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ÚVOD

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s. za rok 2012. Tento rok byl pro naši or-
ganizaci velmi úspěšný z hlediska stabilizace služby, zvyšování odborné úrovně programů rané péče, prohlubová-
ní kvalifikace týmu, sledování a zvyšování efektivity individuálně plánované podpory a zavedení nových progra-
mů, reagujících na potřeby rodin a jejich dětí. 
Kromě poskytování služeb rané péče v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji  naše společnost zorga-
nizovala Adventní benefiční koncert, vydala kalendář na rok 2013, podílela se na vydávání časopisu Raná péče 
a věnovala se informování veřejnosti, spolupracujících odborníků a institucí o rané péči, metodách, poslání a cí-
lech této služby.  V rámci zajišťování odborných praxí studentů zahájila v tomto roce spolupráci s Pedagogickou 
fakultou v Hradci Králové. Pro své klienty zorganizovala pobytový kurz pro rodiny, setkání rodin a pravidelné klu-
by rodičů s odbornými tématy.
Z hlediska zajištění kvality služeb, vzdělávání týmu a implementace nových poznatků v oblasti podpory vývoje dí-
těte s postižením do běžných programů rané péče organizace  velmi úzce spolupracovala se Střediskem pro ra-
nou péči Plzeň a pracovištěm Raná péče EDA. 
Středisko je aktivním členem profesní organizace Asociace pracovníků v rané péči, které sdružuje poskytovatele 
a pracovníky v rané péči v ČR. Poradci rané péče se účastnili vzdělávacích kurzů, kazuistických setkání, supervi-
zí a pracovních skupin organizovaných Asociací. I tato spolupráce a podpora přispěla v tomto roce k zajištění od-
borné kvality služeb.
Chtěla bych poděkovat celému týmu Střediska pro ranou péči Liberec, který profesionálně zvládl  velký zájem  
o služby a zvýšení počtu klientských rodin bez jakéhokoliv dopadu na rozsah a kvalitu služeb. 
Děkuji všem přátelům, příznivcům, externím spolupracovníkům, kolegům z návazných organizací a  donátorům  
za podporu činnosti Střediska a preventivních služeb raná péče.
Přeji nám všem hodně sil a optimismu a těším se na další spolupráci.

PaedDr. Alexandra Bečvářová
ředitelka Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s.
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1. ORGÁNY STŘEDISKA A TÝM STŘEDISKA

Orgány Střediska: 
Členové správní rady: - Mgr. Miroslava Bartošová
   - Mgr. Petra Cihlová
   - Mgr. Martina Herynková

Členové dozorčí rady: - Mgr. Lucie Magerová
   - Ing. Jana Pokorná
   - Eva Štanclová

Ředitelka společnosti: - PaedDr. Alexandra Bečvářová

V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady.

Tým střediska:
Vedoucí pracoviště 
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Koordinátorka sociálních služeb
Mgr. Lucie Hejralová

Poradkyně rané péče:
Mgr. Nicole Řezáčová
Mgr. Olga Hruboňová
Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Jana Doležalová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Michaela Prošková
Mgr. Kateřina Povová
Mgr. Jolana Jandíková
Bc. Kateřina Kosová

Ostatní odborní spolupracovníci :
Bc. Zuzana Maličká
Mgr. Irena Horáčková
Mgr. Romana Straussová
Mgr. Anna Kejíková
Mgr. Eva Mílková
MUDr. Lenka Povová
Bc. Andrea Tvrdá
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počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)
HPP 11 9,3
DPP nebo dodavatelsky - konzultanti pro programy podpory 
vývoje dítěte s konkrétními typy postižení ( konzultace - chi-
rofonetika, PAS, poruchy příjmu potravy, podpora pohybo-
vého vývoje,skupinové programy, muzikoterapie, atd.)

536

DPP - mimo přímou práci s klienty (např. výpomoc při akcích 
pro rodiny, administrativa, úklid)

630

Vzdělávání pracovníků

Orientační přehled kurzů absolvovaných v roce 2012
• Klinicko psychologický den, Aspergerův syndrom – módní diagnóza? 
• Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku  
• Krizová intervence
• Setkávání instruktorů stimulace zraku
• Systemická práce s rodinou  
• Rodinná a sexuální výchova u žáků s PAS
• Autismus – raná intervence u dětí, SRN, Selb
• Exkurze v MŠ Pastelka 
• Kazuistické semináře
• Konference odborníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
• Trendy v dětské oftalmologii
• Vývojová dysfázie u PAS a ADHD 
• Komunikace u dětí s vadami řeči - Metoda METRIX - dotazník na zjišťování řečové úrovně u dětí s postižením
• Manažer neziskové organizace
• XX. Sjezd České oftalmologické společnosti
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2. 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 rodi-
čům 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 zdravotní postižení nebo jehož vývoj je ohrožen;
• o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání   rehabilitačních a zdravotních pomů-

cek);
• 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.

