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Vážení příznivci, přátelé, partneři a sponzoři, 

je to už 10 let, co se snažíme dělat naši práci. Už 10 let Vás vysíláme na výměny mládeže, školíme v různých 
aktivitách, snažíme se Vás naučit, že občanství není o tom, že dostanete občanku. Je to už deset let, co po práci 
chodíme do kanceláře a ve volném čase se věnujeme rozvoji svého okolí i vzdálených koutů celé Evropy. Za těch 
deset let bych chtěl poděkovat všem z Vás, kteří kdy pomohli fungování naší organizace, přiložili ruku k dílu a 
podpořili nás skvělými nápady. Chtěl bych poděkovat členům a dobrovolníkům a chtěl bych poděkovat ženě, 
která mi toleruje moje výlety do dobrovolnické práce. 
Občas si člověk sedne a rekapituluje a vyhodnocuje. Jen pro zajímavost, za dobu uvedení do provozu Živé 
knihovny, se nám podařilo oslovit už více než 95 knih, pozvat více než 1152 čtenářů a zapojit skoro 150 dobro-
volníků. A to Živá knihovna funguje u nás pouze od roku 2009. Kdybychom spočítali, kolik osob nám prošlo 
rukama, byla by to čísla daleko rozsáhlejší. Co je však podstatné, je to, že ti, kteří prošli LOSem, nekončí. Začí-
nají vytvářet své životy s potřebou reagovat na dění kolem nich, vidí prostor pro sebeuplatnění a angažují se ve 
zlepšování světa kolem nás. To mi dělá radost a dává to značný smysl naší práci, která by bez Vás všech nebyla 
možná.
I přesto jsme se rozhodli, že si dáme hromadnou poporodní dobu a naše aktivity sice nezhasnou, přesto se 
utlumí a budeme se soustředit pouze na vzdělávací aspekt naší činnosti. Těšit se můžete na Databanku volného 
času, Občanskou knihovnu, rozvíjení Živé paměti, ale i další školení a výměny mládeže, tentokrát v novém hávu 
Erasmu plus. Doufám, že za 10 let převezmou naše děti iniciativu a my budeme moci podporovat jejich snahy 
tak, jako často podporujete naše snahy právě Vy. 

S přáním klidného a angažovaného roku 2014,
Antonín Ferdan
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O NÁS

• Podporujeme a zaštiťujeme výměny a projekty napomáhající v rozvoji mládeže a v účasti mládeže ve veřejném 
životě v jejich okolí a v místních organizacích 

• Pořádáme happeningy, koncerty, promo akce

Jsme tu hlavně pro:
• + 15 žáci SŠ (3. stupeň)
• + 18 – 30 (ne pouze na studenty)
• vzdělavatelé (učitelé, pracovníci s mládeží)
• obyvatelé E-NISA

LOS – Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace založená v roce 2003. Naším hlavním 
cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni a to pomocí neformál-
ního vzdělávání. Soustředíme se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a otevření nových 
možností pro to být aktivním. Taktéž usilujeme o spolupráci mezi dalšími nevládními organizacemi a školami.

Naším posláním je:
,,Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti směřujících k aktivní otevřené a od-
povědné společnosti.“

Naše motto:
„Zážitkem vpřed!“

Naše cíle jsou:
• Podporovat mládež v iniciativách prospěšných pro jejich vrstevníky a veřejnost
• Zvýšení povědomí o neformálním vzdělávání
• Podpora mezinárodního dialogu formou mládežnických a vzdělávacích aktivit
• Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
• Šíření informací o možnostech mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi

Co děláme:
• Projekty interkulturního charakteru, pracujeme s interkulturní skupinou
• Pořádáme letní školy, semináře, workshopy a workcampy (e-learning, b-learning) v rámci neformálního vzdě-

lávání

jsme pěkně 
vypečená partička



STRATEGICKÝ PLÁN 2013 - 2015
Jako každá organizace, i my musíme mít jasno v tom, co vlastně děláme, proč to děláme a jak to dělat bu-
deme. Nečekej zde žádnou kámasutru, budeme se snažit být ryze praktičtí a poměrně struční. Abys byl/a 
v obraze, představíme ti naši vizi a plán na tři roky (od 2013 – 2015). Tento plán se jistě trochu změní, což 
zajistí zejména členské schůze (alespoň 3 x do roka), nebo výroční setkání (1 x do roka)

VIZE ORGANIZACE
Naší vizí je fungující nezisková organizace s dlouhodobým a efektivním plánem, řízením i komunikací, kte-
rá předně naplňuje poslání organizace a odráží její hodnoty.   

