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POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Posláním Centra LIRA je pomáhat rodinám dětí s postižením zvládnout svoji situaci tak, aby děti vyrůstaly v rodině a všichni
její členové mohli vést dobrý a spokojený život.
HODNOTY ORGANIZACE:
- ODBORNOST A ZODPOVĚDNOST
- RESPEKT A DŮVĚRA
- OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
- PODPORA A SPOLUPRÁCE

Zkratky použité v textu:
RP – Raná péče
SAS - Sociálně aktivizační služby
PAS - Porucha autistického spektra
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1. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2021
Vážení přátelé a příznivci Centra LIRA,
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2021, který stejně jako rok předchozí, ovlivnila pandemie koronaviru. S tím spojené
komplikace a omezení v poskytování služeb rané péče i sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS. Epidemie zasáhla do běhu organizace, ovlivnila životy rodin i pracovníků. Měli jsme již zkušenosti z předcházejícího roku a dokázali tak
vytvořit co nejbezpečnější průběh služeb, jak pro rodiny a jejich děti, tak pro tým Centra LIRA. Snažili jsme se neomezovat
poskytování kontaktních individuálních programů. Museli jsme, zejména v první polovině roku, omezit aktivity pro větší skupiny – semináře pro rodiče, kluby, setkání. Přesto se nám podařilo na podzim uspořádat jak pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, tak pobytový kurz pro rodiny s dětmi s PAS.
Chtěla bych poděkovat celému týmu Centra LIRA, poradkyním rané péče, odborným pracovnicím zajišťujícím aktivity pro
děti s PAS a jejich rodiče, kolegyním na administrativních pozicích. Děkuji vám za vaše optimistické naladění a flexibilitu, která je nyní stále nezbytná, za pokoru a ochotu stále se učit. Vážím si ochoty vás všech pracovat jako tým, respektovat individualitu nejen našich klientů, ale i všech kolegyň v Centru LIRA. Oceňuji, s jakou samozřejmostí přijímáte a pomáháte novým
členům týmu. Velmi si vážím vaší profesionality a vysoké odbornosti. Mám velkou radost, jak skvělé služby, a jak skvělé týmy,
jsme dokázali vytvořit a v tak složité době i udržet.
Dále bych chtěla velmi poděkovat všem podporovatelům, donátorům a příznivcům naší organizace. Vaše podpora je pro nás
velmi důležitá. Bez ní by se naše služby nemohly být takové, jaké jsou. Řadu důležitých aktivit, například pobytové kurzy, specializované programy, vzdělávání pro celý tým, bychom bez vaší podpory nemohli uskutečnit.
Děkuji za spolupráci všem klientským rodinám. Vnímám, jak složitá doba to pro vás byla, kdy veškerá pomoc, kterou jste potřebovali pro sebe i své děti, byla omezována.
Přeji nám všem optimismus, dobrou náladu, hodně radosti a zdraví.
Alexandra Bečvářová
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PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V LIBERCI
V roce 2021 jsme zaznamenali nárůst počtu zájemců o službu rané péče. V posledních letech se stále zvyšuje počet dětí s podezřením na poruchu autistického spektra. Vedle těchto dětí je však služba raná péče určena dětem se zrakovým či kombinovaným postižením, nebo takovým, jejichž vývoj je kvůli zdravotním komplikacím ohrožen.
Celospolečenská situace byla ovlivněna pokračující epidemií. Přesto se dařilo poskytovat službu terénní formou. Za dodržování protiepidemických opatření byly realizovány konzultace v rodinách, dle potřeby se konaly konzultace v předškolních zařízeních či stacionářích. Rodinám byl nabízen doprovod na potřebná lékařská vyšetření. V případě nepříznivého zdravotního
stavu nebo karantény byly umožněny konzultace distanční formou přes online služby, nebo telefonicky.
V průběhu roku došlo k významnému rozšíření služeb, a to o program Pobyt ve snoezelen prostředí. Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška byla vybavena snoezelen místnost a bylo možné zahájit nový ambulantní program.
Dále pod službou raná péče v Liberci probíhaly již dříve probíhající programy zrakové stimulace a zrakový trénink a senzorická integrace.
V obdobích nepříznivé epidemiologické situace jsme byli nuceni omezit setkávání rodičů a Kluby rodičů. Přesto se podařilo
uskutečnit v červnu letní setkání, na kterém byl vytvořen zábavný program pro všechny členy rodiny.
V září se uskutečnil pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Kurz již tradičně probíhal v Janově nad Nisou. Program byl jednak odborný, jednak volnočasový a směřoval opět ke všem členům rodiny (pečující, děti
s postižením, sourozenci dětí s postižením).
Byla udržována spolupráce s externími spolupracovníky v oblasti fyzioterapie, logopedie a psychoterapie a rodiny mohly využít konzultací s nimi.
Poradkyně se věnovaly informování o službě u spolupracujících či návazných pracovišť. Byly poskytnuty exkurze a besedy
pro studenty středních a vysokých škol.
Velké změny zaznamenalo pracoviště v Liberci. Vzhledem k zvětšování týmu pracovníků v přímé péči a nárůstu služeb byly
dosavadní prostory nedostačující. Podařilo se zajistit přestěhování do větších prostor, které zajišťují ideální zázemí pro poradkyně rané péče a pro vedení organizace.
V roce 2021 se na poskytování služeb rané péče v týmu libereckého pracoviště podílelo 15 poradkyň rané péče. Tři poradkyně se účastnily Kurzu poradce rané péče, který probíhal pod záštitou Asociace rané péče.
Nadále je nepostradatelná úzká spolupráce s týmem pracoviště v Hradci Králové a s týmem odborných pracovnic SAS Centra LIRA.
PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V HRADCI KRÁLOVÉ
Od roku 2014, kdy pracoviště v Hradci Králové vzniklo, se výrazně rozšířily možnosti poskytování služby rané péče na území Královéhradeckého kraje. Na konzultace v rodinách navazuje široká nabídka ambulantních programů – program rozvoje zrakového vnímání, individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí s poruchou autistického spektra, konzultace senzorické integrace a bazální stimulace, individuální konzultace s odborníky (logopedkou, Bobath terapeutkou, fyzio-
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terapeutkou) a Setkávání rodin a Kluby rodičů. Konzultace v rodinách i ambulantní programy ovlivňovala i nadále epidemiologická situace. I přes to se nám ale podařilo uskutečnit pár Klubů rodičů – například setkání s logopedem z Léčebny Luže
– Košumberk, Mgr. Šmídem, setkání s organizací Freya, Letní setkání u rybníku Datlík nebo Workshop s firmou Medesa Care
s ukázkou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Čímdáltím více rodin z Královéhradeckého kraje pak stojí o Pobytové
kurzy – jak pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, tak pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra.
V roce 2021 došlo k dalšímu personálnímu posílení našeho týmu a rozšíření pracoviště o nové prostory jak pro zázemí poradkyň, tak pro ambulantní programy.
Loňský rok byla pro nás také ve znamení účasti na prezentačních akcích pro veřejnost – laickou i odbornou. Účastnily jsme se
festivalů a dnů sociálních služeb v Hradci Králové, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Veliký úspěch měl dubnový Workshop pro zástupce kraje, města a obcí Královéhradeckého kraje na téma - Možnosti a způsoby využití rané péče v praxi sociálních pracovníků. O wokrshop jsme byly požádány přímo z kraje a obsah workshopu byl hodně interaktivní. Na Univerzitě Hradec Králové (dále UHK) se v září konala Mezinárodní vědecká konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami,
kde jsme byly také požádány o přednášku na téma Současné pojetí rané péče v České republice a prezentaci naší služby raná
péče. S UHK, konkrétně s Ústavem primární, preprimární a speciální pedagogiky a Ústavem sociálních studií spolupracujeme
ohledně odborných praxí, exkurzí a přednášek.
Velice úzce jsme také spolupracovali s Centrem Provázení a Mgr. Lenkou Kohoutkovou. Díky této spolupráci měly naše klientské rodiny možnost individuálnějšího přístupu při testování dětí na Covid – 19.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Sociálně aktivizační služby (dále SAS) pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále s PAS) poskytuje Centrum
LIRA, z.ú. od roku 2016, rok 2021 byl tedy již šestým rokem poskytování služby.
Služba nabízí rodinám s dětmi s PAS v Libereckém kraji širokou škálu programů zaměřených na podporu všech členů rodiny.
Nabídka programů je postupně rozšiřována v závislosti na mapování potřeb klientů. V roce 2021 tak byl nově zařazen program pro sourozence dětí s PAS – podpůrná a edukativní vrstevnická (peer) skupina pro sourozence. Tento program lze dle
ohlasů i zájmu o opakování hodnotit jednoznačně kladně.
Rok 2021 byl podobně jako rok předchozí poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací v souvislosti s onemocněním
Covid -19. Zvýšená nemocnost a opakované karantény klientských rodin i pracovníků způsobovaly organizační problémy
v zajištění pravidelnosti poskytovaných programů. Časté režimové změny ve formě přerušované a střídavé školní docházky
v první polovině roku představovaly velkou zátěž pro část dětí s PAS, u nich došlo k poměrně výraznému zhoršení celkového
stavu a tím také ke zvýšené potřebě podpory ze strany pracovníků služby. Pracovníci služby flexibilně reagovali na měnící se
potřeby klientů, odpovědí na zhoršení stavu převážně u dětí s těžší symptomatikou PAS bylo také vzdělání několika pracovníků ve využívání místnosti Snoezelen a zahájení práce s dětmi v tomto prostředí.
Na rozdíl od roku 2020 se nám v roce 2021 podařilo uskutečnit v letních měsících oba týdenní běhy Herních skupin pro děti
s PAS a na začátku podzimu za dodržení přísných hygienických opatření také Pobytový kurz pro rodiny s dětmi PAS. Tato akce
byla rodinami velmi pozitivně hodnocena i v souvislosti s menší příležitostí k setkávání v posledních dvou letech.
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Na podzim roku 2021 bylo ukončeno poskytování programu Muzikoterapie z důvodu odchodu odborné pracovnice na MD.
V uvedeném období nedošlo v poskytování služby k výrazným změnám. Odchod a následné zaškolování tří nových pracovníků se na určitou dobu odrazilo v zúžené nabídce programů (nebyly realizovány kroužek výtvarných a kreativních aktivit
a kroužek sportovních a pohybových aktivit) a v prodloužení doby mezi prvním kontaktem a přijetím klienta do péče, do konce roku se však podařilo dosáhnout původního stavu. Rodiny, včetně zájemců, byly průběžně o příčinách i aktuálním stavu
informovány.
Přínos služby pro rodiny byl oceněn také koordinátorkou střednědobého plánování LK ing. Semrádovou na Setkání dětské
pracovní skupiny v rámci reformy péče o duševní zdraví v souvislosti s faktem, že děti s PAS se téměř nedostávají do Centra
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje.
V roce 2021 jsme se účastnili Setkání dětské pracovní skupiny v rámci reformy péče o duševní zdraví. Jsme také účastníky kulatých stolů k NRP a setkání Platformy pro rovné příležitosti ve vzdělávání.
V roce 2021 pokračovala úzká spolupráce se Speciálně pedagogickými centry a Pedagogicko psychologickou poradnou.
Umožnili jsme vykonání praxe dvěma pedagožkám z Mš, studentkám TUL a studentce Waldorfského Lycea v Semilech.
Pokračujeme ve spolupráci s organizací Líp a Spolu a nově jsme navázali spolupráci s organizací Motyčkovic klika, která se
v rámci svých aktivit začíná poskytovat volnočasové aktivity také dětem s PAS.
V závěru roku 2021 byla opět navázána spolupráce s dobrovolníky, studenty středních škol i TUL v Liberci, která byla v době
pandemie přerušena.
Dobrovolnictví
Dobrovolníci se v tomto roce zapojili do zajištění pobytových kurzů pro rodiny s dětmi s kombinovaným a zrakovým postižením a pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. V průběhu roku došlo kvůli epidemické situaci k omezení programů, do kterých se dobrovolníci mohli zapojovat. Svou energii jsme vložili zejména do příprav pro vytvoření dobrého zázemí
pro dobrovolnickou činnost. Dvě kolegyně absolvovaly dvoudenní školení pro koordinátory dobrovolníků pod záštitou Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje. Navázaná spolupráce pokračovala v podobě navazujících setkání a účasti na Kulatém stole o dobrovolnictví. Na sklonku roku proběhl nábor nových dobrovolníků.
Velice děkujeme všem dobrovolníkům za jejich ochotu, nadšení a čas, který věnují našim rodinám během našich programů.
Prezentační, informační a vzdělávací akce, které Centrum pořádalo
25. 3. a 19. 4.
proběhly on-line besedy se studentkami speciální pedagogiky Univerzity Karlovy
15. 10.
se konala exkurze pro studentky VOŠ zdravotní, obor dětská zdravotní sestra
15. 11.
se konala beseda se studenty 2. ročníku speciální pedagogiky TUL Školení v problematice autismu
		