Působnost a cílová skupina:

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 nejvýše 7 let věku dítěte.
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3. ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2012

Středisko poskytovalo v roce 2012 službu raná péče 163 rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohrožením vývo-
je, nově bylo do péče přijato 47 rodin. 
Služby rané péče jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny, probíhají především formou konzultací odbor-
ných pracovníků přímo v rodině dítěte s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje. Terénní služby jsou doplněny o nabíd-
ku ambulantních programů.  V roce 2012 Středisko rozšířilo svoji nabídku ambulantních programů zaměřených na rozvoj ko-
munikace dětí raného věku a připravovalo program „nácvik sociálních dovedností dětí s poruchou autistického spektra“, kte-
rý bude Středisko zajišťovat od příštího roku. Zároveň v tomto roce probíhaly lekce skupinové a individuální muzikoterapie, 
ambulantní programy podpory vývoje dítěte, kluby rodičů a semináře.
Zástupci Střediska se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech a  informovali veřejnost i spolupracu-
jící instituce o službě raná péče. 
V průběhu roku jsme pořádali pro rodiny kluby rodičů, čtyřdenní pobytový kurz a  letní setkání. Uspořádali jsme pro rodi-
če, přátele a příznivce Adventní  benefiční koncert a vydali jsme kalendář s fotografiemi a krátkými příběhy dětí, které na-
psali jejich rodiče. 

Služby poskytované pro rodiny bezplatně

Terénní služby
 
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Jedná se o pravidelné konzultace v domácím prostředí rodiny, pří-
padně v předškolním zařízení, doprovázení rodiny k lékařům a na úřady. Poradkyně rané péče a další odborníci  navštěvu-
jí  rodiny v jejich přirozeném prostředí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a prováze-
jí je při výchově jejich dětí. Obsah jednotlivých setkání vychází z cílů stanovených v  individuálním plánu služby a z aktuál-
ních potřeb rodiny. 
Součástí konzultací je také poradenství a pomoc s vyhledáváním a zařazením dítěte do předškolního a školního zařízení. 
Klientům služby jsou v rámci možností zapůjčovány stimulační pomůcky a hračky pro práci s dítětem s postižením. Klienti 
mají dále možnost zapůjčení odborné literatury z  knihovny Střediska.
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Ambulantní služby

Ambulantní služby probíhají v prostorách Střediska nebo v 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 odbor-

ný  tým Střediska pro ranou péči.  Součástí jednání  je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorického  
vývoje dítěte, posouzení úrovně zrakových funkcí dítěte,  screening  poruch autistického spektra. Výstupy z jednání a di-
agnostiky jsou  podkladem pro individuální plánování průběhu služby.

• Kontrolní a výstupní posouzení zrakových funkcí dítěte, stimulace rozvoje zrakového vnímání, zrakový trénink. 
• Hodnocení služby a individuálního plánu podpory s klientskými rodinami v průběhu a ukončení služby.
• Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte.
• Semináře pro rodiče a kluby rodičů. 
• Setkávání  rodin. 
• Ambulantní programy podpory vývoje dítěte. 

Muzikoterapie

Ve Středisku probíhaly individuální a skupinové lekce muzikoterapie. Do této aktivity se postupně zapojilo 22 rodin s dět-
mi s postižením. V průběhu roku se na základě věku dětí, jejich specifických potřeb a vzájemných vztahů vytvořily jednotli-
vé skupinky.
Většinu dětí se dařilo hravou formou (pomocí hudby, zpěvu a hry na hudební nástroje) motivovat k sebevyjádření hlasovými 
prostředky, mimikou, gesty, motoricky. Děti projevovaly různou reakcí na hudební podněty své porozumění a samy se aktiv-
ně zapojovaly. Cílem programu je podporovat kontakt dítěte s okolím, podporovat jeho reakce na nejrůznější podněty, roz-
víjet jeho snahu a schopnost komunikovat.  
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Letní setkání

Letošní setkání proběhlo v posledním srpnovém čtvrtečním odpoledni a bylo pojato jako symbolické rozloučení s létem  
a prázdninami. Sešli jsme se v hojném počtu na zahradě Jedličkova ústavu a strávili jsme společně krásné odpoledne  plné 
soutěží,  her a legrace. Celé setkání bylo pojato jako karneval, děti přišly v krásných maskách nebo si je s pomocí rodičů a stu-
dentek vyráběly na místě. Děti i dospělé pobavilo loutkové divadlo, opravdický kouzelník, dáma na chůdách i oblíbený ma-
xipes Fík v podání Marka Sýkory. Rej masek jsme zahájili zapálením karnevalového ohně pravou olympijskou pochodní. A že 
se nám v průběhu odpoledne nad hlavami stahovaly černé mraky? Ať už to zařídil kouzelník, dobrá nálada a nebo to bylo po-
řádné štěstí, všichni budeme vzpomínat na bouřku a průtrž mračen, která začala pár minut po skončení akce a uklizení po-
sledních pomůcek pod střechu... 

Služby poskytované za úhradu
 
• Pobytový kurz pro rodiny. 
• Časopis Raná péče. 
• Diagnostika zrakových funkcí u dětí, které nejsou klienty Střediska nebo posouzení zrakových funkcí u klientů nad rámec 

bezplatných služeb rané péče.
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Pobytový kurz  pro rodiny v Doksech