POSLÁNÍ
Naším posláním je otevřená občanská společnost, ve které je uplatňován aktivní dialog vedoucí k nalezení 
nejlepšího možného řešení pro společenské problémy, společnost, ve které se nemusíme stydět bát projevit 
svůj názor, ve které spolupracují různorodé právnické i fyzické subjekty, společnost, v níž máme rádi města 
a jejich okolí, v nichž žijeme a o které pečujeme, ve které mladí lidé pracují na svém osobním rozvoji, na 
dalším vzdělávání a zvyšování své kvalifikace pro budoucí zaměstnavatelnost. Naším posláním je společnost 
spolupracující a otevřená, taková, které si lze vážit.

STRATEGIE

HODNOTY, NA KTERÝCH NAŠE ORGANIZACE STOJÍ:
Naše poslání naplňujeme vždy v zásadách české i evropské právní legislativy, ale i v rámci obecně uznávané 
morálky společnosti. Vždy se rozhodujeme na základě obecného konsensu, diskutujeme o problémech, 
neužíváme nekalých manipulativních technik, ani se nesnažíme vytvářet prázdná hesla bez náplně. Jsme 
apolitičtí, nejsme nikomu poplatní a nikdo zvnějšku neurčuje směřování našich aktivit, ani jejich obsaho-
vou náplň. Vždy se snažíme spolupracovat a hledat kompromis, nevnášíme osobní nesympatie do činnosti 
organizace. Vždy vystupujeme v souladu s filosofií LOS – Liberecké občanské společnosti, o. s. a především 
s Listinou základních práv a svobod (LZPS). 

Hodnoty, kterých si nejvíce vážíme: 
- Respekt k odlišnostem
- Tolerance k jinakosti
- Svoboda projevu
- Společenská a občanská odpovědnost
- Dodržování lidských práv
Naše poslání chceme naplnit různorodými projekty, které se nesou v zásadách neformálního vzdělávání a 
zkušenostního učení. Chceme nabízet a otevírat prostor pro ty neziskové organizace, instituce a firmy, kte-
ré mají zájem o spolupráci, a to jak na lokální, tak i euroregionální úrovni. K tomu jsou sestavené portály 
www.dobrovolnikvlbc.cz a www.ilovenisa.eu. Chceme podporovat mladé lidi v dalším vzdělávání a nabí-
zet jim takové možnosti, které zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to skrze semináře a vzdě-
lávací kurzy v České republice, ale i v dalších zemích EU. Chceme jim otevřít možnost vycestovat pomocí 
Evropské dobrovolné služby či programu Leonardo. Chceme podpořit propojení generací a sounáležitost 
s místem, ve kterém žijeme, a to skrze orální historii a prací s identitou obyvatel Liberce i Euroregionu 
Nisa-Nysa-Neisse.  K naplnění našich témat nám slouží dvě základní strategie: Pro živý liberec, Pro živý 
Euroregion Nisa-Nysa-Neisse.

STRATEGIE



STRATEGIE

STRATEGIE PRO ŽIVÝ LIBEREC
Přestože je název zavádějící, nejedná se pouze o Liberec, ale o celý Liberecký kraj. Chceme se systematicky věno-
vat rozvoji spolupráce jednotlivých právnických i fyzických osob, propagaci dobrovolnictví, ale i rozvoji mládeže 
k získání vyšší kvalifikace. 

Cílem této strategie je podpora:
- Pracovníků s mládeží, mládežnických leadrů a učitelů  a institucí zabývajících se vzděláváním mládeže 
(semináře, workshopy, kurzy, ...) 
- Mládeže při vytváření vlastních iniciativ a projektů (konzultace k programu MvA, prostor pro vytváření 
projektu, nabídka mobilit a kontaktu s evropskými i mimoevropskými mládežnickými leadry a trenéry,...)
- Vnášení mezinárodního prostředí NNO do prostředí regionu Liberec (Open space technology, world café, 
mezinárodní školení, výměny mládeže,...)
- Spolupráce mezi jednotlivými NNO v rámci Libereckého regionu a přinášení kontaktů na mezinárodní 
partnery (síťovací setkání, školení, konference, ...)
- Dobrovolnictví, multikulturality a dialogu (dobrovolnické dny, Živá knihovna, World café,...)
Základním webovým nástrojem této strategie je: www.vzdelanineboli.cz

Tradiční akce:
Živá knihovna
Průvod dobrovolníků
Dobrovolnické víkendy, výměny mládeže, semináře (min 1x za rok)
Workshopy – Bezdomovci, Lhostejnost bolí, Poláczek, Procházky po Liberci
Regionální konzultace Mládeže v akci, koordinátor sítě Eurodesk

STRATEGIE PRO ŽIVÝ EUROREGION NISA-NYSA-NEISSE
Základním cílem této strategie je vytvoření komunikačních mostů, které umožní komunikaci a synergii aktivit v pohra-
ničí, což v budoucnosti může vést k navázání partnerství mezi jednotlivými právnickými i fyzickými osobami.  

