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1. ÚVOD

Středisko oslavilo 20 let své existence

Vážení přátelé,
ráda bych se s Vámi podělila o informace z činnosti naší organizace v roce 2014.
V tomto roce jsme oslavili 20. výročí založení Střediska. V rámci oslav jsme uspořádali v městech Liberci a Hradci Králové vý-
stavu fotografií z činnosti Střediska spojenou s doprovodnou informační a zážitkovou akcí „Všechno jde, i když trochu jinak“. 
Fotografie vznikaly v průběhu dvou let při práci poradců v rodinách i při našich ambulantních programech. Děkujeme panu 
Martinu Koubkovi za pořízení fotografií, děkujeme firmě Geoprint za vytištění fotek, Krajské vědecké knihovně v Liberci a 
knihovně města Hradec Králové, že nám vyšly vstříc a umožnily nám uspořádat výstavu a oslavu 20. výročí vzniku Střediska 
ve svých prostorách. Děkujeme hejtmanovi Libereckého kraje panu Martinu Půtovi a radnímu Královéhradeckého kraje panu 
Josefu Lukáškovi, kteří nad akcemi převzali záštitu.
Významnou událostí roku 2014 bylo otevření nového pracoviště v Hradci Králové. Důvodem bylo zajištění lepší dostupnosti 
ambulantních programů pro klientské rodiny v Královéhradeckém kraji.  Slavnostní otevření nových prostor Střediska na Po-
liklinice III, Třída Edvarda Beneše bylo spojeno s akcí „Den otevřených dveří“. Nové pracoviště si přišli prohlédnout předsta-
vitelé Královéhradeckého kraje a samospráv v Královéhradeckém kraji i zájemci z řad veřejnosti, spolupracujících organizací, 
zdravotnických zařízení a rodin s dětmi, které jsou klienty našeho Střediska. Za podporu Střediska a zájem o služby rané péče 
velmi děkujeme radnímu PaedDr. Josefu Lukáškovi. Děkujeme hejtmanovi Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíru Francovi 
za finanční dar na vybavení ambulantního pracoviště, děkujeme Nadaci Leontinka a Nadaci Českého rozhlasu – sbírka Svět-
luška, jejichž finanční příspěvek nám umožnil ambulantní pracoviště plně vybavit a zahájit jeho provoz.
V průběhu roku 2014 absolvoval odborný tým našeho Střediska v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji“ 
rozsáhlé vzdělávání, zaměřené na prohloubení kvalifikace pracovníků v oblastech práce s dítětem raného věku s poruchou 
autistického spektra, metody bazální stimulace a   využívání metody videotréninku interakcí při práci s rodinou.
V tomto roce pokračovala i důležitá spolupráce Střediska s dalšími pracovišti rané péče v rámci profesní organizace Asociace 
pracovníků v rané péči a spolupráce s partnerskými pracovišti rané péče, Ranou péčí Eda a Střediskem pro ranou péči Plzeň. 
Spolupráce těchto pracovišť - samostatných subjektů je zaměřena na metodické řízení programu rozvoje zrakového vnímá-
ní, odbornou spolupráci v oblasti vedení dítěte se zrakovým postižením, spolupráci při zaškolování, vzdělávání, předávání a 
sdílení informací mezi jednotlivými týmy pracovišť.  Společně také vydáváme časopis Raná péče.
Chtěla bych poděkovat celému týmu Střediska pro ranou péči Liberec, který profesionálně zvládl stále se zvyšující zájem o 
služby a další navýšení počtu klientských rodin při udržení rozsahu i kvality 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 do dalšího roku hodně sil a optimismu a těším se na další spolupráci.

PaedDr.  Alexandra Bečvářová, ředitelka
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2. POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo ohrože-
ním 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 vyu-
žít 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  
 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.