Ve dnech 21.-24.6 2012 pořádalo Středisko pro ranou péči Liberec v pořadí již třetí pobytový kurz pro rodiny v Doksech u Má-
chova jezera. Zúčastnilo se ho 17 klientských rodin.
Program  jednotlivých dnů nabízel možnost zúčastnit se individuálních  konzultací z oblasti logopedie, fyzioterapie, chirofo-
netiky, komunikace, vedení dětí s poruchami autistického spektra a odborných přednášek o chirofonetice a o problematice 
komunikace u dětí s poruchou autistického spektra. Pro rodiče a jejich děti  probíhaly lekce společné i individuální muziko-
terapie, sobotní dopoledne zpříjemnili asistenční canisterapeutičtí psi se svými lektory z organizace Elva Help z Liberce. Pro 
děti byla připravena výtvarná dílna a soutěže. Čas byl ale i na relaxaci a letní pohodu. Slunečné počasí  přímo lákalo ke kou-
pání v bazénu na zahradě, některé rodiny se vypravily na výlet na šlapadlech nebo parníkem po jezeře. 
Milým zpestřením byla  přítomnost profesionálního fotografa, který nafotil rodinám krásné rodinné portréty i momentky  
z prvního dne pobytu. Pobyt jsme zakončili společným večerem u ohně s kytarou a grilováním, v neděli pak krátkým výle-
tem na blízkou farmu. 
Kurz byl uspořádán za finanční podpory Nadace ČEZ.
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Časopis Raná péče

V roce 2012 byla vydána dvě plánovaná čísla časopisu Raná péče, který vychází ve spolupráci Střediska pro ranou péči Libe-
rec, o.p.s., Střediska pro ranou péči Plzeň , o.p.s. a Rané péče EDA, o.p.s.  První číslo bylo věnováno problematice zdravých 
sourozenců dětí s postižením a druhé tématu komunikace. Kromě příspěvků k hlavnímu tématu od odborníků, rodičů i sou-
rozenců přinesla obě čísla množství aktualit ze středisek, rozhovory s význačnými osobnostmi z oblasti péče o děti s postiže-
ním,  články o moderních způsobech terapie, recenze knih zabývajících se tematikou zdravotního postižení, zkušenosti rodin 
a inspirativní náměty na vhodné pomůcky.  

V časopise Raná péče má naše Středisko vyčleněný prostor 
pro placenou inzerci. 

Inzerci zajišťuje Mgr. Lucie Hejralová
e-mail: lucie.hejralova@ranapece.eu
tel.: 724 400 832



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

Plánované rozšíření nabídkových služeb v nadcházejícím roce

Nácviky sociálních situací, hry a komunikace pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

V příštím roce rozšíří nabídku služeb Střediska Liberec ambulantní kurz Nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace pro 
děti s PAS. Kurz bude zaměřen na zlepšení sociálních dovedností, zejména komunikace a kooperace s vrstevníky při společné 
činnosti a  na rozvoj hry. Jejich náplní bude společná činnost nebo hra za podpory  facilitace dospělým – poradcem RP, při níž 
se děti budou postupně učit sociálně komunikačním dovednostem. Při nácvicích se budeme také zaměřovat na rozvoj klad-
ného sebepojetí dítěte pomocí videa a tvorby zážitkových deníků s fotografiemi. 
V rámci přípravy tohoto programu se poradkyně Střediska zúčastnily v květnu 2012 semináře na téma Autismus a raná péče 
v německém Selbu, na jehož programu bylo představení koncepce RP v  ČR a v Německu a vzájemné předávání zkušenos-
tí. Na podzim roku 2012 se účastnily také stáží v Centru terapie autismu v Praze, které podobné programy začalo nabízet  
v tomto roce. 

Benefice

Adventní benefiční koncert  

14.12. 2012 uspořádalo Středisko Liberec ve spolupráci se známým dětským pěveckým sborem IUVENTUS, GAUDE! z Jab-
lonce nad Nisou Adventní benefiční koncert v krásných prostorách Severočeského muzea v Liberci. Pro všechny bylo připra-
veno vánoční pohoštění, po koncertě proběhla dražba panáčků použitých při focení kalendáře, připravena byla i výstava fo-
tografií s ukázkami práce v rodinách a projekce fotografií ze společného  pobytu.  Koncert byl milým setkáním klientských ro-
din, dětí ze sboru, veřejnosti i zástupců města prodchnutým sváteční adventní atmosférou. Rádi bychom na něj navázali po-
dobnou akcí i v následujících letech.
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Benefiční kalendář na rok 2013

Děti z našich klientských rodin vyfotografoval pan Martin Koubek, grafickou úpravu zajistil pan Petr Císař a za tisk děkujeme 
panu Jiřímu Bílkovi a tiskárně Geoprint.  Všechny firmy, rodiny a další lidé, kteří se na vzniku kalendáře podíleli, tak činili zce-
la bez nároku na honorář.
Výtěžek z benefičního koncertu i prodeje kalendářů byl určen na provoz služby raná péče. 

BRATŘI V TISKU
BRATŘI V TISKU
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Další činnost střediska

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové 

Středisko pokračovalo ve spolupráci z minulých let s Univerzitou Hradec Králové, Pedagogickou fakultou, Katedrou Speciální 
pedagogiky přednáškovou činností pro studenty. 

V průběhu roku se Středisko stalo fakultním pracovištěm Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty a umožnilo tak stu-
dentům oborů speciální pedagogiky praxi v rané péči.
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Prezentace Střediska na webových stránkách

Webové stránky Střediska prošly v uplynulém roce značnými úpravami. V rámci úprav webových stránek a prezentace Stře-
diska na webu byl vytvořen profil Střediska na Facebooku. 

Webové stránky Střediska – www.ranapece.eu/liberec 
Profil na Facebooku – odkaz naleznete na našich webových stránkách.

Prezentační a informační akce Střediska 

7.2.2012 – 29.2.2012 Účast na Výstavě neziskových organizací v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

7.3.2012 Slavnostní předání vodidla Renault Kangoo zapůjčeného firmou Kompakt, spol. s.r.o. v prosto-
rách Střediska Liberec.