Cílem této strategie je podpora:
- Spolupráce na mezinárodní úrovni mezi jednotlivými institucemi a organizacemi (databáze organizací a institu-
cí, certifikace,…);
- Mobility mládeže mezi jednotlivými zeměmi (dobrovolné víkendy, EDS, …)
- Mobility dospělých a usnadnění zaměstnání za hranicemi regionu (Novinář v ERN, spolupráce mezi ÚP jednot-
livých zemích,…)
- Sdílení know-how pro práci s přeshraničními regiony (semináře, popisy příkladů dobré praxe,…)
- Bourání předsudků a stereotypů mezi jednotlivými obyvateli (Živá knihovna, Flash moby, společné kulturní 
akce a vzdělávací aktivity, spolupráce mezi městy a organizacemi)
Základním webovým nástrojem této strategie je: www.ilovenisa.eu

Tradiční akce:
Živá knihovna
Dobrovolnické víkendy, výměny mládeže, semináře (min 1x za rok)
Evropská dobrovolná služba
Živá paměť města Liberec - Reichenberg
Konference, certifikace



METODICKÉ PUBLIKACE

•	 Lhostejnost	bolí
Publikace z projektu “Lhostejnost bolí” nahlíží na neobyčejné 4 příběhy, 
které se udály během druhé světové války. Uvnitř publikace najdeme di-
daktické zpracování uvedených příběhů, na kterém se podíleli odborníci z 
osmi evropských zemí. Publikace je distribuována v elektronické i tištěné 
verzi především pro učitele dějepisu a pracovníky s mládeží.
Publikace ke stažení zde:
http://www.unescocentre.pl/files/polaczek_kniha_86_low_for_mail.
pdf

•	 Poláczek	–	Jesteśmy	sousedé
Publikace mapuje dva úspěšné ročníky česko-polského projektu Poláczek 
– Jesteśmy sousedé, který položil základ pro dlouhodobou spolupráci v ob-
lasti práce s mládeží v západní části česko-polského pohraničí. Publikaci 
obsahuje kromě informací o projektu, komentářů od účastníků i lektorů, 
didaktickou část s přesným popisem použitých metod. Primárně je publi-
kace určena pracovníkům s mládeží a učitelům občanské výchovy.
Publikace ke stažení zde:
http://www.unescocentre.pl/files/polaczek_kniha_86_low_for_mail.
pdf

LOS
NABÍZÍ

REGIONÁLNÍ KONZULTANT
Los ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež nabízí regionální konzultanství pro-
gramu Mládež v akci, což je program Evropské unie na podporu neformálního vzdělávání. 
Regionální konzultantkou je Zuzana Tvrzská, kterou můžete kontaktovat na e-mailu zuzana.
tvrzska@losonline.eu. 

WORKSHOPY
LOS	v	rámci	strategie	propojování	formálního	a	neformálního	vzdělávání	nabízí	tematické	workshopy,	které	jsou	
určeny	studentům	základních	a	středních	škol.

•	 Poláczek	ve	szkole
Cílem těchto interaktivních workshopů je zvýšit mezi studenty povědomí o sousedech za 
hranicemi a nabourat předsudky, které o nich mají. Cílovou skupinou jsou studenti 9. tříd 
ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ z česko-polského pohraničí. Workshopy jsou postavené na metodách 
neformální pedagogiky a tým je vždy složen z lektorů z ČR i Polska.

Jednotlivá	témata	workshopů	jsou:
• Česko/polský jazyk (cílem je seznámit studenty s jazykem sousedního národa a rozvinout jazykové kompetence)
• Česko/polské stereotypy (cílem je nabourat negativní předsudky)
• Společné Krkonoše (zaměřeno na společné vlastnosti, tradice, kulturu)

Workshopy jsou orientovány na průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
multikulturní výchova a osobnostní a sociální výchova. 

•	 Lhostejnost	bolí
Cílem těchto workshopů je propagace společné evropské historie a hodnot.
Mezinárodní tým vzdělavatelů vypracoval vzdělávací materiály – čtyři scénáře 
vzdělávacích modulů, které mají být využity ve vyučování o Spravedlivých a Ti-
chých hrdinech, za účelem podpory občanské odvahy, tolerance a demokracie v 
současné společnosti. Navrhované scénáře workshopů mohou být využity pro mladé lidi mezi 15-18 lety jak ve 
škole, tak mimo školní prostředí.



