služby Semily, p.o.

Web www.ddsemily.cz

Kontakt reditelsssemily@ddsemily.cz

Druh postižení chronické, tělesné, sluchové, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová

Osobní asistence – SENIORSERVIS, Liberec

Adresa Generála Svobody 312/9, Liberec XIII – Nové 
Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Zřizovatel SENIORSERVIS, o.p.s.

Web www.domovatrium.cz

Kontakt reditelka@domovatrium.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Osobní asistence – Reva, Liberec

Adresa Na Perštýně 352/33, Liberec IV – Perštýn, 
460 01 Liberec 1

Zřizovatel Reva, o. p. s.

Web www.reva-lbc.org

Kontakt bohdana.jiraskova@reva-lbc.org 
eva.stanclova@reva-lbc.org

Druh postižení jiné zdravotní, senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby terénní

Podpora samostatného bydlení – FOKUS, Liberec

Adresa Nezvalova 662/18, Liberec XV – Starý Harcov, 
460 15 Liberec 15

Zřizovatel FOKUS Liberec, o.p.s.

Web www.fokuslbc.eu

Kontakt j.horakova@fokuslbc.eu

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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4 Pracovní příležitosti a další možnosti podpory osobám 
se zdravotním postižením v kraji

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či hospodářské komory v Libereckém kraji. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/
poskytovatelů náhradního plnění, tzn. ty subjekty (firmy, podniky apod.), které zaměstnávají více než 50 % 
osob s přiznaným statusem OZP, a přehled 10 největších zaměstnavatelů v kraji. 

Kapitolu uzavírají příklady z praxe těch partnerských/spolupracujících škol (základní školy zaměře-
né na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, praktické školy jednoleté a dvouleté, odborná 
učiliště), které jsou do projektu zapojené. Zde jsme oslovili metodiky tranzitní podpory (pedagogy) z každé 
školy a požádali je, aby danou školu v krátkosti „představili“ a popsali, jakým způsobem se jim daří naplňovat 
myšlenku přípravy žáků na co nejvíce samostatný život právě v oblasti tranzitního programu. Vybraní peda-
gogové také sdíleli své postřehy a zkušenosti (většina z nich optikou mnohaleté pedagogické praxe) v oblasti  
(ne)zaměstnavatelnosti jejich žáků, potažmo absolventů, s možností k tomuto uvést příklady dobré či špatné 
praxe. Zde jsme je požádali, aby skutečně popsali věci tak, jak jsou, jak je sami jako speciální pedagogové vní-
mají, „bez obalu“. Závěrem pedagogové předkládají, pro případnou inspiraci, seznam těch zaměstnavatelů (po-
kud jsou), se kterými má škola dobré zkušenosti ve smyslu možností umístění svých žáků na praxe či pracovní 
stáže, popř. zaměstnavatelů, u nichž je reálná šance takového žáka (absolventa) zaměstnat. 

Podpora v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti

4.1 Úřady práce, informační a poradenská střediska

V Libereckém kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Liberci, pří-
padně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důležité připomenout 
existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) coby nedílné součásti 
poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují 
poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb nápomocna a úzce

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik důležité kooperace 
s vybranými sociálními službami (např. sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) či níže zmíněnou 
oblastí společensky prospěšného podnikání (tzv. sociální podniky) apod.

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Liberec (krajská pobočka)
Dr. Milady Horákové 632/5, 
Liberec IV – Perštýn 
460 01 Liberec 1

www.uradprace.cz/web/cz/
liberecky-kraj 950 132 111

Česká Lípa Paní Zdislavy 419/6, 
470 01 Česká Lípa 1

www.uradprace.cz/web/cz/
ceska-lipa 950 108 111

Frýdlant Železná 824, 464 01 Frýdlant 
v Čechách

www.uradprace.cz/web/cz/
frydlant 950 132 363

Jablonec nad Nisou Emilie Floriánové 1004/3, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

www.uradprace.cz/web/cz/
jablonec-nad-nisou 950 120 111

Jilemnice Masarykovo náměstí 8, 
514 01 Jilemnice

www.uradprace.cz/web/cz/
jilemnice

950 160 201-
203

Mimoň Nádražní 9, Mimoň V, 
471 24 Mimoň

www.uradprace.cz/web/cz/
mimon

950 108 221-
224

Nový Bor B. Egermanna 262, Arnulto-
vice, 473 01 Nový Bor

www.uradprace.cz/web/cz/
novy-bor 950 108 203

Semily Bořkovská 572, Podmoklice, 
513 01 Semily

www.uradprace.cz/web/cz/
semily 950 160 111

Tanvald Krkonošská 350, 
468 41 Tanvald

www.uradprace.cz/web/cz/
tanvald 950 120 210

Turnov náměstí Českého ráje 94, 
511 01 Turnov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
turnov 950 160 230
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Liberec
Dr. Milady Horákové 632/5, 
Liberec IV – Perštýn, 
460 01 Liberec 1 

ips.lb@uradprace.cz 950 132 447

Jablonec nad Nisou Emilie Floriánové 1004/3, 
466 01 Jablonec nad Nisou 1 ips.jn@uradprace.cz 950 120 437

Česká Lípa Paní Zdislavy 419/6, 
470 01 Česká Lípa 1 ips.cl@uradprace.cz 950 108 461

Semily Bořkovská 572, Podmoklice, 
513 01 Semily ips.sm@uradprace.cz 950 160 305

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělá-
vání zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz, 
který obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, že se v Libereckém kraji aktuálně nachází celkem  
6 takových provozoven. Údaj však nemusí být definitivní, neboť právní ukotvení pojmu sociální podnikání 
zatím neexistuje (sociální podniky jsou tedy registrovány jako např. obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení, evidované právnické osoby církví a náboženských společností, družstva, obchodní společnosti či nově 
i sociální družstva). Z toho také pramení zcela dobrovolné uvedení sociální podniku ve veřejné databázi. 

