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 Slovo úvodem 
 

 

 

Uplynulý rok 2010 byl pro nás rokem zlomovým, rokem plánování a přípravy důležitých 

změn. Naše Středisko má od 1. ledna roku 2011 jinou právní subjektivitu a v souvislosti 

s touto změnou byl změněn také název organizace, logo, kontaktní údaje a webové stránky. 

Středisko připravovalo přechod od poloviny roku 2010 v součinnosti se svým (nyní již 

bývalým) zřizovatelem Společností pro ranou péči tak, aby se tento proces nijak negativně 

nedotkl klientů a kvality služby, kterou jim Středisko poskytuje. Příprava přechodu 

organizace na jinou právní formu a samostatné fungování byla náročná pro všechny členy 

týmu našeho Střediska. Patří jim velký dík za vysoké nasazení a profesionalitu při zajištění 

všech podmínek pro kvalitní poskytování služby klientům během přípravy organizačních 

změn. Naše poděkování patří i právničce JUDr. Lence Deverové, která nám v této záležitosti 

poskytovala podporu a nezbytnou právní pomoc.  

 
Od 1. ledna 2011 je naše organizace zcela samostatným subjektem s názvem Středisko pro 

ranou péči Liberec, o.p.s. Jeho právní formou je tedy obecně prospěšná společnost. Středisko 

pro ranou péči Liberec, o.p.s. převzalo veškeré závazky Střediska rané péče SPRP Liberec a 

nadále zajišťuje služby rané péče v celé oblasti působnosti – v kraji  Libereckém, 

Královéhradeckém a části Ústeckého kraje. Nově vzniklé Středisko tak navazuje na 

šestnáctiletou tradici poskytování služby rané péče libereckým Střediskem.      

 
Závěrem je třeba říci, že tyto formální změny se nijak nedotkly činnosti organizace a veškeré  

služby jsou poskytovány ve stejném rozsahu v souladu se Standardy sociálních služeb. 

Osamostatnění Střediska naopak umožňuje větší transparentnost organizace a přináší možnost 

pružnějšího reagování na potřeby a specifika regionů při zajištění konkrétních služeb rané 

péče rodinám dětí se zdravotním postižením. Věříme, že tento krok přispěje k posílení 

individualizace služby a tím i ke zvyšování její kvality. 

  

PaedDr. Alexandra Bečvářová 
Statutární zástupce organizace 
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 Poslání a cíle 
 

 

 

Poslání 
 

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým 

či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku.  Stavíme na vlastních silách          

a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným 

zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby 

dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. 

 
Cíle 
 

• Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče. 

• Rodina je o službách včas informována. 

• Rodina získá veškeré dostupné informace:  

• o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení nebo jehož    

vývoj je ohrožen; 

• o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání   

rehabilitačních a zdravotních pomůcek); 

• o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně 

pedagogická centra atd.); 

• o kontaktech na odborníky. 

• Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte. 

• Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností. 

• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého 

dítěte a způsobech péče o ně. 

 

Cílová skupina: 
 

 
 

Působnost: 
  

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, část Ústeckého kraje (okresy Děčín a Varnsdorf) 

Liberecký kraj:  
-rodiny dětí se zdravotním postižením 

nebo ohrožením vývoje v oblasti: 

zrakové, mentální a pohybové 

-rodiny dětí s kombinovaným 

postižením 

-rodiny dětí s poruchou autistického 

spektra 

 

Královéhradecký a Ústecký kraj: 
-rodiny dětí se zrakovým postižením 

-rodiny dětí s kombinovaným 

postižením 

 

Doba poskytování služeb je od narození do maximálně 7 let věku dítěte. 
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 Poskytované služby 

 

 

Služby poskytované bezplatně: 

Terénní služby  

Terénní služby tvoří převážnou část  (nejméně  80 %) poskytovaných služeb. Jedná se o 

pravidelné konzultace v domácím prostředí, případně o doprovázení rodiny do předškolních 

zařízení, k lékařům, na úřady apod. Poradkyně rané péče a další odborníci  navštěvují  rodiny 

v jejich přirozeném prostředí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace 

rodičům a provázejí je při výchově jejich dětí . Obsah jednotlivých setkání vychází z cílů 

rodiny, individuálního plánu služby poskytované konkrétní rodině a z aktuálních potřeb 

rodiny a dítěte. 

• Konzultace v rodině: zahrnuje zpravidla přímou práci s dítětem, poradenství v oblasti 

výchovy a  používání vhodných pomůcek, sociální poradenství a předávání kontaktů.  

Snahou konzultujících odborníků je vycházet při činnostech a hrách, zaměřených na 

podporu vývoje dítěte s postižením  z každodenních  situací, zapojovat všechny členy 

rodiny a tak podporovat pocit sounáležitosti celé rodiny.  