ŽIVÁ KNIHOVNA

LOS nabízí uspořádání Živé knihovny, která slouží jako metoda neformálního vzdělávání 
k prolomování stereotypů a předsudků k diskriminovaným menšinám a subkulturám na 
festivalech, školách nebo na náměstích či v knihovnách. 
Jedná se o metodu, kdy se knihami stanou lidé reprezentující menšiny nebo osoby se zajíma-
vými životními příběhy. Čtenář si tuto živou knihu půjčí, vstoupí s ní do dialogu a má tak 
prostor setkat se a popovídat si se svým předsudkem.

Během roku 2010 zrealizoval LOS dvě Živé knihovny. První z nich se konala v rámci happeningu při projektu 
Na vlnách občanství. Více informací zde: http://www.navlnachobcanstvi.cz/o-projektu/happening/
Informace o Živé knihovně v rámci LernFestu v Žitavě zde: http://www.4euroregion.eu/projects/living-lib-
rary/

každý LOS
vyhrává

CELKOVÁ BILANCE ZA 
ROK 2013 

Za rok 2013 jsme zvládli realizovat celkem 19 projektů, ať už menšího, nebo většího rozsahu, což je sice rekordní číslo, 
avšak jen zdálivě, jelikož polovinu z toho zabírají akce Regionálního konzultanta. I tak však lze hovořit o úspěšném 
roce, a to zejména proto, že se nám podařilo zasáhnout všechny naše cílové skupiny, realizovat vzdělávací aktivity v 
mnoha oblastech plně odpovídajících našemu poslání a vizi, přibrali několik nových a nadějných členů a členek a do-
končili otevření Živé paměti města Liberec-Reichenberg, našeho největšího projektu od založení sdružení. 
Jen namátkou jsem spočítal, kolik osob jsme oslovili přes živou knihovnu a čísla jsou alarmující! Za chvíli už nebude-
me muset aktivitu dělat, jelikož nám ji projde každý Liberečan. Naučili jsme se však i to, že ne s každým je možné spo-
lupracovat a že někteří lidé se narodili asi proto, aby nás naučili být nedůvěřivými. Takto jsme přišli o naše dva weby, 
které napadl hacker, ale i o motivaci 4 osob v týmu, poté, co si na vlastní kůži zažili setkání s nepřejícím člověkem. Snad 
se nám to bude vyhýbat a už více nezakusíme podobných praktik. O naší desetiletce si můžete přečíst v příloze této 
výroční zprávy, kde jsou stručně představeny stěžejní projekty naší organizace.



EXPERINCE DIVERSITY
Výměna mládeže Experience diversity shromáždila 36 mladých lidí z 

České republiky, Polska, Ukrajiny, Litvy, Arménie a Gruzie. Hlav-
ním tématem bylo vzdělávání sportovními a outdoor aktivitami a 
sdílení kulturních aspektů jednotlivých zemí v příjemném prostředí 
gruzijského města Kobuleti. Mezi hlavní cíle projektu patřilo nabíd-
nout alternativu k typickému trávení volného času mládeže (tradiční 
národní sportovní hry), posílit vzájemné porozumění mezi mladými 
lidmi účastnících se zemí (společné vaření národních jídel, partici-
pace na společných aktivitách a hrách), nabourat národnostní stere-
otypy (aktivity typu world café, diskuze, teambuildingové aktivity), 
zvýšit informovanost mládeže,  zvýšit pojem o kulturní rozmanitosti 
účastnících se zemí (tradiční ukrajinská svatba, litevský basketbal) a 
v neposledním také zapojit místní komunitu do aktivit (happening v 
Batumi, orientační hra v Kobuleti). Program, vytvářený z velké části 
účastníky, motivoval k aktivnímu evropskému občanství. Výstupem 
projektu byl závěrečný happening (tanec, zpěv, hudba, cheerleading) 
a budoucí vzájemná spolupráce účastníků výměny. Fotky z projektu 
jsou k nahlédnutí zde: http://experiencediversity.rajce.idnes.cz/

Financování projektu a jeho částí:
Program Youth in action

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 
REALIZOVANÉ A DOKONČENÉ V 

ROCE 2013



ka času, komentovaná procházka Liberecké díry, Setkání parlamentu mladých Libereckého kraje, volební 
studia a volební maják http://volebnimajak.cz/.  Do akce 72 hodin pro náš kraj, která zprostředkovávala 
dobrovolnické aktivity, se zapojilo 11 organizací ze 7 různých měst Libereckého kraje. Dne dobrovolníků a 
průvodu se účastnilo cca 30 lidí. Po volbách na dosavadní aktivity navázala tzv. Občanská půjčovna, která 
umožnila školám pozvat do hodiny jednu z osobností pohybujících se ve veřejném životě.

