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1. ÚVOD

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013. V tomto roce naše organizace poskytovala v Libereckém, Královéhradeckém a 
Ústeckém kraji podporu a pomoc 201 rodinám, které vychovávají dítě s postižením nebo ohrožením vývoje. 
Díky významné finanční podpoře města Liberec nedošlo po ukončení realizace projektu „ IP1 – Služby sociální prevence v Li-
bereckém kraji“ k omezení terénních a ambulantních programů rané péče pro rodiče a děti. Na spolufinancování služeb se 
podílela i další města a obce v Libereckém kraji a naše organizace tak mohla udržet všechny programy, důležité z hlediska 
individuálních potřeb našich klientů.
Pokračovala i naše dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu -  sbírka Světluška, zaměřeného na zajištění 
programu rozvoje zrakového vnímání dětí se zrakovým postižením a s Nadací Leontinka, jejíž pomoc je orientována na pod-
poru terénního charakteru služeb pro rodiny dětí se zrakovým postižením v celé oblasti působnosti střediska. Spolupráce s 
těmito nadacemi a jejich dlouhodobá podpora programů pro děti raného věku s postižením zraku a jejich rodiny nám vý-
znamně pomáhá zvyšovat odbornou úroveň programů rozvoje zrakového vnímání a zajistit dostupnost programu všem kli-
entům střediska.
V tomto roce pokračovala i důležitá spolupráce střediska s dalšími pracovišti rané v rámci profesní organizace Asociace pra-
covníků v rané péči a spolupráce s partnerskými pracovišti rané péče, Ranou péčí Eda a Střediskem pro ranou péči Plzeň. 
Spolupráce těchto tří samostatných subjektů, obecně prospěšných společností, je zaměřena na metodické řízení programu 
rozvoje zrakového vnímání, odbornou spolupráci v oblasti vedení dítěte se zrakovým postižením, spolupráci při zaškolová-
ní, vzdělávání, předávání a sdílení informací mezi jednotlivými týmy pracovišť.  Výsledkem této spolupráce je i společné vy-
dávání časopisu Raná péče.
Naše organizace vstupuje do 20. roku od svého založení. Oslavu tohoto výročí chceme spojit s výstavou fotografií z činnos-
ti střediska.  Významnou událostí spojenou s 20. výročím existence střediska bude otevření pracoviště v Královéhradeckém 
kraji. Reagujeme tak na výsledek našeho šetření v rodinách v Královéhradeckém kraji, potřebu zlepšení dostupnosti ambu-
lantních programů pro klienty. 
Chtěla bych poděkovat celému týmu Střediska pro ranou péči Liberec za vysoké pracovní nasazení a profesionální zvládnutí 
všech problémů, bez negativního dopadu na služby rodinám, 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.

Alexandra Bečvářová
ředitelka
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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  
 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 2013

Středisko poskytovalo v tomto roce služby rané péče 201 rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením zdravé-
ho vývoje. Nově bylo do péče přijato 76 rodin. V souvislosti s vysokou poptávkou po službě raná péče byla zvýšena v průbě-
hu roku 2013 kapacita služby na 165 rodin a byl rozšířen odborný poradenský tým. Novými poradkyněmi se staly Mgr. Mar-
ta Singh, Mgr. Hana Piklová a  Bc. Gabriela Čavojská.
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 do-
plněny o nabídku ambulantních programů.  V roce 2013 Středisko v rámci ambulantních programů zajišťovalo individuál-
ní a skupinové programy podpory vývoje dítěte: muzikoterapii, nácviky sociálních dovedností, stimulaci zraku, zrakový tré-
nink, konzultace k podpoře pohybového vývoje, rozvoji komunikace a další konzultace podle individuálních potřeb dítěte. 
Programy pro celou rodinu a podporu pečující rodiny byly organizovány formou seminářů, klubů pro rodiče a společných se-
tkání rodin.
Zástupci Střediska se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech a informovali veřejnost i spolupracu-
jící instituce o službě raná péče. 

