Projekty 2013
Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.
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 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. V rámci
programu, po zjištění aktuální úrovně zrakového vnímání dítěte, probíhá stimulace zraku a
zrakový trénink.

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 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 60 000Kč.
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 Nadací Leontinka příspěvkem 100 000Kč.
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 Střediska.

Financování sociální služby raná péče a činnosti Střediska v roce 2013:
Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na poskytování sociální služby
raná péče
Neinvestiční dotace krajů:
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
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. realizovalo vzdělávací aktivity v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji, č. projektu CZ.1.04/1.1.00/B1.00007“:
• 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

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

Nadace Leontinka

Nadační fond Veolia

Firmy a organizace:
Škofin, a.s. – bezplatné zapůjčení automobilu zn. Škoda Fabia

Jizerské pekárny, spol. s.r.o. - Děkujeme Jizerským pekárnám, spol. s.r.o. za věnování 40
000Kč, které získaly jako ocenění Nejlepšího výrobku Libereckého kraje z odvětví
potravinářství.

Jostav, spol. s.r.o.
KOMPAKT, spol. s.r.o. za bezplatné zapůjčení vozidla zn. Renault Kangoo
Mc´Donalds Liberec
Individuální dárci:
Pavel Měchura
Alois Kohout
Hrudka Tomáš
Lebrová Dominika
Manželé Brandejsovi
Krobová Jana
paní Capeková
Přípravy na realizaci oslav výročí vzniku Střediska
Martin Koubek a fotoateliér Cow-back

Děkujeme všem výše uvedeným sponzorům, dárcům, organizacím, firmám a
jednotlivcům za jejich podporu.
... všem dalším sponzorům, dárcům a příznivcům.