V  rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) bylo zjištěno, celkem 5 sociálních 
podniků, které aktuálně v Liberckém kraji zaměstnávají či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. 
Bližší informace a seznam těchto podniků najdete níže.

https://ceske-socialni-podnikani.cz
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Seznam sociálních podniků 

Sociální podniky

Družstvo TEXman, Liberec – Krásná Studánka 135
Buona Strada s.r.o., Liberec 136
Dobrá ekonomika, s.r.o., Tanvald 137
Pekárna Poezie, Frýdlant  138
Mariánská pekárna, Bulovka 139
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Družstvo TEXman, Liberec – Krásná Studánka
Hejnická 165, Liberec 31 – Krásná Studánka 

Provozovatel Družstvo TEXman

Web www.texman.cz

Kontakt 724 083 133, svacinova@texman.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, mládež a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen závažné postižení s vyšší mírou podpory

Maximální kapacita 10 volných míst z asi 55

Aktuální naplněnost 56, z toho 80 % ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti návrh a výroba přikrývek, polštářů a ložního prádla, šití bytového tex-
tilu, konfekce, vybavení pro ubytovací zařízení, školy, restaurace

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s krajskou pobočkou ÚP v Liberci a s neziskovými 
organizacemi v našem regionu

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce s krajskou pobočkou ÚP v Liberci a s neziskovými 
organizacemi v našem regionu, otevření i pro trénink
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Buona Strada s.r.o., Liberec
Venušina 544/6, Liberec 1 

Provozovatel Buona Strada s.r.o.

Web www.buonastrada.cz

Kontakt 608 306 154, hana.hasonova@buonastrada.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným a  smyslovým postižením; především 
zaměřeno na seniory a osoby s Alzheimerovým onemocněním

Pro koho není podnik určen pro osoby do 18 let

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 9

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením z města 
Liberce, zaměření na osoby s Alzheimerovým onemocněním v raném 
či pokročilejším stadiu nemoci

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce osoby se ZP, různé úvazky, spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe, stáže, studijní programy
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Dobrá ekonomika, s.r.o., Tanvald
Krkonošská 370, Tanvald 

Provozovatel Dobrá ekonomika, s.r.o.

Web www.dobraekonomika.cz

Kontakt 724 057 108, kremerova@dobraekonomika.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a  tělesným postižením, osoby s duševní nemocí, 
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby pečující o  jiné 
závislé osoby, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových 
látkách

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti potravinářská výrobna, prodejna a bistro, pěstování bylin

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Poznámka ukončují činnost
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Pekárna Poezie, Frýdlant 
ul. Míru 1400, Frýdlant 

Provozovatel Terra Mater, s.r.o.

Web www.terramater.cz

Kontakt 602 165 096, sarka@terra-mater.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s duševním nemocí

Pro koho není podnik určen osoby zdravotně znevýhodněné

Maximální kapacita 2 až 3

Aktuální naplněnost 1

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
pekárna, prodej kváskového chleba a jiného pečiva, sušenek a cukroví, 
prodej keramiky, pěstování ovoce a zeleniny, skupinová a individuální 
psychoanalytická psychoterapie v délce trvání dvou let

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP stáže
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Mariánská pekárna, Bulovka
Dolní Oldřiš č. ev. 3, Bulovka 

Provozovatel Terra Mater, s.r.o.

Web www.terramater.cz

Kontakt 602 165 096, sarka@terra-mater.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným a mentálním postižením, osoby 
s duševním nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti ruční řemeslná výroba, pekárna s chlebovou pecí, sušené ovoce a byli-
ny

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Poznámka zavřeno
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislá společenství občanů, sdružující neziskové organizace (např. za-
psané spolky, obecně prospěšné společnosti), soukromé podnikatelské subjekty i složky veřejné správy (obce, 
svazy obcí apod.). Jak již napovídá název, MAS působí zpravidla na vymezeném lokálním území. Cílem MAS 
je usilovat o trvalý rozvoj, podporu a zkvalitnění života v dané oblasti (např. získávání dotací na podporu ven-
kova, účast na různých jednáních, pořádání seminářů aj.). Jedná se o širokou podporu včetně zjišťování potřeb 
obyvatel daného venkovského regionu, zahrnující rozvoj podnikání, péči o krajinu i rozvoj a podporu vzdělá-
vání či různých sociálních programů. Hospodářská komora (HK) usiluje jako zástupce podnikatelů v daném 
kraji zejména o celkový rozvoj podnikatelského prostředí a možností zaměstnavání. V kontextu našeho tématu 
je vhodné zmínit jednu z činností HK – zřizování zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdě-
lanosti, profesního vzdělávání a rekvalifikace. Dále také účast HK na řešení problémů zaměstnanosti a odborné 
přípravy k výkonu povolání či podpora školských zařízení, které jsou k tomuto účelu zřízeny. 

Seznam místních akčních skupin 

Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Frýdlantsko, z.s. Děkanská 74, Frýdlant www.masif.cz 482 321 077

LAG Podralsko z.s. Zahrádky 130, Zahrádky www.lagpodralsko.com 602 627 167

MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. Roztocká 500, Jilemnice www.maspridtepobejt.cz 734 548 207

MAS Achát z.s. Jenišovice 67 www.mas-achat.cz 483 393 160

Místní akční skupina 
Podještědí, z.s.

nám. B. Smetany 10, 
Český Dub www.podjestedi.cz 725 071 189

Rozvoj Tanvaldska z.s. Jiřetín pod Bukovou 103 www.masrt.cz 728 761 585

Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Česká Lípa, Villa Hrdlička www.ohkceskalipa.cz info@ohkceskalipa.cz 487 522 783

Liberec, Mrštíkova 399/2a www.ohkliberec.cz info@ohkliberec.cz 485 100 148

Jablonec nad Nisou, Jirás-
kova 9 www.ohkjablonec.cz info@ohkjablonec.cz 483 346 000
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4.4 Vybrané firmy poskytující náhradní plnění

Firmy poskytující náhradní plnění patří mezi významné „podpůrce“ osob se zdravotním postižením na otevře-
ném či chráněném trhu práce. Cíleně nabízejí pracovní příležitosti právě osobám se zdravotním postižením, 
které potřebují větší míru podpory a nemusely by tak obstát na běžném trhu práce. Tyto firmy jsou významný-
mi partnery pro ty zaměstnavatele, kteří neplní „povinnost“ zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to 
tím, že tito zaměstnavatelé od nich odebírají výrobky či služby. Celý seznam dodavatelů náhradního plnění je 
možné získat na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahrad-
niho-plneni. Ten nabízí možnost filtrování informací na základě různých parametrů – rok plnění, IČO, název 
dodavatele, RČ, kraj či okres atd. 