Program rozvoje zrakového vnímání

Program, který probíhá terénní či ambulantní formou, je určen rodinám dětí se zrakovým postižením. Jeho součástí je po-
souzení zrakových funkcí dítěte, na jehož základě je stanovený individuální plán stimulace zraku s cílem dosažení maximál-
ního možného rozvoje zrakových funkcí dítěte. Program zahrnuje prvky zrakové terapie, konkrétně stimulaci zraku (pasivní 
forma rozvoje zrakového vnímání) a zrakový trénink (aktivní nácvik využívání zraku).
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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, do-
provázení a podpora rodiny při jednání s úřady, lékaři a dalšími institucemi a základní sociální poradenství.
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. Pro rodiny Středisko připravuje a ve spolupráci se Střediskem pro ranou péči Plzeň a Ra-
nou péčí EDA vydává časopis Raná péče.
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Ambulantní služby

Ambulantní služby probíhají v prostorách Střediska nebo v jiných pronajatých prostorách. V roce 2013 byly zajišťovány pro 
klienty rané péče tyto ambulantní programy:

• 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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Nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS. 

V roce 2013 jsme rozšířili nabídku služeb pro rodiny dětí s autismem o pořádání kurzu Nácviky sociálních dovedností, hry a 
komunikace pro děti s PAS. V první polovině roku probíhal kurz v pilotním režimu se čtyřčlennou skupinkou dětí, od září do 
prosince se poté skupiny dětí střídaly v měsíčních intervalech. 

Děti s autismem se v průběhu kurzu učí za podpory dospělého /poradce rané péče/ hrát si se svými vrstevníky, spolupraco-
vat, střídat se, čekat, domlouvat se na společném záměru. Postupně si osvojují základní sociálně komunikační pravidla a zís-
kávají pozitivní sociální zkušenosti. Dalším důležitým cílem kurzu je posilování kladného sebepojetí dítěte. S dětmi si prohlí-
žíme videonahrávky z jednotlivých lekcí, děti tak mají možnost vidět samy sebe v kontextu skupiny, zpevňuje a podporuje 
se žádoucí chování.  Videonahrávky a fotografie z lekcí zároveň představují důležitou zpětnou vazbu pro rodiče i určitý ná-
vod, jak s dětmi pokračovat v domácím prostředí. Po celou dobu kurzu se děti učí funkční a aktivní komunikaci za pomoci 
slov, gest i piktogramů. 

Muzikoterapie

Skupinové i individuální lekce muzikoterapie probíhají ve Středisku od roku 2012. Při této metodě se muzikoterapeutka        
Bc. Zuzana Maličká zaměřuje na vnitřní vlohy dětí a jejich diagnózu vnímá pouze jako orientační vodítko. Metoda je zaměře-
na na podporu a motivaci dítěte k sebevyjádření. Prostřednictvím hudebního a zvukového vyjádření může docházet k obje-
vování tvůrčího potenciálu a je možné nalézt vnitřní zdroje, tedy vlohy, které jsou specifické a nezaměnitelné u každého člo-
věka a to bez ohledu na míru a rozsah zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Pokud je hlas, zvuk nebo hudba pro dítě 
spojená s pozitivní emocí, dá se předpokládat, že hudební a zvukové podněty mohou být používané za účelem zklidnění, na-
vázání kontaktu, spolupráce a především vzniku a dalšího rozvoje citově pozitivně zabarvených vztahů nejen k sobě sama.

V průběhu roku byla muzikoterapie částečně nahrazena programem „muzikohrátky“, které z důvodu mateřské dovolené Zu-
zany Maličké zajišťoval lektor Martin Masák.
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Setkávání rodin

Letní setkání se uskutečnilo poslední srpnovou sobotu na zahradě Jedličkova ústavu. Celá akce byla pojata jako zahradní kar-
nevalová slavnost a děti, které nepřišly na setkání v masce či přestrojení, si měly možnost vyrobit skřítkovský klobouček. Na 
celý den byl připraven bohatý program, který tvořily např. soutěže, zdobení perníčků, canisterapie, táborák a opékání špe-
káčků, zdobení víly, pohádka a vystoupení harmonikáře. Setkání bylo uzavřeno společným tancem na známé pohádkové pís-
ničky a vyhlášením nejhezčí masky. 

