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1. ÚVOD

Vážení přátelé,

Předkládáme Vám Výroční zprávu Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s. za rok 2015. 

Chtěla bych poděkovat celému týmu rané péče za jeho vysokou odbornost, nasazení, snahu hledat cesty k překonávání pro-
blémů a směřovat k naplňování poslání naší organizace. 

Děkuji rodičům, kteří s námi spolupracují. Jim a jejich dětem jsou služby určeny, jim by měly pomáhat v situacích spojených 
s péčí a výchovou dítěte s postižením nebo ohrožením vývoje, ve kterých potřebují podporu, informace, instruktáž, praktic-
kou pomoc. Bez velmi dobré spolupráce s rodinami, bez vzájemné úcty, respektu a pokory odborného týmu v přístupu k ro-
dinám, k jejich individualitě a právům, bychom nemohli naše poslání plnit.

Děkuji všem institucím a jednotlivcům, kteří naši organizaci podporují a umožňují nám tak zajistit služby pro rodiny. 

Velmi a upřímně chci poděkovat za dlouhodobou, významnou podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu – sbírka Svět-
luška a Nadaci Leontinka. Díky této trvalé spolupráci může naše společnost udržet a zvyšovat kvalitu programu rozvoje zra-
kového vnímání, terénní a ambulantní služby pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny. 

Naše organizace vstupuje do roku 2016 s názvem Centrum LIRA, z.ú. Mění se i logo, podoba webových stránek a dalších in-
formačních materiálů. Věřím, že si všichni na změnu brzy zvykneme.

Přeji nám všem hodně sil do nadcházejícího období a těším se na další spolupráci.

Alexandra Bečvářová
ředitelka
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2. POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo ohrože-
ním 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 vyu-
žít 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 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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3. ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2015

Středisko v roce 2015 poskytovalo služby rané péče 249 rodinám dětí s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje. Bylo 
přijato 74 nových rodin. Kapacita služby je definována jako maximální počet rodin, kterým je na základě smlouvy služba po-
skytována. Kapacita služby pro Liberecký kraj – 150 rodin, kapacita pro Ústecký kraj – 25 rodin, kapacita pro Královéhradec-
ký kraj – 50 rodin. 
Služby rané péče jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny, mají terénní charakter a probíhají formou kon-
zultací odborných pracovníků přímo v rodině dítěte s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje. Terénní služby jsou dopl-
něny o ambulantní programy. Ty probíhají na pracovišti v Liberci, Matoušova 453 a na pracovišti v Hradci Králové, tř. Edvar-
da Beneše 1549, Poliklinika III. 
V Hradci Králové se pravidelně konají ambulantní programy muzikoterapie, chirofonetiky, zrakové stimulace a zrakového tré-
ninku. Pro klientské rodiny zde zajišťujeme i další individuální konzultace s odborníky na podporu vývoje dítěte (např. kon-
zultace s Bobath terapeutkou), probíhají zde vstupní jednání s žadateli o službu, diagnostika a hodnocení služby za účasti ro-
diny a týmu.
V Liberci pokračují programy zrakové stimulace, zrakového tréninku, muzikoterapie, skupinové nácviky sociálních dovednos-
tí, hry a komunikace u dětí s poruchou autistického spektra, individuální nácviky, vstupní jednání s rodinami, diagnostika a 
hodnocení služby. Stejně jako v Hradci Králové jsou rodinám nabízeny i další individuální konzultace zaměřené na podporu 
vývoje dítěte s postižením.
Programy pro celou rodinu a podporu pečující rodiny byly organizovány formou seminářů, klubů pro rodiče, probíhaly i se-
tkání rodin.

V roce 2015 jsme se zaměřili na zvyšování kvalifikace odborného týmu v oblasti podpory vývoje dětí raného věku s porucha-
mi autistického spektra, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a metod práce s rodinou (videotrénink interakcí, in-
tuitivní rodičovství atd.), aktivně jsme se účastnili IV. Konference pracovníků v rané péči v ČR, Sjezdu dětskej oftalmologie v 
Bratislavě a výročního sjezdu České oftalmologické společnosti.