pro ranou péči EDA
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Prezentační, informační a vzdělávací akce, kterých se Centrum účastnilo
30. 9. – 2. 10.
aktivní účast na XXIX. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP
14. 10.
aktivní účast na Libereckých psychologických dnech
		
Příspěvek na Sjezdu instruktorů SZ – Specifika PZF u dětí s PAS
Kolegyně Sedlmayerová přednášela na kurzu budoucím instruktorkám stimulace zraku a zrakovým terapeutkám (z Prahy
a z Moravy) na téma: „Specifika posouzení/vyšetření zraku u dítěte s PAS“. Přednáška byla zaměřená na odlišení zrakové
vady od autistických projevů – autostimulaci u děti s autismem.
2 x ročně Setkání instruktorů stimulace zraku ve spolupráci s ranou péčí EDA a KUK - 9. 4., 29. 9.
2x ročně Celorepublikové setkání instruktorů stimulace zraku 8. 6., 26. 11.
3x ročně setkání Asociace zrakových terapeutů - 4. 4., 23. 5., 14. 11.
Centrum LIRA pro svou prezentaci využívá také webové stránky www.centrumlira.cz a profily na Facebooku. Profil – Centrum
LIRA a profil SAS Cetrum LIRA z.ú. a na Instagramu.
Spolupráce se školskými zařízeními
Spolupráce je navazována na žádost rodičů a děje se ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). Může
mít formu informativních konzultací pro asistenty i pedagogy, konzultací v MŠ a výjimečně v ZŠ. Dále se může jednat o ukázky přímé práce s dětmi, doporučení pro práci s dětmi a pro stanovení individuálního vzdělávacího plánu, konzultací se školským poradenským zařízením. V případě zájmu doporučujeme také specifickou odbornou literaturu, vzdělávací kurzy či konference.
Spolupráce s univerzitami a středními školami
Naše organizace spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Technickou univerzitou v Liberci. Na obou těchto univerzitách
jsou vyučovány obory speciální pedagogiky a sociální práce. Jsme v úzkém kontaktu se středními odbornými školami (např.
zdravotní, pedagogické) a gymnázii. Pro studenty pořádáme exkurze, besedy a jsme také pracovištěm pro výkon odborné
praxe. Řada studentů s námi spolupracuje dlouhodobě a stávají se našimi dobrovolníky při zajištění různých programů. Tuto
možnost spolupráce velmi oceňujeme, neboť se ze studentek mnohdy stávají naše kolegyně.
Spolupráce s ostatními organizacemi
17. 2.
16. 4.
16. 9.

schůzka se SPC Jičín v HK
workshop KHK
Mezinárodní konference UHK – účast, přednáška
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2. SOCIÁLNÍ SLUŽBA RANÁ PÉČE
POSLÁNÍ
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům
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 o způsobech péče o ně.