Financování projektu:

1. Mládež v akci (hlavní donátor)
2. Liberecký kraj 
3. Hrádek nad Nisou 
4. Sponzorské dary 
Celkové náklady na projekt: 24 753 eur

Výstupy:
Publikace, Přímo i nepřímo se do projektu zapojilo víc než 500 lidí.
Webové stránky: www.hrajemeonaskraj.cz, http://volebnimajak.cz/

HRAJEME O NÁŠ KRAJ

Projekt Hrajeme o náš kraj se za pomoci kontaktních i informačních aktivit snažil zvýšit politické povědomí 
a zapojení mládeže do veřejného prostoru a to především v souvislosti s blížícími se krajskými volbami (2012). 
Tento cíl se nám podařilo úspěšně naplnit a to prostřednictvím 5 tematických diskusí, streetfotbalu, sociální a 
informační kampaně, workshopy, 72 hodin pro náš kraj, Dne dobrovolníků a Občanské půjčovny.
Projekt jsme směřovali velmi prakticky a na témata, které mladé lidi přitahovali. Mezi probíranými tématy byly: 
mládež, její potřeby, zájmy, vztah k veřejnému dění a povědomí o funkcích kraje, krajské volby, korupce, efek-
tivní řízení krajského majetku atd.) Témata nastolovali přímo účastníci v rámci diskusí formou “world café“.
Podle hodnocení účastníků, nejvíc přínosné pro ně byla účast na diskusích, organizování své vlastní akce/
workshopu, nebo zapojení do dobrovolnických aktivit. Dozvěděli se různé možnosti, jak se zapojit do veřejného 
života, jak vést diskusi, nebo zorganizovat si akci a to prostřednictvím zkušenostního učení a principu dobro-
volnosti

Aktivity,	které	vedly	k	naplnění	projektu:

Uskutečnili jsme 5 tematických diskusí (v Liberci, v Semilech, v České Lípě, dvoudenní diskusi na parníku 
a hejtmanskou diskusi v Liberci), 3 fotbalové turnaje (ve Frýdlantu, Liberci a Jablonci nad Nisou), kde týmy 
tvořili politici a veřejnost, diskuse v tramvaji (možnost neformálně si popovídat s politiky, účastnilo se 19 
politiků).  Informační a sociální kampaň (15 000 podtácků a pohlednic s karikaturní ilustrací, která se něja-
kým způsobem týkala krajských voleb). Dále byli uskutečněny workshopy mladých lidí: Liberecká databan-



5. Česko-polské jazykové animace – splněno; celkem zapojeno 9 osob, které pravidelně chodili na jazykové lekce 
a konverzace, zároveň vyjádřili zájem pokračovat a přizvali další zájemce.

Financování projektu a jeho částí:
- Program Youth in action (mládežnická iniciativa)
- Program Europe direct (Průvod dobrovolníků)
- Ministerstvo zahraničních věcí Polka (školení pracovníků s mládeží)
- Jazykové animace (program GRUNDTVIG)
- Hlavní donátor: MŠMT
Celkové náklady na projekt: 478500,-

Výstupy:
2 publikace
Přímo zapojeno více než 450 osob
Nepřímo zapojeno více než 1200 osob z České republiky a Polska
Webové stránky www.vzdelanineboli.cz

POLÁCZEK DOBROVOLNÍKEM

Projekt Poláczek dobrovolníkem byl komplexní projekt podporující 
přeshraniční spolupráci a zapojení mládeže do dobrovolnických aktivit. 
Mezi hlavní cíle projektu patřilo zejména Popularizovat dobrovolnické 
aktivity (pomocí hudebních vystoupení, průvodu, i přeshraničnímu 
dobrovolníku), realizovat minimálně 15 miniprojektů (realizováno 
bylo celkem 8 mini-projektů, a to zejména z důvodu většího rozsahu 
a kvality aktivit, než jsme očekávali), vytvoření dlouhodobé strategie 
(splněno), zvýšit kompetence a zaměstnavatelnost mládeže s omeze-
nými příležitostmi (zejména školení a jazykové animace napomohli 
mládeži, aby se mohla zapojit i do dalších aktivit a plánovacího pro-
cesu, kde získali a získávají další kompetence), zvýšit informovanost 
mládeže – splněno (pomocí přeprogramování problematických míst 
došlo ke zvýšení návštěvnosti portálu, sdílení RSS a navazujícím pro-
jektům (plánovaná fúze 3 portálů podobné tematiky pod ilovenisa.
eu)); vytvoření nového portálu www.vzdelanineboli.cz (www.dobro-
volnikvlbc.cz byl napadnut hackery – data se nám nepodařilo získat).