Níže je představen (pouze ilustrativně) výčet 15 z celkových 86 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
v Libereckém kraji. Jedná se o podnikatelské subjekty, které tuto informaci ÚP ČR poskytly v rámci evidence 
náhradního plnění. Zde jsme využili právě možnosti filtrace a ze seznamu vybrali nejprve 5 různých subjektů – 
těch, které zaměstnávají 1 osobu se statusem OZP, dále 5 subjektů se 7 zaměstnanci se statusem OZP a nakonec 
5 subjektů zaměstnávajících více než 100 osob se statusem OZP. Jinými slovy, lze tedy vidět, že seznam obsa-
huje širokou skupinu zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP – bez ohledu na velikost zaměstnanecké základny 
či zaměření dané firmy.

IVAN RESL

Adresa IČO dodavatele Web

Obchodní 618, Liberec XI – 
Růžodol I, 460 01 Liberec 10430172

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

72 322 193 822 0,2

Zaměření

obrábění, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, univerzální administrativní činnosti

Dalesitas s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Palackého 211, 511 01 Turnov 8761230

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

232 586 232 586 0,24

Zaměření

správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody, pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemo-
vitostí, univerzální administrativní činnosti

https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
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RUDOLF ŽIVEC

Adresa IČO dodavatele Web

Růžová 2812/16, 470 01 Česká 
Lípa 64657256 www.prodeus.cz/cs

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

678 376 678 376 0,7

Zaměření

nakladatelství, vydavatelství, reklama, video

JIŘÍ REŠ

Adresa IČO dodavatele Web

Mšenská 3924/10, Mšeno nad Ni-
sou, 466 04 Jablonec nad Nisou 10422412

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

651 959 969 108 1

Zaměření

pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

MILAN HÁJEK

Adresa IČO dodavatele Web

Dolení 168, 514 01 Jilemnice

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

856 668 969 108 1

Zaměření

Družstvo TEXman

Adresa IČO dodavatele Web

Třešňová 623/12, Liberec XIV –
Ruprechtice, 460 14 Liberec 22800212 www.texman.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

9 585 434 9 691 080 10

Zaměření

vývoj, výroba a prodej přikrývek a polštářů, výroba bytového textilu, jednoduché konfekce, dětského oble-
čení, vybavení pro ubytovací zařízení, hotely, školy, restaurace apod.
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Sociální atelier Tilia, z.s.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 60, 512 71 
Nová Ves nad Popelkou 22734198 www.atelier-tilia.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

9 644 737 9 923 666 10,24

Zaměření

výroba hudebních nástrojů, dřevěných hraček, výukových pomůcek pro školy a zakázková výroba dřevěné-
ho nábytku či užitkových doplňků pro domácnost a interiéry

ROMANA ŠILAROVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Mánesova 893, Arnultovice, 
473 01 Nový Bor 16442946

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

6 607 796 10 272 545 10,6

Zaměření

silniční nákladní doprava

Service Plus, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Zelná 633/9b, Liberec XI – Růžo-
dol I, 460 01 Liberec 27317889 www.serviceplus.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

4 486 176 11 105 978 11,46

Zaměření

sortace a rework, měřicí činnosti spojené se sběrem a vyhodnocováním dat, logistika, skladování, balení, 
inventury, lisování plastů, recyklace, agenturní zaměstnávání

KBS Security s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Krajířova 452, 511 01 Turnov 28745141 www.kbs-security.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

24 382 735 63 699 469 65,73

Zaměření

bezpečnostní a úklidová agentura
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AZservices CZ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Hodkovická 27, Liberec XXII – 
Doubí, 463 12 Liberec 28718101

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

26 766 159 74 379 039 76,75

Zaměření

bezpečnostní a pátrací činnosti

HENIG – security servis, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

5. května 797/20, 
470 01 Česká Lípa 14866684 www.henig.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

92 903 986 112 590 967 116,18

Zaměření

bezpečnostní služby, instalace bezpečnostních systémů, monitoring objektů, pořadatelské služby

BFB-Falco s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Poříční 3010, 470 01 Česká Lípa 25038648 www.bfb-falco.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

94 072 353 116 612 766 120,33

Zaměření

bezpečnostní služby, instalace bezpečnostních systémů, úklidové služby

C + C CIMBÁL s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Dlouhá 415/3, 466 01 Jablonec 
nad Nisou 27315827 www.cimbal.eu

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

131 486 642 135 810 795 140,14

Zaměření

obchod, správa a údržba budova pozemků, stavební činnost
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5 Příklady z praxe partnerských či spolupracujících škol

Níže předkládáme konkrétní zkušenosti škol zapojených do projektu, které se primárně orientují na vzdělávání 
žáků se SVP. Kromě krátkého představení vybrané školy sdílejí naši kolegové z těchto škol vlastní zkušenosti 
s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. Každá škola pak přikládá  
příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. V závěru je pak uveden seznam jimi 
doporučených zaměstnavatelů, se kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkuše-
nost. 

