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Zasíťované organizace podporující cizince v Libereckém kraji  

Organizace Kontaktní osoba Kontakt Konkrétní činnost/služby  Vazba na právní normy Dotčený stupeň vzdělání 

Centrum na podporu integrace 
cizinců – Liberecký kraj, Voroněžská 
144/20 Liberec 

Žaneta Kaprasová 

482 313 064 
725 339 388 
zkaprasova@suz.cz   

Sociální poradenství, právní 
poradenství, kurzy ČJ, tlumočnické 
služby, sociokulturní kurzy, komunitní 
tlumočníci 

 Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání 
 

 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
(CIC) 
Poradenství pro cizince Liberec 
Moskevská 14/27 

Mgr. Michaela Límová 

481 120 049 

222 360 452 
michaela.limova@cicpraha.org  
 

Sociální poradenství, pracovní 
poradenství, nízkoprahové kurzy 
češtiny, rodinné kurzy češtiny, kurzy 
češtiny pro žáky cizince, pomoc 
v komunikaci škola-rodina; dále Kurz 
lektorských dovedností pro učitele 
češtiny jako cizího jazyka 
 

 Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, U 
Jezu 642/2A, 460 01 Liberec 

Mgr. Luděk Tesarčík 

485 226 288 
Ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz 

Metodická podpora a kontrola 
poskytování sociálně-právní ochrany 
dětem na území Libereckého kraje 
Zprostředkování náhradní rodinné 
péče 
 

Zákon č. 359/1999 Sb.,        
o sociálně-právní ochraně 
dětí 

Základní a střední vzdělávání 
(děti do 18 let věku) 
 

Magistrát města Liberec, Odbor 
školství a sociálních věcí, nám. Dr. 
E. Beneše 1, 460 01 Liberec 

Mgr. Lenka Řebíčková 

485 243 374 
Rebickova.lenka@magistrat.liberec.cz 

Statutární město Liberec – pomoc při 
zajištění vhodné školy pro žáka-
cizince 

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
Vyhláška č. 73/2005 Sb. 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

Základní vzdělávání 

META, o. p. s. Společnost pro 
příležitost mladých migrantů, Ječná 
17, 12000 Nové Město Praha, IČ: 
26982633 

Mgr. Blanka Blažková – 
kontaktní osoba pro 
Liberecký kraj 

734 141 878 
blazkova@szsturnov.cz  

Služby pro cizince: 
Poradenství ve vzdělávání 
Pracovní poradenství 
Vzdělávací aktivity 
Kurz českého jazyka 
Doučování 
Knihovna/internet 
Užitečné informace a odkazy 
Služby pro pedagogy: 
Vzdělávací aktivity 
Poradenství a metodická podpora 
Metodické a výukové materiály 
Portál Inkluzivní škola 
Asistence na školách 
Tvorba koncepce v oblasti vzdělávání 
 

 Předškolní, základní a střední 
vzdělávání 
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Pedagogicko-psychologická 
poradna, Truhlářská 3, 460 01 
Liberec 

Mgr. Lenka Langrová 

482 710 517 
langrova@pppliberec.cz 

Diagnostika dětí, konzultace se 
školou 

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

Péče o děti a mládež od 3-19 
let 

Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec 
Husova 142/44, 460 01 Liberec  
 

Mgr. Blanka Reindlová 

731 632 396 
reindlova@zskola.cz  

Poskytování základního vzdělávání 
od 1. -9. ročníku včetně žáků cizinců 
Poskytování metodické podpory pro 
pedagogické pracovníky Libereckého 
kraje 

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
 

Základní vzdělávání 

Další zájemci o zapojení do sítě podporovatelů se mohou hlásit na adrese lipenska@nidv.cz. 
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