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 2014

Středisko v roce 2014 poskytovalo služby rané péče 214 rodinám dětí s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje. Bylo 
přijato 58 nových rodin. V průběhu roku byla navýšena kapacita Střediska na 175 rodin. 
Služby rané péče jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny, mají terénní charakter a probíhají formou kon-
zultací odborných pracovníků přímo v rodině dítěte s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje. Terénní služby jsou dopl-
něny o ambulantní programy. Ty probíhají na pracovištích v Liberci a zcela nově od podzimu roku 2014 na pracovišti v Hrad-
ci Králové. 
Na obou pracovištích probíhají všechny nabízené ambulantní služby. V Hradci Králové se pravidelně konají ambulantní pro-
gramy muzikoterapie, chirofonetiky, zrakové stimulace a zrakového tréninku. Také tu probíhají individuální konzultace s od-
borníky na podporu vývoje (např. konzultace s Bobath terapeutkou).
V Liberci pokračují programy zrakové stimulace, muzikoterapie, skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace 
u dětí s poruchou autistického spektra a nově i individuální nácviky.
Programy pro celou rodinu a podporu pečující rodiny byly organizovány formou seminářů, klubů pro rodiče a společného 
setkání rodin.
V roce 2014 jsme se zaměřili na zvyšování kvalifikace odborného týmu v oblasti podpory vývoje dítěte raného věku s poru-
chami autistického spektra, dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením a metod práce s rodinou. 
V zájmu lepší dostupnosti ambulantních služeb pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Královéhra-
deckém kraji jsme na podzim otevřeli ambulantní pracoviště rané péče v Hradci Králové na Poliklinice III. na Třídě Edvarda 
Beneše 1549. 
Středisko v rámci oslav 20. výročí od svého založení uspořádalo v Hradci Králové a Liberci výstavu fotografií dokumentující 
práci poradců s dítětem a rodinou a informačně zážitkové akce pro veřejnost „Všechno jde, i když trochu jinak“.
Zástupci Střediska se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech a informovali veřejnost i spolupracu-
jící instituce o službě raná péče.

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 či zdravotnickém zařízení. Poradkyně rané péče a další odborníci  navštěvují  rodiny v jejich při-
rozeném prostředí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově je-
jich dětí. Obsah jednotlivých setkání vychází z cílů stanovených v individuálním plánu služby a z aktuálních potřeb rodiny. 
Součástí konzultací je také poradenství a pomoc s vyhledáváním a zařazením dítěte do předškolního a školního zařízení, do-
provázení a podpora rodiny při jednání s úřady, lékaři a dalšími institucemi a základní sociální poradenství.
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Rodinám jsou po instruktáži zapůjčovány stimulační pomůcky a hračky pro práci s dítětem s postižením. Klienti mají možnost 
využívat odborné knihovny Střediska.
Poradce mezi konzultacemi v domácím prostředí dítěte poskytuje rodině písemné  a telefonické konzultace, sděluje infor-
mace a zasílá dohodnuté materiály. 

Ambulantní služby

Ambulantní služby probíhají na pracovištích Střediska v Liberci a Hradci Králové, výjimečně i v jiných pronajatých prostorách. 
V roce 2014 byly zajišťovány pro klienty rané péče tyto služby:

• Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s postižením), kterého se kromě rodiny s dítětem  účastní od-
borný  tým Střediska pro ranou péči.  Součástí jednání  je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorické-
ho  vývoje dítěte, posouzení zrakových funkcí dítěte, posouzení rozvoje motoriky, screening  poruch autistického spekt-
ra CARS. Výstupy z jednání a diagnostiky 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 po ukončení služby.
• Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte.
• Muzikoterapie – skupinová a individuální.
• Nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS.
• Konzultace zaměřené na bazální stimulaci.
• Konzultace k odstranění poruch příjmu potravy a podpoře komunikace.
• Semináře pro rodiče a kluby rodičů. 
• Setkávání  rodin. 
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Program rozvoje zrakového vnímání

Tento program je určený rodinám dětí se zrakovým postižením, probíhá terénní i am-
bulantní formou. Součástí programu je posouzení zrakových funkcí dítěte, na jehož zá-
kladě je stanoven individuální plán stimulace zraku s cílem dosažení maximálního mož-
ného rozvoje zrakových funkcí dítěte. Program využívá metod zrakové terapie – stimu-
laci zraku a zrakový trénink. Program je poskytován ambulantní formou ve speciálně 
zařízených prostorách v Liberci a Hradci Králové. Rozvoj zrakového vnímání je podporo-
ván také v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v domácnosti. Jedná se například o 
úpravu prostoru tak, aby bylo pro dítě dostatečně stimulační. Často uplatňované bývá 
zapůjčení speciálních pomůcek.

Nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS

Od září roku 2014 rozšířilo Středisko Liberec nabídku ambulantních služeb o Individuál-
ní nácviky pro děti s PAS. Individuální nácviky se konají jednou týdně v lekci, která trvá 
zhruba 45min. Nácvik probíhá po dobu čtyř týdnů a lze jej opakovat. 
Na individuálních nácvicích je přítomen rodič a terapeut.

Nácviky jsou zaměřeny na rozvoj pracovního chování, podporu komunikace, nácvik hry 
a spolupráce s další osobou. Děti v rámci nácviku pracují s vizualizovaným režimem, 
s videoscénáři a procesuálními schématy. Pro rodiče jsou nácviky názornou ukázkou 
toho, jak lze s dítětem pracovat a podpořit ho v jeho vývoji. Snahou je převést osvoje-
né dovednosti z nácviku do domácího prostředí.

Individuální nácviky slouží také jako příprava na nácviky skupinové. Ty jsou pro rodiny 
dostupné již od roku 2013. 

