
Projekty realizované v roce 2019 

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost. 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 

Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém 
kraji zaměřená na rozvoj zrakového vnímání komunikace a hry“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 450 000 Kč. 

Jednou z nabízených služeb Centra je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní 
formou. Cílem projektu bylo udržení kvality programu, zajištění jeho průběhu nejen v ambulantní formě, ale zejména v 
domácím prostředí dítěte. Díky projektu byl uskutečňován také program podpory komunikace formou spolupracujících 
herních aktivit, individuální a skupinové 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 „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“ financovaný Nadačním 
fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč. 

Cílem projektu bylo zejména posílení celé rodiny, zažití radosti ze společné činnosti a hry s dítětem, nastavení a 
vyzkoušení nejvhodnějších postupů podpory vývoje dítěte. Pobytového kurzu se zúčastnilo 16 rodin. Z naší zkušenosti 
víme, že pobytové kurzy dokáží často upevnit vztahy v rodině, dodat rodičům jistotu v přístupu k dítěti ve výchově 
povzbudit je do další práce s jejich dítětem.  

                                                                   

Nadace Leontinka 

Projekt „Podpora terénního charakteru a kvality služeb raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a 
kombinovaným postižením v oblasti Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje“ podpořen Nadací 
Leontinka. Doba projektu od 1.9.2018 do 30.3.2019. Nadační příspěvek 100 000 Kč. 

Projekt „Podpora služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v oblasti 
Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Realizace projektu 1.1.2019 do 30.10.2019. Nadační 
příspěvek 175 000 Kč.  

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací 
Leontinka. Doba projektu od 1.6.2019 do 30.3.2020. Nadační příspěvek 100.000 Kč. 

Všechny tři projekty jsou zaměřeny na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná 
péče pro zrakově postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením. 

 

 



Nadace ČEZ  

Projekt „Práce srdcem“ pro podporu dobrovolníků.  

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 44.000,-  Kč. Délka trvání projektu 1.7.2019 – 1.5.2020. 

Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s účastí dobrovolníků do následujících programů – kroužek 
sportovních aktivit, pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, pobytový kurz pro rodiny dětí 
s poruchou autistického spektra, setkání rodin. 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj  

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a 
Královéhradeckého kraje“, reg.  Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000221 spolufinancován Evropskou unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státní rozpočtem České republiky. 

Z projektu během 2017/2018 byly pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením a čtyři osobní automobily, 
dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid. 

Během roku 2019  pořízené iPady i nadále podporovaly přímou práci s dítětem s postižením a  osobní automobily 
zajišťovaly místní i časovou dostupnost při poskytování služeb rané péče v souladu s potřebností služeb na území krajů. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého 
kraje“, financovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Z projektu byl v roce 2017/2018 zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2019  zakoupený vůz nadále přispíval ke 
zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům 
pro práci s dětmi a rodinami. 

 

 

  

 