PŮSOBNOST A CÍLOVÁ SKUPINA:
Služba raná péče je poskytována rodinám s dětmi do 7 let věku v Libereckém, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Cílovou
skupinou jsou:
• rodiny dětí s ohrožením vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
• rodiny dětí se zrakovým, mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
• rodiny dětí s poruchou autistického spektra.
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PŘEHLED SLUŽEB RANÁ PÉČE POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2020
1. Přehled o klientech
Počet rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2021

413

Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2021

130

Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2021

88

2. Přehled poskytnutých služeb
Terénní služby

Počet

Informativní jednání se zájemci o službu v rodině

161

Terénní konzultace v rodině (cca 2 - 3 hod.)

2078

•

Konzultace v zařízení, kam dítě dochází (MŠ, stacionář aj.)

Doprovod rodiny

18
22

Počet telefonických intervencí

1467

•

Počet písemných intervencí

919

•

Sociální poradenství s neklientem

36

Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu
•

z toho přijatých

134
130

Hodnocení průběhu služby

150

Program senzorická integrace

254

Stimulace zraku a zrakový trénink

98

Snoezelen

167

Psychoterapie individuální

116

Individuální konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou

47

Nácvik sociálních dovedností, komunikace a hry u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí)

161
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Diagnostika (probíhající v prostorách Centra LIRA)
•

Posouzení zrakových funkcí

•

Screening PAS

8

•

Posouzení pohybového vývoje

31

10

85
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3. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
POSLÁNÍ
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je poskytování komplexní podpory rodinám s dětmi s PAS v předškolním věku a na začátku školní docházky, nabídka programů pro všechny členy rodiny
a podpora úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho rodiny do přirozené komunity.
CÍLE
Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné vývojové poruchy (PAS) na vývoj dítěte a život všech členů jeho rodiny a předcházení sociálně patologickým jevům.
Specifické a individuální cíle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maximální možná podpora vývoje dítěte s PAS v jednotlivých oblastech
předcházení druhotným vývojovým poruchám dítěte, jako jsou problémové chování, agresivita, rozvoj úzkostí, trvání na
rituálech, terapie těchto poruch
postupný nácvik a zpevňování žádoucího chování, funkčních sociálně komunikačních vzorců
získávání pozitivních sociálních zkušeností v interakci s vrstevníky, podpora zapojení do dětského kolektivu
kontinuální návaznost programů SAS na služby rané péče pro děti s PAS, zvyšování postupné náročnosti dle vývojových
potřeb dítěte raného školního věku
nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS
nabídka společných programů pro celé rodiny
nabídka odborných programů pro rodiče a další pečující osoby
poskytování terapeutické podpory a posílení jednotlivých členů rodiny i celého rodinného systému, narušeného závažnou vývojovou poruchou dítěte

PŮSOBNOST A CÍLOVÁ SKUPINA:
Sociálně aktivizační služba je poskytována rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (nebo s podezřením na PAS)
do 10 let věku v Libereckém kraji.
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PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ S PAS V ROCE 2021
1. Přehled o klientech
Počet klientů, kterým byla služba v roce 2021 poskytována

114

Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2021 zahájena

38

Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2021 ukončena

35

2. Přehled poskytnutých služeb
Programy související s průběhem služby
Jednání se zájemcem

24

Vstupní jednání se zájemcem o službu

24

Individuální plánování

397

Hodnocení průběhu služby

108

Počet telefonických konzultací

942

Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací

1021

Programy zaměřené na přímou práci s dětmi
Individuální nácviky pracovního chování (počet lekcí)

532

Individuální nácviky ve skupině (počet lekcí)

692

Individuální nácviky pro děti s Aspergerovým syndromem

20

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí)
•

Dvojice, čtveřice

101

•

sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci

22

Nácvik předškolních dovedností „Zvídálek“

123

Skupiny dětí zaměřené na sportovní a pohybové aktivity

110

Skupiny dětí zaměřené na výtvarné a kreativní aktivity

109

Muzikoterapie individuální

114

Herní skupiny –skupina pro děti vyžadující větší míru podpory 19. 7. – 23. 7. 2021 a skupina pro děti s AS a VFA 16. 8. –
20. 8. 2021
•

12

Počet zúčastněných dětí

7+6

Telefon: 485 109 564, 724 400 832, E-mail: info@centrumlira.cz, http://www.centrumlira.cz

2021
Programy pro rodiče
Ambulantní konzultace

135

Psychoterapie
•

individuální

9

Programy pro celé rodiny
Konzultace v MŠ, ZŠ

7

Videotrénink interakcí (rodin v programu)

5
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4. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2021
SPOLEČNÉ PROGRAMY PRO RODINY
Program

Termín konání

Konzultace s Mgr. P. Mikolášem on line

12.9., 17.10., 27.12.

Rodičovská skupina Freya na téma sexualita

8. 6.

Letní setkání v Liberci

26. 6.