Skupinový nácvik se uskutečňuje ve skupině dvou nebo čtyř dětí a dvou terapeutů. Ča-
sová dotace lekce je 90 minut. Cyklus probíhá v průběhu jednoho měsíce a tvoří ho cel-
kem čtyři lekce. Cyklus je možné opakovat. Na lekci nejsou rodiče přítomni, jako zpět-
ná vazba jim slouží videonahrávky a fotografie, které jsou jim z každé lekce předávány. 
Rodiče mohou jednotlivé výstupy z nácviků konzultovat s terapeutkami.
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Náplní skupinových nácviků je společná činnost nebo hra za podpory dospělého – tera-
peuta. Děti se učí sociálně komunikačním dovednostem. Pro rozvoj hry a komunikace 
se používají videoscénáře a vizualizovaná schémata činností. Při nácvicích je pozornost 
věnována rozvoji kladného sebepojetí dítěte pomocí videa a tvorby zážitkových dení-
ků s fotografiemi. Děti tak mají možnost vidět samy sebe úspěšné, zároveň vidí samy 
sebe v situačním kontextu.

Muzikoterapie

Klientům Střediska je muzikoterapie nabízena od roku 2012. V roce 2014 se lekce na 
pracovišti v Liberci uskutečňovaly od ledna do srpna pod vedením Martina Masáka pod 
názvem „Muzikohrátky“. Od září 2014 muzikoterapii vede opět Bc. Zuzana Maličká. Na 
pracovišti v Hradci Králové muzikoterapii realizuje Klára Zdechovská. 
Lekce muzikoterapie měli možnost klienti využívat buď v individuální, nebo skupino-
vé formě. Hudební hry, poslech nebo zpěv písní pomáhají koncentraci, neverbálnímu i 
verbálnímu projevu. Hra na hudební nástroje zase rozvíjí jemnou motoriku, pohybové 
a taneční hry rozvíjejí motoriku hrubou. Děti se učily při muzikoterapii spolupracovat, 
aktivně se podílely na vzniku i průběhu hudebních lekcí. S rodiči dětí i dětmi samotný-
mi muzikoterapeut pravidelně reflektoval průběh lekcí a hodnotil posun v rámci aktu-
álně sledovaných oblastí. 

Chirofonetika

Koncem roku začali rodiče se svými dětmi využívat na pracovišti v Hradci Králové mož-
nosti  pracovat terapeuticky s chirofonetikou pod vedením  Mgr. Evy Mílkové.
Chirofonetika je alternativní logopedická metoda, sloužící zejména k navození řeči či 
k její podpoře. Velmi účinně působí na celkový psychomotorický vývoj dítěte. Chirofo-
netika je vhodnou terapeutickou metodou u dětí s kombinovaným postižením, u nichž 
běžné logopedické postupy jsou velmi obtížné nebo, u nichž je dosaženo jen nepatrné-
ho posunu. Rodiče pracují s dítětem doma, provádějí masážní tahy, napodobující záko-
nitosti tvorby hlásek, a přitom je hláska vyslovována. Dítě zdánlivě pasivně naslouchá,  
není zapotřebí jeho aktivity, avšak soubor cílených smyslových vjemů dává silné podně-
ty pro centrální nervovou soustavu. Rodič získává od terapeuta při konzultaci hláskové 
řady, se kterými pracuje. Ne vždy se podaří vylepšit verbální komunikaci, avšak vždy je 
zaznamenáno zlepšení ve vůli jakkoli komunikovat a je znatelný pozitivní posun v psy-
chomotorickém vývoji. 
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Setkávání rodin

Letní setkání klientských rodin proběhlo poslední srpnovou sobotu ve vnitřních i venkovních prostorách Jedličkova ústavu. 
Celá akce byla moderována herečkou Barborou Kubátovou. Bohatý odpolední program nabízel dětem řadu soutěží, výrobu 
čarodějnických masek, či přímý kontakt s terapeutickými zvířaty. Proběhla představení pozvaných hostů – herce Marka Sý-
kory a dětského kouzelníka. Závěr byl věnován opékání a posezení s kytarou u ohně. 
Rodiče měli příležitost ke sdílení svých zkušeností s ostatními rodiči nebo s pracovníky Střediska.

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

bezplatných služeb rané péče.

Časopis Raná péče

Na podobě časopisu se podílejí Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. a Raná péče 
EDA, o.p.s. Časopis obsahuje nejen zprávy a aktuality z těchto středisek, ale zabývá se především tématy, která klientské ro-
diny a poradkyně provázejí v jejich životě a práci. Časopis vychází 2x ročně. V roce 2014 měl časopis téma „Tatínkové a muž-
ský pohled“ a „Čas pro sebe - čas pro druhé“.  
Do časopisu svými články přispívají jak poradkyně a další spolupracovníci, tak klientské rodiny. V časopise jsou uvedeny roz-
hovory s různými spolupracujícími odborníky, ohlasy rodičů a nápady na různé pomůcky nebo hračky, které mohou podpořit 
vývoj dětí nebo přispět ke zlepšení jejich stavu. Časopis tak tvoří prostor pro výměnu a sdílení informací.
Další nedílnou součástí je i recenzní koutek odborné literatury a knih pro děti, kalendárium akcí a poděkování spolupracují-
cím subjektům.