14.3.2012 Prezentace služeb rané péče na Semináři pro lékaře v Rychnově nad Kněžnou.
15.3.2012 Prezentace služeb rané péče na Semináři pro lékaře ve Dvoře Králové nad Labem.
27.3.2012 Přednáška o rané péči, prezentace služeb a zážitkový seminář v rámci konference Pedagogické 

dny Univerzity Hradec Králové.
11.4.2012 Prezentace služeb rané péče na Krajském semináři pro dětské zdravotní sestry z ambulancí a ne-

mocnic v Ústí nad Labem.
6.6. 2012 Účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, prezentace služeb a činnos-

ti.
8.6. 2012 Prezentace služeb a činnosti Střediska na Festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ v 

Hradci Králové.
13.6. 2012 Prezentace služeb rané péče na Dnu zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou.

21.-22.9. 2012 Prezentace služeb na Mezinárodní vědecké konferenci IX. Hradecké dny sociální práce.
8. -14.10. 2012 Týden sociálních služeb v ČR, prezentace služeb rané péče a činnosti Střediska v Jablonci nad Ni-

sou.
14.12. 2012 Adventní benefiční koncert souboru Iuventus, gaude! v prostorách Severočeského muzea v Liber-

ci.
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Přehled služeb poskytnutých rodinám dětí se zdravotním postižením v roce 2012

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2012 163
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2012 47
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2012 27

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 15
• z toho přijatých 13
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 912
• z toho konzultace v rodině 879
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 45
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 33
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 22
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 20
• CARS v rodině 4
• posouzení pohybového vývoje 10
Počet telefonických konzultací 306
Počet písemných kontaktů a konzultací 1160
Počet výpůjček (knihy / pomůcky) 2635
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 36
• z toho přijatých 34
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte 92
Muzikoterapie – skupinová a individuální ( počet lekcí) 172
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Diagnostika  ( probíhající v prostorách Střediska)
• Posouzení zrakových funkcí 46
• Screening poruch autistického spektra 11
• Posouzení pohybového vývoje 30

Další akce pro klienty Termín konání
Pobytový čtyřdenní kurz pro rodiny 21.-24.6. 2012
Setkání rodin 30.8. 2012
Kluby rodičů - Téma
Sociální reforma - Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12 – před-
nášející z NRZP - Bc. Jitka Vrchotová, DiS., Vedoucí Poradny NRZP ČR poradce pro ne-
slyšící

30.1. 2012

Míčkování – přednášející Ing. Lenka Mazánková 5.3. 2012
Nácvik hry u dětí s PAS – přednášející Mgr. Romana Straussová 
– lektorka spolupracující se Střediskem rané péče APLA

2.4. 2012

Verbální a obrázková komunikace u dětí s PAS - přednášející Mgr. Romana Strausso-
vá – lektorka spolupracující se Střediskem rané péče APLA

28.5. 2012

Muzikoterapie – přednášející Bc. Zuzana Maličká 10.9. 2012
Respirační onemocnění u dětí  - prevence a léčba – přednášející MUDr. Lenka Povo-
vá – lékařka na oddělení ORL v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

22.10. 2012

Terapeutické krmení u dětí s poruchami příjmu potravy – poruchy polykání a kou-
sání – přednášející Mgr. Anna Kejíková - certifikovaná Bobath terapeutka a logoped-
ka

18.11. 2012

Adventní klub rodičů – pořádají zaměstnanci Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s. 3.12. 2012
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Plány pro příští rok

Naší prioritou je stále poskytovat služby rané péče všem oprávněným žadatelům, rodinám dětí s postižením v oblasti Libe-
reckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Jedná se zejména o konzultace v rodině dítěte zaměřené na podporu vývo-
je dítěte a podporu rodiny, konzultace v zařízeních, kam dítě dochází, doprovázení rodiny, podporu a pomoc rodině ve všech 
oblastech, které v souvislosti s narozením a výchovou dítěte s postižením řeší. 

Pro pěstounské rodiny, vychovávající dítě s postižením, jsme připravili  akreditované kurzy, které pěstounům usnadní orien-
tovat se v problematice vedení a výchovy dítěte s postižením a v metodách podpory jeho vývoje.
Témata kurzů tvoří na sebe logicky navazující cyklus poznatků o jednotlivých typech postižení. Absolvent tak získá vhled do 
problematiky, teoretické a praktické znalosti a dovednosti o vývoji a podpoře dítěte s různými typy zdravotního postižení. 

Témata kurzů:

• Úvod do problematiky vývoje dítěte s postižením v pěstounské rodině
• Praktické metody a dovednosti pro výchovu a péči o děti se zrakovým, tělesným a kombinovaným postižením vyrůsta-

jící v pěstounských rodinách
• Praktické metody a dovednosti pro výchovu a péči o děti s poruchou autistického spektra (PAS), mentálním postižením 

a děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity (ADHD) vyrůstající v pěstounských rodinách

Chceme i nadále pokračovat v pořádání pravidelných Klubů rodičů, jejichž témata budou opět plánována ve spolupráci s ro-
diči. 
Velmi žádanou aktivitu, kterou chceme rodičům nabízet i v roce 2013, je individuální a skupinová muzikoterapie pod vede-
ním lektorky Bc. Zuzany Maličké.

Od ledna 2013 bude rozšířena nabídka ambulantních programů o Nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace u dětí  
s poruchou autistického spektra. Cílem programu je zlepšení sociálních dovedností, zejména komunikace a kooperace s vrs-
tevníky při společné činnosti a rozvoj hry. 