Setkání rodin
Centrum LIRA každý rok pořádá pro své klienty dvě setkání rodin. Smyslem setkání je, aby si všichni členové rodiny užili příjemně strávený společný čas.
Letní setkání se konalo 26. června a vzhledem k pandemické situaci se muselo přemístit do jiných prostor. Zvolili jsme variantu setkání v přírodě a sešli jsme se na louce u kapličky v Ruprechticích. Tímto děkujeme za poskytnuté zázemí. Letošní tématika byla pohádková. Velký prostor umožnil nabídnout bohatý program - rej masek, závodní disciplíny, výtvarné dílničky a seznámení se s různými pohádkovými postavičkami. Společně jsme opékali buřty a na závěr nás z naší akce vyprovodil déšť a bouřka.
Adventní setkání se bohužel kvůli epidemiologickým opatřením neuskutečnilo.
Pobytové kurzy pro rodiny
Centrum LIRA realizuje pro své klienty dva pobytové kurzy.
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením se konal od 1. do 5. září 2021 v hotelu Semerink v Jizerských horách. Na kurzu byl zajištěn program pro všechny členy rodiny. Program byl jednak odborný, jednak volnočasový a relaxační. Během dne mohli rodiče s dětmi s postižením navštěvovat místnosti upravené pro zrakovou stimulaci a senzorickou integraci. Vedle toho byly k dispozici odborníci, kteří nabídli individuální konzultace či terapie (Bobath terapeutka se zaměřením na výživové potíže, fyzioterapeut, muzikoterapeut, canisterapeut). Ve stejném čase se mezitím sourozenci dětí s postižením účastnili her, které byly laděny do westernové tématiky. V sobotu dopoledne zajistil tým Centra hlídání dětí s postižením a rodiče si mohli užít volný program se svými zdravými dětmi. Pro maminky bylo připraveno odpoledne s líčením a pro celé rodiny focení s profesionálním fotografem. Některé večerní programy byly určeny výhradně rodičům, např. relaxace pod vedením zkušené muzikoterapeutky. Na pobyt se podařilo zajistit pomoc dobrovolnic, které byly po
ruce během dne i při večerním hlídání dětí. Završením pobytu byla večerní bojová hra, posezení u ohně a také zhlédnutí veselých i dojemných fotek z celého pobytu.
Ohlasy rodičů na pobyt byly veskrze kladné. Vedle rozmanitosti programu vítali možnost sdílení své situace s dalšími rodiči
a navázání kontaktu s nimi. Kurzu se účastnilo 16 rodin.
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Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s PAS
Na podzim roku 2021 se nám po roční vynucené pauze podařilo uskutečnit Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s PAS, klienty
SAS i RP. Přípravy a účast byly ještě poznamenány dlouhodobě nepříznivou epidemiologickou situací, došlo k několika změnám v přihlášených rodinách, jedna z rodin onemocněla v den zahájení kurzu a nepodařilo se již zajistit náhradníky. Podle
zpětné vazby zúčastněných rodičů lze přesto hodnotit jako mimořádně úspěšný.
Kurzu se účastnily převážně celé rodiny, rodiče získali možnost naučit se mnoho nového o podpoře svých dětí, došlo k posílení jejich rodičovských kompetencí a to jak v průběhu dopoledních strukturovaných programů zaměřených přímo na práci
s jejich dítětem, tak v průběhu odborných programů s psychoterapeutkou, canisterapeutkou, při muzikoterapii nebo videotréninku interakcí.
Jako každý rok velmi důležitou roli sehrála možnost setkání a sdílení podobné životní situace s dalšími rodinami s dětmi
s PAS. Prostor byl také na menší rodinné výlety v krásném prostředí Jizerských hor v období babího léta. Byla tak posílena
soudružnost celých rodin.
Děti s PAS si v průběhu intenzivního terapeutického programu osvojily množství nových dovedností a zkušeností. Posílily sociálně žádoucí chování, naučily se pracovat se strukturou a komunikačními kartami. Získaly také zkušenosti v širší skupině
vrstevníků a v novém prostředí. Rodiče měli možnost vidět své děti v jiném kontextu, pozorovat jejich úspěchy a mírně tak
změnit svůj pohled na své dítě a jeho možnosti a schopnosti.
Díky změnám v účasti rodin se nakonec nepodařilo sestavit sourozeneckou skupinu, účastnili se pouze tři sourozenci v kojeneckém věku a jedna sedmiletá dívenka. Vzhledem k tomu, že se jedná o dívku, která potřebuje obdobnou formu podpory, jakou poskytujeme dětem s PAS, rozhodli jsme se ji zapojit do běžného terapeutického programu jako jejího sourozence
a dle maminky z toho také profitovala.
V průběhu stále se opakujících lockdownů a omezení prezenční výuky ve školách došlo k přerušení dlouhodobé spolupráce
s dobrovolníky z řad studentů, v době konání kurzu je naopak nebyly školy ochotné uvolnit z výuky. Kurz se tedy poprvé a doufáme že i naposledy - musel uskutečnit bez jejich výrazné pomoci.
Z odpovědí rodičů v evaluačním dotazníku k Pobytovému kurzu pro rodiny s dětmi s PAS 2021
„Moc děkujeme za úžasnou akci, bylo to velmi profesionální a přínosné.“
„Program předčil očekávání. Dalo nám to spoustu inspirace jak se synem pracovat a spoustu rad.“
„Program nastartoval mou chuť opět s dětmi aktivněji pracovat.“
„Líbilo se mi sdílení s rodiči, slyšet, jak to má kdo nastavené, co cítí. Jak objevovali, že jejich dítě je „jiné“.“
„Syn se na procházce držel nás obou rodičů, což předtím odmítal. A seděl u stolečku.“
„Tobík nás překvapil, že zvládl jídla ve společné jídelně. Krásně zvládal dopolední program a spolupracoval.“
„Překvapilo mě, že se Honzík dokázal relativně dlouho soustředit na určitou činnost a také že při hře s jiným dítětem dokázal
chvilku čekat, než na něj přijde řada.“
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Psychoterapie – jedná se o individuální sezení s psychoterapeutem, hledání vlastního podílu na situacích, které klient prožívá jako zatěžující nebo problematické, nebo podpůrná psychoterapie, která nemá za cíl měnit chování klienta, ale spíše ho
podpořit v jeho těžké situaci. Probíhá také skupinová psychoterapie, kdy hlavním tématem setkání je sdílení prožitků s ostatními rodiči s podobnou životní zkušeností. Společné téma nabízí možnost předávání zkušeností, nápadů, způsobů, jak zvládat náročné situace, „normalizaci“ vlastního prožívání, dopadu nečekané situace na fungování celé rodiny, na partnerství,
rodičovství, sebepojetí.
Videotrénink interakcí (VTI) - metoda zaměřená na zpevňování a posilování rodičovských kompetencí za pomoci tzv. pomáhající kamery, cílem je podpora komunikace a interakce rodičů a dětí, prevence vzniku poruch komunikace a interakce ve
vztahu rodič – dítě nebo náprava poruch již vzniklých.
PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM RANÉ PÉČE V LIBERCI A HRADCI KRÁLOVÉ
Program