Aktivity,	které	vedly	k	naplnění	cílů,	byly	následující:
1. Víkendové iniciativy mládeže 
2. Výměna mládeže – nesplněno = nahrazeno školením pro pracov-
níky s mládeží. Další aspekty naplněny. Pozitivem změny byl zejmé-
na vyšší dopad aktivit, kdy se mikroprojektů zúčastnilo více než 500 
osob. 
3. Miniprojekty (přeshraniční dobrovolník) = snížen počet projektů, 
zvýšen počet účastníků = splněno. Celkem 8 miniprojektů – více než 
500 osob se zúčastnilo. 
4. Průvod dobrovolníků – splněno, zapojeno 16 organizací, účastníků 
více než 200. Spolufinancováno Europe direct.

LOSujeme
poctivě!



ORAL HISTORY AS A TOOL OF INTERGENERATIONAL DIALOGUE

Mezinárodní školení, které se zaměřovalo na využití metod orální historie a ochranu nemateriálního dědic-
tví. Školitelé ukázali různorodé koncepty práce s orální historií, umožnili řadu studijních návštěv a nabídly 
řadu workshopů, kterými si účastníci školení osvojovali základní principy práce s orální historií i zcela 
konkrétní metody. Celkem se školení zúčastnilo 24 pracovníků s mládeží z 11 různých zemí Evropy (od 
Portugalska po Kavkaz).

Financování:
Mládež v akci 

LOSÍ TÁBOR

První LOSí dětský letní tábor Indiánské léto navázal na dlouholetou tradici táborů pod hlavičkou Ligy lesní 
moudrosti, kmene Omaha Kosmonosy. Jak už sám název napovídá, tábor byl zaměřen především na indi-
ánskou tématiku. Malí Indáni spali ve stanech tee-pee, zdobili si svůj indiánský obleček, vyráběli nejrůznější 
šperky, učili se ale také indiánským dovednostem, jako je střelba z luku, ulovit si něco k jídlu nebo rozeznat 
stopu lišky od srnky. Tábora se zúčastnilo 11 dětí. Protože počasí bylo natolik teplé a byl doporučený zákaz 
vycházení především pro děti, nepovedlo se nám splnit nějaké z předem stanovených cílů, jako je například 
návštěva okolních hradů a zámků, závody na kolech atd. Celkově byl však tábor velice kladně hodnocen, a 
to nejen ze stran dětí, ale i ze stran rodičů, kteří byli pravidelně každý den informováni o dění na táboře na 
http://indianske-leto.webnode.cz/taborovy-denicek/ 

Financování tábora:

- Příspěvky účastníků
Celkové náklady na tábor: 46200,- Kč

Za hory, za doly,
mé LOSí parhy!!!



REGIONÁLNÍ KONZULTACE PROGRA-
MU MLÁDEŽ V AKCI

LOS funguje jako regionální konzultant programu Mládež v akci již 
od roku 2010. Za tuto dobu se povedlo uskutečnit velké množství 
jednodenních i vícedenních seminářů, propagačních akcí, přednášek, 
networkingových setkání a konzultací. Stejně tak tomu bylo i v roce 
2013, kdy proběhlo 27 prezentací na školách v Libereckém kraji a na 
Úřadech práce, několik networkingových setkání a nesčetně konzul-
tací, ať už osobních, telefonických nebo e-mailových. Vzhledem ke 
končícímu programu byly přednášky zaměřeny především na Evrop-
skou dobrovolnou službu a ke konci roku na propagaci nového progra-
mu Erasmus +. V tomto roce také proběhly dva vícedenní semináře a 
tři jednodenní, zaměřená na neformální vzdělávání, inkluzi a multi-
kulturalitu v projektech. 

Aktivity: 
Ochutnávka neformálního vzdělávání  - 2. - 3.3.2013 Oldřichov  v 
Hájích
Inkluze bez iluze  - 4. - 7.4.2013 Skalka u Doks
Multi-kulti tour - 8. a 9. května 2013, 6.12.2013
Financování:
- Činnost RK: Mládež v akci: 54000,-
- Semináře: Mládež v akci: 

ŽIVÁ PAMĚŤ MĚSTA LIBEREC - REICHENBERG

Projekt Živá paměť Liberec-Reichenberg přispěl k širšímu porozumění dějinných událostí města Liberce a 
současně upozornil na možnosti aktivního zapojení do občanského života, a to pomocí „projížďky“ Liber-
cem se zvukovým průvodcem. Cílem bylo rovněž zaměření se na libereckou mládež, která by se měla zapojit 
do aktivit našeho projektu.
V rámci projektu bylo vytvořených 10 osobních příběhů, které posiluji identitu s městem a veřejným ži-
votem, zachycují významné dějinné události, architekturu, dobový život, úspěchy i problémy města. Rov-
něž projekt posiloval spolupráci mezi mládeží a komunálními politiky prostřednictvým diskusí a kulatých 
stolů. V neposlední řadě tím, že jsme do projektu zapojili polské a německé sousedy, tak se projekt snažil 
bojovat proti stereotypům a xenofobii vůči této skupině (mezinárodní semináŕ, týdenní otevření programu).