Plánujeme pokračovat ve spolupráci s Mgr. Romanou Straussovou, která se již řadu let věnuje problematice autismu. Dále 
plánujeme pokračovat ve spolupráci také s Mgr. Annou Kejíkovou, certifikovanou Bobath terapeutkou a logopedkou. Její 
konzultace jsou zaměřené na terapeutické krmení u dětí s poruchami příjmu potravy.
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4. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2012

Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji 

Služby rané péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením v Libereckém kraji byly od října roku 2009 do listopadu 2012 fi-
nancovány z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „ IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, realizovaném podle 
rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. Středisko zajišťovalo služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením v celé ob-
lasti Libereckého kraje. 

Finanční prostředky na zajištění služby v Libereckém kraji v roce 2012: 2 883 111,67 Kč. 

Projekt „Podpora vývoje dětí se zrakovým postižením s důrazem na využívání a roz-
voj zachovaných zrakových funkcí“ financovaný Nadačním fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Světluška“. Nadační příspěvek 613 930 Kč.

Jednou z nabízených služeb Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s., je program rozvo-
je zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní formou. Tento pro-
gram je určen rodinám a jejich dětem se zrakovým postižením. Cílem programu je do-
sažení maximálního rozvoje zrakových funkcí a jejich využití v běžném životě dítěte.  
V rámci programu, po zjištění aktuální úrovně zrakového vnímání dítěte, probíhá stimu-
lace zraku a zrakový trénink.   
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška dlouhodobě významně podporu-
je program rozvoje zrakového vnímání a podpory vývoje dětí se zrakovým postižením.  
V roce 2012  byl díky nadačnímu příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu - sbírka 
Světluška  zakoupen nový automobil Suzuki SX4 pro terénní služby rané péče s možností 
volby pohonu všech čtyř kol, což  je důležité zejména v zimních měsících v horských ob-
lastech působnosti Střediska. 



21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. | Matoušova 406/20 | 460 07 | Liberec

Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi Nadací Leontinka.
Od roku 2009 používá  Středisko pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kom-
binovaným postižením v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia v pořizovací hodnotě 286 353 Kč.  
V tomto roce bylo automobilem v rámci služby raná péče  ujeto 16 869 km a  uskutečněno 235 konzul-
tací v rodině.
Konzultace poradců a dalších odborníků v rodinách jsou základem služby raná péče. Vozidla jsou pro te-
rénní charakter služby nezbytnou podmínkou.

Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ byl podpořen Nadací Leontinka  příspěvkem  
50 000Kč a 60 000Kč Nadací Leontinka. 
Projekt byl zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem automobilů, určených pro terén-
ní služby rané péče. 

Projekt „Kurz pro rodiny dětí raného věku se zdravotním postižením“ byl podpořen Nadací ČEZ pří-
spěvkem 200 000 Kč Nadací ČEZ.
Záměrem projektu bylo uspořádání čtyřdenního kurzu pro rodiny,  klienty našeho Střediska. Kurz se 
uskutečnil v hotelu Bellevue v Doksech u Máchova jezera. Kromě odborných programů orientovaných  
na  rozvoj dítěte s postižením, bylo cílem kurzu vzájemné posílení rodin, získání informací a praktických 
návodů o možnostech rozvíjení dítěte s konkrétním typem postižení a sdílení společných  radostí a sta-
rostí v péči o dítě s postižením raného věku. Kurz  poskytl rodičům i další  informace, kontakty, zdroje  
a návody užitečné při řešení náročných situací spojených s péčí o jejich dítě. 

Projekt „Včas“ podpořený darem 50 000 Kč Nadačním fondem Veolia.
Projekt byl zaměřen na zajištění odborných seminářů, individuálních konzultací, terapeutických a reha-
bilitačních programů pro děti s postižením raného věku. Tyto programy vycházely ze zjištěných potřeb 
rodin a jejich dětí, které jsou v péči Střediska.
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5. Z DOPISŮ RODIČŮ