Další činnosti střediska

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové

Středisko navázalo na spolupráci z předchozích let a nadále spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové. Blíže pak s Katedrou 
speciální pedagogiky a logopedie. Studentům oboru Speciální pedagogika v bakalářském i magisterském studiu umožňuje 
vykonávat praxi. Vzhledem k otevření pracoviště v Hradci Králové je o praxi velký zájem. 
I v roce 2014 byla naše poradkyně přednášet pro studenty bakalářského i magisterského studia na téma Poradce rané péče 
- sociální pracovník - v rámci předmětu Speciálně pedagogické poradenství. Přednášky se účastnilo cca 40 studentů.
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Prezentační a informační akce, kterých se Středisko aktivně účastnilo v roce 2014 

4.2. – 17.3. Týdny pro neziskový sektor, výstava Sladění práce a rodinného života v Krajské vědecké knihov-
ně v Liberci.

3.3. Informačně zážitková akce „Všechno jde, i když trochu jinak“ v Krajské vědecké knihovně v Liber-
ci. 

3.3.-31.3. Výstava fotografií z činnosti Střediska k příležitosti 20 let od jeho založení v Krajské vědecké 
knihovně Liberec. 

8.4.-11.4. Prezentace činnosti a služeb Střediska v rámci několikadenního vzdělávacího semináře Králové-
hradeckého kraje. 

1.5. Prezentace činnosti a služeb Střediska na akci Májová ochutnávka neziskovek v Jičíně. 
9.5. Proběhlo natáčení spotu o činnosti a službách Střediska. Spot je umístěn na webových stránkách 

Střediska.
20.5. Prezentace činnosti a služeb Střediska v rámci setkání poskytovatelů sociálních služeb ve městě 

Nový Bor. 
22.5-23.5. Prezentace činnosti a služeb Střediska během setkání zadavatelů a poskytovatelů sociálních slu-

žeb města Jičín.
30.5. Aktivní účast na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové. 
11.6. Aktivní účast na Dni zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou. 

1.9.-30.9. Výstava fotografií z činnosti Střediska k příležitosti 20 let od jeho založení v Knihovně města Hra-
dec Králové.

25.9. Dernisáž výstavy fotografií z činnosti Střediska spojená s informačně zážitkovou akcí „Všechno 
jde, i když trochu jinak“ v Knihovně města Hradec Králové. 

27.11. Slavnostní otevření nového pracoviště pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové. 
Středisko pro svou prezentaci využívá také webové stránky www.ranapece.eu/liberec a profil na Facebooku.
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Přehled služeb poskytnutých rodinám dětí se zdravotním postižením v roce 2014

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2014 214
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2014 58
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2014 52

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 69
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 18
• z toho přijatých 16
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1483
• z toho konzultace v rodině 1312
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 95
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 92
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 24
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 25
• CARS v rodině 4
• posouzení pohybového vývoje 10
Počet telefonických konzultací 1113
Počet písemných kontaktů a konzultací 1511
Počet výpůjček (knihy / pomůcky) 3504
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 60
• z toho přijatých 50
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte 101
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Muzikoterapie – skupinová a individuální a muzikohrátky ( počet lekcí) 76
Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí) 124
Diagnostika  ( probíhající v prostorách Střediska)
• posouzení zrakových funkcí 71
• screening poruch autistického spektra 22
• posouzení pohybového vývoje 59

Další akce pro klienty Termín konání
Konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 11.-13.7.
Setkání rodin 30.8.
Kluby rodičů

Seminář na téma Možnosti muzikoterapie u dětí raného věku 18.9.
Seminář na téma Možnosti muzikoterapie a chirofonetiky u dětí raného věku 1.12.
Adventní klub rodičů. 15.12.