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

V roce 2013 vyšla další dvě čísla časopisu Raná péče, který vydáváme ve spolupráci se  Střediskem pro ranou péči Plzeň a Ra-
nou péčí EDA. Hlavním tématem prvního čísla byla podpora a rozvoj zraku u dětí se zrakovým postižením, druhé, podzimní 
číslo bylo věnováno tematice vzdělávání a integrace. Čtenáři mohli v časopise najít zajímavé rozhovory s lékaři a dalšími od-
borníky, důležité pojmy a informace týkající se hlavního tématu, zkušenosti a názory rodičů, aktuality ze středisek, zajímavé 
náměty a nápady na pomůcky či zprávy o nových knihách s tematikou dotýkající se zdravotního postižení i zábavnou rubri-
ku pro sourozence. 
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Další činnosti střediska

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové

Středisko je již druhým rokem fakultativním pracovištěm pro studenty programu Speciální pedagogika v bakalářském i ma-
gisterském studiu Pedagogické fakulty UHK a umožňuje tak studentům těchto programů vykonávání praxe. Stejně jako v pře-
dešlých letech, byly i v roce 2013 poradkyně přednášet studentům magisterského studia na téma Rozvoj zrakového vnímání. 

Prezentace Střediska na webových stránkách

V rámci výstavby a aktualizace našich webových stránek byly vytvořeny dvě nové sekce. První je rubrika s názvem –                     
NAPSALI/ŘEKLI O NÁS. Rubrika obsahuje evidenci článků s informacemi o Středisku a přehled reportáží o ambulantních pro-
gramech pořádaných Střediskem, jako jsou Nácviky sociálních dovedností, Program rozvoje zrakového vnímání u dětí v ra-
ném věku či Hudebně zvuková terapie. Druhá nová rubrika nese název INZERCE. Veškeré informace přidané na naše webo-
vé stránky jsou umístěné i na Facebookovém profilu, který je navíc doplněný o inspiraci v oblasti podpory vývoje dítěte, in-
formace o různých aktivitách pořádaných nejen Střediskem, ale i jinými organizacemi či sdílení různých informací od rodičů. 

Webové stránky Střediska – www.ranapece.eu/liberec
Odkaz na profil na Facebooku nalezete na našich webových stránkách
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Prezentační a informační akce Střediska 

1.2. – 28.3.2013 Týdny pro neziskový sektor, výstava Neziskový sektor a aktivní občané v něm. 

18.2.2013 Aktivní účast na Závěrečné konferenci projektu IP 1 Libereckého kraje. 
19.2.2013 Představení služeb a činnosti Střediska pracovníkům oddělení sociálně-právní ochrany dětí obcí s 

rozšířenou působností Libereckého kraje. 
26.2.2013 Účast na kulatém stole „Bez nich to nepůjde“, aneb význam pečujících osob pro změny sociálních 

služeb v ČR. 
4.4.2013 Představení služeb a činnosti Střediska pracovníkům oddělení sociálně-právní ochrany dětí města 

Jaroměř a pěstounským rodinám. 
9.4.2013 Představení činnosti Střediska na Krajském sympóziu pro dětské sestry v Ústí nad Labem.

22.4.2013 Návštěva primátorky statutárního města Liberec Mgr. Martiny Rosenbergové.
13.5.2013 Představení činnosti Střediska řídící pracovní skupině statutárního města Liberec.
7.6.2013 Účast na Festivalu sociálních služeb města Hradec Králové.

12.6.2013 Účast na Dni zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou.
11.-13.9.2013 Aktivní účast na 3. konferenci pracovníků v rané péči v České republice.
1.-31.10.2013 Výstava poskytovatelů sociálních služeb na městském úřadě Jablonce nad Nisou. 