5.1 SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Škola byla založena k 1. 9. 1961 jako Zvláštní učňovská škola v Liberci-Růžodole pro další vzdělávání žáků/
žákyň zvláštních škol jako první zařízení tohoto typu v  libereckém regionu. Z původních oborů – zedník, 
tkadlena, dámská krejčová a zahradník je dnes nabídka širší o další specializace, jejichž výčet je uveden níže.

Novodobá historie školy se počíná listopadem 1996, kdy byla uvedena do provozu první část nového 
areálu učiliště – hlavní budova školy pro teoretickou výuku na adrese Jablonecká ulice 999. Dalším význam-
ným datem je 1. 9. 2000, kdy v tomto areálu bylo otevřeno nové školní zahradnictví, tzn. moderní komplex 
skleníků a učebena prodejna výpěstků pro veřejnost. Odborné učiliště se v průběhu let profilovalo z původně 
regionálního školského zařízení na spádovou speciální školu pro zdravotně znevýhodněné žáky/žákyně i ze 
vzdálenějších okresů a jiných krajů republiky.

Potřeba moderního internátního ubytování byla naplněna realizací 3. etapy výstavby areálu. Dne 3. září 
2001 byl zprovozněn internát včetně školní jídelny. Stavební ruch v celém prostoru stávajících školních objek-
tů na nové adrese v Jablonecké ulici ani tehdy neustal a v únoru r. 2002 byla dokončena zatím poslední etapa 
stavby – komplex dílen pro odborný výcvik a tělocvična.

V současné době jsme škola zaměřená na poskytování speciálněpedagogické péče v oblasti středního 
a středního odborného vzdělávání pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Nabízíme vzdělání v řadě 
tradičních řemeslných oborů a ve specifických oborech vhodných pro žáky s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou 
i praktickou výuku. V moderní škole a na pracovištích získávají poznatky a dovednosti, které později dobře 
uplatní na trhu práce. V rámci praktického vyučování se mnozí z nich podívají i do firem a provozoven vněj-
ších subjektů, aby viděli v reálu požadavky různých zaměstnavatelů.

Vzhledem k čím dál složitějším handicapům (fyzickým, mentálním a duševním) je však rok od roku slo-
žitější naše žáky k běžným zaměstnavatelům na praxe posílat. Tím, jak je dnešní doba zaměřená na výkon, naši 
žáci nestíhají požadované tempo práce, jsou frustrovaní, často agresivní, a to potom prohlubuje jejich nechuť 
pracovat a druhou stranu je zaměstnávat.

Během studia mají žáci možnost účastnit se nejrůznějších sportovních a  jiných mimoškolních aktivit. 
Mimolibereckým žákům škola poskytuje internátní ubytování a celodenní stravování. Škola sídlí poblíž centra 
Liberce a je dobře dostupná i dojíždějícím žákům.

1 Zdroj fotografií: SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.

Zpět na obsah
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Ke studiu nabízíme tyto obory:
• Šití oděvů,
• Stravovací a ubytovací služby,
• Malířské a natěračské práce,
• Zednické práce,
• Zahradnické práce,
• Zahradnická výroba,
• Dlaždičské práce,
• Strojírenské práce,
• Provozní služby,
• Obchodní školy,
• Praktická škola jednoletá,
• Praktická škola dvouletá.

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Na pozici vedoucí OŠ a PŠ pracuji teprve 5 let, takže můžu porovnat jen toto časové období, ale konstatuji, že 
v roce 2017 byli naši žáci na trhu práce uplatnitelní o něco lépe než v současné době. Myslím, že hlavně proto, 
že měli menší handicapy fyzické, mentální i duševní. Rok od roku se do naší školy hlásí žáci náročnější na péči, 
většinou neschopní samostatně fungovat.

Naši současní žáci jsou uplatnitelní pouze v chráněných dílnách. Co žáci nejvíce potřebují k tomu, aby 
mohli zvýšit úspěšnost na trhu práce? Někteří z nich by mohli vykonávat, byť jen na nějaký částečný úvazek, 
jednoduché rutinní práce, ale potřebovali by k sobě člověka (asistenta), který by je „chránil“ před úskalími na 
běžném pracovišti.

Bohužel si myslím, že bez patřičné finanční dotace do této oblasti je zaměstnávání našich žáků nerea-
lizovatelné. Já jako učitelka na této škole v podstatě nic nepotřebuji, podmínky máme dostačující. Můžeme 
v rámci složitějších učebních oborů s našimi žáky vyzkoušet, jestli by zvládli buď další studium, nebo alespoň 
soustavnější pracovní zatížení.

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Michaela 

Míša, dívka, která dokončuje v současné době obor Obchodní škola, si vyzkoušela v rámci projektu tranzitní-
ho programu intenzivněji pracovat a došla k závěru, že pro ni bude lepší a výhodnější vystudovat v naší škole, 
v pro ni bezpečném prostředí, ještě další obor. Vybrali jsme z těch jednodušších Provozní služby a Zahradnické 
práce.
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5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Vojta

Vojta je chlapec, který u nás ve škole strávil 5 let. Za tu dobu, co jej znám, prošel fází, kdy bylo ve škole vidět 
znatelné pokroky k lepšímu. Byl proto zapojen v první vlně do tranzitního programu v rámci projektu. Rodiče 
moc stáli o to, aby se Vojta po skončení školy alespoň částečně dokázal zapojit do běžného života a, byť v ome-
zené míře, i do pracovního procesu. V době, kdy se projekt rozjížděl a Vojtu jsme do něj zařadili, nebyly tyto 
vize úplně nereálné, ale již během toho roku, kdy Vojta v projektu byl, bylo vidět velký, náhlý zlom ve Vojtově 
ochotě se něčemu novému učit a účastnit se různých aktivit pracovních, sportovních i mimoškolních. V po-
slední době má zájem pouze pouštět a poslouchat písničky, v hodinách má nepřítomný pohled. Hovořila jsem 
o jeho změně v prosinci 2021 se speciálními pedagogy z SPC, kam Vojta dochází, že by bylo možná dobré pro-
mluvit s rodiči, popř. nechat udělat nějaké neurologické vyšetření, proč k tak náhlé změně došlo. Momentálně 
se rodiče upnuli na to, že by Vojta v naší škole studoval dál, a to na oboru Provozní služby, ale nevidím to vůbec 
jako reálné, aby chlapec tento obor kategorie E zvládl.