Plány pro příští rok

Středisko pro rok 2015 plánuje zvýšení kapacity služby zejména pro oblast Libereckého kraje, kde je jediným poskytovate-
lem služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým, pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením a rodiny s dět-
mi s poruchami autistického spektra. Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje plánuje zajistit sociálně aktivizační 
služby pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, které by navazovaly na činnost rané péče a zaměřovaly se na speci-
fické potřeby dětí s poruchami autistického spektra a potřeby jejich rodin. 
Středisko plánuje rozšíření ambulantních programů v Hradci Králové, prohloubení spolupráce se zdravotnickými zařízeními 
a návaznými službami v kraji.
Vzhledem ke zvýšení kapacity služby bude nutné posílit odborný tým, zajistit zaškolení nových poradců rané péče a jejich pl-
nou kvalifikaci jak v oblasti podpory vývoje dítěte raného věku s postižením, tak v oblasti práce s rodinou.
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4. ORGÁNY STŘEDISKA A TÝM STŘEDISKA

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

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

Ředitelka společnosti: - PaedDr. Alexandra Bečvářová

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve složení dozorčí rady a správní rady.

Tým střediska:
Vedoucí pracoviště 
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Koordinátorka sociálních služeb
Mgr. Lucie Vodehnalová

Poradkyně rané péče:
Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Jana Doležalová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Michala Bulířová
Mgr. Jolana Jandíková
Mgr. Kateřina Kosová
Mgr. Hana Piklová
Bc. Gabriela Čavojská
Bc. Kateřina Melenová
Mgr. Olga Hruboňová
Mgr. Marta Singh

Administrativní pracovnice
Kateřina Jírová

Ostatní odborní spolupracovníci :
Bc. Zuzana Maličká
Mgr. Irena Horáčková
Mgr. Romana Straussová
Mgr. Anna Kejíková
Bc. Andrea Tvrdá
Mgr. Klára Zdechovská
Mgr. Eva Mílková
Barbora Kubátová
Marek Sýkora
Martin Masák
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počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)
HPP 13 9,72
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.)

14 830

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

3 461

Vzdělávání pracovníků

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Střediska v roce 2014

• Základní kurz Bazální stimulace 
• Navazující kurz Bazální stimulace
• Prohlubují kurz Bazální stimulace
• Včasná intervence u poruch autistického spektra dětí raného věku pro omezení negativního dopadu na rodinu a dítě
• Hra u dětí se zrakovým postižením
• Základní výcvik VTI Modul I
• Základní výcvik VTI Modul II 
• Autismus – závažný společenský problém – konference APLA
• Kurz Tyflopedické minimum
• Kazuistické semináře
• Kurz Poradce rané péče
• Základy vedení rozhovoru s dítětem
• Pravidelné setkání instruktorů stimulace zraku
• Informativní seminář o konceptu Castillo Morales
• XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti
• Trendy v dětské oftalmologii
• Způsoby práce s dítětem s PAS
• Orientace v sociálních situacích u dítěte s PAS
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5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014

Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením“ financovaný Nadačním fondem 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“. Nadační příspěvek 300 000 Kč.
Jednou z nabízených služeb Střediska je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní for-
mou. Cílem projektu bylo udržení kvality programu, zajištění jeho průběhu nejen v ambulantní formě, ale zejména v domá-
cím prostředí dítěte. Díky projektu byl uskutečňován také program podpory komunikace formou spolupracujících herních 
aktivit, skupinové a individuální muzikoterapie. Cílem programů je maximální rozvoj dítěte se zrakovým postižením, využití 
zachovalých zrakových funkcí dítěte a omezení dopadu zrakového postižení na celkový vývoj dítěte.

Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka a Škofinem, a.s. Hodnota nefinančního daru 
(včetně pojistného) byla v roce 2014 72 000Kč.
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 pořizovací hodnotě 286 353 Kč. Konzultace poradců a dalších odborníků v ro-
dinách jsou základem služby raná péče. Vozidla jsou pro terénní charakter služby nezbytnou podmínkou.
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Projekt „Raná péče“ podpořen Nadací Leontinka  příspěvkem 100 000Kč. Platnost smlouvy od 27.11.2014 do 31.12.2015. 
Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče. Tyto finanční prostřed-
ky budou použity v roce 2015.

Projekt „Vybavení ambulantních prostor pro diagnostiku a rozvoj zrakového vnímání v Královéhradeckém kraji“ podpo-
řen Nadací Leontinka  příspěvkem 50 000Kč. Platnost smlouvy od 29.8.2014 do 31.12.2014.
Z projektu byl hrazen testový materiál a pomůcky pro pracoviště v Královéhradeckém kraji. 

Projekt „Podpora terénního charakteru služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ podpořen Nadací 
Leontinka  příspěvkem 100 000Kč. Platnost smlouvy od 1.8.2013 do 30.6.2014. 
Projekt je zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem automobilů, určených pro terénní služby rané péče.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. realizovalo v tomto roce vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst 
v Libereckém kraji, č. projektu CZ.1.04/1.1.00/B1.00007“. Jednalo se o pět samostatných vzdělávacích kurzů:
Vzdělávací program Specialista fundraisingu a public relations, č. LLB-MR-94/2013
Včasná intervence poruch autistického spektra dětí raného věku pro omezení negativního dopadu na rodinu a dítě, č. LLB-
MR-69/2013
Ucelený kurz bazální stimulace pro podporu vývoje dětí raného věku se zdravotním postižením, č. LLB-MR-46/2014
Ucelený kurz bazální stimulace pro podporu vývoje dětí raného věku se zdravotním postižením, LLB-MR-47/2014
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6. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Na tomto místě uvádíme pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříko-
vým soudem.