Termín konání

Klub rodičů v HK kraji - Workshop s Medesa Care

1. 11. 2021

Klub rodičů v Hradci Králové - Logopedie se nebojíme

18. 10. 2021

Konzultace s Mgr. Kejíkovou - Hradec Králové

21. 7. 2021

Konzultace s Mgr. Kejíkovou - Liberec

26. 7. 2021

Letní setkání Hradec Králové

16. 7. 2021

Letní setkání Liberec

26. 6. 2021

Rodičovské skupiny s Freyou – Hradec Králové, Liberec

10. 6. 2021, 8. 6. 2021

Program rozvoje zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením – tento program je prvotně určený pro rodiny dětí se
zrakovým a kombinovaným postižením a nabízí jak terénní, tak ambulantní formu. Součástí programu je jednak diagnostika – tedy posouzení zrakových funkcí dítěte, tak následná zraková terapie (stimulace zraku a zrakový trénink) v rámci speciálně upravených a vybavených ambulantních prostor v Liberci a Hradci Králové, ale i postupování dle individuálního plánu v
rámci konzultací v rodinách.
Individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí s poruchou autistického spektra – hlavním cílem individuálních nácviků je rozvoj komunikace, hry a imitace, nácvik sociálních dovedností, nácvik spolupráce s druhou osobou, navazování interakce apod.
Terapie senzorické integrace – do programu jsou zařazeny děti, u kterých rodiče pozorují nejčastěji známky smyslové hypersenzitivity nebo hyposenzitivity, mají motorické potíže a jsou nesoustředěné. Při terapii se používají speciální pomůcky na
rozvoj motoriky a zlepšení smyslového vnímání. V Hradci Králové program probíhá jednou měsíčně, v Liberci každý týden.
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Individuální konzultace s odborníky – rodinám zprostředkováváme v našich prostorách a případně u nich doma možnost
konzultací z řadou odborníků jako je např. logopedka a Bobath terapeutka, s fyzioterapeutka nebo ergoterapeutka.
Snoezelen – díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu, sbírka Světluška jsme zrealizovali novou místnost, která je
speciálně vybavená pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Vše je uzpůsobené tak, abychom mohli nabízet těmto rodinám individuální konzultace a pobyty ve speciálně upravené místnosti, která nabízí multismyslovou terapii pod vedením vyškolených pracovníků .
Setkávání rodin - v rámci setkání rodin nebo klubů rodičů mají rodiny možnost potkávat se, sdílet, relaxovat, zažít zážitkové odpoledne nebo se účastnit besedy. O těchto akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánek a jednotlivé akce
jsou uvedeny na webových stránkách Centra.
PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM SAS
Individuální nácviky pracovního chování - individuální práce s dítětem je zaměřená na osvojení nových dovedností, jako
jsou podpora a rozvoj sdílené pozornosti, funkční komunikace, schopnost imitace, pracovní návyky a zároveň na redukci nevhodného chování a nácvik chování vhodného.
Individuální nácviky ve skupině - cílem je prohloubení dovedností získaných na individuálních nácvicích pracovního chování, práce v rušivém prostředí, počátky navazování interakcí a spolupráce s druhým dítětem.
Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace - děti se učí sociálně komunikačním dovednostem a kooperaci s vrstevníky při společných aktivitách a rozvíjí herní dovednosti v bezpečném prostředí malé skupiny za podpory odborných pracovníků.
Individuální nácvik u dětí s Aspergerovým syndromem - individuální práce zaměřená na podporu a rozvoj verbální i neverbální komunikace s vrstevníky a dospělými, porozumění sociálním situacím, osvojení strategií pro kompenzaci deficitů, podporu sebevědomí dítěte, rozvoj teorie mysli.
Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s AS - cílem skupinových nácviků je prohlubování a učení
se novým sociálně komunikačním dovednostem, redukce nevhodného chování a jeho nahrazování alternativním chováním.
Sourozenecká skupina - cílem programu může být navázání, zlepšení nebo prohloubení pozitivního vztahu mezi dítětem
s PAS a jeho sourozencem nebo sourozenci a porozumění a respekt k potřebám druhého dítěte v rodině.
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Nácviky předškolních dovedností „Zvídálek“- děti si osvojují a procvičují znalosti a dovednosti dětí potřebné v běžném životě a na počátku školní docházky, cílem je usnadnit jim vstup do školy.
Podpůrná a edukativní PEER skupina pro sourozence - STEPS Jedná se o vrstevnickou skupinu zaměřenou na podporu dětí,
které vyrůstají společně se sourozencem s PAS. Mezi cíle programu patří základní edukace a porozumění problematice PAS,
vrstevnická podpora, poskytnutí prostoru pro ventilaci emocí, posílení ve schopnosti vyhledat sociální podporu, trénink řešení obtížných situací a posílení sourozeneckého vztahu.
Herní skupiny - program prázdninového týdne na principu příměstských táborů je výrazně zaměřen na procvičování sociálně komunikačních pravidel a funkční komunikace, interakci, nové dovednosti a zkušenosti, práci s motivací a sdílení zážitků
ve skupině vrstevníků.
Kroužek sportovních aktivit - sportovně pohybové aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj pohybové obratnosti, děti si
zároveň upevňují své komunikační a sociální dovednosti, učí se spolupracovat a dodržovat pravidla.
Kroužek výtvarných aktivit - náplní programu je objevování radosti z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály, rozvoj grafomotoriky, zároveň jsou upevňovány komunikační a sociální dovednosti.
Muzikoterapie - terapie si klade za úkol cíleně využívat zvuky a hudbu k léčbě a podpoře vývoje osobnosti dítěte. Jejím cílem
je přímé ovlivnění prožívání a navození změny v sebevyjádření a sebepochopení dítěte.
Ambulantní konzultace - konzultace jsou určeny například pro rodiče, kteří se nově setkali s diagnózou PAS (nebo podezřením na PAS) u svého dítěte, nebo pro rodiče, kteří se obrátili na Centrum LIRA s žádostí o informace a z jakýchkoliv důvodů
se nemohou nebo nechtějí stát klienty, cílem programu je poskytnout rodičům maximum základních informací o problematice PAS.
Jednorázové konzultace v rodině - konzultace jsou poskytována vždy na žádost rodičů s konkrétním cílem, kterým může být
například zmapování situace nebo problému v domácím prostředí, ukázka práce s dítětem, aplikace metoda jejich modifikace pro domácí prostředí a další.
Odpolední setkávání rodičů - Setkání rodičů v kavárně se zajištěným hlídáním dětí, možnost popovídat si s dalšími rodiči,
společně sdílet své zkušenosti, nápady, radosti i starosti.
Kroužek sportovních aktivit – sportovně pohybové aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj pohybové obratnosti, děti si
zároveň upevňují své komunikační a sociální dovednosti, učí se spolupracovat a dodržovat pravidla.
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Kroužek výtvarných aktivit – náplní programu je objevování radosti z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály, rozvoj grafomotoriky, zároveň jsou upevňovány komunikační a sociální dovednosti.
Muzikoterapie – terapie si klade za úkol cíleně využívat zvuky a hudbu k léčbě a podpoře vývoje osobnosti dítěte. Jejím cílem je přímé ovlivnění prožívání a navození změny v sebevyjádření a sebepochopení dítěte.
Ambulantní konzultace – konzultace jsou určeny například pro rodiče, kteří se nově setkali s diagnózou PAS (nebo podezřením na PAS) u svého dítěte, nebo pro rodiče, kteří se obrátili na Centrum LIRA s žádostí o informace a z jakýchkoliv důvodů
se nemohou nebo nechtějí stát klienty, cílem programu je poskytnout rodičům maximum základních informací o problematice PAS.
Jednorázové konzultace v rodině – konzultace jsou poskytována vždy na žádost rodičů s konkrétním cílem, kterým může
být například zmapování situace nebo problému v domácím prostředí, ukázka práce s dítětem, aplikace metoda jejich modifikace pro domácí prostředí a další.
Odpolední setkávání rodičů – Setkání rodičů v kavárně se zajištěným hlídáním dětí, možnost popovídat si s dalšími rodiči,
společně sdílet své zkušenosti, nápady, radosti i starosti.
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5. ORGÁNY CENTRA LIRA A TÝM CENTRA LIRA
Orgány Centra LIRA
Členové správní rady:

Mgr. Herynková Martina
Mgr. Bartošová Miroslava
Mgr. Mžourková Petra

Revizor:

Ing. Paulino Martina

Ředitelka společnosti:

PaedDr. Bečvářová Alexandra

Tým Centra LIRA:

Vedoucí organizace:

PaedDr. Bečvářová Alexandra

Koordinátorka sociálních služeb:

Bc. Jírová Kateřina

Administrativní pracovnice:

Poláková Eva, DiS.

Projektová manažerka:

Ing. Valicová Petra

Vedoucí SAS pro rodiny s dětmi s PAS:

Bc. Čechlovská Kateřina

Vedoucí služeb rané péče pro Liberecký a Ústecký kraj:

Mgr. Bulířová Michala

Vedoucí služeb rané péče pro Královéhradecký kraj:

Mgr. Kosová Kateřina
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Pracovníci v přímé péči:

Ostatní odborní
spolupracovníci:

Sociální pracovnice (poradkyně rané péče a odborné pracovnice SAS):
Bc. Beránková Anna

Mgr. Kosová Kateřina

Bc. Brožová Julie

Mgr. Kubečková Markéta

Mgr. Bulířová Michala

Mazánková Radka, DiS.

Bc. Čechlovská Kateřina

Mgr. Piklová Hana

Bc. Doležalová Jana

Bc. Pilařová Nikola

Mgr. Habelová Jana

Mgr. Prokurátová Hana

Mgr. Hálová Barbora

Mgr. Rašínová Tereza

Mgr. Hermanová Vratislava

Bc. Rejlková Pavlína

Bc. Hillová Nikol

Mgr. Sedlmayerová Malgorzata

Mgr. Jandíková Jolana

Mgr. Slabá Aneta

Bc. Jirčáková Anna

Mgr. Stodůlková Kateřina

Bc. Jírová Kateřina

Bc. Syrovátková Monika

Bc. Klejnová Markéta

Mgr. Vančová Michaela

Mgr. Kneřová Tereza

Mgr. Zahejská Barbora

Mgr. Kociánová Miloslava

Bc. Žůrková Barbora

Mgr. Bečvářová Monika

Mgr. Svobodová Zdeňka

Mgr. Fiedlerová Hajdinová Marta

Mgr. Straussová Romana

Mgr. Kejíková Anna

Mgr. Wagnerová Klára

Mgr. Mikoláš Přemysl
Kolegyně na mateřské
dovolené:

Mgr. Holá Lucie
Mgr. Charvátová Kristýna
Bc. Janebová Veronika
Bc. Týfová Klára
Mgr. Korbelářová Jitka
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Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
Počet pracovníků
Přímá péče
– pracovní smlouvy
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci přímo poskytující služby (poradci rané péče, instruktoři stimulace zraku, odborní pracovníci SAS)

29

Přímá péče
– dohody o provedení práce
– manželští a rodinní poradci
a další odborní pracovníci

20

Ostatní pracovníci
– pracovní smlouva
– vedoucí a administrativní
pracovníci

4

Přepočtené úvazky za období roku 2020

Počet hodin (DPP)