• Pomoc s výběrem předškolního zařízení. Nabízíme pomoc při vyhledání a zařazení 

dítěte do předškolního zařízení a účast při vyhledávání návazného zařízení. 

Poskytujeme odborné konzultace pro spolupracující zařízení. 

• Telefonické, e-mailové  a písemné konzultace. 

• Sociální poradenství. 

Klientům služby jsou v rámci možností zapůjčovány speciální hračky a pomůcky pro práci 

rodičů s dítětem s postižením.  
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Ambulantní služby 

Ambulantní služby probíhají mimo domácnost klientů, zpravidla v prostorách Střediska nebo 

jiných pronajatých prostorách. Jedná se zejména o: 

• Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s postižením), kterého se 

kromě rodiny s dítětem  účastní odborný  tým Střediska pro ranou péči.  Součástí 

jednání  je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorického  vývoje 

dítěte, funkční vyšetření zraku,  screening  poruch autistického spektra. Výstupy 

z jednání a diagnostiky jsou  podkladem pro individuální plánování  průběhu služby. 

• Kontrolní a výstupní funkční vyšetření zraku, stimulace zraku, zrakový trénink.  

• Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte. 

• Semináře pro rodiče a kluby rodičů. Rodiče si vybírají témata, která by je ve vztahu 

k péči a výchově dítěte s postižením zajímala. Středisko vyhledává odborníky na 

danou problematiku, kteří mohou v rámci klubů rodičů nebo odborných seminářů 

nejlépe zodpovědět jejich otázky. 

• Setkávání  rodin – Středisko  pořádá zpravidla 1x ročně setkání rodin. Na setkání jsou 

zvané všechny rodiny, které jsou v současné době klienty Střediska a dále rodiny se 

staršími dětmi po dobu tří let po ukončení péče.  Setkání se konají v Liberci, nabízejí 

pestrý program pro děti a jsou příležitostí příjemně prožít společné odpoledne.  

  

 

 

             
 

 

Služby poskytované za úhradu  

• Pobytový kurz pro rodiny. Tyto kurzy pořádá Středisko v případě, že se podaří zajistit 

finanční prostředky na konání kurzu. Kurzu se mohou účastnit celé rodiny včetně 

sourozenců.  Kurz rodičům umožňuje získat nové informace, náměty, postupy             

a inspirace pro činnosti s dítětem, navázat sociální kontakty s jinými rodiči v podobné 

životní situaci a prožít společně radostné chvíle. 

• Informační časopis pro rodiče. Rodiče hradí náklady spojené s tiskem a poštovným. 
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 Činnost Střediska v roce 2010 
 

 

Středisko poskytovalo v tomto roce služby rané péče 144 rodinám dětí s postižením. 

Z celkového počtu  bylo nově přijato do péče 41 rodin. V závislosti na této skutečnosti bylo 

nutné zvýšit kapacitu služby a rozšířit pracovní tým. V průběhu roku byla přijata nová 

poradkyně rané péče Bc. Jana Doležalová.  

Zároveň bylo nezbytné řešit nevyhovující prostory Střediska. Chyběly nám zejména vhodné 

prostory pro jednání s rodiči, diagnostiku, semináře a ambulantní služby rané péče. Po 

pečlivém zvážení všech nabízejících se řešení jsme zvolili možnost pronájmu nebytových 

prostor v těsné blízkosti našeho sídla. Nové prostory poskytují soukromí pro individuální 

jednání s rodiči i zázemí pro skupinové programy, diagnostiku a ambulantní programy. 

Vzhledem k tomu, že je třeba tyto prostory vybavit a připravit k užívání, bude jejich provoz 

zahájen na počátku roku 2011.  

Středisko uspořádalo v tomto roce čtyřdenní pobytový kurz pro rodiny dětí s postižením v 

Doksech. Kurzu se zúčastnilo 17 rodin a byl hrazen z finančních prostředků Nadace ČEZ. 

 

Tým střediska 

Vedoucí Střediska – PaedDr. Alexandra Bečvářová 

  
počet osob 

přepočteno na 
úvazky 

počet hodin 
(DPP) 

HPP  
10 8,2 

  

DPP- konzultanti 

pro podporu vývoje 

dítěte 

3  295 

DPP- výpomoc při 

akcích pro rodiny 
8  95 

Během celého roku probíhalo vzdělávání  týmu zaměřené na kvalitu sociálních služeb, které 

bylo zajišťováno sdružením INSTAND a organizováno formou konzultací.  Proběhlo pět 

šestihodinových konzultací pod vedením  PhDr. Jaroslavy Sýkorové. Středisko bylo společně 

s dalšími poskytovateli sociální služby raná péče, zapojeno do práce v metodických 

skupinách. V říjnu byla uspořádána odborná porada tří Středisek (Liberec, Praha a Plzeň) ve 

Svatém Jánu. Náplní bylo především individuální plánování, vedení dokumentace klienta a 

sdílení náročných situací z praxe.   