Aktivity,	které	vedli	k	naplnění	projektu:
1) Mezinárodní seminář – představení příkladů dobré praxe v oblasti orální historie
2) Tvorba nahrávek rozhovorů s pamětníky (zaznamenání lidí, míst, témat, památek, událostí) a jejich pře-
klad do angličtiny, němčiny, polštiny.
3)Setkání s příběhem – 8 setkání s pamětníky Liberce formou vyprávění příběhů a následné diskuse.  
4) Diskuse s veřejností – diskuse s architektem Adamem Gebrianem, Občanská kavárna na náměstí
5) Sestavení první trasy pro pěší a pro zájemce o jízdu na koloběžkách a její zachycení na mapě.
6) Sestavení sady „Jiný úhel“ na základě doposud sesbíraných informací.
7) Umístění výstupů - Po domluvě s  Post Bellem jsme umístili nahrávky 1. trasy  do  aplikace Paměť národa
8) Otevření 1. trasy Liberec – Reichenberg (23.-29- září 2013) Během týdne se konali akce spojené se živou 



pamětí v podobě přednášek, debat, setkání s pamětníky a výstavy, a to za účasti německých i polských part-
nerů. Součástí programu byli i projížďky na koloběžkách po tematickém okruhu Liberce–Reichenbergu s 
osobnostmi Euroregionu Nisa (Martin Půta, Michaela Vaniček), vyjížďky s politiky (Kamil Jan Svoboda), 
kdy si bylo možné popovídat o aktuálních tématech města a česko-německo-polského soužití. Celý program 
doprovázeli i koncerty a v kině Varšava se promítali tematické filmy

Financování projektu:
1. Mládež v akci (hlavní donátor)
2. Českoněmecký fond budoucnosti
4. Statutární město Liberec
5. Liberecký kraj
Celkové	náklady	na	projekt:	42	627	eur

Výstupy:
AUDIO PRŮVODCE
První trasa Liberec-Reichenberg 10 zastávek - vlakové nádraží, Česká beseda, Soukenné nám., Benešovo nám., 
Sokolovské nám., Kino Varšava, Knihovna,Galerie/Lázně,Textilana, Liebiegovo městečko). V knihovně jsou k 
zapůjčení mp3, sluchátka, mapky a koloběžka.
Možnost online vyslechnutí nahrávek na stránkách Živé paměti Liberec-Reichenberg http://www.zivapamet-
-liberec.cz/

VÝSTAVA
Výstava s fotografiemi pamětníků z prvního okruhu 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Specifické úkoly pro 1. okruh, úkoly pro každou zastávku audio průvodce, pomocí metod prožitkové pedago-
giky, scénáře workshopů jsou založené na individuálních příbězích (použití audio + video materiálů k přípravě 
vzdělávacích workshopů určených pro školy).

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Mezinárodní seminář, mezinárodní skupina v rámci otevření 1. trasy.

ŽIVÁ KNIHOVNA
Intergenerační přenos zkušeností, bourání předsudků 

PROPAGAČNÍ PRODUKTY
Propagační spot o libereckém okruhu Liberec – Reinchenberg (https://www.youtube.com/watch?v=bAKpXzK-
-uho) , propagační reportáž v rádiu Český rozhlas Sever, články v novinách, tiskové zprávy, reportáže v TV.

