
 
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021 
Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost. 

  

 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 

Následující projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Projekt "Všechno jde, i když trochu jinak" 

Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 s prodloužením do 30. 11. 2021. 

Nadační příspěvek ve výši 787.600,- Kč. 

Cílem projektu byla podpora programu rozvoje zrakového vnímání, organizace pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se 

zrakovým a kombinovaným postižením, posílení kapacity programu rozvoje zrakového vnímání a podpora jeho kvality 

prostřednictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň rané péče. 

Organizace pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením byla přesunuta s ohledem 

na složitou epidemiologickou situaci na podzim 2021. Ze stejného důvodu bylo potřeba upravit naplnění vzdělávání týmu 

v rámci programu rozvoje zrakového vnímání na aktuální možnosti během roku 2020. Podpora programu rozvoje 

zrakového vnímání byla naplňována nejen v ambulantní formě, ale i v domácím prostředí dítěte. 

Projekt "Všechno jde, i když trochu jinak - 2021" 

Doba realizace projektu 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. 

Nadační příspěvek ve výši 730.000,- Kč. 

Projekt je zaměřen na zajištění programu rozvoje zrakového vnímání u dětí raného věku, podporu jeho kvality 

prostřednictvím vzdělávání týmu, aktualizaci metodických postupů, doplnění zařízení a diagnostického materiálu.  



Projekt "Snoezelen" 

Doba realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021 

Nadační příspěvek ve výši 285.000,- Kč.  

Prostřednictvím projektu chceme rozšířit nabídku a možnosti podpory celkového psychomotorického vývoje dětí se 

zrakovým a kombinovaným postižením. Smyslové vnímání ovlivňuje celý náš život. Lidská zkušenost je založena na 

smyslovém vnímání a využívání smyslů. Čím více je tato zkušenost multismyslová, tím komplexnější je chápání 

okolního světa. Na popsaných principech je založen Sneozelen.  

Projekt "Krizová intervence v rané péči" 

Doba realizace projektu 20.12.2020 - 20.12.2021 

Nadační příspěvek ve výši 100.000,- Kč. 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace odborného týmu rané péče v oblasti krizové intervence, na získání jistoty, 

komunikačních dovedností a dalších nástrojů při práci s rodinami dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném 

věku.  

 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 

Projekt "Podpora kvality služeb rané péče Centra LIRA" 

Doba realizace projektu 12.4.2021 - 31.12.2021 

Nadační příspěvek ve výši 99.000,- Kč.  

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace odborného týmu poskytujícího služby raná péče rodinám dětí se zrakovým 

postižením. Jedná se o absolvování akreditovaného kurzu Poradce rané péče zajištované APRČ poradkyněmi rané 

péče.  

Projekt "Snížení rizika nákazy Covid - 19 a jejího přenosu při kontaktních programech rané péče" 



Doba realizace projektu 1.3. - 30.9.2021 

Nadační příspěvek ve výši 94.360,- Kč.  

Pro bezpečnější poskytování služeb raná péče v době epidemie Covid - 19 potřebujeme používat ochranné prostředky, 

které nám pomohou snížit rizika nákazy a přenosu infekce. Jedná se o možnosti pravidelného testování, dezinfikování 

pomůcek, prostor a nošení respirátorů při kontaktu s rodinami.  

Nadace Leontinka 

 

Projekt "Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny" 

Doba projektu  1.1.2021 -  31.12.2021 

Nadační příspěvek ve výši 150.000,- Kč. 

Projekt byl zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro 

zrakově postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením. 

Projekt "Podpora dostupnosti služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny" 

Doba projektu  1.5.2021 -  30.06.2022 

Nadační příspěvek ve výši 80.000,- Kč 

Projekt byl zaměřen 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. 

S ohledem na situaci kolem pandemie Covid 19 

bylo čerpání nadačního příspěvku prodlouženo do 30.11.2021. 

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. 

Nadace ČEZ 

Projekt  "Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra" 

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 60.000,- Kč.  

S ohledem na situaci kolem pandemie Covid 19 

bylo čerpání nadačního příspěvku prodlouženo do 29.09.2021. 

Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s pobytovým kurzem pro rodiny s dětmi s PAS.  

 

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 2021  pořízené iPady jsou i nadále podporou pro  přímou práci s dítětem s postižením a  osobní automobily 

zajišťují 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 2021  zakoupený vůz nadále přispívá ke 

zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům 

pro práci s dětmi a rodinami. 

 