 

 



 (6) 

Odborné pracovnice (poradkyně rané péče ) si prohlubovaly své znalosti v oblasti podpory 

vývoje dítěte a podpory rodiny v kurzech podle své specializace a individuálních plánů 

vzdělávání. V roce 2010 absolvovaly poradkyně tyto kurzy :  

 

 

Zástupci Střediska se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech a  

informovali veřejnost o službě raná péče. V průběhu roku jsme pořádali  různé akce pro 

rodiny dětí s postižením.  

 

Přehled služeb poskytnutých Střediskem v roce 2010 

Přehled o klientech Střediska v roce 2010 

Počet klientských rodin Střediska v uplynulém roce  144 

  z toho s dětmi s kombinovaným postižením 118 

  z toho s dětmi s duálním postižením 2 

  z toho dětí  v ústavním zařízení (USP,kojenecký ústav,DD DC)  0 

Počet klientů, u kterých byla péče zahájena v roce 2010  41 

Počet klientů, u kterých byla péče ukončena v roce 2010 25 

Počet  klientských rodin, které se zúčastnily kurzů (celkem osob / z toho 

dětí  postižením/sourozenci):  

55 osob/17 rodin/ 

17 dětí s 

postižením/ 9 

sourozenců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instruktor stimulace zraku 

-CARS I + II 

-Komunikace s dítětem s autismem pomocí     

obrázků 

-Metodika rozvoje grafomotoriky a 

počátečního psaní 

-Technika práce s člověkem v krizi 

-Možnosti využití orofaciální stimulace pro 

podporu žáků s těžkým zdravotním 

postižením vdělávaných podle RVP pro 

základní školu speciální 

-Terapie problémového chování 

-Dvouletý výcvik v profesních 

dovednostech pro pracovníky v 

pomáhajících profesích 

-Integrovaný kurz psychosociálních 

dovedností pro sociální pracovníky 

-Nácviky sociálních dovedností 

-Aspergerův syndrom a vysoce funkční 

autismus I. 

-Prohlubující inovační kurz Bazální 

stimulace I. 
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Přehled služeb poskytnutých Střediskem v roce 2010 
 

Počet komplexních posouzení - vstupní jednání s žadateli o službu, 

diagnostika 46 

  z toho přijatých 41 

Počet konzultací v rodině (cca 2 - 3  hod.)  733 

  z toho počet konzultací v rodině s dalším odborníkem 59 

  z toho počet ostatních konzultací v terénu (v MŠ, apod.) 27 

Počet ambulantních konzultací 21 

Počet konzultací v ústavních zařízeních, kde je dítě umístěno 0 

Počet doprovázení klienta k lékaři či do jiné instituce 5 

Počet funkčních vyšetření zraku  54 

Počet telefonických konzultací  498 

Počet písemných kontaktů a konzultací 921 

Počet dalších konzultací pro neklienty   

  z toho první kontakty se zájemci o službu 59 

  z toho placené konzultace pro neklienty a zařízení 0 

Počet výpůjček (knihy / pomůcky) 1850 

 

 

Akce pořádané pro rodiny 
 
8.-9.1. Seminář pro rodiče: Zvládání problémového chování u dětí  a individuální 

konzultace s rodiči -  PhDr. Hynek Jůn, PhD. 

22.2. Klub rodičů – Kineziologie s Ing. Editou Paskovskou 

29.3. Klub rodičů -  Osobní a pedagogická asistence s paní Lenkou Zimmermannovou   

24.5. Klub rodičů – Dopad zákona č. 108/2006 Sb. na rodiče s dětmi s postižením 

s paní Lenkou Zimmermannovou 

10.6. Letní setkání 

2.-5.9. Kurz pro rodiny dětí s postižením v Doksech 

4.10. Klub rodičů – Možnosti využití canisterapie u jednotlivých typů postižení (včetně 

autismu) 1. setkání s paní Andreou Tvrdou 

6.12. Klub rodičů – Možnosti využití canisterapie u jednotlivých typů postižení dětí; 2. 

setkání s paní Andreou Tvrdou 
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Kluby rodičů 
 
V tomto roce jsme pořádali pět klubů pro rodiče. Rodiče si sami vybírali témata zaměřená na 

možnosti a metody podpory vývoje dítěte nebo na aktuálně řešená témata vztahující se 

k výchově dítěte s postižením v rodině. Kluby se konaly v Mateřském centru Krteček 

v Liberci a v průběhu programu pro rodiče zajistily pracovnice MC i program pro děti.  