12.11.2013 Mezioborové setkání pracovníků v sociálních službách v České Lípě.
20.11.2013 Setkání poskytovatelů sociálních služeb a zástupců města Nový Bor.
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Přehled služeb poskytnutých rodinám dětí se zdravotním postižením v roce 2013

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2013 201
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2013 76
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2013 43

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 86
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 21
• z toho přijatých 20
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1235
• z toho konzultace v rodině 1180
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 64
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 55
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 24
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 52
• CARS v rodině 4
• posouzení pohybového vývoje 14
Počet telefonických konzultací 613
Počet písemných kontaktů a konzultací 1777
Počet výpůjček (knihy / pomůcky) 3504
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 65
• z toho přijatých 56
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte 98
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Muzikoterapie – skupinová a individuální a muzikohrátky ( počet lekcí) 267
Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí) 66
Diagnostika  ( probíhající v prostorách Střediska)
• posouzení zrakových funkcí 71
• screening poruch autistického spektra 19
• posouzení pohybového vývoje 71

Další akce pro klienty Termín konání
Konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 3.-6.4.2013, 21.-23.11.2013
Setkání rodin 31.8.2013
Kluby rodičů
Přednáška Mgr. Kateřiny Povové na téma Preventivní program rozvoje artikulačních 
schopností pro předcházení rozvoje trvalých odchylek v řeči

4.2.2013

Přednáška MUDr. Lenky Povové na téma Otoakustické emise u novorozenců 25.3.2013
Manželé Selnekovičovi se podělili o své zkušenosti s programem Son-rise v péči o 
dítě s poruchou autistického spektra

7.10.2013

Přednáška Mgr. Zuzany Kocábové na téma „Zlobivé dítě“ 16.11.2013
Informační schůzka s Martinem Masákem ohledně nového programu „Muzikohrát-
ky“

29.10.2013

Adventní klub rodičů 16.12.2013

Plány pro příští rok
Středisko na základě mapování potřeb rodin dětí se zrakovým postižením v Královéhradeckém kraji a zajištění kvality a do-
stupnosti celého spektra služeb připravuje v roce 2014 otevření pracoviště v Královéhradeckém kraji. Pracoviště bude zajiš-
ťovat ambulantní programy pro rodinu a dítě a bude zde probíhat diagnostika. 
V roce 2014 bude pokračovat intenzivní vzdělávání celého odborného týmu v oblasti výchovy dítěte s PAS v raném věku. Jed-
ná se o 224 hodinový kurz s názvem Včasná intervence poruch autistického spektra dětí raného věku pro omezení negativ-
ního dopadu na rodinu a dítě. Vzhledem k vysokému počtu dětí z klientských rodin s diagnózou PAS pokládáme prohlubo-
vání kvalifikace týmu v této oblasti za nezbytné. V tomto roce již byly zařazeny do nabídky programů Střediska i nácviky so-
ciálních dovedností dětí s PAS. 
Na rok 2014 připravujeme při příležitosti 20.výročí založení našeho Střediska výstavu fotografií z programů rané péče spoje-
nou se zážitkovým programem pro veřejnost. Výstava proběhne v Liberci i Hradci Králové v prostorách knihovny.
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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 došlo ke změně ve složení dozorčí rady. V srpnu roku 2013 ukončila své členství v dozorčí radě 
Lucie Magerová a novou členkou se stala Lucie Vodehnalová.

Tým střediska:
Vedoucí pracoviště 
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Koordinátorka sociálních služeb
Mgr. Lucie Vodehnalová

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
Mgr. Hana Piklová
Mgr. Marta Singh
Bc. Gabriela Čavojská

Ostatní odborní spolupracovníci :
Bc. Zuzana Maličká
Mgr. Irena Horáčková
Mgr. Romana Straussová
Mgr. Anna Kejíková
MUDr. Lenka Povová
Bc. Andrea Tvrdá
Martin Masák
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počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)
HPP 15 11,4
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.)

