Projekty 2012
Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost!
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 financovány z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „ IP 1
Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, realizovaném podle rozhodnutí OP LZZ-ZS2212/2009. Středisko zajišťovalo služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením v celé
oblasti 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 rozvoj
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 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. V rámci
programu, po zjištění aktuální úrovně zrakového vnímání dítěte, probíhá stimulace zraku a
zrakový trénink.
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška dlouhodobě významně podporuje 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 oblastech působnosti Střediska.

Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi Nadací Leontinka.
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. V tomto roce bylo automobilem v rámci služby raná péče ujeto 16 869
km a uskutečněno 235konzultací v rodině.
Konzultace poradců a dalších odborníků v rodinách 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 50 000Kč a 60 000Kč Nadací Leontinka.
Projekt byl zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem automobilů, určených
pro terénní služby rané péče.

Projekt "Kurz pro rodiny dětí raného věku se zdravotním postižením" byl podpořen
Nadací ČEZ příspěvkem 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 starostí 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 rehabilitačních programů pro děti s postižením raného věku. Tyto programy
vycházely ze zjištěných potřeb rodin a jejich dětí, které jsou v péči Střediska.

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 služeb rané péče
poskytovaných Střediskem pro ranou péči Liberec“, částka 613 930 Kč.

Nadace ČEZ na projekt „Kurz pro rodiny dětí raného věku se zdravotním postižením“,
částka 200 000 Kč.

Nadace Leontinka na projekt „Svítání“, bezplatné zapůjčení auta Škoda Fabia pro
služby rané péče.

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!
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
Všem rodinám, 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.