 

             
 

Seminář 
 
Dvoudenního semináře zaměřeného na zvládání problémového chování u dětí se účastnili 

rodiče dětí, učitelky a osobní asistentky ze speciální školky. Druhý den semináře byl věnován 

individuálním konzultacím rodičů a jejich dětí s PhDr. Hynkem Jůnem s cílem pokusit se najít 

příčiny problémového chování dítěte a navrhnout možnosti, jak takovému chování předcházet 

nebo ho zvládat.   

 

Letní setkání 
 
Setkání  rodin dětí s postižením bylo uspořádáno v pronajatých prostorách v pavilonu F 

Jedličkova ústavu. Program pro děti a jejich rodiče připravil a zajistil  tým střediska, studenti, 

herec Marek Sýkora a výtvarné činnosti paní Blanka Vrbová. Děti si užily soutěže, různé 

herní, pohybové a výtvarné aktivity, pohrály si s  canisterapeutickými psi. Zaujalo je i 

loutkové divadélko o křečkovi. Domů si ze setkání odnesly vlastnoručně pomalované tričko.  

Počasí se vydařilo a tak si rodiče a  jejich děti užily odpoledne plné zábavy a hezkých zážitků. 

Letní setkání finančně podpořila NadaceVIA , Fond T-Mobile pro regiony.  
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Pobytový kurz pro rodiny dětí s postižením v Doksech 
 

V září  jsme uspořádali druhý ročník pobytového kurzu pro klienty našeho Střediska. Kurz se 

konal v Doksech u Máchova jezera v hotelu Bellevue. Kurz byl zaměřen na vzájemné posílení 

rodin, získání informací a praktických návodů o možnostech rozvíjení dítěte  s konkrétním 

postižením, sdílení společných  radostí a starostí v péči o dítě raného věku s postižením. Kurz 

poskytl rodičům díky individuálním a skupinovým programům spoustu informací a zdrojů pro 

další práci s dítětem. 

Program kurzu zahrnoval:  

- individuální konzultace v oblasti vedení dítěte s autismem, zrakové stimulace, fyzioterapie, 

poruch příjmu potravy, alternativní komunikace s dítětem, poruch chování a další speciální 

metody v oblasti podpory vývoje dítěte ( handle přístup, kraniosakrální stimulace, 

chirofonetika..) 

- skupinové programy zaměřené na muzikoterapii, hipoterapii, canesterapii a výtvarné a 

pohybové činnosti s dětmi. 

- večerní  přednášky pro rodiče na témata vztahující se k praktickým činnostem s dítětem, 

možnosti začlenění dítěte do předškolních zařízení, teoretická východiska terapií s dítětem. 

Závěr kurzu byl věnován společnému výletu. 

Kurzu se účastnilo 17 rodin ( 55 osob) a byl finančně podpořen z nadačního příspěvku Nadace 

ČEZ.  
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Akce pro veřejnost 
 

 

Naše Středisko bylo zapojeno do komunitního plánování sociálních služeb v těchto městech: 

- Liberec 

- Jablonec nad Nisou 

- Děčín 

- Jaroměř 

- Česká Lípa 

- Jičín 

 

 

13.1. Seminář v rámci komunitního plánování soc. služeb v Hradci Králové: 

Současnost a budoucnost rané péče v HK. 

4.-5.2. Setkání poskytovatelů v rámci komunitního plánování soc. služeb města Jičín. 

18.1. Klinicko-psychologický den v Praze.  

13.4. Prezentace služeb na KÚ v Liberci: představení sociálních služeb pro zrakově 

postižené pracovníkům sociálních odborů Libereckého kraje. 

13.5. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. 

21.5. Prezentace poskytovatelů služeb sociální prevence s celokrajskou působností 

v rámci projektu IP1. 

16.6. Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou – prezentace služeb.  

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (11) 

 
 Realizované projekty v roce 2010 
 

 

 

Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém 
kraji  
Služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji jsou od října 

roku 2009 financovány 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. 

Středisko zajišťuje cílové skupině tyto služby v celé oblasti Libereckého kraje.  

 

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. 

Finanční prostředky na zajištění služby v Libereckém kraji v roce 2010: 2 769 129 Kč. 

Projekt „Podpora svépomocných aktivit“ 
Tento projekt byl zahájen již v roce 2009, kdy byla realizována jedna z jeho stěžejních aktivit 

a to zimní setkání rodin dětí s postižením. V létě roku 2010 jsme v rámci tohoto projektu 

uspořádali letní setkání rodin dětí s postižením. 

 

 
 

 

Projekt „Program stimulace zraku pro děti se zrakovým postižením raného 
věku“  
Program stimulace zraku byl zajišťován zejména v přirozeném prostředí dítěte, tedy v jeho 

rodině. Terénní služby stimulace zraku doplňovaly ambulantní programy zaměřené na 

diagnostiku zrakových funkcí, stimulaci zraku a zrakový trénink. Ucelený program stimulace 

zraku má za cíl maximální využití zachovalých zrakových schopností dítěte a omezení 

dopadu zrakového postižení dítěte na jeho celkový vývoj.  

