
Náměty a inspirace od Centra LIRA             

Své náměty a inspirace můžete posílat na katerina.kosova@centrumlira.cz – Děkujeme   

             Centrum LIRA 26. 3. 2020    

 

Milí rodiče, přinášíme další zásobu námětů, inspirací a důležitých kontaktů, které jsme 

tento týden zveřejnily na našem facebooku. 

 

1. odkazy na Nadace, které nabízejí svoji pomoc:  

 

Nadace JT - odkaz na nadaci, která má nyní vypsaný mimořádný grant pro rodiny s 

dětmi, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou 

měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky. 

https://www.nadacejt.cz/mimoradna-pomoc-pro-rodiny-s-detmi-v-cesku-i-na-slovensku-v-

souvislosti-s-koronavirem-n416.html 

 

Sbírka Světluška Nadačního Fondu Českého rozhlasu je další, kdo nabízí pomoc:  

Vážení příjemci nadačních příspěvků ze sbírky Světluška, 

uvědomujeme si, že současná situace je pro všechny náročná a proto jsme se rozhodli pro 

rozšíření programu Člověk v nouzi, tak aby to reflektovalo nouzový stav a reagovalo na aktuální 

problém. Kompletní informace naleznete zde: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-

podpora-jed 

 

2. odkazy na webové stránky, kde čerpáme inspiraci pro podporu jednotlivých oblastí 

vývoje a různé tvoření s dětmi a jejich sourozenci  

 www.spolecne-vzdelavani.cz 

 www.autismus-a-my.cz 

 www.nadejeproautismus.cz  

 www.ucimeseradi.cz  

 www.amosek.cz 

 http://www.obrazkova-skola.cz 

 www.nabytek-hracky-skolka.cz  

 www.klimesovahracky.cz 

 https://www.unoduo.cz/ 

 http://www.piktomag.cz/ 

 https://www.umimeto.org/ 

 https://otevrenevzdelavani.cz/otevrene-

zdroje/?fbclid=IwAR2Fg8jVUMzduEbkLlv2bX-

khGHO0sZUtqSpYqax7wGMkmpHrlcXSbvnJH4 

 https://prosisu.blogspot.com/ 

 www.maxikovakuchynka.cz 
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 https://www.jenprodeti.cz/omalovanky  

 

3. inspirace na kontrastní knížky https://www.knihydobrovsky.cz/montessori-pro-miminka-

pojd-za-mnou-175408604  

 

4. odkazy na další užitečné kontakty pro vás:  

 Linka LIRA  

 https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/iniciativa-pravo-v-rousce  

 Jak na zamlžené brýle od roušky: http://www.andeloptik.cz/tip-zamlzene-bryle-s-

rouskou/?fbclid=IwAR1Lqzu7RuHkWkU--wzrboYEC91XXiza01Ors84EV-

oPSpMs6i0Zb30Ovbg 

 Koronavirus v ČT 

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus?_ga=2.62601900.1293071486.1585030394

-1266313823.1552631783&fbclid=IwAR2C-

RpFc6h8PaB8taQ5Cz3SUgx2ODfNPPR93LiwfJfALKLHVgr9B0a4zBE 

 Co je to koronavirus – vysvětlení pro děti 

http://www.centrumlira.cz/files/koronavirus/Co%20je%20to%20Koranavirus_3a.pdf?f

bclid=IwAR2MW0DL-

gnAfxwRTuMriHiyOQckYfIKxBIvNo4jmHMt1XjwuWsfRLaFlNU 

 https://zpravy.hradeckralove.cz/pomoc-v-krizove-situaci-nabizeji-medici-i-rodinne-

centrum-43758/?fbclid=IwAR1rDjSYqU7LilJxPnmegOu2Wq0I0Oh19-

h4s9C5zUcBFGAYyLONbYrOLBc  

 Montessori - https://montessorikurz.cz/jarni-aktivity-pro-

deti/?fbclid=IwAR2KWV7VuJlVHOth_pfxt0fZltcRodhpfn_KShIkLnVD-

77TZ0k_YgMhioo 

 Linka Bezpečí https://www.linkabezpeci.cz/  
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5. náměty z našeho facebooku – tyto náměty jsou převzaty z různých webových stránek a 

skupin na FB 
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A na závěr - 2. 4. se blíží   
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