
Projekty 2011 

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost. 

Projekt IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji 

Služby rané péče, které naše Středisko poskytuje v Libereckém kraji jsou od října roku 2009 

financovány projektem IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Více informací více 

informací se dočtete ZDE. 

 

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v 

Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. 

 

Projekt "Zajištění programu stimulace zraku pro děti se zrakovým 

postižením v rámci služeb rané péče poskytovaných Střediskem pro ranou 

péči Liberec" byl realizován s pomocí nadačního příspěvku "Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška". Nadační příspěvek 250 000 

Kč. 

Projekt je zaměřen na posílení kapacity programu stimulace zraku v souladu s počtem klientů 

zařazených do programu stimulace zraku, s potřebou diagnostických vyšetření funkcí zraku, 

metodického vedení programu, efektivního plánování a vedení stimulace zraku v jednotlivých 

rodinách. Cílem programu je maximální využití zachovalých zrakových schopností dítěte, 

omezení dopadu zrakového postižení dítěte na jeho celkový vývoj, na jeho začlenění do 

kolektivu vzstevníků a běžný život rodiny i dítěte. Bezplatné zapůjčení 

vozidla Škoda Fabia nadací Leontinka 

V roce 2009 získalo naše Středisko do užívání nový automobil Škoda Fabia. Více 

informací ZDE. 

Nadace ČEZ: Vybavení prostor Střediska pro ambulantní 

programy rané péče, nadační příspěvek 250 000 Kč 

Obsahem tohoto projektu je vybavení nově pronajatých prostor v těsné blízkosti sídla 

Střediska. Vybavení prostor je pečlivě zváženo tak, aby v nich bylo možné zajistit služeby, 

které nelze poskytovat v rodině. Jedná se především o vstupní jednání se zájmci o službu, 

diagnostická vyšetření, ambulantní konzultace a další doprovodné aktivity pro rodiny jako 

jsou vzdělávací semináře a kluby rodičů. Hlavním důvodem rozšíření prostor Střediska je 

zajištění kvalitních služeb všem klientům - rodinám dětí s postižením.  Diagnostiku je nutné 

provádět v klidném a nerušeném prostředí. V případě funkčního vyšetření zraku dítěte je 

třeba, aby prostor splňoval požadavek různého stupně zastínění prostoru. Tyto specifické 

http://www.ranapece.eu/58
http://www.ranapece.eu/liberec/financovani-a-projekty/realizovane-projekty/projekty-2009/97


podmínky jsou nezbytné pro následné vyhodnocení a interpretaci zrakových funkcí dítěte. 

Další významná dignostika, kterou naše Středisko poskytuje je metoda CARS, která 

umožňuje škálování dětského autistického chování. 

 

Nadace Leontinka: Auto není cíl, ale nezbytný 

prostředek,nadační příspěvek 50 000 Kč 

Projekt je zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem služebních automobilů. 

Nadace Škola hrou: Setkání rodin dětí se zdravotním 

postižením, nadační příspěvek 10 000 Kč 

Cílem projektu je uspořádání celodenního setkání rodin s dětmi se zdravotním postižením. Pro 

děti jsou připraveny soutěže, výtvarné a pohybové aktivity, pohádka, kterou děti samy 

pomáhají hrát, zpívání a další činnosti. Akci moderuje herec Marek Sýkora, který se 

dlouhodobě aktivit s dětmi s postižením a jejich rodiči dlouhodobě účastní a dokáže velmi 

citlivě reagovat na jejich potřeby a pocity. 

Finanční prostředky poskytli 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   1 480 000 Kč 

 Ústecký kraj                                            70 000 Kč 

 Město Jičín                                               40 000 Kč 

 Město Jablonec nad Nisou                30 000 Kč 

 Statutární město Liberec                 16 000 Kč 

 Město Jaroměř                                       10 000 Kč 

 Město Tanvald                                        10 000 Kč 

 Město Dvůr Králové nad Labem     5 000 Kč 

 Město Česká Skalice                               5 000 Kč 

 Město Hodkovice nad Mohelkou       5 000 Kč 

 Město Harrachov                                   5 000 Kč 

 Město Smržovka                                     4 000 Kč 

 Město Cvikov                                             3 000 Kč 

 Město Rokytnice nad Jizerou           2 000 Kč 

 Město Třebechovice pod Orebem     1 000 Kč 

 Město Raspenava                                    5 000 Kč 

 Obec Dolní Branná                              18 000 Kč 

 Obec Křižany                                         10 000 Kč 

 Obec Pšánky                                              5 000 Kč 

 Obec Jestřebí                                           2 000 Kč 

 Obec Plavy                                                 2 000 Kč 



 Obec Noviny pod Ralskem                    2 000 Kč 

Dar poskytli 

 Pavel Měchura 

 Alois Kohout 
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