Zástupci Střediska se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech v oblasti působnosti Střediska a infor-
movali veřejnost, lékaře a další spolupracující instituce o službě raná péče.

V listopadu 2015 proběhla inspekce MPSV. Sledována byla vybraná kritéria a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Kontrolováno bylo také naplňování obsahu standardů kvality sociálních slu-
žeb. 

Ze závěrů inspekce nevyplynula žádná nápravná opatření a inspekční tým hodnotil služby Střediska jako vysoce kvalitní.
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Prostory Střediska v Hradci Králové
Naše prostory na III. Poliklinice na třídě Edvarda Beneše oslavily loňský rok první narozeniny. Rozhodnutí rozšířit služby na 
území Královéhradeckého kraje vyšlo jednak ze současné poptávky z řad rodičů, ale i z vize Střediska zkvalitnit a zintenzivnit 
možnost podpory rozvoje zrakového vnímání a podpory rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Prostory slouží pro ambulantní formu stimulace zraku, jednání s rodinami, setkávání rodin, semináře pro rodiče, individuál-
ní konzultace s odborníky na podporu vývoje dítěte (muzikoterapie, logopedie, Bobath terapie apod.). Každý čtvrtek v mě-
síci je vyhrazen pro ambulantní formu stimulace zraku pod vedením našich instruktorů. Každá rodina má  možnost využívat 
prostory individuálně se svou klíčovou poradkyní.

Služby poskytované pro rodiny bezplatně

Terénní služby

Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. 
Jedná se o pravidelné konzultace v domácím prostředí rodi-
ny, případně v předškolním zařízení či zdravotnickém zaříze-
ní. Poradkyně rané péče a další odborníci  navštěvují  rodi-
ny v jejich přirozeném prostředí. Podporují vývoj dítěte, po-
skytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí 
je při výchově jejich dětí. Obsah jednotlivých setkání vychá-
zí z cílů stanovených v individuálním plánu služby a z aktu-
álních potřeb rodiny. 
Součástí konzultací je také poradenství a pomoc s vyhledá-
váním a zařazením dítěte do předškolního a školního zaříze-
ní, doprovázení a podpora rodiny při jednání s úřady, lékaři 
a dalšími institucemi a základní sociální poradenství.
Rodinám jsou po instruktáži zapůjčovány stimulační pomůc-
ky a hračky pro práci s dítětem s postižením. Klienti mají 
možnost využívat odborné knihovny Střediska.
Poradce mezi konzultacemi v domácím prostředí dítěte po-
skytuje rodině písemné a telefonické konzultace, sděluje in-
formace a zasílá dohodnuté materiály.

Terénní služby

Terénní služby
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Ambulantní služby

Ambulantní služby probíhají na pracovištích Střediska v Liberci a Hradci Králové, výjimečně i v jiných pronajatých prostorách. 
V roce 2015 byly zajišťovány pro klienty rané péče tyto služby:
• Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s postižením), kterého se kromě rodiny s dítětem  účastní od-

borný  tým Střediska.  Součástí jednání  je dle potřeby diagnostika dosaženého stupně psychomotorického  vývoje dí-
těte, posouzení zrakových funkcí dítěte, posouzení rozvoje motoriky, screening symptomatiky poruch autistického 
spektra pomocí škály CARS. Výstupy z jednání a diagnostiky jsou  podkladem pro individuální plánování průběhu služ-
by.

• Kontrolní a výstupní posouzení zrakových funkcí dítěte, stimulace zraku, zrakový trénink. 
• Hodnocení služby a individuálního plánu podpory s klientskými rodinami v průběhu a při ukončení služby.
• Konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte.
• Muzikoterapie – skupinová a individuální.
• Nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) – skupinové a indivi-

duální.
• Konzultace zaměřené na bazální stimulaci.
• Chirofonetika.
• Konzultace k odstranění poruchy příjmu potravy a pro podporu komunikace.
• Semináře pro rodiče a kluby rodičů. 
• Setkávání  rodin.