557

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

535

Vzdělávání pracovníků

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Střediska v roce 2013
• Úvod do metody VTI
• Základní výcvik ve VTI  
• Kazuistické semináře
• Konference Asistent pedagoga u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
• Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
• Závěrečná konference projektu „aktivační centra“
• Seminář v IC Zahrada „Hnízdo“ – Setkání se senzorickou integrací
• Kurz Poradce rané péče
• Kurz Umět si hrát - podpora vývoje hry u dětí se speciálními potřebami
• 3. konference pracovníků v rané péči
• Setkávání instruktorů stimulace zraku
• XXI. výroční sjezd české oftalmologické společnosti Brno
• Kinesiotaping
• Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním postižením
• Setkání ortoptistek – Nové trendy v ortoptice
• Diferenciální diagnostika PAS v raném věku
• Margot Szurlej - metoda prof. Tomatise - Podpora sluchového vnímání
• Mezinárodní ošetřovatelské modely a koncepty péče
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5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2013

Poskytování preventivní sociální služby raná péče dle § 54 zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách v platném znění, 
rodinám dětí se zrakovým, pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením a rodiny vychovávající dítě s poruchami 
autistického spektra v období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Cena realizace služby byla 980 000 Kč. 
Poskytování služeb bylo zaměřeno na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny. Každá rodina měla vypracovaný individuální 
plán péče, dle kterého se při poskytování služeb postupovalo. Nejčastější oblasti podpory byly podpora pohybového vývoje, 
rozvoj zrakového vnímání, rozvoj sociálních dovedností a hry u dětí s autismem, terapie poruch příjmu potravy, rozvoj komu-
nikace a alternativních způsobů komunikace a bazální stimulace. Konzultace v rodině byly doplněny ambulantními progra-
my jako např. individuální a skupinovou muzikoterapií a nácviky sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spekt-
ra. Rodiny měly možnost po celý rok navštěvovat pravidelné kluby rodičů a zúčastnit se setkání rodin. 

Projekt „Podpora vývoje dětí se zrakovým postižením s důrazem na rozvoj zrakového vnímání a komunikace“ financova-
ný Nadačním fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“. Nadační příspěvek 250 000 Kč.
Jednou z nabízených služeb Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s., je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak 
ambulantní, tak i terénní formou. Tento program je určen rodinám a jejich dětem se zrakovým postižením. Cílem programu 
je dosažení maximálního rozvoje zrakových funkcí a jejich využití v běžném životě dítěte.
Cílem projektu bylo zajistit program rozvoje zrakového vnímání podle individuálních potřeb dítěte se zrakovým postižením 
zejména formou konzultací v rodině a podpořit celkový rozvoj dítěte, rozvoj komunikace a hry prostřednictvím vhodných 
ambulantních programů.
Rozvoj komunikace a schopnost dorozumívat se s okolím je jedním z důležitých předpokladů integrace dítěte s postižením 
do společnosti, mezi vrstevníky a do předškolního zařízení.
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Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka a Škofinem, a.s.
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.

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

Projekt „Podpora terénního charakteru služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ podpořen Nada-
cí Leontinka  příspěvkem 100 000 Kč. 
Projekt je zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem automobilů, určených pro terénní služby rané péče. 

Projekt „Včas“ podpořený darem 50 000 Kč Nadačním fondem Veolia.
Projekt byl zaměřen na zajištění odborných seminářů, individuálních konzultací, terapeutických a rehabilitačních programů 
pro děti s postižením raného věku. Tyto programy vycházely ze zjištěných potřeb rodin a jejich dětí, které jsou v péči Stře-
diska.
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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 9 250,- Kč
b) Město Liberec – příjem na poskytování služeb 980 000,- Kč
c) Tržby za prodané zboží 3 240,- Kč
d) Dotace MPSV 5 010 000,- Kč
e) Dotace měst a obcí 208 488,98 Kč
f) Dotace Ústecký kraj 50 000,- Kč
g) Dotace Královehradecký kraj 209 000,- Kč
h) Dotace Liberecký kraj 120 000,- Kč
i) Dotace ÚP 63 527,25 Kč
j) Nadace Světluška 250 000,- Kč
k) Přijaté příspěvky a dary 6 251,53 Kč
l) Zúčtování fondů 156 095,85 Kč
m) Úroky na účtech 4 274,91 Kč
n) Kurzové zisky 0,- Kč
o) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.) 3 033,59 Kč