Hodnocení služby

Adélka se narodila nečekaně ve 35. týdnu těhotenství, což s sebou přineslo nemálo zdravotních problémů. Díky mé těho-
tenské cukrovce vážila téměř 3 kg, ale byla přidušená při porodu, z čehož se na roce vyklubala diagnóza DMO - spastická di-
paréza a strabismus. Adélce byl rok a pár dní a před námi nastal velký přelom - z šilhajícího děvčátka, které je sice pomalej-
ší, ale jinak celkem v pohodě, jsme najednou měli holčičku postiženou s výhledem, že chodit začne ve čtyřech letech. Nastal 
chaos, zmatek, výčitky, sebeobviňování.... Během prvního roku byla Adélka často nemocná - opakované laryngitidy, pobyty 
na JIP, problémy s krví, opakované záněty spojivek...k tomu jsme ve třech měsících začali cvičit Vojtovu metodu, což se nám 
moc nedařilo, protože kdo Vojtovku zná, tak ví své... Po prvních narozeninách se začala Adélka v postýlce stavět a my věřili, 
že se do Vánoc rozchodí a vše se srovná. Ale verdikt na neurologii byl jasný a konkrétní - Adélka je postižená, je potřeba zaří-
dit spoustu věcí a s tím Vám pomůže Raná péče. Opravdu hodně zmatená jsem zavolala do Rané péče, kde se mi ozvala paní 
poradkyně s tím, že se za námi zastaví a další sezení proběhne v prostorách rané péče. V obavách, kdo přijde a co se bude 
dít, jsem čekala co dál. Poradkyně rané péče přijela za námi, byla velmi milá a ochotná. Když jsem jí nastínila naši situaci, se-
psala si poznámky a domluvila další schůzku, kde jsme se setkali s fyzioterapeutkou a oční specialistkou, prošli jsme si Adél-
čin stav a další možnosti rozvoje. K paní fyzioterapeutce jsme začali jezdit na cvičení, důvěra v ní byla veliká, dojížděli jsme 
rok a půl, bohužel z finančních důvodů jsme k ní přestali dojíždět. Ale má náš velký dík, zaučila mě ve Vojtově metodě a po-
radila spoustu pomůcek a možností. Instruktorka stimulace zraku nám poradila v oblasti oční problematiky, doporučila vhod-
né cvičení a kontakt na oční specialisty zabývající se dětskými pacienty. Z několika jmen jsme se rozhodli pro Oční sanatori-
um v Hradci Králové, kde Adélce operovali šilhání a z ní se stala krásná holčička. Díky rané péči jsme se začali také orientovat 
v sociální problematice - co se týká příspěvku na péči, příspěvku na provoz automobilu, zažádali jsme společně o lehátko na 
rehabilitaci už nebylo žádných pochybností, potřebovali jsme ho a stále využíváme ke každodenní rehabilitaci, která je pro 
naši dceru denní rutinou. Poradkyně RP vozí neustále nové hračky a materiály, které používáme k rozvoji motorických a oč-
ních dovedností, Adélka jde kupředu, sice pomaleji než ostatní vrstevníci, ale je to bojovník a díky poradkyním Rané péče její 
rodiče nesmutní, ale snaží se s ní pracovat, podporovat jí a myslím, že díky Rané péči si nepřipadám nepotřebná, zbytečná, 
ale naopak hodně užitečná a důležitá, hlavně pro svou dceru. Hodně jsem se naučila na různých setkáních rodičů, které pro 
nás kolektiv RP pořádá. Úžasné vzpomínky jsme si přivezli z rodinného pobytu v Doksech, který jsme absolvovali celá rodina 
s dalšími asi 15 rodinami. Ta atmosféra a pohoda čišící z rodičů a dětí byla neuvěřitelná a nepopsatelná. Nejdříve jsem měla 
strach, jak bude na setkání reagovat náš syn, bylo mu v tu dobu pět let, dceři 2 roky, ale vzal to všechno úplně v pohodě, bez 
předsudků a posměšků. Pro nás byl rok 2010 nabitý překvapením, nejprve jsme v září jeli na pobytový kurz RP do Doks, kte-
rý byl úžasný a pak po návratu z Janských lázní, dne 23. prosince se Adélka z ničeho nic pustila a udělala své první dva kro-
ky úplně sama.. byl to zázrak, neskutečný pocit štěstí, jak pro nás, tak i pro ní. Tím pádem pro nás Vánoce jako takové nemě-
ly až takový význam jako to, že Adélka začala chodit ve dvou a půl letech, co je pro jiné rutina, pro nás zázrak největší. Od té 
doby už uplynuly dva roky. Ve třech letech se zapojila do dopolední školky v mateřském centru Krteček, kde jí všichni přijali  
s pochopením a já jsem jim také velice vděčná. Také docházela do RP na muzikoterapii, kde měla možnost si pokaždé vyzkou-
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šet nové hudební nástroje, zabrnkat na kytaru a zazpívat oblíbené písničky. V Janských lázních jsme si pobyt zopakovaly už 
pětkrát, Adélka se zapojila do kolektivu dětí MŠ pro tělesně postižené, naše poradkyně nám pořád vozí nové a nové podněty 
k rozvoji, pomáhá nám se žádostmi a se vším, co je ohledně Adélčina postižení potřeba. A já i dcera se vždy na setkání těší-
me, neboť poradkyně RP, to jsou pro nás odborníci na pravém místě, kteří umí nejen vyslechnout, ale i poradit a povzbudit, 
což je pro rodiče postižených dětí ohromná podpora - těžko mi může poradit a vyslechnout kamarádka, která řeší své zdra-
vé děti, když mají kašel. A tak mě napadá jen jediné slovo - děkujeme, že jste, že pomáháte rodičům, kteří se objeví v nové, 
neskutečně složité situaci. Člověk se s tím naučí žít, když ví, kde a jak požádat o pomoc, když ví, že je tu parta lidiček, kterým 
na našich dětech záleží a může se na ně s prosbou obrátit. 
Jana Doubková 