Program rozvoje zrakového vnímání
Středisko realizuje dlouhodobě program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak terénní, tak ambulantní formou. Sou-
částí programu je posouzení zrakových funkcí, na jehož základě je stanoven individuální plán stimulace zraku. Cílem je do-
sažení maximálního možného rozvoje zrakových funkcí dítěte. Program je realizován 
buď poradkyněmi v rodinném prostředí dítěte ve spolupráci s rodiči, nebo instrukto-
rem stimulace zraku v rámci ambulantního programu ve speciálně upravených pro-
storách v Liberci a Hradci Krílové. Program zahrnuje prvky zrakové terapie, konkrét-
ně stimulaci zraku (pasivní forma rozvoje zrakového vnímání) a zrakový trénink (ak-
tivní nácvik využívání zraku).

Individuální nácviky pracovního chování, hry a komunikace 
u dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

V letošním roce pokračoval ambulantní program individuálních nácviků pracovního 
chování u dětí s PAS. Cílem terapie je rozvoj pracovního chování, komunikace, hry a 

Program rozvoje 
zrakového vnímání
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nápodoby (imitace), nácvik spolupráce s druhou osobou, podpora sebevědomí dítě-
te, nácvik soběstačnosti, eliminace nevhodného chování a chování, které ztěžuje pro-
ces výuky, a v neposlední řadě názorná ukázka pro rodiče – jak pracovat s vizualiza-
cí, s režimem aj. 
Nácvik probíhá 1x týdně po dobu 30 až 45 minut. Rodič je zpravidla na terapii příto-
men. Dítě je seznámeno se strukturou lekce pomocí vizualizovaného režimu. Tera-
peut vede a motivuje dítě k interakcím, řízeným činnostem a hře. V rámci možnos-
tí je dítě při práci fotografováno a natáčeno na video za účelem posílení sebepojetí a 
konkrétních dovedností. Materiály rodina dostává v podobě zážitkového deníku a vi-
deonahrávek. 
Četnost nácviků závisí na možnostech dítěte. Rodiče s terapeutem průběžně konzul-
tují vhodnost přeřazení na návaznou formu nácviku.
V roce 2015 se individuálních nácviků zúčastnilo 23 dětí.

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace pro děti s poruchou autis-
tického spektra (PAS)
 
V roce 2015 pokračoval také ambulantní program Skupinových nácviků sociálních dovedností, hry a komunikace pro děti s 
PAS ve dvojicích a čtveřicích. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu klientů s dětmi s PAS a velkému zájmu o tento program roz-
šířily náš tým další čtyři terapeutky. 
Náplní skupinových nácviků je společná činnost nebo hra. Dítě se učí sociálně komunikačním dovednostem, kooperaci s vrs-
tevníky při společných aktivitách a rozvíjí herní dovednosti v bezpečném prostředí malé skupiny za podpory terapeutů. Pro 
rozvoj hry a komunikace se používají videoscénáře a vizualizovaná schémata činností. Děti v rámci nácviků pracují s vizua-
lizovaným režimem. 
Při nácvicích je pozornost věnována rozvoji kladného sebepojetí, terapeut společně s dítětem a rodičem na každém nácviku 
sleduje videoukázky z minulého setkání. Pro rodiče jsou nácviky názornou ukázkou toho, jak lze s dítětem pracovat a pod-
pořit ho v jeho vývoji. Záměrem je převést osvojené dovednosti z nácviků do domácího prostředí. 
Cyklus nácviků probíhá ve formě čtyř po sobě jdoucích lekcí, přičemž každý týden probíhá jedna lekce. Cyklus nácviků se po 
čtyřtýdenní pauze opakuje. 
Cílem skupinových nácviků je rozvoj komunikace, hry a imitace v interakčních situacích, nácvik sociálních dovedností, osvo-
jení sociálně komunikačních pravidel, nácvik spolupráce s vrstevníky, navazování a vedení interakce, nácvik soběstačnos-
ti dítěte.  
Skupinových nácviků se v průběhu roku 2015 účastnilo 30 dětí, nácviky probíhaly nově ve dvou dnech.