Celkem 7 073 162,11  Kč
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2. Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni

Stav k 1.1.2013 Změna Konečný stav k 31.12.2013

911 001 Rezervní fond 418 927,11 + 187 617,07 606 544,18
911208 Fond Nadace Veolia 35 350,- - 35 350,- 0,-
911385 Fond Nadace Leontinka 45 171,46 + 54 828,54 100 000,-

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

Liberec 980 000,- Kč Plavy 5 000,- Kč
Železný Brod 4 000,- Kč Jiříkov 5 000,- Kč
Harrachov 5 000,- Kč Zákupy 5 000,- Kč
Raspenava 5 000,- Kč Hronov 4 000,- Kč
Hodkovice nad Mohelkou 5 000,- Kč Jičín 40 000,- Kč
Noviny pod Ralskem 2 000,- Kč Lhota pod Libčiny 1 000,- Kč
Stráž pod Ralskem 5 000,- Kč Košťálov 2 000,- Kč
Tanvald 8 000,- Kč Svoboda nad Úpou 10 000,- Kč
Dolní Branná 18 000,-Kč

Levínská Olešnice 1 000,- Kč

Kamenický Šenov 1 500,- Kč

Smržovka 4 000,- Kč

Dvůr Králové 5 000,- Kč

Jablonec nad Nisou 50 000,-Kč

Turnov 5 000,- Kč

Děčín 25 000,- Kč
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4. Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich struktuře

DDNM 103 676,- Kč
Samost.movité věci 1 624 480,63 Kč
DDHM 2 276 224,58 Kč
Oprávky k DDNM -    103 676,- Kč
Oprávky k sam. mov.věcem -   1 329 394,63 Kč
Oprávky k DDHM - 2 276 224,58 Kč
Pokladna 10 017,- Kč
Bankovní účet 1 308 917,09 Kč
Odběratelé 10 190,- Kč
Ostatní pohledávky 1 969,- Kč
Poskytnuté zálohy 49 271,07 Kč
Dodavatelé 67 573,12 Kč
Přijaté zálohy 0,- Kč
Závazky k zaměstnancům 306 437,- Kč
Závazky ze soc.zabezpečení 174 137,50 Kč
Ostatní přímé daně 59 171,- Kč
Náklady příštích období 43 302,74 Kč
Nároky na dotace 63 636,09 Kč
Výnosy příštích období 60 000,- Kč
Příjmy příštích období 0,- Kč
Dohadné účty pasivní 50 288,73 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  7 086 580,65 Kč.
Z toho:

a) Spotřeba materiálu 887 599,62 Kč

b) Spotřeba energie 112 962,42 Kč

c) Opravy a udržování 196 247,47 Kč

d) Cestovné 45 992,00 Kč

e) Náklady na reprezentaci 12 506,00 Kč

f) Ostatní služby 844 068,03 Kč

g) Mzdové náklady 3 615 935,00 Kč

h) Zákonné soc.pojištění 1 164 940,75 Kč

i) Ostatní daně a poplatky 150,00 Kč

j) Ostatní pokuty a penále 1 098,00 Kč

k) Kurzové ztráty 831,27 Kč

l) Jiné ostatní náklady 130 464,09 Kč

m) Odpisy majetku 72 786,00 Kč

n) 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
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7. Z DOPISŮ RODIČŮ