Program stimulace zraku dlouhodobě podporuje  Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 

Světluška. 

         

Finanční prostředky na zajištění programu stimulace zraku z Nadačního fondu Českého 

rozhlasu, sbírka Světluška v roce 2010 : 250 000 Kč. 
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Projekt „Vzdělávací pobytový kurz pro rodiny dětí s postižením“ 
Čtyřdenní kurz se konal v září v hotelu Bellevue v Doksech. Kurzu se zúčastnilo 17 rodin. 

Kurz byl hrazen z Nadačního příspěvku Nadace ČEZ. 

Finanční prostředky na zajištění projektu „ Vzdělávací pobytový kurz pro rodiny s dětmi 

s postižením“ z nadačního příspěvku Nadace ČEZ v roce 2010 : 235 300 Kč. 

 

 

Projekt „ Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi  
Od roku 2009 používá  Středisko pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia.  V tomto roce 

bylo automobilem v rámci služby ujeto 11 222 km a  uskutečněno 191 konzultací  v rodinách 

dětí s postižením. Automobil sloužil i k dopravě pomůcek a materiálu na různé akce, které  

Středisko během roku pořádalo. 

Konzultace poradců a dalších odborníků v rodinách jsou stěžejní službou rané péče. Vozidla 

jsou pro terénní charakter služby nezbytnou podmínkou. 

Děkujeme Nadaci Leontinka za zapůjčení vozidla. 
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 Z dopisů rodičů 
 

 
Reakce maminky, která se zúčastnila Pobytového kurzu pro rodiny dětí s postižením v 
Doksech 
Ubytování bylo bezvadné, jídlo v dostatečném množství a personál velice ochotný a slušný.   

S dcerou Emmičkou jsme se tohoto pobytu zúčastnili poprvé. Musím přiznat, že jsme byli s 

manželem ze srazu jaksi nervózní. Nikdy jsme se ničeho takového nezúčastnili a nevěděli 

jsme, do čeho jdeme. Nehledě na to, že to máme z Hronova (u Náchoda) do Doks docela 

daleko (cca. 150 km). Byl to náš takový první, delší výlet do neznáma. Ale co bychom 

neudělali pro naše dítě, že? 

Nakonec byl pro nás celý pobyt obrovským přínosem. Program byl velice pestrý 

(canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, ruční dílny atd.) a měli jsme možnost využít 

konzultace s odbornými pracovníky a terapeuty. Především tyto individuální konzultace byly 

velice přínosné a hlavně praktické.  

Asi nejzajímavější pro nás byla přednáška paní Mílkové o chirofonetice a následná 

individuální konzultace s ní. Pak jsme byli také rádi, že si nás vzala do parády paní 

rehabilitační a měli jsme možnost doladit naše snažení cvičit s Emmičkou co nejlépe. 

Samozřejmě, že se nám také líbila canisterapie a výklad s ní spojený.  

Co se nám ale líbilo nejvíc, bylo to, že jsme měli tu možnost setkat se s rodinami s podobným 

osudem a mohli jsme otevřeně o všem pohovořit. Zjistili jsme totiž, že v tom nejsme sami a že 

existuje spousta rodin, které se taky musely vyrovnat s tím, že jejich dítě je „jiné“ než ostatní 

děti. A to nám dodalo obrovskou sílu a povzbuzení vydržet ten každodenní dril a dřinu, 

abychom tu naši dcerušku doslova vypiplali z toho nejhoršího.  

V každém případě byl tento kurz super, užili jsme si dokonce i zábavu. 

Chceme touto cestou moc poděkovat všem, kdo se na přípravě podíleli. Určitě vřele 

doporučujeme a hlavně žádný strach, po vzájemném okoukání přijdete na to, že jste všichni 

na jedné lodi a táhnete za stejný provaz. 

Petra Zhibová 
 

 

Reakce maminky, která se zúčastnila semináře Zvládání problémového chování u dětí 
včetně rozboru jejich chování s PhDr. Hynkem Jůnem, PhD. 
Mám pětiletého syna s diagnosou atypický autismus. Je hyperaktivní a má občasné poruchy 

chování, je vzteklý a někdy trochu agresivní. 

8.1. 2010 jsem se zúčastnila přednášky pana Jůna z APLA Praha, který se zabývá poruchami 

chování. Přednáška byla úžasná a velmi poučná. Moc se mi líbilo, jak pan Jůn všechno pěkně 

vysvětlil. Následující den jsme s panem doktorem Jůnem měli individuální konzultaci, byl 

přítomen i můj syn.. Na konzultaci jsem dostala hodně skvělých rad a praktických 

doporučení, kterými se budu určitě řídit, protože si myslím, že to bude dobré jak pro mého 

syna, tak pro celou rodinu. Honza hraje velmi rád počítačovou hru Trackmania. Problém je v 

tom, že potřebuje vyhrávat a když se mu to nedaří, je vzteklý, tříská do klávesnice, až létají 

tlačítka. Pan Jůn mi poradil, abych mu „nařídila“ minutku na vaření na určitý čas (např. 20 

minut)a udělala s Honzou dohodu: „Jestli nebouchneš do klávesnice, než minutka zazvoní, 

dostaneš za odměnu 1 bod.“ (Když nasbírá 10 bodů, dostane odměnu.) 