V poslední době chce ve škole jen poslouchat písničky a činnosti, které jej bavily dříve (sport, ruční práce, 
vaření), jej nezajímají.

     

5.1.5 Konkrétní příklad z praxe – David

David je žák, který byl do projektu zařazen v letošním školním roce. Chlapec je na naše poměry docela fyzicky 
zdatný. V rámci svojí praxe během zapojení do projektu začal provádět úklidové práce v kancelářích ČŠI v Li-
berci. Pracuje celkem samostatně, sice musí být kontrolován, zda zadanou práci provede řádně, ale vypadá to, 
že po zaučení by zvládl pracovat na zkrácený úvazek i u běžných zaměstnavatelů.
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5.1.6 Seznam doporučených zaměstnavatelů

• ČŠI Liberec – výborná spolupráce, vstřícnost vůči nám – https://www.csicr.cz/cz

• Globus Liberec – https://www.globus.cz

• Albert Liberec – https://www.albert.cz

• Krajská vědecká knihovna Liberec – https://www.kvkli.cz

• Dům seniorů Františkov Liberec – žáci mají šanci najít si práci – https://www.dsfrantiskov.cz

5.2 Základní škola Liberec, Orlí 140/7, p.o.2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Do vzdělávání na naší škole jsou žáci se SVP zařazováni z podnětu rodičů na základě doporučení pediatra 
a  příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC). Škola poskytuje základní vzdělání žákům s  mentálním 
handicapem a  poruchami autistického spektra v  celé škále – tedy od nejlehčích forem až po formy těžké, 
případně kombinace postižení. Škola poskytuje vzdělání žákům ve dvou vzdělávacích programech:
1. Základní škola speciální (ŠVP pro ZŠS – Škola pro život), 
2. Základní škola (ŠVP pro ZV – Prakticky životem).
Cílovou skupinou pro tranzitní program jsou žáci 8. ročníku ZŠ a 8. a 9. ročníku ZŠ speciální. 

Příprava žáků na maximálně samostatný život

Škola je opakovaně zapojena do projektu LK „Férové školy“ zaměřeného na sociální začleňování a inkluzivní 
vzdělávání na území města Liberce (výchovná poradkyně ZŠ působí jako hlavní odborný konzultant projek-
tu). Aktivity školy jsou zde zaměřeny na spolupráci a podporu všech zainteresovaných stran při vzdělávání 
žáků se SVP. Cílem je dosažení maximální možné úrovně kompetencí žáků a jejich úspěšná sociální inkluze. 
Činnost školy aktuálně reflektuje potřeby vyrovnat se s dopady pandemie covidu-19 na výsledky žáků, elimi-
novat školní neúspěšnost a případné následné předčasné odchody žáků ze vzdělávání po ukončení základní-
ho vzdělávání. Žákům je poskytována podpora v oblasti doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 
kariérového poradenství (projekt „Kariérko“), nabídky práce ve společenskovědním kroužku (mimoškolní 
rozvoj gramotnosti v oblasti aktivního občanství, sociálního a personálního rozvoje), možnosti příměstského 
vzdělávání o letních prázdninách, poradenství a podpory rodičům a pedagogům při vzájemném jednání 
i kontaktech s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách.

Škola také udržuje kontakty a rozvíjí komunitní spolupráci s navazujícími sociálními službami při zajištění 
podpory a tranzitu žáků nesměřujících na pracovní trh z důvodu zdravotního znevýhodnění. 

Podpora a rozvoj myšlenky tranzitního programu (TP) ve vazbě na práci a zaměstnávání

V rámci ŠVP je navýšena dotace předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce tak, aby v maximální míře 
byl rozvíjen potenciál žáků k uplatnění na volném nebo chráněném trhu práce.

Pracovní zkušenosti a kompetence získávají žáci školy v rámci výuky pracovních činností a informatiky, 
kde jim je podle individuálních potřeb poskytována podpora asistenta. Zde získávají zkušenosti z oblasti péče 
o domácnost (šití a  ruční práce, praní, žehlení, vaření, úklid), údržby venkovních prostor a základních za-
hradnických prací (pěstitelské práce, péče o okrasné dřeviny a rostliny, údržba trávníku, nátěry konstrukcí…), 
2 Zdroj fotografií: Základní škola Liberec, Orlí 140/7, p.o.
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základů technických prací (jednoduchá montáž, ruční opracování a povrchová úprava výrobků z kartonu, dře-
va, kovů a plastů, práce s akumulačním nářadím), práce s informačními technologiemi (základní uživatelské 
znalosti).

V případě zájmu žák získává nové pracovní kompetence v zájmových útvarech a kroužcích organizova-
ných školou (keramický kroužek, ekologický kroužek, „šikovné ruce“…).

V rámci principů plánování zaměřeného na člověka a na základě zjištěných pracovních dovedností, schop-
ností a preferencí žáků, kteří po ukončení základní školní docházky plánují přejít přímo do zaměstnání, se 
školní poradenské zařízení snaží vytipovat zaměstnavatele na otevřeném či chráněném trhu práce. V případě, 
že žák nemá představu, oslovit zaměstnavatele a prostřednictvím užší spolupráce (exkurze, workshopy, praxe) 
zmapovat vhodnost či nevhodnost pracovního uplatnění dle zájmu žáka. 

Vzdělávací a rekvalifikační zařízení pro žáky se SVP

Střední školy a učiliště
V souvislosti s volbou povolání pokračují žáci, kteří mají zájem a studijní předpoklady, po ukončení zá-

kladní školní docházky ve studiu a profesní přípravě na středních odborných školách a odborných učilištích 
v LK.

