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Odpověď na žádost o informaci 

 

 
Vážení,  

 

odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Liberec nepodporuje sportovní aktivity 

konkrétně znevýhodněným dětem, ale podporuje veškeré děti a mládež v rámci pravidelné sportovní 

činnosti, kde v roce 2019 bylo mezi sportovní kluby rozděleno 9.972.500,- Kč. 

K této žádosti se vyjádřil i odbor školství a sociálních věcí: 

 

Odbor školství a sociálních věcí Magistrátu města Liberec  má dle  své funkční náplně mj. realizovat 

opatření proti sociálnímu vyloučení a podporovat aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin 

obyvatel. V rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb a dotací z Fondu zdraví a 

prevence tak podporuje organizace, které se v rámci své činnosti mohou podpoře tzv. znevýhodněných 

dětí věnovat. Jejich činnost, ale není zaměřena pouze na  podporu v oblasti sportu a tělovýchovy, ale 

komplexně na podporu volnočasových aktivit pro tyto děti (např. nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež). Výši poskytnutých dotací zaměřených pouze na sportovní aktivity tak nelze vyčíslit.  

Odbor školství a sociálních věcí zároveň řídí činnost příspěvkové organizace města Komunitní 

středisko KONTAKT Liberec, která pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádá taktéž 

širokou škálu volnočasových aktivit, např. kroužek tradičních romských tanců, doučování hrou, 

kroužek dovedných rukou, kroužek karate a moderního tance.  Jednou ročně pořádá již tradiční letní 

pobyt v Holanech, kde děti učí aktivnímu trávení volného času a průběžnou aktivitou pro tuto cílovou 

skupinu je kurz bruslení „Na bruslích po celý rok“. O letních prázdninách probíhá již několik let 

projekt „Prázdniny ve městě“, který je určen libereckým dětem ve věku 6 – 15 let ze sociálně 

znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Příspěvková organizace je financována z rozpočtu 

statutárního města Liberec, ale opět nelze přesně vyčíslit, kolik financí jde na přímou podporu 

sportovních aktivit. 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

Mgr. Bc. Markéta Žáčková, v.r.      „otisk úředního razítka“ 

vedoucí odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu 
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