25,7

980

3,6

Ostatní pracovníci
– dohody o provedení práce
6
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu Centra v roce 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemická práce s rodinou
Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníků
Jak pomáhat dětem s vývojovou dysfázií
Komplexní krizová intervence
Když se dítě vzteká – jak ho uklidnit
Práce s impulzivním chováním a ADHD
Mindfulness jako pomoc pro zvládání nároků současné doby
Úzkosti a rituály u lidí s PAS
Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
Nápravné techniky u náročného chování
Kouzlo smyslové stimulace nejen ve Snoezelen
Vedení rozhovoru s dítětem
Učení zábavou
Snoezelen -MSE v praxi - základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
Základní kurz v metodě snoezelen
Naše nové kolegyně absolvovaly Kurz Poradce rané péče
Školení koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob
Bezchybné učení imitace pohybu
Jak mluvit se spolužáky o dítěti s Aspergerovým syndromem
Rozšiřující kurz metody snoezelen
„INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI PRÁCI S KLINTEM V SOCIÁLNÍ SLUŽBE“
Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, přístup a metody práce
Patologická vyhýbavost pokynům
Pomoc rodičům s mentálním postižením
Skupinová terapie pro práci s dětmi
Úvod do práce s problémovým chováním dle PBS
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INSTRUKTORKY STIMULACE ZRAKU A ZRAKOVÝ TERAPEUT
Program rozvoje zrakového vnímání (dále PRZV) je určený dětem se zrakovým postižením a realizují jej v našem Centru instruktorka stimulace zraku a zraková terapeutka. Na základě posouzení zrakových funkcí stanoví individuální plán zrakové
terapie. Rodičům a poradkyním tak doporučí, jaké úkony stimulace zraku a zrakového tréninku mohou s dítětem v domácím
prostředí realizovat. Dále realizují ambulantní program rozvoje zrakového vnímání ve speciálně upravených a vybavených
místnostech jak v Liberci, tak v Hradci Králové. V loňském roce započalo personální posílení týmu odborníků v oblasti tyflopedie a to tím, že naše další poradkyně nastoupila do akreditovaného kurzu Zrakový terapeut.
Nedílnou součástí pracovní náplně je i vzdělávání se a informování spolupracujících subjektů a odborníků. Naše odbornice
se pravidelně účastní Setkání instruktorů stimulace zraku společně s kolegyněmi z dalších raných péčí – například EDA Praha, KUK Plzeň nebo ze Společnosti pro ranou péči, vždy pod vedením metodičky PaedDr. Markéty Skalické. V rámci řady školících akcí nejen získávají nové znalosti, ale i přednáší a informují o našem programu pro studenty, lékaře a další oborné pracovníky.
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6. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Projekt „Všechno jde, i když trochu jinak“ z roku 2020
Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 s prodloužením do 30. 11. 2021.
Nadační příspěvek ve výši 787.600,- Kč.
Projekt „Všechno jde, i když trochu jinak“ z roku 2021
Doba realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021. Nadační příspěvek ve výši 730.000,- Kč.
Oba projekty podpořily program rozvoje zrakového vnímání, posílily kapacity programu rozvoje zrakového vnímání a podpořily jeho kvality prostřednictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň
rané péče. Podpora programu rozvoje zrakového vnímání byla naplňována nejen v ambulantní formě, ale i v domácím prostředí dítěte.
Projekt „Všechno jde, i když trochu jinak“ z roku 2020 podpořil i organizaci pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, který byl přesunut s ohledem na složitou epidemiologickou situaci na podzim roku 2021.
Projekt „Snoezelen“
Doba realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021. Nadační příspěvek ve výši 285.000,- Kč.
Prostřednictvím projektu jsme rozšířily 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 Snoezelen.
Projekt „Krizová intervence v rané péči“
Doba realizace projektu 20.12.2020 - 20.12.2021. Nadační příspěvek ve výši 100.000,- Kč.
Projekt byl 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.
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Nadace Leontinka
Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontinka. Doba projektu od 1.1.2021 do 31.12.2021. Nadační příspěvek ve výši 150.000 Kč.
Projekt „Podpora dostupnosti služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“
Doba projektu od 1.5.2021 do 30.06.2022. Nadační příspěvek ve výši 80.000 Kč.
Oba 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 „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“.
Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 60.000,- Kč v roce 2020.
Cílem projektu bylo částečné krytí nákladů spojených s pobytovým kurzem pro rodiny s dětmi s PAS. S ohledem na situaci
kolem pandemie Covid 19 byl nadační příspěvek vyčerpán na podzim roku 2021.
Projekt „Práce srdcem“ pro podporu dobrovolníků.
Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 44.000,- Kč v roce 2019.
Cílem projektu bylo 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. S ohledem na situaci kolem pandemie Covid 19 byl nadační příspěvek vyčerpán na
podzim v roce 2021.
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Nadace Preciosa
Projekt „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“.
Nadace Preciosa poskytla nadační příspěvek ve výši 15.000,- Kč.
Cílem projektu bylo částečné krytí nákladů spojených s pobytovým kurzem pro rodiny s dětmi s PAS.
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 byl zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2021 nadále zakoupený vůz přispěl ke
zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro
práci s dětmi a rodinami.
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 i nadále pořízené iPady 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.

Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

27

7. 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 rejstříkovým soudem.
1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:
a)

Tržby z prodeje služeb

b)

Účastnické poplatky na akce a semináře

c)

Tržby z prodeje zboží

d)

Přijaté příspěvky a dary

e)

Dotace MPSV

f)

Dotace měst a obcí

g)

Dotace Liberecký kraj

644 000,00 Kč

h)

Dotace Ústecký kraj

220 000,00 Kč

i)

Dotace EU

j)

Nadace Leontinka

- Kč

k)

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

- Kč

l)

Nadace ČEZ

- Kč

m)

Zúčtování fondů

545 461,00 Kč

n)

Úroky na účtech

2 958,88 Kč

o)

Zaokrouhlení

p)

Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)
Celkem
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6 000,00 Kč
235 900,00 Kč
- Kč
1 529 352,99 Kč
22 000 196,00 Kč
2 761 887,00 Kč

2 040,00 Kč

0,64 Kč
30 769,48 Kč
27 978 565,99 Kč

Telefon: 485 109 564, 724 400 832, E-mail: info@centrumlira.cz, http://www.centrumlira.cz

2021
2. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS
od jednotlivých měst
Česká Lípa

455 337 Kč Lomnice nad Popelkou

20 000 Kč

Česká Skalice

11 750 Kč Lučany nad Nisou

10 000 Kč

Děčín

19 200 Kč Mimoň

47 000 Kč

Desná v Jizerských horách
Doksy
Dvůr Králové
Frýdlantsko
Hořice
Hradec Králové
Jablonec nad Nisou

6 000 Kč Nová Paka

11 750 Kč

23 500 Kč Nový Bor

215 000 Kč

5 500 Kč Osečná

11 750 Kč

99 800 Kč Raspenava

23 500 Kč

5 000 Kč Rumburk

42 000 Kč

239 000 Kč Rychnov nad Kněžnou
1 021 000 Kč Semily

15 000 Kč
21 000 Kč

Jablonné v Podještědí

24 000 Kč Stráž pod Ralskem

8 000 Kč

Jenišovice

15 000 Kč Šluknov

2 000 Kč

Jičín

50 000 Kč Trutnov

30 000 Kč

Jilemnice

15 670 Kč Turnov

38 000 Kč

Jiříkov

11 750 Kč Zákupy

9 000 Kč

Liberec

255 380 Kč
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3. Informace o stavu majetku a závazků zapsaného ústavu k rozvahovému dni a o jejich struktuře v Kč
Software

114 676,00 Kč

DDNM

- Kč

Samostatné movité věci a soubory

8 397 120,32 Kč

DDHM

- Kč

oprávky k software

-

oprávky k DDNM

114 676,00 Kč
- Kč

oprávky k sam. mov. věcem

- 7 221 558,63 Kč

oprávky k DDHM

- Kč

Pokladna

65 427,00 Kč

Bankovní účet

9 395 576,80 Kč

Ostatní krátkodobé fin. výpom.