A opravdu to funguje, Honza je nadšený, že sbírá body a já mám radost, že vím, jak na něj.  
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Chtěla bych poděkovat rané péči, že umožnila rodičům tuto přednášku s panem Jůnem. 

Domnívám se, že byla přínosem nejenom pro naši rodinu, ale i pro ostatní rodiče, kteří mají 

podobné problémy se svými dětmi. 

Ivana Matějcová  
 

 

Hodnocení služby  
 
O středisku rané péče jsem neměla žádné tušení, bydlíme na vesnici a dozvěděla jsem se od 

kamarádky, že něco takového vůbec existuje. Dala mi kontakt na středisko do Liberce, to je 

pro nás nejblíže, zavolala jsem a domluvili jsme se, že nás navštíví doma. Na první schůzce 

jsme se seznámili, jaké máme potíže, jak máme postiženého syna, co jsme dosud zvládli a co 

by se dalo dál dělat, co by nám středisko poradilo, jak postupovat dále. Náš syn se narodil 

předčasně ve 32.týdnu těhotenství, jmenuje se Jiří, bude mu v červnu 6let, se střediskem jsme 

se seznámili v září 2009 a díky středisku jsme dnes tam kde jsme. Když jsme se seznámili, 

věděla jsem, že náš syn je jiný, než ostatní děti, ale ne jak mu pomoci a kde získat nějaké 

prostředky, měla jsem v té době jen mateřskou, nevěděla jsem, že si můžu žádat o příspěvek 

na péči. Středisko nám přidělilo poradkyni s pedagogickým vzděláním a ta mi poradila, že si 

můžeme zažádat na Magistrátu o tyto prostředky, finanční pomoc, bez které se dnes nikdo 

neobejde. Vše chce odvahu, pevné nervy, vytrvat a nedat se. Náš Jiřík má syndrom Birk 

Barel, dozvěděli jsme se to až po zdlouhavých vyšetřeních 8.11.2010, až když Jiřík měl skoro 

5,5let. Se střediskem jsme pátrali, co by Jiříkovi mohlo být i s dětskou lékařkou a dalšími. 

Jiřík má pleny, středisko mi poradilo, že máme nárok na pleny, které hradí pojišťovna, že si 

máme zažádat. My obyčejní lidé nevíme, kde si můžeme žádat a o co a na co máme nárok, 

středisko vás pomůže nasměrovat, opravdu poradit kam se obrátit. Pomáhá posílat spoustu 

doporučení, po dobu návštěv, které jsou dle možností cca 1x za měsíc dítě sledují a ví k jakým 

změnám dochází. Středisko nám taky půjčuje plno hraček, které pomáhají zdokonalovat 

motoriku a další. Jelikož musíme všude dojíždět, bydlíme na vesnici cca 25km od Liberce, 

poradkyně nám sdělila, že si můžeme zažádat o auto a částku na benzín, co k tomu 

potřebujeme a co nás vše čeká než se dopracujeme k výsledku, prošla jsem si tím a není to 

žádný med, ale výsledek se dostavil a my si po půl roce přivezli auto. S mužem máme nízké 

příjmy a k tomu ještě zdravou dceru, tak jsme i za tento přínos vděčni. Teď už víme, že náš 

syn nemůže s tímto hendikepem být nikde sám, jedná se o nový syndrom, jde o to, že syn je 

mentálně retardovaný, nemluví, má pleny, rozumí jen jednoduchým úkonům, neumí se sám 

obléci a další věci bez pomoci nezvládne. Se střediskem teď spolupracujeme, kam Jiříčka 

umístit a co by pro něj bylo nejlepší, kde sehnat asistenta a kde jakou nadaci oslovit o 

příspěvky na asistenta, popřípadě školský úřad. Jsme ve věku, kdy jsme prošli zápisem do 

školy, žádáme o odklad a já si musím zažádat o 7. rok prodloužené mateřské. Maminky, chce 

to nebát se  a  jít  za svým cílem pro své dítě. Jako každá máma chci pro své děti to nejlepší. 

Není to jednoduché, ale s pomocí střediska a dalších to opravdu přináší ovoce a úspěchy. 