Po narození mé dcery Terezky nastaly vývojové problémy s kombinovaným postižením. Terezka jako miminko neslyšela, ne-
viděla, nehýbala se, má vadu srdce a ledviny. Ve třech měsících nám oční lékař doporučil spolupráci s ranou péčí Liberec, 
kterou jsme velice uvítali. 
Tato organizace nám poskytla veškeré informace o tomto postižení a ukázala jak pracovat s Terezkou krůček po krůčku.
Z děvčátka, které nevnímalo lidi, nesledovalo okolí kolem sebe, nic nebralo do ručiček, všeho se bálo a mělo svůj uzavřený 
svět, je dnes holčička, která vnímá okolí i lidi kolem sebe. 
Věci bere do ručiček, naučila se používat zrak dle svých maximálních možností, snaží se komunikovat, je zvídavá a baví ji učit 
se nové věci.
Velice si ceníme pomoci při řešení jakýchkoliv problémů, zejména informací, kontaktů a zapůjčení pomůcek.
Tímto Vám chci sdělit, že spolupráce s ranou péčí Liberec je pro nás velice důležitá a je velkým přínosem pro Terezku. Záro-
veň bych chtěla vyjádřit velikou spokojenost a poděkování poradkyni rané péče paní K. Čechlovské, za velice pěkný a pro-
fesionální přístup, který splňuje naše potřeby ke zdárnému vývoji Terezky a pro mě jako maminku neocenitelnou pomoc.

Děkuji, Dana Macháňová, maminka Terezky

Život s dítětem s jakýmkoliv postižením a zejména starost o něj může být velkou zkouškou charakteru, vztahů i vlastní víry v 
pokroky. Hlavně ze začátku, a obzvláště když člověk nic takového nečekal a nemohl se na to připravit. Fáze šoku plynule pře-
chází v další fázi a každý člověk na tuto situaci reaguje jinak. 
Já osobně se řadím mezi typ, který to musí alespoň zkusit a začne bojovat. A právě v této fázi jsem měla to štěstí a do naše-
ho rodinného života vstoupil nový člen - naše poradkyně paní Jolana Jandíková. Od prvního setkání jsem cítila něco velmi 
pozitivního, ale i uklidňujícího. Najednou jsem získala pocit, že je zde někdo, kdo dokonale chápe mé obavy a smutky. Doká-
že mi poradit, povzbudit mě a dát mi zpětnou vazbu. To je mimořádně důležité, protože zejména u zrakového postižení není 
čas postupovat metodou pokus/omyl. Neboť doba, kdy člověk může něco udělat pro vývoj zrakového vnímání svého dítěte, 
je omezená. Za toto všechno patří můj neskonalý obdiv a dík naší milé paní poradkyni a celému projektu Rané péče. Moc si 
Vaší pomoci vážím. 

Děkuji, Petra Budáková, maminka Elišky
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8. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Střediska a služby raná péče v roce 2013: 

Státní správa:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2013 finančně podpořen Libereckým krajem.

Královéhradecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2013 finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

Ústecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2013 finančně podpořen Ústeckým krajem.

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

Město Jiříkov
Město Kamenický Šenov
Město Raspenava
Město Smržovka
Město Stráž pod Ralskem
Město Svoboda nad Úpou
Město Tanvald
Město Turnov
Město Zákupy
Město Železný Brod

Obec Dolní Branná
Obec Košťálov
Obec Levínská Olešnice
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Plavy

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadační fond Veolia
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Firmy a organizace:
Fotoateliér Cow-back - Martin Koubek
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek 
Jizerské pekárny, spol. s.r.o.
Jostav, spol. s.r.o.
KOMPAKT, spol. s.r.o.
Mc´Donalds Liberec
Škofin, a.s.  – bezplatné zapůjčení automobilu zn. Škoda Fabia

Individuální dárci:
Alois Kohout 
Dominika Lebrová 
Jana Krobová 
Manželé Brandejsovi 
Marie Picková
Pavel Měchura 
Tomáš Hrudka 
Zuzana Capeková 

Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
Anně Kejíkové - logoped  Barboře Kubátové
Blance Vrbové   Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Haně Kubíkové   Lence Povové
Lence Ševců    Lukáši Urbanovi
Manželům Rybínovým  Markovi Pšeničkovi
Markovi Sýkorovi   Márii Jancíkové - logoped
MUDr. Dostálkovi – oftalmolog MUDr. Kuchaři – neurolog
MUDr. Zalabové – oftalmolog MUDr. Zobanové – oftalmolog
Václavu Povovi

... všem dalším sponzorům, dárcům a příznivcům.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. je členem profesní organizace 
Asociace pracovníků v rané péči a držitelem Garance kvality APRP.
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