1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:

a) Tržby z prodeje služeb 2 250,- Kč
b) Účastnické poplatky na semináře 12 000,- Kč
c) Tržby za prodané zboží 1 660,- Kč
d) Dotace MPSV 5 861 000,- Kč
e) Dotace měst a obcí 550 200,- Kč
f) Dotace Ústecký kraj 60 000,- Kč
g) Dotace Královehradecký kraj 109 000,- Kč
h) Dotace Liberecký kraj 194 000,- Kč
i) Dotace ÚP 541 915,75 Kč
j) Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 300 000,- Kč
k) Nadace Leontinka 50 000,- Kč
l) Přijaté příspěvky a dary 47 210,- Kč
m) Zúčtování fondů 181 696,13 Kč
n) Úroky na účtech 1 814,19 Kč
o) Kurzové zisky 1 699,08 Kč

Celkem 7 914 445,15  Kč
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2. Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni

Stav k 1.1.2014 Změna Konečný stav k 31.12.2014

911 001 Fond 610 373,21 -20 029,67 590 343,54
911 302 SKUPINA ČEZ 0,00 +100 000,00 100 000,00
911 385 Fond Nadace Leontinka 100 000,00 +50 000,00 150 000,00

3. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče od jednotlivých měst

Statutární město Liberec 229 000,- Kč Město Raspenava 5 000,- Kč
Statutární město Jablonec nad Nisou 74 000,- Kč Město Smržovka 4 000,- Kč
Statutární město Liberec, Fond Zdraví  53 000,- Kč Město Varnsdorf 16 000,- Kč
Město Cvikov 1 000,- Kč Obec Dolní Branná 18 000,- Kč
Město Česká Lípa 30 200,- Kč Obec Košťálov 2 000,- Kč
Město Děčín 25 000,- Kč Obec Kunratice u Cvikova 5 000,- Kč
Město Dvůr Králové nad Labem 5 000,- Kč Obec Levínská Olešnice 500,- Kč
Město Harrachov 3 000,- Kč Obec Noviny pod Ralskem 2 000,- Kč
Město Hejnice 4 000,- Kč Obec Skuhrov 8 000,- Kč
Město Hodkovice nad Mohelkou 5 000,- Kč

Město Hrádek nad Nisou 5 000,- Kč

Město Hronov 4 000,- Kč

Město Jičín 40 000,- Kč

Město Jiříkov 5 000,- Kč

Město Kamenický Šenov 3 000,- Kč

Město Osečná 3 500,- Kč
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4. Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich struktuře

DDNM 117 176,- Kč
Samost.movité věci 1 624 480,63 Kč
DDHM 2 546 036,88 Kč
Oprávky k DDNM -117 176,- Kč
Oprávky k sam. mov.věcem -1 402 180,63 Kč
Oprávky k DDHM -2 546 036,88 Kč
Pokladna 30 196,- Kč
Bankovní účet 1 518 290,27 Kč
Odběratelé 10 190,- Kč
Ostatní pohledávky 1 735,42 Kč
Poskytnuté zálohy 69 049,84 Kč
Dodavatelé 38 916,38 Kč
Přijaté zálohy 0,- Kč
Závazky k zaměstnancům 283 277,- Kč
Závazky ze soc.zabezpečení 159 077,- Kč
Ostatní přímé daně 51 645,- Kč
Náklady příštích období 34 319,79 Kč
Nároky na dotace 47 946,46 Kč
Výnosy příštích období 60 000,- Kč
Příjmy příštích období 130 600,- Kč
Dohadné účty pasivní 78 707,44 Kč
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5. Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro pl-
nění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb. Celkové náklady dosáhly částky  7 918 024,70 Kč.
Z toho:

Spotřeba materiálu 1 026 007,72 Kč
Spotřeba energie 137 468,51 Kč
Opravy a udržování 162 655,98 Kč
Cestovné 56 123,96 Kč
Náklady na reprezentaci 6 218,00 Kč
Ostatní služby 918 453,75 Kč
Mzdové náklady 4 090 512,00 Kč
Zákonné soc.pojištění 1 307 629,00 Kč
Úrazové pojištění 15 767,00 Kč

Ostatní daně a poplatky 10 821,60 Kč
Ostatní pokuty a penále 2 348,00 Kč
Kurzové ztráty 1 476,98 Kč
Jiné ostatní náklady 108 756,20 Kč
Odpisy majetku 72 786,00 Kč
Poskytnuté členské příspěvky 1 000,00 Kč