Individuální nácviky
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Muzikoterapie
Muzikoterapii nabízí Středisko již od roku 2012. Na pracovišti v Liberci působí jako mu-
zikoterapeutka Bc. Zuzana Maličká a v Hradci Králové Mgr. Klára Zdechovská. 
Prostřednictvím hudby, zvuků, hlasového projevu a hudebních nástrojů je směřováno 
k předem zaznamenaným cílům, které jsou vyhodnocovány v tříměsíčních intervalech. 
Cíle se tvoří ve spolupráci s rodičem dítěte a hlavně s dítětem samotným. 
V roce 2015 navštěvovali zájemci z řad klientských rodin Střediska muzikoterapii skupi-
novou nebo individuální. Děti na muzikoterapii doprovázeli rodiče. V rámci muzikote-
rapie bylo možné pracovat též s alternativními komunikačními prostředky (konkrétně 
piktogramový systém), s jejichž pomocí byla možná lepší domluva s dítětem, například 
ve sledu jednotlivých činností v rámci muzikoterapeutické lekce.
Muzikoterapie bude nabízena klientům i v roce 2016.

Chirofonetika
Chirofonetika probíhala tento rok v rodinách děti se závažným zdravotním postižením. 
Konzultace probíhaly zpravidla 1x za měsíc, v době letních prázdnin byl interval větší. 
Místem pro poskytování ambulantního programu je poliklinika v Hradci Králové, v níž 
jsou vhodné prostory ke stimulaci dítěte a práci s rodinou. 
Pro dobře probíhající chirofonetickou terapeutickou činnost je důležitá otevřenost ro-
dičů, jejich pozorovací schopnosti, týkající se posunů a změn u dítěte v průběhu spolu-
práce. Děti, které ambulantní program navštěvovaly, ještě nepoužívají mluvenou řeč k 
dorozumívání.  A není ani možno zaručit, zda se jim to někdy zcela podaří. Chirofone-
tika však pomáhá v mnoha jiných směrech jejich rozvoje a pokroky jsou viditelné – za-
čínají více broukat, některé se už pokoušejí o tvorbu slabik, lépe naslouchají, zlepšuje 
se jejich tělesná pohoda nebo ubývá afektivních atak. 
Postupujeme pomalými krůčky. Dotek maminky, doprovázený jejím hlasem s vyslovo-
váním hlásek či zpíváním jednoduchých melodií je pro dítě i maminku příjemný a po-
vzbuzující. 

Setkání rodin
Pravidelně v závěru léta pořádá Středisko letní setkání pro klientské rodiny. Akce se 
koná v areálu Jedličkova ústavu v Liberci. 
Letos bylo setkání naplánováno na 29. 8. 2015. Pro všechny příchozí byl připraven bo-
hatý program s tématem Zvířátka a vše, co s tím souvisí. Díky sponzorům a velké ocho-
tě lidí z týmu, ale i klientů Střediska, se podařilo zajistit bohatý program: malování na 
obličej, skákací hrad, řízení aut na dálkové ovládání, divadelní představení herce Mar-
ka Sýkory, a také byly pořízeny pestré ceny do dětských soutěží. Setkávání rodin

Muzikoterapie
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V závěru letního setkání si všichni mohli opéct na ohni špekáček a zazpívat si společ-
ně písně.

Služby poskytované za úhradu 
• Posouzení zrakových funkcí u dětí, které nejsou klienty Střediska, nebo posouze-

ní zrakových funkcí u klientů nad rámec bezplatných služeb rané péče. 

Časopis Raná péče  
Časopis vychází dvakrát ročně a vzniká díky spolupráci tří středisek rané péče – Stře-
disko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Středisko pro ranou péči Plzeň a Raná péče Eda. 
Je věnován prostor odborným článkům, rozhovorům s odborníky, zkušenostem rodi-
čů a námětům z rodin, recenzím knih, aktualitám ze středisek a poděkování spolupra-
cujícím subjektům. V roce 2015 vyšla tato čísla: „Děti a jídlo – a vše, co s tím souvisí“ a 
„Metody podpory vývoje dětí (nejen) s postižením“.  Do časopisu přispívají nejen po-
radkyně a spolupracovníci středisek, ale také klientské rodiny. 
V souvislosti s rozrůstajícími službami středisek rané péče bylo v závěru roku 2015 redakční radou dohodnuto, že se nebude 
ve vydávání pravidelně vycházejícího časopisu pokračovat. Středisko rané péče Liberec plánuje od roku 2016 vydávání vlast-
ního zpravodaje, který bude směřovat nejen ke klientům rané péče, ale také ke klientům sociálně aktivizační služby pro ro-
diny dětí s poruchou autistického spektra. 
 