Přímo zapojeno víc než 1000 lidí
Zapojených cca 30 partnerů z Čech, Polska, Německa
Webové stránky www.zivapamet-liberec.cz



HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE



PATRONI
MuDr.	Přemysl	Sobotka
Prof. PhDr. Jan Sokol PhD., SCc.
Mgr.	Ondřej	Liška
Martin Půta

PŘEDSTAVENSTVO 

Antonín Ferdan – předseda LOS
Michal Resl – 1. místopředseda LOS
Bc.	Zuzana	Tvrzská – 2. místopředsedkyně LOS
Petra Hušková – kontrolor
Mgr.	Ondřej	Lochman,	Ph.D. – obsahový garant

ČLENOVÉ 

Matěj Liederhaus, Petra Lamačová, Michal Resl, Iva Kolínská, Kateřina Filipská, Jindřich Merunka, Michaela 
Mrňousová, Kasia Szajda, Antonín Ferdan, Petra Hušková, Ondřej Lochman, Šárka Sobková, Marek Nikolič, 
Eva Hoskovcová, Jan Šolc, František Stein, Martina Lisková,  Hynek Roubík. Jana Mitrová, Josef Běhalík

ZÁVĚREM
DOBROVOLNÍCI
Magdaléna Komárková, Adéla Fleková, Martina Nováková, Petr Vavřich, 
Eva Ždímalová, Jana Soukupová, Slávek Saska (Sailors on the CitizenShip 
XXL, Liberec), Václav Prak, Lenka Bernátová, Miroslava Šarochová, Ma-
těj Chour (Armenie, Estonsko), Michaela Bezuchová, Kateřina Machová, 
Klára Bartošová, Martin Kahánek, Eva Ždímalová, Lucie Kubínová, Jana 
Hajná, Denisa Mulačová, Helena Mrákotová, Tomasz Grzych, Honorata 
Wojtkowska, Marta Kwasek, Malgorzata Krzanowska, Justyna Rusznica, 
Piotr Lacki, Arkadiusz Warlikowski, Martyna Rybarczyk, Asia Bednarz, 
Piotr Dobrosz (Polaczek), Josef Boček, Barbora Kulhavá, Zuzana Uhro-
vá, Radovan Vlk, Eva Hoskovcová, Dagmar Ferdanová, Filip Hanzelka 
(LernFest Žitava)

ČESTNÍ ČLENOVÉ 
• Sean McDermott, Milton Keyness, Velká Británie
• Horatiu Russu, Sibiu, Rumunsko
• Damian Druzkowski, Vratislav, Polsko
• Marco Santos, Montiju, Portugalsko
• Jesper Nielsen, Haderslev, Dánsko

KDE NÁS NAJDETE? 
• V ulici Moskevská 28/23.
• Na našich webech.
• Na telefonu +420 604 80 95 90
• Na e-mailu info@losonline.eu



To, co jsme vytvořili za 10 let naší činnosti předčilo veškerá naše očekávání. Jako veskrze studentská a mládež-
nická organizace zvysoka převyšujeme obecné povinnosti vztahující se k tomuto sociálnímu statutu. Avšak, bylo 
by možné něco takového vytvořit svépomocí? 
Bez Vaší pomoci a Vašich sponzorských příspěvků bychom se neobešli. Proto Vám chceme s upřímností podě-
kovat za Vaši přízeň i práci, kterou pro společnost vykonáváte a díky níž se nám daří uspořádávat naše projekty.  
S ohledem k tomu, kolik Vás je, netroufáme si děkovat jmenovitě. Chceme však poděkovat všem z Vás, kteří 
dělají ,,nad rámec“. Vy všichni jste těmi, kteří mají naší úctu a obdiv.  

PODĚKOVÁNÍ



O NÁS

LOS – Liberecká občanská společnost je nevládní nezisková organizace založená v roce 2003. Naším hlavním 
cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni a to pomocí neformál-
ního vzdělávání. Soustředíme se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a otevření nových 
možností pro to být aktivním. Taktéž usilujeme o spolupráci mezi dalšími nevládními organizacemi a školami.

Naším posláním je:
,,Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti směřujících k aktivní otevřené a od-
povědné společnosti.“

Naše motto:
„Zážitkem vpřed!“

Naše cíle jsou:
• Podporovat mládež v iniciativách prospěšných pro jejich vrstevníky a veřejnost
• Zvýšení povědomí o neformálním vzdělávání
• Podpora mezinárodního dialogu formou mládežnických a vzdělávacích aktivit
• Posílení spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
• Šíření informací o možnostech mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi

Co děláme:
• Projekty interkulturního charakteru, pracujeme s interkulturní skupinou
• Pořádáme letní školy, semináře, workshopy a workcampy (e-learning, b-learning) v rámci neformálního vzdě-

lávání

• Podporujeme a zaštiťujeme výměny a projekty napomáhající v rozvoji mládeže a v účasti mládeže ve veřejném 
životě v jejich okolí a v místních organizacích 

• Pořádáme happeningy, koncerty, promo akce

Jsme tu hlavně pro:
• + 15 žáci SŠ (3. stupeň)
• + 18 – 30 (ne pouze na studenty)
• vzdělavatelé (učitelé, pracovníci s mládeží)
• obyvatelé E-NISA

jsme pěkně 
vypečená partička