                            
Náklady na mzdu ředitele …………………………..  12 000,- Kč  
Odměny členů správní rady…………………………  0,- Kč
Odměny členů dozorčí rady………………………...  0,- Kč

6. Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady o změně osoby ředitele, k nimž do-
šlo v průběhu účetního období

V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.
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7. Z DOPISŮ RODIČŮ

„Přesně si pamatuji den, jako kdyby to bylo včera, kdy jsem zoufalá, vystresovaná a unavená, telefonovala do Střediska pro 
ranou péči v Liberci, že potřebuji nutně pomoci s nejvzteklejší a nejhyperaktivnější holčičkou na světě, která nemluví, vydá-
vá pouze skřeky a je neustále v běhu.  Bylo to před necelými dvěma lety, naše Eliška měla čerstvě udělenou diagnózu a my 
už skutečně nevěděli jak dál - jak nám všem pomoci. 
Už při první návštěvě naší poradkyně jsme viděli, že nám spadla z nebe obrovská pomoc, podpora a hlavně naděje, že bude 
lépe. A ano, bylo lépe, je lépe a bude ještě líp. Ještě před pár lety jsme vůbec netušili, co raná péče vůbec je, a že nám mo-
hou pomoci snad jen lékaři a specialisté. Velký omyl. Lékaři udělí diagnózu, předepíší léky i na přání, ale v praktickém životě 
nepomohou, neporadí, a že je těch problémů, úskalí za den nepočítaně. Raná péče je myslím nedoceněná pravá ruka všech 
potřebných rodin. Tolik odborných a osvědčených nápadů, triků a rad co skutečně fungují, dostáváme při každé návštěvě 
rané péče a o zapůjčených interaktivních hračkách ani nemluvím. Raná péče naučila nás rodiče jak s naší dcerou pracovat, 
jak ji rozvíjet a motivovat.
Eliška díky poradkyni udělala za ty necelé dva roky spolupráce obrovské pokroky, neskutečně se zlepšila v komunikaci a hlav-
ně v porozumění, také množství záchvatů vzteku se omezilo na minimum. Výsledkem je to, že začínáme normálně žít jako ro-
dina, užíváme více klidu, pohody a hlavně si s radostí vychutnáváme Eliščiny pokroky a dílčí úspěchy. Například konkrétně, 
že po roce docházky do speciální třídy MŠ, přechází do běžné třídy s integrací.
Chceme Středisku pro ranou péči v Liberci moc poděkovat za přínosnou a obětavou pomoc naší rodině, vůbec si nedovede-
me představit, jak bychom sami bez vaší účasti bojovali s atypickým autismem i s ADHD. 

Velký dík Vám všem.“ Pourovi

--------
„Chtěla bych ještě jednou poděkovat za 7letou spolupráci s poradkyní z rané péče Liberec. Moc vám děkuji, jak jste mně, a 
hlavně Jess, pomohla. Spolupráce s vámi byla úžasná! Po 7 letech s vámi je pro mě nepředstavitelné, že už k nám nebudete 
jezdit.  Moc si vážím toho, co pro ty dětičky děláte, jak rodičům a dětem pomáháte. Nebýt vás, rané péče, tak by někteří ro-
diče nevěděli, jak s těmito dětmi manipulovat, jak se k nim chovat atd. Jsem ráda za ranou péči. Nebýt vás, nevím, jak bych 
to zvládla. Ještě jednou děkuji. Nikdy na vás nezapomenu a Jess taky ne.“ 

Kamila a Jessica Šubrovy, Varnsdorf

--------
Z dotazníku ke kurzu Sociálních dovedností hry a komunikace u dětí s PAS: 
„Přínos nácviků sociálních dovedností vidíme u syna v tom, že přijal nové prostředí, kde vydržel bez rodičů. Začal víc mluvit o 
tom, co dělal během dne, víc se svěřuje. Rozmluvil se i o niterných pocitech. Začal si také uvědomovat, co se mu daří – zvý-
šilo se mu sebevědomí. Začal si více hrát a má zájem o stolní hry. Syn dříve odmítal „dětské věci“, proto jsme je vynecháva-
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li. Nyní vidíme, že je chce, pokud se vizualizují (fotky činností). Daří se mu zapojit do kolektivu dětí v novém prostředí. O dě-
tech také sám mluví. 