V rámci výchovného poradenství škola dlouhodobě spolupracuje především se SOŠ Liberec, Jablonecká 
999, p.o. (https://www.sosliberec.cz), která je zaměřena na poskytování speciálněpedagogické péče v oblasti 
středního a středního odborného vzdělávání (podle § 16 odst. 9 školského zákona) a nabízí vzdělání v řadě tra-
dičních řemeslných oborů a ve specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhod-
něním (mj. praktická škola jednoletá a dvouletá). Tato škola je rovněž zapojena do sítě center tranzitní podpory 
a je organizací umožňující našim žákům účast na workshopech, dnech otevřených dveří a nově, v souvislosti 
se zapojením do TP, i na činnostech realizovaných formou skupinovýcha individuálních praxí v rámci praktic-
kého vyučování.

K dalším organizacím „první profesní volby“ našich žáků patří tyto střední školy a učiliště:

• Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p. o. (mj. praktická škola dvouletá) (www.stredni-skola-f-
rydlant.cz)

• Střední odborné učiliště Hubálov, p. o. (www.souhubalov.cz)

• Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p. o. (www.ssams.cz)

• Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. (www.sslbc.cz)

• Střední škola Kateřinky – Liberec, s.r.o. (https://skolakaterinky.cz) aj.

Rekvalifikační zařízení:

• Centrum odborného rozvoje, z.ú, Liberec

• Centrum Kašpar Liberec aj.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Oblast uplatnění našich žáků/absolventů na pracovním trhu dosud nemá škola systematicky zmapovanou, 
jistou reflexi nám poskytují mj. informace o úspěšnosti našich bývalých žáků získané ze strany SOŠ Liberec, 
Jablonecká 999, p. o., do které přechází významná část našich absolventů (viz případová studie SOŠ Liberec – 
škola je rovněž zapojena v projektu TP). Vzhledem ke struktuře oborů, jež jsou na pracovním trhu velmi žáda-
né (stavebnictví a strojírenství, výroba skla a bižuterie, textilní výroba, služby), nacházejí naši absolventi v pří-
padě úspěšného zakončení studia na střední škole práci poměrně snadno. Problémem zůstává uplatnění žáků 
nekvalifikovaných, kteří z důvodů nezájmu nebo ztráty motivace ke studiu nenastoupili nebo ho nedokončili.

Překážkou k uplatnění žáků se zdravotním znevýhodněním je také stále nedostatečný počet zaměstnava-
telů poskytujících pracovní příležitosti osobám se ZP.
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Přestože se míra společenské odpovědnosti firem ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce 
postupně zvyšuje, obecné povědomí o těchto poskytovatelích je stále malé. Pedagogové by zcela jistě uvítali vy-
tvoření veřejně přístupné databáze těchto organizací včetně specifikace jejich nabídky, aby z ní mohli vycházet 
v rámci kariérního poradenství při přípravě žáků na volbu studijního oboru i povolání. 

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Vendulka

Vendulka (LMP, znevýhodněné sociokulturní prostředí) je žákyní 8. ročníku základní školy, v TP je od září 
2021. Pochází z úplné romské rodiny, rodiče, zejména matka, dívku podporují v zapojení do TP.

Vendulka se od počátku roku aktivně účastní schůzek zaměřených na mapování a plánování v rámci TP 
a dalších souvisejících aktivit. 

Má velmi dobrý školní prospěch, je školní učitelkou opakovaně oceňována za příkladnou školní práci. 
Dobrovolně pomáhá své spolužačce (rovněž zapojené do TP) zaostávající ve školním prospěchu s přípravou na 
vyučování a doučováním. Motivuje ji také k docházce na aktivity TP, společně navštěvují kroužek „šikovných 
rukou“. V kroužku ji zaujaly především ruční práce s textilními materiály (šití, háčkování, drhání…) a s bižu-
terií.

Po návštěvě akce EDUCA WEEK 2022, na které prezentovala studijní obor Šití oděvů SOŠ Liberec, Jablo-
necká 999 (workshopy, módní přehlídka prací studentů), začala Vendulka uvažovat o tomto oboru jako o jed-
nom z možných směrů vlastní volby povolání. Mimo to se také zajímá o výrobu bižuterie, která je v regionu 
tradičním oborem, ve kterém pracovala její babička. Zajímala se také o možnost rekvalifikace v oboru Kadeř-
nice, toto povolání vykonává její sestřenice.

Vzhledem ke školnímu prospěchu a osobní motivaci má dívka předpoklady v kterémkoli z těchto oborů 
uspět. 

V tomto směru se v oblasti individuálního plánování tranzitu zaměříme na rozvoj obecných pracovních 
kompetencí i na bližší seznámení s uvedenými obory a případný nácvik požadovaných dovedností (rozvoj vý-
tvarného projevu – návštěvy výtvarného ateliéru, seznámení s různými technikami práce s textilními materiály 
v rámci činnosti v zájmovém útvaru, workshop pro žáky ZŠ v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
exkurze do kadeřnického salonu…). 

  

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Damien

Damien (atypický autismus, LMP) je žákem 8. ročníku ZŠ speciální, v TP je teprve od dubna 2022. Chlapec 
pochází z neúplné rodiny, žije s vážně nemocnou matkou (onkologické onemocnění) a mladším bratrem, otec 
o rodinu nejeví zájem a s chlapci se nestýká. Matka je vzhledem k charakteru onemocnění často hospitalizo-
vána, v září 2021 byl chlapec v počátcích matčiny nemoci přechodně umístěn i v odlehčovací pobytové službě, 
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kde se ale obtížně adaptoval a nebyl spokojený. Aktuálně o chlapce v obdobích matčiny hospitalizace pečují 
jeho tety, matčiny sestry, které také zajišťovaly chlapcovu docházku do školy. 