Další činnosti Střediska

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové a Technickou univerzitou Liberec 
Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové pokračovala i v roce 2015. Nejen studentům Katedry speciální pedagogiky a lo-
gopedie Středisko umožnilo vykonávat dlouhodobou praxi v rámci studia. V rámci praxe se studenti seznamují se službou 
raná péče a s jednotlivými programy, které Středisko nabízí. Studenti se podílejí na chodu ambulantního programu rozvoje 
zrakového vnímání v prostorách Střediska v Hradci Králové. Mají zde možnost vidět, jak probíhá stimulace zraku a zrakový 
trénink u dětí raného věku. Studentkám děkujeme za pomůcky, které během praxe dobrovolně vyrobily. 

V roce 2015 Středisko navázalo spolupráci s Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci. 
Předmětem této stále trvající spolupráce je mimo jiné možnost realizace praxí studentů na pracovišti Střediska.
Jedna z poradkyň rané péče se také v listopadu 2015 aktivně účastnila konference „Vědění jako cesta k jinakosti“, kterou 
tato katedra pořádala. Konference byla určena studentům sociální práce a speciální pedagogiky i širší odborné veřejnosti. 
Ve svém příspěvku poradkyně přiblížila účastníkům konference principy a cíle rané péče, terénní a ambulantní služby po-
skytované Střediskem a seznámila účastníky se specifickými metodami podpory vývoje dětí s různými typy postižení. Závě-
rem poradkyně představila nově vznikající službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchou autistického spek-
tra. Konference se účastnilo cca 100 návštěvníků.

Setkávání rodin



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

Prezentační a informační akce, kterých se Středisko aktivně účastnilo v roce 2015 

11. 2. – 30. 3. Týdny pro neziskový sektor, výstava poskytovatelů služeb v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
14. 2. Slavnostní převzetí šeku na plese primátora města Jablonce nad Nisou.
14. 4. Návštěva primátora statutárního města Jablonce n. Nisou Ing. Petra Beitla. 
16. 4. Prezentace služby rané péče pro pracovnice Královéhradeckého Tyflocentra ve Středisku v Hrad-

ci Králové. 
22. - 23. 5. Účast a aktivní výstup na Sjezdu dětskej oftalmologie v Bratislavě.

28. 5. Prezentace činnosti a služeb Střediska v rámci setkání poskytovatelů sociálních služeb ve městě 
Tanvald.

10. 6. Aktivní účast na Dni zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou. 
19. 6. Aktivní účast na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové.
22. 6. Aktivní účast na konferenci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb statutárního města Dě-

čín. 
5. 8. Slavnostní převzetí darovaných iPADů Nadací Leontinka v rámci oslav její desetileté existence. 
7. 9. Aktivní účast na tzv. kulatém stole s tématem Integrace dětí s postižením, který pořádal Liberec-

ký kraj.
9. - 11. 9. Aktivní účast na Konferenci pracovníků v rané péči - ČR.

17. - 19. 9. Účast i aktivní výstup na XXIII. Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti v Hradci Králo-
vé. 

7. 10. Aktivní účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje.
13. 11. Prezentace služeb a činnosti organizace v rámci konference „Vědění jako cesta k jinakosti“ na 

Technické univerzitě v Liberci.
23. 11. Prezentace služeb a činnosti organizace v Jedličkově ústavu a Mateřské škole a Základní škole a 

Střední škole v Liberci.
26. 11. Slavnostní zdobení vánočního stromku v nemocnici v Jablonci nad Nisou ozdobami, které vyrobi-

ly rodiny, kterým poskytujeme služby.
7. 12. Setkání se studenty Technické univerzity v Liberci ohledně možnosti tvorby specifických edukač-

ních programů pro děti, kterým poskytujeme služby.

