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- Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje vzniklo jako pilotní projekt v roce 2020 
s cílem zvýšit povědomí o dobrovolnických příležitostech a podpořit rozvoj dobrovolnictví v kraji

- WEB, Facebook, Instagram – informování o dobrovolnictví v kraji (dobrovolnické organizace, 
příběhy dobrovolníků, aktuality a události)

- Databáze dobrovolnických organizací – jednotná databáze míst, kde mohou dobrovolníci 
pomáhat, nyní obsahuje 30 organizací



Organizace v databázi
- Organizace z oblasti umění a kultury jsou zatím v regionální databázi zastoupené minimálně, 

převažují organizace z oblasti sociální, ochrany životního prostředí apod.

- Dvě zapojené organizace: 

Univerzitní knihovna TUL

Zřizovatelem Univerzitní knihovny je Technická univerzita v Liberci. Knihovna poskytuje služby 
nejen studentům a zaměstnancům TUL, ale i široké veřejnosti.
Dobrovolníci zde pomáhají s obalováním knih, rovnáním knih a s knihovnickou databází.

Krajská vědecká knihovna Liberec, příspěvková organizace

Krajská vědecká knihovna v Liberci je významným informačním, vzdělávacím, 
kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. 
Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj. 
Dobrovolnická činnost je zde poměrně různorodá od doučování cizích jazyků, 
přes vyhledávání vhodných knih do knihovny až po řazení knih. 



Dobrovolnictví v kultuře na bázi spolků
- v kultuře funguje spíše dobrovolnictví na bázi zájmových spolků nebo 

sdružení  - lidí, kteří mají stejnou zálibu a stejný cíl, aktivity dělají 
dobrovolně (divadelní spolky, pěvecké sbory, filmové kluby, okrášlovací 
spolky apod.)

- v České Lípě existují např. dobrovolnické spolky Divadelní klub Jirásek 
(kromě divadelních představení každoročně pořádají úspěšnou divadelní 
přehlídku Českolipský divadelní podzim), Divadelní klub mladých (určený 
pro středoškoláky)



- Filozofický klub Progres (pořádání hudebních festivalů Všudybud, kde se 
představují alternativní hudební uskupení) 

- Škola rocku (sdružuje a podporuje činnost středoškolských kapel, pomáhá 
jim s propagací, pořádá přehlídky)

- spolek A ven!  - pořádání Tančíren v městském parku



Spolek Souznění – oživuje prostor na kopci Holý vrch a v jeho blízkém 
okolí, instalují zde různé skulptury z přírodních materiálů, figurky pro děti, 
pořádají akce pro děti jako Pohádkový les apod. 



Podbezdězský spolek  –  pořádá výstavy obrazů a fotografií v Galerii Pošta 
v Dubé, dříve provozoval i Filmový klub, který však byl pro nedostatek zájmu 
ukončený



- projekt  Kultura přežije spolku Kultura, z.s.,  který se  snažil pomoci přežít 
kulturním uskupením a technickým supportům těchto interpretů v Libereckém kraji 
během období pandemie

- během pandemie sezval spolek každou neděli kapely a umělecká uskupení do 
Vratislavic, kde jim byl poskytnutý prvotřídní technický servis a zázemí; koncerty a 
jiná představení byly streamované přímo do obývacích pokojů diváků, lidé svým 
oblíbencům posílali na účet peníze

Zajímavé kulturní akce 



Benefiční koncert Gospel Generation 

- začátkem září se v Červeném kostele na Perštýně v Liberci uskutečnil 
benefiční koncert členů libereckého gospelového sdružení  Gospel 
Generation, 

- koncert byl benefiční, vybralo se  22.808 Kč a výtěžek putoval do 
Moravské Nové Vsi zasažené tornádem



Spolek Jakuba Většího Horní Libchava 2001 

- Spolek vznikl v roce 2001, nejprve zachránil před rozpadem místní kostel 
Jakuba Většího, který celkově zrekonstruoval a následně pořádá jak 
fotografické výstavy, tak zejména koncerty





Landart a Site specifik art v Jablonečku – Geopark Ralsko, o.p.s. 
- land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých se setkávají čeští, polští a 

němečtí umělci, aby společně vytvořili díla, která překlenují historii násilné přeměny 
krajiny pod Ralskem

- Landart  je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak 
vede k návratu k přírodním materiálům, 

- Site specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního 
místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním zdrojem inspirace 
pro vznik uměleckého díla. Cílem projektů site specifik art je oživení nevyužívaných 
míst a poukázání na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a 
často i politické souvislosti