Obě sestry však pracují na plný úvazek a mají rovněž své rodiny, péče o synovce v jejich domově je pro 
ně tedy velmi náročná. Z důvodu podpory rodiny ve velmi svízelné situaci jsme se rozhodli dodatečně zařadit 
chlapce do TP s cílem pomoci mu nejen v oblasti volby pracovního zaměření, ale také nácviku samostatnosti 
při docházení do školy. Chlapci byla přidělena asistentka, která s ním trénuje docházení do školy a ze školy 
domů. Chlapci byl vypracován plán cesty, byl seznámen s možnými riziky a pravidly bezpečnosti při chůzi 
v městském provozu. Po naplánované trase chodil nejprve s asistentkou, nyní ho již asistentka v určitých eta-
pách cesty jen kontroluje zpovzdálí.

Na schůzkách se v rámci individuálního plánování snažíme zmapovat a také usměrňovat chlapcovy zájmy 
(na internetu se zajímá o některé kontroverzní subkultury – viz chlapcův FB profil), seznamujeme ho s pravidly 
bezpečného chování na internetu a sociálních sítích, v rámci pracovních činností, exkurzí a výkonu individu-
ální praxe ve škole se zaměřujeme na rozvoj jeho pracovních kompetencí a poznávání jeho preferencí, které 
by měly směřovat k úvahám o volbě vhodného učebního oboru a k informovanosti o možnostech budoucího 
pracovního uplatnění. Chlapec měl příležitost účastnit se přímo ve škole praxe organizované SOŠ Liberec, Jab-
lonecká 999, jejíž žáci v rámci odborné praxe prováděli opravy omítek v budově základní školy. Damien se pod 
vedením mistra odborné výchovy a pod dohledem asistentky TP nejprve podílel na odstraňování porušené 
omítky a následně, v dokončovací fázi, na opatřování již opraveného povrchu penetrací a vrchním nátěrem.

V nejbližší době bychom se také rádi zaměřili na navázání spolupráce s některou ze sociálních služeb nebo 
neziskových organizací v LK, poskytujících poradenství a podporu rodinám a dětem se zdravotním znevýhod-
něním.

  

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Jako hlavní zprostředkovatel práce v regionu působí ÚP, provozující pracovní portál POZP, na kterém jsou 
soustředěny informace o zřizovatelích chráněných pracovních míst a chráněných dílen, sociálních podnicích 
a zaměstnavatelích nabízejících zaměstnání lidem s OZP na volném trhu práce (https://www.pozp.cz/aktualni-
-prace-pro-ozp/liberecky-kraj).

Spolupráci dle profesního zájmu lze navázat např. s těmito organizacemi působícími na chráněném pra-
covním trhu v Libereckém kraji:
• D.r.a.k. Občanské sdružení Liberec – https://sdruzenidrak.cz

• Sdružení Tulipán Liberec – nezisková organizace – https://www.sdruzenitulipan.cz

• FOKUS Liberec, o.p.s. – http://www.fokusliberec.cz

https://sdruzenidrak.cz/
https://www.sdruzenitulipan.cz/
http://www.fokusliberec.cz/
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• DH Liberec, o.p.s. – http://www.domov-harcov.cz

• Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o.p.s. – https://www.rytmusliberec.cz/o-
nas/obecne-informace

• Farní charita Česká Lípa – sociální podnik – https://ceskalipa.charita.cz

• Domova Centrum aktivity, p.o. Hodkovice nad Mohelkou – https://www.dcahodkovice.cz

• INVALA, v.o.s. Liberec – https://www.invala.cz

• MILKOM SERVIS, s.r.o. Liberec – chráněná dílna – http://www.milkom-servis.cz

• OSAPO, s.r.o. Liberec – https://www.osapo.com

• CZ BRIK, s.r.o. Přepeře – http://www.czbrik.cz

• HENIG – security servis, s.r.o. Česká Lípa – https://henig.cz

• Dobrá ekonomika, s.r.o. Tanvald – sociální podnik – https://www.dobraekonomika.cz

• Miluše Poživilová – CHRANO Liberec – https://www.chrano.cz/kontakty.html

• Stejskalová Kateřina Česká Lípa – úklidová služba a prádelna (chráněná dílna) – www.stejskalova-cl.cz

• Bogi Česká Lípa – chráněná dílna – https://www.bogi.cz

• Družstvo TEXman Liberec – integrační sociální podnik – https://www.texman.cz

• Terra Mater Dolní Oldřiše – sociální podnik – http://terramater.cz

http://www.domov-harcov.cz/
https://www.rytmusliberec.cz/o-nas/obecne-informace/
https://www.rytmusliberec.cz/o-nas/obecne-informace/
https://ceskalipa.charita.cz/
https://www.dcahodkovice.cz/
https://www.invala.cz/
http://www.milkom-servis.cz/
https://www.osapo.com/
http://www.czbrik.cz/
https://henig.cz/
https://www.dobraekonomika.cz/
https://www.chrano.cz/kontakty.html
https://www.stejskalova-cl.cz/
https://www.bogi.cz/
https://www.texman.cz/
http://terramater.cz/
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ZÁVĚR

Autoři věří, že předložená publikace nabídla dostatečný přehled možností napříč různými oblastmi – ať už se 
jedná o přehled možností dalšího vzdělávání, podpory jedince prostřednictvím existující sítě vybraných soci-
álních služeb (doplněnou o důležité a aktuálně platné informace), či o možnosti v rámci zaměstnávání (jak ze 
strany státní správy, tak dalších organizací). O tom, jak může být téma řešeno v praxi, vypovídají ilustrativní 
příklady od námi oslovených škol z Libereckého kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního 
programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

Závěrem je také vhodné zmínit, že publikace představuje pouze jeden z mnoha výstupů projektu Systé-
mová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR.

Na tomto místě by autoři rádi odkázali na další, neméně důležité publikační výstupy, které jsou volně do-
stupné na webových stránkách projektu: https://karierazp.upol.cz (sekce Dokumenty – Publikace).