Máme zájem v kurzu pokračovat.“ Matěchovi

--------
„Když mi bylo v poradně pro nedonošené děti při výstupní kontrole v roce věku syna doporučeno, abych zkontaktovala ra-
nou péči, zpočátku jsem nechápala proč, když syn tehdy na tom nebyl vývojově až tak zle. Byl sice maličký a měl  řadu potíží, 
ale spíše fyziologického rázu. Vzhledem k tomu, že jsem neměla jasnou představu, k čemu by nám služba střediska byla, ně-
jakou dobu jsem s tím ještě otálela. Dříve jsem se s touto službou nesetkala, proto jsem netušila, co je její náplní a jen jsem 
si říkala, že se to týká zdravotně postižených dětí a já přeci nemám dítě postižené a o to více mi nebylo jasné, jaký důvod k 
tomu paní doktorku vedl. Tehdy nikdo nevěděl, jak na tom syn bude v budoucnu, což samozřejmě nikdo neví ani dnes. Co já 
už ale dnes vím je, jak služba rané péče funguje a pro nás byla ohromným přínosem a já děkuji, že něco takového vůbec je a 
my měli to štěstí s ní spolupracovat.
Dnes už tedy chápu, proč nás k tomu tehdy lékařka v nemocnici vyzvala a jsem za to nesmírně ráda, protože se spoustou věcí 
bych si sama nevěděla rady. Od naší skvělé poradkyně jsem dostala spoustu rad od toho, o co a kde můžu pro syna žádat, 
přes všemožné rady, názory  a tipy ohledně synova vývoje, různá doporučení při shánění dofinancování kompenzačních po-
můcek, až po pomoc při výběru a zařazení do vzdělávacího zařízení. Měli jsme sice výbornou dětskou lékařku, ale zpětně si 
uvědomuji, že ona by nám řadu věcí z toho, na které mají postižené děti nárok, pravděpodobně sama nenabídla nebo mož-
ná mnohem později, až by bylo skutečně jasné, že jde o dítě s hendikepem. O vše jsem si tak musela říci. Hračky, knížky  a 
různé pomůcky, které nám paní poradkyně pravidelně nosila, byly pro mne vždy skvělou inspirací a řadu z nich jsem si také 
pro syna pořídila.  Co se týká „školky“, nebýt rané péče a především práce poradkyně, tak bych o té naší neměla ani ponětí 
a syn by neměl tak dobré zázemí, které je pro něj nejlepší možné. V sídle střediska jsme měli také možnost účastnit se růz-
ných aktivit, které jsme více či méně využívali. Z nich nejvíce přínosná pro nás byla muzikoterapie a setkání s paní Kejíkovou. 
Tímto děkuji za skvělou práci liberecké rané péče obecně a zvláště pak naší poradkyni, která nás provázela po celou dobu, 
kdy byl syn klientem rané péče a vždy byla v dobré náladě, vyslechla ochotně naše starosti, řekla svůj názor, poradila a při-
nesla řadu tipů, jak se synem pracovat. Přeji jenom samé spokojené klienty.“ 

Maminka Adámka
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8. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Střediska a služby raná péče v roce 2014: 

Státní správa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.

Královéhradecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2014 finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

Ústecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2014 finančně podpořen Ústeckým krajem.

Města a obce: 
Statutární město Liberec
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec, Fond Zdraví 
Město Cvikov
Město Česká Lípa 
Město Děčín
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Harrachov
Město Hejnice
Město Hodkovice nad Mohelkou

Město Hrádek nad Nisou
Město Hronov 
Město Jičín 
Město Jiříkov 
Město Kamenický Šenov
Město Osečná
Město Raspenava 
Město Smržovka
Město Varnsdorf
Obec Dolní Branná

Obec Košťálov
Obec Kunratice u Cvikova
Obec Levínská Olešnice
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Skuhrov

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
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Firmy a organizace:
ČEZ,a.s.
McDonald´s Liberec
Akustické a izolační stavby, s.r.o.
Škofin, a.s.  – bezplatné zapůjčení automobilu zn. Škoda Fabia
KOMPAKT, spol. s.r.o.
Fotoateliér Cow-back - Martin Koubek
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek

Individuální dárci:
Yveta Holatová 

Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
Barboře Kubátové
Blance Vrbové
Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Haně Kubíkové
Jakubu Čermákovi
Kristině Pánkové a její rodině
Lukáši Urbanovi
Manželům Rybínovým
Marku Sýkorovi
MUDr. Dostálkovi – oftalmolog
MUDr. Kuchaři – neurolog
MUDr. Zalabové – oftalmolog
MUDr. Zobanové – oftalmolog
PaedDr. Jancíkové – logoped
MUDr. Zemánkové, Ph.D. – dětská lékařka
MUDr. Kadlecové – oftalmolog
MUDr. Mácháčkové – oftalmolog
MUDr. Konvičkové – oftalmolog
MUDr. Popperovi – rehabilitační lékař
Mgr. Kloučkovi - fyzioterapeut

... všem dalším sponzorům, dárcům a příznivcům.
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9. ZPRÁVA AUDITORA
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