Vzpomínky na pobytový kurz v Doksech

Když jsme dostali první informace o možnosti zúčastnit se pobytového kurzu v Doksech, neváhala jsem ani minutu a hned 
následující den jsem utíkala na poštu s vyplněnou přihláškou. Měli jsme to štěstí, že SRP vybralo ze všech přihlášených rodin 
také tu naši, takže jsme plní resp. plné (já + dcera Nela) očekávání odfrčely 21.6. směr Doksy. 
A jaké jsou ony vzpomínky? Stručně řečeno: až na silné bolení za krkem ze stálého nošení Nely v náručí po hotelu, který ne-
měl výtah a nebyl bezbariérový, můžu upřímně říct, že tak hodně a od srdce už jsem se dlouho nenasmála. 
V průběhu celého pobytu jsme měli možnost nasbírat desítky nových informací i nachytat při odpočinku trochu bronzu. 
Myslím, že v tomto směru byl program zcela vyvážený. Záleželo pouze na Vás, jakých aktivit se zúčastníte – zda půjdete na 
přednášku nebo zda upřednostníte být s dítětem venku na pískovišti, jít na procházku či posedět na terásce hotelu a poklá-
bosit s ostatními rodiči o svých radostech i starostech a zkušenostech. Škála odborných aktivit byla opravdu široká. Někte-
ré aktivity byly společné, jako např. muzikoterapie, canisterapie, výtvarná dílna či aktivity zaměřené na stimulaci zraku. Dal-
ší aktivity byly individuální, především konzultace s odborníky na logopedii, fyzioterapii, chirofonetiku a komunikaci u dětí  
a také úúúžasná vířivá vana! 
Na jednotlivé aktivity jsme se dle zájmu zapisovali. Na začátku mi to přišlo trochu chaotické – okolo rozvrhu a zapisovacích 
listů jsme pobíhaly (většinou) my maminky, často s kouskem papíru, abychom si raději zapsaly, kdy a kam máme vůbec jít. 
Myslím ale, že se jakýkoliv chaos hned 2. den rozpustil. U některých aktivit se tu a tam někdo vyškrtnul, jiný se zapsal, tak-
že snad každý nakonec absolvoval přesně to, co chtěl a potřeboval. Osobně jsem nejvíce uvítala možnost sejít se s odborní-
ky na logopedii a komunikaci u dětí, Mgr.Jehličkovou a Mgr. Straussovou. Při individuální konzultaci jsme si řekli nějaké mož-
nosti, jak navázat s Nelinkou komunikaci. Po návratu domů jsme na tom zapracovali a hurá, začalo to fungovat. V tomto ohle-
du byl pobyt velmi přínosný.
Moc prima byla výtvarná dílna. Zkusili jsme kreslení, namalovali jsme si povlak na polštářek, který máme stále schovaný, oz-
dobili perníček a muffinek. Pro Nelu byl nejpřitažlivější kyblík plný vody na mytí rukou. Ze stanu výtvarné dílny jsem ji odná-
šela úplně mokrou, špinavou od hlíny a trávy, ale vysmátou 
Předposlední den probíhaly soutěže, při kterých se děti i rodiče pobavili. Děti si navíc vybojovaly super šátek a krásný diplom. 
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Velmi milá byla pro nás i muzikoterapie. Tolik hudebních nástrojů na jednom místě jsem snad nikdy neviděla a Nela nevě-
děla, do čeho dřív bušit. Krásný a pohodový byl závěrečný večer, kdy probíhalo grilování, opékání buřtíků, zpívání s kytarou  
u táboráku a promítání těch nejhezčích  momentek z celého pobytu.
Poslední den jsme se společně vydali na výlet na rodinnou farmu. Pokud pominu, že cesta na farmu připomínala „mega-tan-
kodrom“ (naštěstí to auta zvládla), my osobně jsme si odvezli obr koňské pšíknutí na tričku a jedno dítko drobné kousnutí od 
kozla  I tak výlet přinesl dětem mnoho dojmů – mohly se povozit na koních či ponících, podívat se na ovce a kozy.
Farma byla i místem rozloučení.
Po celou dobu pobytu byly všechny „ženské“ ze SRP vč. jejich pomocnic, které nám hlídaly děti a bavily je  během programu, 
stále dobře naladěné, usměvavé a ochotné poradit, pomoci. Jsem si jistá, že i kdybych probudila pí. Hejralovou, hlavní koor-
dinátorku celého pobytu, třeba o půlnoci, s úsměvem a ladností jí vlastní prohlásí „ano, jistě, zajistím“ a také to tak bude. Za 
to patří velký dík jí i všem jejím kolegyním! Vždyť kdo pro nás dělá tolik, co právě ony? 
Marie Picková

Adventní benefiční koncert

Adventní čas pro mě vždy býval časem zastavení a prodýchnutí té neopakovatelné atmosféry všude kolem nás.   Před sedmi 
lety se ale také stal bohužel i časem  boje o život našeho Vojty a od té doby i trochu  časem smutných „návratů“. Rok co rok 
jsem si začala před Vánocemi říkat: „…a letos to bude jinak, letos si to zase konečně užiju-užijeme!“. Dávala si předsevzetí  
k tomu, co jsem vždy uměla a měla tolik ráda - prožít si tuto dobu se vším tím jedinečným, co nabízí a alespoň na chvíli vy-
stoupit z  kolotoče žití pečující rodiny o dítě s těžkým kombinovaným postižením.  
A letos to skutečně bylo jinak! Co se mi stalo? V Severočeském muzeu v Liberci jsem nadechla úžasnou a posilující atmosfé-
ru benefičního koncertu Střediska pro ranou péči Liberec a pro následující dny zadržela dech. Konečně se mi navrátily pra-
vé radostné a veselé Vánoce! 
Děkuji všem, kdo mi umožnili se takto 16. prosince 2012 po delší době nadechnout.(A nejen za to.)
Kamila Mertová



25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. | Matoušova 406/20 | 460 07 | Liberec

6. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Informace o výnosech v členění podle zdrojů

VÝNOSY 2012
Dotace MPSV 2 375 000
Dotace krajů 139 000
Dotace měst a obcí 263 971
IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji 2 883 111,67
Ostatní tržby 93 610
Přijaté příspěvky a dary 493 331,54
Zúčtování fondů 50 000
Úroky na účtech 5 029,06
Kurzové zisky 0
Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění a pod.) 33 271,56
CELKEM 6 336 324,83

Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni

STAV K 1.1.2012 ZMĚNA KONEČNÝ STAV K 
31.12.2012 V KČ

Fond volné zdroje 211 490,28 0 211 490,28
Fond Nadace Veolia 0 35 350 35 350
Fond ze Střediska 190 139,83 0 190 139,83
Fond Nadace Leontinka 50 000 - 4 828,54 45 171,46

Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře

POLOŽKA ČÁSTKA v K
DDNM 68 676
Samostatné movité věci 1 624 480,63
DDHM 1 988 749,38



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

Oprávky k DDNM -68 676
Oprávky k samostatným movitým věcem - 1 256 608,63
Oprávky k DDHM - 1 988 749,38
Pokladna 22 499
Bankovní účet 997 011,44
Odběratelé 10 000
Ostatní pohledávky 1 969
Poskytnuté zálohy 104 372,53
Dodavatelé 19 694,92
Přijaté zálohy 0
Závazky k zaměstnancům 257 372
Závazky ze sociálního zabezpečení 147 643
Ostatní přímé daně 46 709
Náklady příštích období 42 560,33
Výnosy příštích období 12 529
Příjmy příštích období 0
Dohadné účty pasivní 122 274,84

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plně-
ní doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na od-
měny členů správní rady a členů dozorčí rady

Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb. 
Celkové náklady dosáhly částky 6 323 170,88 Kč. 

Z toho:

NÁKLADY ČÁSTKA V KČ
Spotřeba materiálu 516 410,21
Spotřeba energie 143 055,98
Opravy a údržba 174 646,84
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Cestovné 87 028,08
Na reprezentaci 14 353
Ostatní služby 849 406,14
Mzdové náklady 3 389 830
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 054 350,67
Ostatní daně a poplatky 7 926
Ostatní pokuty a penále 3 514
Kursové ztráty 328,62
Jiné ostatní náklady 82 321,34
Odpisy majetku 0
Poskytnuté členské příspěvky 1 000
Náklady na mzdu ředitele 10 000
Odměny členů správní rady 0
Odměny členů dozorčí rady 0
NÁKLADY 6 323 170,88
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7. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Střediska a služby raná péče v roce 2012: 
Státní správa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Liberecký kraj
Královehradecký kraj

Města a obce: 
Statutární město Liberec, Fond Zdraví 
Statutární město Jablonec nad Nisou
Město Cvikov
Město Česká Lípa
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hronov
Město Jaroměř
Město Jičín

Město Levínská Olešnice
Město Nový Bor
Město Semily
Město Smržovka
Město Stráž pod Ralskem
Město Tanvald
Město Turnov
Město Zákupy
Město Žacléř
Město Železný Brod
Obec Dolní Branná

Obec Noviny pod Ralskem
Obec Rokytnice nad Jizerou
Obec Troskovice
Obec Třebechovice pod Orebem

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška na projekt „Zajištění 
programu stimulace zraku pro děti se zrakovým postižením v rámci slu-
žeb rané péče poskytovaných Střediskem pro ranou péči Liberec“, částka 
613 930 Kč. Program rozvoje zrakového vnímání dlouhodobě podporuje 
Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška.

Nadace Leontinka na projekt „Svítání“, bezplatné zapůjčení auta Škoda 
Fabia pro služby rané péče. Služby pro rodiny se zrakovým postižením 
dlouhodobě podporuje Nadace Leontinka.
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Nadace ČEZ na projekt „Kurz pro rodiny dětí raného věku se zdravotním 
postižením“, částka 200 000 Kč.

Nadace Leontinka na projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“, 
částka 50 000 Kč a 60 000 Kč.

Nadační fond Veolia na projekt „Včas“, částka  50 000 Kč.

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 kraji“ realizovaném podle rozhodnutí OPLZZ-
ZS22-12/2009. 
V roce 2012 činily finanční prostředky 2 883 111,67 Kč. 

Firmy a organizace:
Jizerské pekárny, spol. s.r.o.
Jostav, spol. s.r.o.
KOMPAKT, spol. s.r.o. za bezplatné zapůjčení vozidla zn. Renault Kangoo
Help centrum, s.r.o.
Color-optik, spol. s.r.o.
Magna Exteriors and Interiors (Bohemia), s.r.o.

Individuální dárci:
Pavel Měchura
Alois Kohout

Realizace Adventního benefičního koncertu:
Sbormistr Tomáš Pospíšil a sbor IUVENTUS, GAUDE!
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Severočeské muzeum v Liberci
Marek Sýkora
Yveta Kroupová
Radek Janalík a McDonalds Liberec
Za mediální spolupráci děkujeme firmě Rengl s.r.o.  

Realizace Benefičního kalendáře
Jiří Bílek a tiskárna Geoprint s.r.o.
Martin Koubek a fotoateliér Cow-back
Petr Císař, grafik
Všechny rodiny, jejichž děti jsou v kalendáři vyfotografovány

Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
MUDr. Kuchař – neurolog
MUDr. Zobanová – oftalmolog
MUDr. Zalabová – oftalmolog
MUDr. Dostálek – oftalmolog
PaedDr. Jancíková – logoped
Fakultní nemocnice v Motole, Centrum zrakových vad
Marek Sýkora
Blanka Vrbová
Hana Kubíková
Lenka Ševců 
Lukáš Urban
 

... všem dalším sponzorům, dárcům a příznivcům.

BRATŘI V TISKU
BRATŘI V TISKU
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