-

Odběratelé

30 000,00 Kč
- Kč

Provozní zálohy

222 225,13 Kč

Ostatní pohledávky

- Kč

Dodavatelé

1 104,57 Kč

Ostatní závazky

- Kč

Zaměstnanci

- 1 779 819,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

-

969 702,00 Kč

Ostatní přímé daně

-

256 679,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

- Kč

Nároky na dotace

- Kč

Náklady příštích období

916,78 Kč

Výdaje příštích období

- Kč

Výnosy příštích období

- 2 500 554,00 Kč

Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní

30

- Kč
-

183 879,00 Kč
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4. Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost zapsaného ústavu, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a revizora
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.
Celkové náklady dosáhly částky 21 175 883,86 Kč.
Z toho:
Spotřeba materiálu

2 469 080,25 Kč

Spotřeba energie

354 002,28 Kč

Opravy a udržování

177 483,81 Kč

Cestovné

92 438,00 Kč

Náklady na reprezentaci

4 302,00 Kč

Ostatní služby

2 991 722,08 Kč

Mzdové náklady

15 885 077,00 Kč

Zákonné soc.pojištění

5 117 671,95 Kč

Ostatní sociální pojištění

42 082,00 Kč

Daň silniční

25 464,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

29 046,60 Kč

Jiné ostatní náklady

237 557,00 Kč

Odpisy majetku

461 247,00 Kč

Poskytnuté členské příspěvky

Náklady na mzdu ředitele

4 150,00 Kč

12 000,- Kč

Odměny členů správní rady

0,- Kč

Odměny revizora

0,- Kč
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Dále uvádíme další informace, které jsou vyžadovány zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví.
• K bodu c): V roce 2021 organizace nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
• K bodu d): Organizace s ohledem na své zaměření nevyvíjí žádné konkrétní projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. V běžném provozu se řídí vnitřními pravidly pro třídění odpadu a respektuje principy šetrného zacházení se zdroji.
• K bodu e): Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.
5. Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a revizora o změně osoby ředitele, k nimž došlo
v průběhu účetního období
V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve složení správní rady.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.
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8. OHLASY NA NAŠE SLUŽBY A ČINNOST
Ohlasy rodičů:
SAS
Ráda bych poděkovala všem v Liře,za pomoc a ochotu pomoci nám, co máme v rodině dítě s PAS. Nejen já jako matka, která stále někdy tápe a neví jak synovi s autismem pomoci, ale i dcera ,kterou tato situace velice ovlivňuje a narušuje její normální vývoj. A to hlavně tím, že péče o syna zabere více času, o který je dcera tímto připravena.
Využívám sociálně aktivizační programy nejen pro syna, ale i pro dceru. Letos dcera absolvovala program STEPS pro sourozence s dětmi s PAS ,a musím říct, že se jí velice zvedlo sebevědomí a díky pochopení problému svého bratra, je daleko spokojenějsí v bězném kolektivu. Za to velké díky!
Celkově i okolí si všimlo, že díky vaší pomoci, jsou oba sourozenci klidnější a hlavně syn, že se zlepšuje v řešení problémů, i
ze školy mám informace, že problematického chování je méně.
• Maminka chlapce s atypickým autismem, 9 let
Vaše služby mi připadají tak komplexní, dobře promyšlené a organizované, že nemám vůbec co dodat. Nepřestáváte mě překvapovat. Jsme maximálně spokojeni. Podporu pociťuji hlavně v tom, že nácviky jsou dělané „na míru“. Je v nich zohledněn
problém-slabost, kterou se snažíte se synem zdokonalit, vysvětlit, naučit, navést jak ji zvládnout až se bude dít příště. Nebo
naopak rozklíčovat prožívání některých věcí a následná pomoc s řešením. Pomoc také spočívá v doporučení, jak se v určitých situacích zkusit zachovat jako rodič a co cvičit se synem v reálném životě. Dle následných reakcí na nácviku pak navazujete s další prací. A to se mi líbí.
• Maminka chlapce s Aspergerovým syndromem, 6 let
Jsem opravdu ráda, že tu Lira je a pracovnice pomáhají. Myslela jsem, že je to automatické, ale opravdu není. Co si píšu s
mamkama z jiných okresů, tak to ne všude funguje jako tady. Takže za mě palec nahoru a obrovský dík. Nepřestanu být vděčná za to, že k vám můžeme chodit, že jste nás v tom nenechaly.
• Maminka chlapce s dětským autismem a mentální retardací, 8 let
„Děkujeme za dceru, která nám díky Vám dělá radost. Přejeme, ať jsou všichni rodiče takto spokojení jako my a váží si vašich pracovníků!“
• Rodiče dívky s dětským autismem a mentální retardací
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Jsme moc rádi, že se syn může v chráněném a připraveném prostředí učit věci, které jsou pro typického člověka běžné, ale
které syn zvládá těžko a ne přirozeně. Jsme rádi, že nácviky cílí na neuralgické body syna, jimiž jsou v podstatě každodenní situace; a učí syna fungovat s vrstevníky/ v kolektivu. Nácviky jej učí reagovat a zvládat situace, které jsou pro něj těžko snesitelné a přinášejí mu úzkost. V rámci rodiny nebo ve škole by takové postupné a chráněné otužování a zvládání sociálních situacích nebylo možné - jsme rádi za malou skupinku dětí, které vzájemně interagují, a za vedoucí, kteří syna znají, znají jeho
slabosti a jeho hranice. Přichází do připraveného prostředí, které napíná jeho možnosti tak akorát, nedochází tak k situaci,
se kterou se mnohdy setkáváme jinde - podceňování nebo přeceňování, případně bagatelizace.
Jsem ráda za intenzivní komunikaci se školou, za několikerá setkání s učitelkou a asistentkou a předání rad a informací. Jsme
rádi za pravidelnou zpětnou vazbu a vždy vlídné a ochotné jednání.
V průběhu času vidíme pokroky v kontaktu s vrstevníky, v případě potřeby říci si o pomoc, v situaci frustrace z nezdaru. Sociální momenty, které mu dříve přinášely úzkost, zvládá lépe. Když vystoupí z chráněného prostředí, je lépe připraven na reálno s dětmi, s různými situacemi, které běžně nastávají. Neznám jinou instituci, centrum, které by poskytovaly podobnou
pomoc, která nese výsledky a je pomocí skutečnou a hmatatelnou (a pro syna zároveň nijak traumatizující nebo nadměrně
zatěžující).
• Maminka chlapce s Aspergerovým syndromem, 8 let
Jsme moc rádi za Liru a možnost poradit se s někým, kdo má zkušenosti s dětmi s Aspergerovým syndromem. Před dvěma
lety, když nám byl Aspergerův syndrom diagnostikován, jsme vůbec netušili, co to pro nás znamená. Bylo těžké zorientovat
se v množství informací a vytřídit si ty, které by pro nás byly relevantní. V tomto nám Lira byla a stále je velmi nápomocná.
Pomohla nám rozklíčovat a trochu porozumět potřebám dítěte, více pochopit jeho leckdy pro nás nepochopitelné chování.
Bude to pro nás nejspíš nekončící proces učení a je pro nás také důležité naučit fungovat spolu obě naše děti.
V Liře jsme navštěvovali skupinky dětí s AS a v létě jsme absolvovali týdenní tábor, který se nám moc líbil. Členové týmu jsou
velmi milí a ochotní zodpovědět každou otázku.
• Maminka chlapce s AS, 8 let
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RP
„Podle mého dělají poradkyně velmi záslužnou práci a měly by být za to patřičně ohodnocené. Tato práce je dle mého velmi
náročná a najít si cestu ke každému dítěti může být někdy těžké. I přes to to poradkyně zvládají skvěle a mají za to můj velký
obdiv. Obě poradkyně byly skvělé a moc pomohly. Nejen s Maruškou, ale i tím, že jsem si s nimi mohla promluvit o všech věcech, které mě tížily a ony mě nelitovaly jako ostatní z okolí, ale vyslechly, podpořily a poradily. Návštěvy mi budou chybět,
mé dceři určitě také, ale díky nim mám větší pocit, že to vše zvládneme.“
„Raná péče nám usnadnila život, pomohla Adámkovi a celé naší rodině. Byla to první pomoc, které se nám dostalo, a pomohla nám se všemi problémy, které nám znesnadňovaly běžné fungování v životě. Od počátku jsem měla pocit, že k nám jezdí
někdo, kdo nám pomáhá, má nás rád a je tu vždy pro nás. Nejsme na to sami, a to je to nejdůležitější. Naše poradkyně nás
vždy vyslechne a není tu jen pro Adámka, ale pro celou rodinu. Řešíme i fungování rodiny, psychohygienu. Dostáváme informace o podpůrných prostředcích, na co máme právo. Poradkyně nám vozí pomůcky, u kterých si můžeme vyzkoušet, zda je
Adámek dokáže využívat, než je sami koupíme a ušetří nám to peníze. Protože se každý měsíc obměňují, je práce s dítětem
stále motivační a „nová“. Doveze nám potřebnou literaturu, představí metody, jak s Adámkem pracovat. Nedokážu si představit, že bychom tuhle šanci a naší poradkyni neměli, protože vím, že se jí můžu svěřit se vším, vždy mě vyslechne, poradí a
nikdy nás za nic neodsoudí. Tím, že jsme součástí rané péče, máme pocit, že někam patříme. Účastí na různých setkáních vidíme i ostatní děti a rodiny, které řeší podobné problémy. Jsme za službu rané péče moc vděční.“
„S pomocí rané péče se celkově zklidnila situace v rodině. My jako rodiče jsme byli zoufalí z Honzíkova chování. Díky péči Liry
jsme do jisté míry pochopili jeho priority, stavy, a postupně jsme se naučili s ním pracovat a předcházet vzteku a úzkostem.
Díky tomu se Honzík velmi zklidnil a pomocí kartiček se naučil spolupracovat. Nejvíce užitečné byly měsíční konzultace v rodině, kde jsme mohli s poradkyní probrat jednotlivé situace, poradkyně nás nejen vyslechla, ale měla porozumění, navrhla
možnosti, jak situace řešit a zároveň nás povzbudila do další práce. Užitečné byly i nácviky soc. dov. a SI. Chci hlavně poděkovat oběma našim poradkyním za trpělivost a odhodlání. Prožili jsme s Lirou 4 roky, které pomohly celé naší rodině. Díky
nim jsme získali jistotu v tom, že to, co děláme pro Honzíka, děláme dobře a pomáhá mu to lépe pochopit náš svět. To, co
Lira nabízí pro rodiny s dětmi nejen s PAS, je nenahraditelné.“
Využíváme služeb rané péče a jsme velmi spokojeni.
Máme syna Tomáška s autismem , kterému budou v létě čtyři roky.
Dojíždí k nám naše skvělá poradkyně rané péče, která nám velmi pomáhá, je milá, ochotná a vždy pomůže.
Např. nám předává kontakty na odborníky, půjčuje nám různé didaktické hračky, pracujeme společně na psychomotorickém
rozvoji a rozvoji komunikace, aby se Tomášek byl schopen domluvit,
Za dobu spolupráce dělá syn pokroky a všímá si toho i okolí.
Jsme moc rádi, že můžeme službu rané péče využívat.
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Děkujeme moc Liře za podporu při práci s naším dítětem. Vždy jsme dostali rady a tipy jak s dítětem pracovat a lidé, kteří
v Liře pracují jsou pro nás skuteční andělé! Děkujeme
Službu ranné péče od LIRY využíváme třetím rokem a jsme velmi spokojeni.Na konzultace k nám jednou měsíčně dojíždí poradkyně ranné péče a ta je na našeho syna Jarouška velmi hezky napojená,ačkoliv má náš syn problém s přijetím lidí,tak paní
poradkyni má velmi rád a těší se na ni.Vždy pro něj nachystá nové pomůcky,které se s ohledem na jeho zdravotní stav dají
dobře použít.Také pro mě je konzultace přínosem, protože mě poradkyně rané péče vyslechne a snaží se najít vhodné řešení v různých problémových situacích.
Také jsme byli dvakrát na pobytovém kurzu,který nás bavil a odjížděli jsme pozitivně naladěni a plni nových informací a zkušeností.
Děkujeme Centru LIRA za veškerou péči, kterou nám věnuje a tím nám pomáhá s rozvojem našeho syna. Rodina chlapce
s kombinovaným postižením .
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9. PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za finanční podporu Centru LIRA na služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v roce 2021:
Liberecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče (RP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) bylo v roce 2021
finančně podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí a z rozpočtu Libereckého kraje.
MPSV (RP)
Liberecký kraj (RP))
MPSV (SAS)
Liberecký kraj (SAS)