Jedná se o následující tituly:

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením

Pod vedením zkušených speciálních pedagogů s  dlouholetou praxí v  poradenství poskytovaném žákům se 
zdravotním postižením bylo zpracováno šest samostatných metodik zabývajících se kariérovým poradenstvím 
u žáků s:
• mentálním postižením,
• tělesným postižením,
• zrakovým postižením,
• sluchovým postižením,
• poruchou autistického spektra,
• narušenou komunikační schopností nebo vývojovou poruchou učení a chování.

Soustřeďují se na popis specifik kariérového poradenství vyplývajících z faktu, že žák s daným postižením je 
v určitých aspektech přípravy na povolání či samostatný život ovlivněn dopady zdravotního znevýhodnění. 

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se ZP

Analýza je zpracována v šesti mutacích pro stejné skupiny žáků jako u výše uvedených metodik. Analýzy re-
flektují současný stav limitů a příležitostí vzdělávání a pracovního uplatnění jednotlivých cílových skupin žáků. 
Součástí každé z nich jsou výsledky dotazníkových šetření, která mezi rodiči, výchovnými poradci a pracovní-
ky zkoumala jejich zkušenosti s kariérovým poradenstvím u konkrétní skupiny žáků. 

Rukověť kariérového poradce žáka se SVP – individuální plánování a tranzitní program– obecná část

Publikace uvádí základní principy, postupy a nástroje práce, které jsou využitelné v rámci tranzitního progra-
mu. Cílem je připravit a realizovat u žáků s těžkým postižením efektivní podporu při přechodu ze světa vzdě-
lávání do světa práce. V našem pojetí však není zaměřen pouze na získání zaměstnání (ať už na otevřeném, 
nebo chráněném trhu práce). Řada žáků má kvůli svému těžkému postižení tak závažné dopady na životní ak-
tivity, že je v důsledku toho jejich zaměstnatelnost, a to i v podporovaném zaměstnávání, významně omezena. 
Pro tyto žáky jsou připraveny doporučené modely podpory posílení samostatnosti a soběstačnosti, které jim 
umožní zvýšit a udržet potřebnou kvalitu života po škole. 

https://karierazp.upol.cz
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Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v ČR

Analýza je zaměřena na popis aktuální situace v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnaneckých příle-
žitostí pro osoby s těžkým postižením v České republice. V úvodu je tento pojem definován pro potřeby všech 
výstupů projektu. Data získaná rešeršemi zdrojů a z praktických zkušeností autorů jsou doplněna o interpretaci 
dat z dotazníkových šetření, která proběhla mezi managementem základních škol speciálních a praktických 
škol, jež reflektují současné problémy vzdělávání u této cílové skupiny. 

Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích

Krajské mutace (vyjma hl. m. Prahy a Karlovarského kraje) předkládají informace o rozložení služeb cílové 
skupině v oblasti školství, sociálních služeb a vybraných zaměstnaneckých příležitostí v jednotlivých krajích. 
Zde je toto téma opět zpracované s využitím místní znalosti spolupracujících škol a dalších subjektů. Výsledky 
jsou prezentovány prostřednictvím komentovaných geoinformačních map. 

Analýza koherence aktuálně platného RVP a skutečných možností stávajících absolventů praktických škol

Východiskem pro vznik analýzy bylo dotazníkové šetření mezi řediteli praktických škol jednoletých a dvou-
letých, s  cílem získat stanovisko těchto odborníků o vhodnosti a  efektivitě stávajícího RVP praktické školy 
jednoleté a RVP praktické školy dvouleté. Výsledky slouží jako jedno z východisek připravované revize obou 
vzdělávacích programů.

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

Předložený návrh reflektuje názory pedagogů těchto škol získané v dotazníkových šetřeních a uvedené v Analýze 
RVP. Zohledňuje rovněž výsledky činnosti pracovních skupin, které se zaměřily na následující oblasti: vzdělá-
vací oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví, délka vzdělávání žáků na praktické škole, jazykové kompetence.

Zásadní změnou prošlo průřezové téma Výchova pro vstup do světa práce (Výchova k práci a zaměstna-
nosti u dvouletého programu), které v návrhu reflektuje principy a postupy tranzitního programu s ohledem 
na cílovou skupinu žáků praktické školy. 

Specifika zdravotního postižení v kontextu volby povolání – metodická příručka pro pracovníky Úřadu 
práce ČR a jeho informačních a poradenských středisek

Publikace, vznikající ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR, přináší přehled základních informací o spe-
cificích osob s postižením (zejména s těžkým postižením) ve vazbě na vstup na trh práce. Je určena zejména 
všem pracovníkům ÚP ČR, kteří se zabývají mimo jiné kariérovým poradenstvím a zaměstnáváním osob s po-
stižením. 

Atlas – speciální vzdělávací potřeby v ČR

Atlas je unikátním souhrnným dílem vycházejícím z velmi podrobného vytěžení statistických dat poskytnu-
tých MŠMT ČR, která dokumentují vzdělávání žáků se SVP v ČR. Je postaven na porovnání situace vzdělávání 
žáků se SVP v  letech 2014/2015 (tedy před platností novely školského zákona č. 82/2015 Sb.) a z údajů let 
2020/2021. Atlas přináší přehledné geoinformační výstupy v podobě krajských a okresních mapových výstupů 
a v některých případech i území obcí s rozšířenou působností. Podrobně se věnuje nejen žákům se SVP, ale  
i velmi diskutované profesní pozici asistent pedagoga.
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Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

Souborný geoinformační výstup komponující přístup resortů vzdělávání, sociální ochrany a podpory pracov-
ního uplatnění v ČR k cílové skupině žáků se SVP. Slouží jako přehled možností podpory a příležitostí těchto 
žáků při přechodu ze vzdělávání do světa práce či (samostatného) života.
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