PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017
Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.
„Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a
Ústeckém kraji zaměřená na rozvoj zrakového vnímání, komunikace a hry“ ve výši Kč 410.000,Jednou z nabízených služeb Centra LIRA, z.ú. je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá
jak ambulantní, tak i terénní formou. Cílovou skupinou programů jsou rodiny s dětmi se zrakovým a
kombinovaným postižením z Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Cílem projektu je
zajistit pomocí odborných pracovníků – poradců rané péče a instruktorů stimulace zraku, terénní a
ambulantní program rozvoje zrakového vnímání pro děti raného věku se zrakovým postižením.

Projekt „Auto pro terénní službu rané péče" je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu

ze

sbírky

Světluška.

Nadační

příspěvek

400.000,-

Kč.

Cílem projektu je zajistit dopravu poradců, pomůcek a zařízení na konzultace v rodině dítěte raného
věku se zrakovým postižením v oblasti Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Pro provoz
terénní služby a pro práci poradců v rodině dítěte jsou vozidlaytn nezbostí.

„Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ ve výši Kč 140.000,-

„Podpora poskytování terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich
rodiny

a

zvyšování

kvalifikace

týmu“

ve

výši

Kč

100.000,-

na

celý

rok

2017

Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka a Škofinem, a.s.
Od roku 2009 používá Centrum pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia. Konzultace poradců a dalších
odborníků v rodinách jsou základem služby raná péče. Vozidla jsou pro terénní charakter služby
nezbytnou podmínkou.

Projekt „Svítání“ - zapůjčení druhého vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka.
Od června 2015 používá Centrum pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia.

Projekt „Raná péče“ podpořen Nadací Leontinka příspěvkem 125.000,- Kč. Platnost smlouvy od
19.12.2016

–

31.12.2017.

Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče.