9 080 460,- Kč
375 000,- Kč
6 694 917,- Kč
269 000,- Kč

Ústecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2021 finančně podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím
finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
MPSV

1 141 400,- Kč

Královéhradecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2021 finančně podpořeno z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
MPSV
Královéhradecký kraj

4 105 250,- Kč
220 000,- Kč

Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

37

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2021 podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s epidemií COVID 19 částkou 813 811 Kč pro mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2021 podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s epidemií COVID 19 částkou 164 358 Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách.
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Města a obce:
Statutární město Děčín
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Město Česká Lípa
Město Česká Skalice
Město Červený Kostelec
Město Desná
Město Doksy
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice
Město Hrádek nad Nisou
Město Jablonné v Podještědí
Město Jičín
Město Jilemnice a Svazek obcí
Město Jiříkov
Město Lomnice nad Popelkou

Město Lučany nad Nisou
Město Mimoň
Město Nová Paka
Město Nový Bor a Svazek obcí Novoborska
Město Osečná
Město Raspenava
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Rumburk
Město Semily
Město Smržovka
Město Stráž pod Ralskem
Město Šluknov
Město Trutnov
Město Turnov
Město Zákupy
Město Žandov

Obec Benešov u Semil
Obec Bílá Třemešná
Obec Chuchelna
Obec Jenišovice
Obec Malá Skála
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Rádlo
Obec Sobotka
Obec Stráž nad Nisou

Mikroregion Frýdlantsko

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace ČEZ
Nadace PRECIOSA
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Firmy a organizace:
Black Mountain s.r.o.
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek
KSM Castings CZ s. r. o.
Mocca, spol. s r.o.
Oblastní charita Liberec
OSAPO s.r.o.
PRAKTIK system s.r.o.
STK Turnov, s. r. o.
Valbek, spol. s r.o.
Individuální dárci:
Ing. Alexandr Prošek
Václav Prokurát
MUDr et Mgr Dita Čiháková
Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
MUDr. Ábel, pediatr
MUDr. Adámková, pediatr
Prof. MUDr. Autratovi, CSc., MBA, oftalmolog
MUDr. Brichcínové, oftalmolog
MUDr. Darsová, oftalmolog
MUDr. Dostálkovi, Ph.D., oftalmolog
Mgr. Fialová, klinický psycholog
MUDr. Hanušové, psychiatrická klinika Hradec Králové
PhDr. Havlové, dětský psycholog
MUDr. Hložánkovi, Ph.D., oftalmolog
MUDr. Hojdíková, neurolog
MUDr. Kadlecové, oftalmolog
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MUDr. Konvičkové, oftalmolog
MUDr. Kuchařovi, neurolog
MUDr. Linhartová, pediatr
MUDr. Macháčkové, oftalmolog
MUDR. Marešové, oftalmolog
MUDr. Mormanové, dětské oddělní KNL
MUDr. Nekolová, oftalmolog
MUDr. Pelikánové, oftalmolog
MUDr. Popperovi, rehabilitační lékař
MUDr. Rennerové, neurolog
MUDr. Šimáčková, klinický psycholog
MUDr. Štefáčkové, neurolog
Mgr. Štěrbové, ortoptista
PhDr. Thorové, Ph.D., klinická psycholožka
MUDr. Věříšová, oftalmolog
Mgr. Volfové, ortoptista
Mgr. Votrubové, klinický psycholog
MUDr. Zalabové, oftalmolog
MUDr. Zemánkové, Ph.D. neonatolog
MUDr. Zobanové, oftalmolog
Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Fakultní nemocnici Hradec Králové – Centrum Provázení Dětskému dennímu rehabilitačnímu stacionáři Hradec Králové
Mgr. Hodíkové, ředitelka ZŠ Orlí v Liberci
Květoslavě Kosové
Ivetě Jedličkové
Andree Anně Ježkové
Petru Šušorovi
... všem dalším spolupracujícím odborníkům,
sponzorům, dárcům a příznivcům.
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10. ZPRÁVA AUDITORA
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