Středisko pro svou prezentaci využívá také webové stránky www.ranapece.eu/liberec, od roku 2016 www.centrumlira.cz a 
profil na Facebooku.
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Přehled služeb poskytnutých rodinám dětí se zdravotním postižením v roce 2015

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2015 249
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2015 74
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2015 46

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 74
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 41
• z toho přijatých 35
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1499
• z toho konzultace v rodině 1379
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 298
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 62
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 28
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 25
• CARS v rodině 6
• posouzení pohybového vývoje 5
Počet telefonických konzultací 1472
Počet písemných kontaktů a konzultací 300
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 45
• z toho přijatých 39
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte 105
Stimulace zraku a zrakový trénink 82
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Muzikoterapie – skupinová a individuální a muzikohrátky ( počet lekcí) 94
Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí) 117
Diagnostika  ( probíhající v prostorách Střediska)
• posouzení zrakových funkcí 75
• screening poruch autistického spektra 23
• posouzení pohybového vývoje 58

Další akce pro klienty Termín konání
Konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 9. - 10. 1. 2015

3. - 4. 7. 2015
16. 10. 2015

Ambulantní konzultace zaměřené na bazální stimulaci u dětí 28. 5. 2015
Setkání rodin 29. 8. 2015
Kluby rodičů
Burza nejen hraček, oblečení, botiček, pomůcek, ale také nápadů, informací a inspi-
rací

13. 2. 2015

Možnosti předškolního a školního vzdělávání v Královéhradeckém kraji a spoluprá-
ce se SPC

16. 3. 2015

Předškolní vývoj a rozvoj dítěte od narození do 6 let se zaměřením na řeč a motoriku 18. 5. 2015
Tvořivé setkání 19. 5. 2015
Škola pro všechny: Integrace a inkluze v teorii a praxi 8. 6. 2015
Tvořivé setkání s prvky muzikoterapie 8. 9. 2015
Muzikoterapie: Využití písně v muzikoterapii 23. 9. 2015
Canisterapie 14. 10. 2015
Tvořivé setkání 10. 11. 2015
Představení nové služby pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra 30. 11. 2015
Adventní klub rodičů v Liberci 7. 12. 2015
Adventní klub rodičů v Hradci Králové 10. 12. 2015
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Plány pro příští rok

Středisko pro následující rok 2016 plánuje významné změny.  Připravujeme transformaci organizace z obecně prospěšné 
společnosti na zapsaný ústav a změnu názvu organizace.  Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. ponese od roku 2016 název 
Centrum LIRA, z.ú. V souvislosti se změnou názvu dojde i ke změně loga, webové adresy a webových stránek, stejně tak do-
jde i ke změně e-mailových adres organizace a pracovníků. Nejméně po dobu dalších dvou let však staré kontakty na web i 
e-mailové adresy budou fungovat a budou se automaticky přesměrovávat na nový kontakt: www.centrumlira.cz, info@cen-
trumlira.cz, jméno.příjmení@centrumlira.cz.
Na základě vysoké poptávky rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, po konzultaci a dohodě s Libereckým krajem a 
obcemi Libereckého kraje Středisko registrovalo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spek-
tra. Tato služba je zařazena do sítě sociálních služeb Libereckého kraje a bude poskytována rodinám od ledna 2016. V roce 
2015 odborný tým Střediska zpracoval koncepci služby, zpracoval obsahovou náplň jednotlivých programů a terapií, zajistil 
terapeuty a další odborníky pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami, naplánoval a připravil semi-
náře pro střední a vysoké školy s cílem získat dobrovolníky pro práci s dětmi s PAS.

Propagační akce střediska Propagační akce střediska
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4. ORGÁNY STŘEDISKA A TÝM STŘEDISKA

Orgány Střediska: 
Členové správní rady: - Mgr. Miroslava Bartošová
   - Mgr. Petra Mžourková
   - Mgr. Martina Herynková

Členové dozorčí rady: - Mgr. Lucie Holá
   - Ing. Jana Pokorná
   - Eva Štanclová

Ředitelka společnosti: - PaedDr. Alexandra Bečvářová

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám 
ve složení dozorčí rady a správní rady.