Kdybychom se do střediska nedostali, tak nevím, kde bychom dnes byli. Středisko pořádá 

taky mimo jiné spoustu seminářů, kde informuje o různých terapiích, zákonech. Pořádá 

pobyty pro děti  a rodiče hendikepovaných dětí. Moc taky děkuji za psychickou podporu naší 

poradkyni. Je to také přínos, že se mohu svěřovat se svými pocity, vypovídat se a seznámit se 

s jinými lidmi s podobnými problémy. Děkuji středisku rané péče Liberec za vše, co pro nás 

dosud udělalo. 

Jaroslava Kopecká 
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Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Vaší organizací – Ranou péčí.  

Máme 2,5letou dceru Alici, která trpí DMO. Tuto skutečnosti jsme se dozvěděli až v jejích 5 

měsících. A tak jako mnoho rodičů jsme byli vystaveni zcela nové situaci a hledali 

„spojence“, kteří by nám pomohli v boji s touto nevyléčitelnou nemocí.  

Mezi odborníky jsem tehdy narazila i na Vaši organizaci a záhy začala naše spolupráce. 

Musím přiznat, že na návštěvy naší poradkyně z Liberecké RP se vždy vyloženě těším. Jsme 

přesvědčení, že poradkyně ví přesně, o čem mluví. Je naprosto skvělá ergoterapeutka, protože 

si s Alicí dokáže moc hezky a hlavně účelově hrát a povídat. Velmi mi vyhovují i návštěvy 

přímo v rodině nebo například půjčování hraček a pomůcek, které jsou vhodné pro rozvoj 

dcery. Dále oceňuji všechny rady, které se nám od Vás dostaly. Vždy prokonzultujeme 

konkrétní možnosti, zkušenosti, nebo lékaře či zařízení. Také jsme byli potěšeni, že jste nám 

pomohli získat nadační příspěvek na koupi kočárku. Bez Vás by se nám to určitě nepodařilo. 

Za to všechno jsem nesmírně vděčná. 

Když to prostě shrnu, Raná péče nám moc pomáhá. Navíc mám pocit, že nikoho svými 

požadavky a dotazy neobtěžuji a vždy mi ochotně poskytnete informace, které mě zajímají.  

Všem rodičům ráda tuto spoluprací s organizací doporučuji!  

Lucie Langová 
 

Já prostě tvrdím, že pomoc rané péče je obrovitá, rady nedocenitelné. A to rady jak stimulovat 

očka, dále pak především jaké pomůcky mohou synovi pomoci, jaké hračky zaujmou a mají 

smysl ukazovat, vůbec i rady pro pochopení toho, jak vůbec vidí, abych si to dovedla 

představit a dle toho se k němu mohla chovat..... 

Díky rané péči máme spoustu pomůcek a spoustu jsem si toho zařídila a to proto, že jsem 

věděla, vědět je důležité, spousta věcí Vás nenapadne, ale když víte, pak už to máte ve svých 

rukách. Třeba víte na co máte třeba byť i teoretický nárok, třeba příspěvek na pomůcku, rada 

že se dá a případně i kterou nadaci požádat o příspěvek...... 

Návštěvy poradkyně, kdy mi toho spoustu řekne a zodpoví mé zvídavé a možná někdy 

příšerné otázky, hračky co zapůjčí, doporučení, které je ochotna pro nás napsat, to vše je 

obrovskou pomocí a mohla bych jistě jmenovat dále, jste prostě skvělí a za to moc děkujeme. 

Čejkovi 
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 Ekonomické údaje 
 

 

 
 
 
Jednotlivé druhy výnosů v roce 2010 
 
VÝNOSY 2010 

Dotace MPSV 1 477 000,00 

Dotace kraje 220 000,00 

Dotace obce 74 000,00 

Dotace města 165 806,08 

Dotace projekt EU 0,00 

Ostatní příspěvky 355 300,00 

Tržby za služby  2 815 528,00 

Zúčtování fondů 508 294,18 

Ostatní příjmy 176 010,37 

CELKEM 5 791 938,63 

 
 
 
 
Výnosy v druhovém členění za rok 2010 
 
POLOŽKA ČÁSTKA v Kč 

Tržby 2 815 528,00 

Přijaté úroky 1 244,55 

Zúčtování fondů 508 294,18 

Jiné ostatní výnosy 174 765,82 

Přijaté příspěvky, dary 355 300,00 

Provozní dotace 1 936 806,08 

CELKEM 5 791 938,63 
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Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech Střediska 
 
NÁKLADY ČÁSTKA V KČ % 

Spotřeba materiálu 613 527 10 

Spotřeba energie 69 220 1 

Opravy a údržba 289 051 5 

Cestovné 43 348 1 

Na reprezentaci 15 314 0 

Ostatní služby 745 943 12 

Mzdové náklady 2 672 107 43 

Zákonné soc.a z.p. 841 020 13 

Ostatní soc.náklady 2 930 0 

Ost.daně a poplatky 730 0 

Kursové ztráty 0 0 

Manka a škody 182 0 

Jiné ostatní náklady 130 511 2 

Odpisy DNM a DHM 283 709 5 

Zůst.cena prod.DM 211 743 3 

Posk.př.zúč.mezi o.s. 361 630 6 
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Majetek a závazky 
 
POLOŽKA ČÁSTKA v Kč 

Drobný DNM nad 2 000,- Kč 68 676,00 

Stavby, budovy, haly 2 055 778,00 

Samostatné mov.věci a s.m.v. 177 004,55 

Drobný DHM 1 726 545,59 

Pozemky 344 222,00 

Oprávky k DDNM -68 676,00 

Oprávky ke stavbám -238 472,00 

Oprávky k sam.mov.věcem -123 371,55 

Oprávky k DDHM -1 726 545,59 

Pokladna 30 512,00 

Banka 20 312,95 

Ostatní kr. fin.výpomoci -50 000,00 

Odběratelé -1 000,00 

Poskytnuté zálohy 8 870,00 

Dodavatelé 1 385,00 

Nároky na dotace  118 771,31 

Náklady příštích období 0,00 

Výnosy příštích období 147 522,06 

Dohadné účty pasivní 8 916,53 

Vlastní jmění 3 499 121,38 

Fondy 42 617,77 

VH ve schval.řízení 0,00 

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta -767 910,02 

AKTIVA 2 392 627,26 
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 Poděkování 
 

 

 

Poděkování za finanční podporu Střediska a služby raná péče: 

 
Státní správa: 
Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Liberecký kraj 

Královehradecký kraj 

Ústecký kraj 

 
Města a obce: 
Statutární město Liberec  

Město Jablonec nad Nisou 

Město Česká Lípa 

Město Doksy 

Město Tanvald 

Město Svoboda nad Úpou 

Město Český Dub 

Město Smržovka 

Město Raspenava 

Město Vrchlabí 

Město Dvůr Králové nad 

Labem 

Město Žacléř 

Město Česká Skalice 

Město Nový Bor 

Město Hodkovice nad 

Mohelkou 

Město Jičín 

Město Jaroměř 

Město Děčín 

Obec Troskovice 

Obec Křižany 

Obec Dolní Branná 

 
Nadace: 
 

Nadační fond Českého 
rozhlasu, sbírka 
Světluška  
na projekt „Program 

stimulace zraku pro děti 

se zrakovým postižením 

raného věku“, částka 
250 000 Kč. 
   

 
 
 
 
Nadace ČEZ na Projekt 

„Vzdělávací pobytový 

kurz pro rodiny s dětmi 

s postižením“, částka 

235 300 Kč. 
 

 
 

 

Nadace Leontinka  
na projekt „Svítání“, 
bezplatné zapůjčení auta 

Škoda Fabia pro služby 

rané péče.  

 

 

 

 
 
Fond T-Mobile pro 
regiony, Nadace VIA na 
projekt „Podpora 

svépomocných aktivit“, 

částka v roce 2010: 

20 000 Kč. 
 

 
 

Občanské sdružení   
plán B 
Zajištění klubů pro rodiče, 

hlídání a program pro 

děti, částka 20 000 Kč. 
 

 

Občanské sdružení Jary 
Finanční prostředky ve 

výši 49 500 Kč na 

zakoupení dotykového 

notebooku pro stimulaci 

zraku. 

 
KOMPAKT spol. s.r.o. 
Bezplatné zapůjčení 
vozidla zn. Renault 
Kangoo. 
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Služba raná péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji je 

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

v Libereckém krajj“ realizovaný podle rozhodnutí OPLZZ-ZS22-12/2009.  

V roce 2010 činily finanční prostředky 2 769 129 Kč.  
 

 

 

 
  
 
 
Dále děkujeme: 
 

MUDr. Kuchař – neurolog 

MUDr. Zobanová – oftalmolog 

MUDr. Zalabová – oftalmolog 

MUDr. Dostálek – oftalmolog 

PaedDr. Jancíková – logoped 

 

 

Fakultní nemocnice v Motole, Centrum 

zrakových vad 

Jizerské pekárny spol. s.r.o. 

SKY restaurant s.r.o., Ing. Černá 

p. Sýkora, pí. Vrbová, Pick, pí. Kubíková, 

pí. Ševců, p. Urban 

 

 
A všem dalším sponzorům, dárcům a příznivcům. 
 































Fotogafie z pobytového kurzu v Doksech. 

 

 

             
 
 
 
 

             
 
 
 
 

                 
 



Matoušova 406/20
460 07 Liberec
IČ: 287 31 191

tel.: 485 109 564, 724 400 832
e-mail: liberec@ranapece.eu
http://www.ranapece.eu

bankovní účet vedený u ČSOB pod číslem: 240844675/0300