Tým střediska:
Vedoucí pracoviště 
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Koordinátorka sociálních služeb
Mgr. Lucie Holá

Poradkyně rané péče:
Mgr. Gabriela Čavojská
Mgr. Hana Piklová
Mgr. Jolana Jandíková
Mgr. Kateřina Kosová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Mária Hornáčková
Mgr. Michala Bulířová
Mgr. Olga Hruboňová
Bc. Hana Prokurátová
Bc. Jana Doležalová
Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Kateřina Melenová
Bc. Klára Týfová

Administrativní pracovnice
Kateřina Jírová

Ostatní odborní spolupracovníci :
MUDr. Jiří Ježek
Mgr. Anna Kejíková
Mgr. Eva Mílková
Mgr. Kateřina Černá
Mgr. Klára Zdechovská
Mgr. Marta Fiedlerová Hajdinová
Mgr. Romana Straussová
Bc. Andrea Tvrdá
Bc. Zuzana Maličká
Marek Sýkora



15Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

 ZPRÁVA 2015

počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)
Pracovní smlouvy – přímá péče, poradci rané péče, instruk-
toři stimulace zraku a další konzultanti 

13 11,1

Pracovní smlouvy – mimo přímou péči 3 1,2
DPP nebo dodavatelsky – konzultanti pro programy podpory 
vývoje dítěte s postižením (odborníci na práci s dětmi s PAS, 
poruchy příjmu potravy, podporu pohybového vývoje, muzi-
koterapeut, atd.)

14 978

DPP – mimo přímou práci s klienty (např. výpomoc při ak-
cích pro rodiny, administrativa, supervize, IT služby, úklid)

505

Vzdělávání pracovníků

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Střediska v roce 2015
• Básničky a písničky pro děti s PAS
• Grafomotorika, náprava grafomotorických obtíží u dětí a žáků se zrakovým a vícečetným postižením
• Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
• IV. Konference pracovníků v rané péči v ČR 
• Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání u dětí se zdravotním postižením
• Playing is growing- Play development and facilitating play in blind and visually impaired children – Level 2 
• Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání
• Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS
• Seznámení se s metodami práce Centra terapii behawioralnej (CTB – Polsko)
• Smyslová výchova u dětí a žáků se zrakovým a vícečetným postižením
• Souběh dvou raných péčí v jedné klientské rodině – kazuistický seminář
• Školící akce organizovaná poskytovatelem Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
• Typologie rozhovorů a strategie jejich vedení v sociálních službách
• Úvod do zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi
• XI. Sympózium detskej oftalmológie (Slovensko)
• XXIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti
• Základní kurz Bazální stimulace® 
• Základní výcvik ve VTI Modul I
• Základní výcvik ve VTI Modul II
• Pravidelná setkávání instruktorů
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Naše instruktorky stimulace zraku se pravidelně účastní Setkání instruktorů stimulace zraku, zpravidla 3x – 4x ročně. Sou-
částí setkání je možnost předávání informací, zkušeností, řešení kazuistických témat, možnost společného vzdělávání v ob-
lasti podpory rozvoje zrakového vnímání u dětí raného věku a spolupráce s kolegyněmi ze spolupracujících raných péčí – kon-
krétně RP EDA (Praha) a Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Setkání probíhají pod vedením metodičky pro rozvoj zrakové-
ho vnímání PaedDr. Markéty Skalické. 

V průběhu celého roku pokračovalo zvyšování odborné úrovně terapeutek, které pracují s dětmi s PAS. Dvě z nich se zú-
častnily kurzu v Centru behaviorální terapie v polské Gliwici, zaměřeném na individuální i skupinovou práci s dětmi metodou 
ABA. Na teoretický kurz bude navazovat praktická stáž na stejném pracovišti v roce 2016. Další dvě terapeutky absolvova-
ly kurz screeningové diagnostiky symptomatiky poruch autistického spektra CARS v APLA Praha, dvě kurz zaměřený na roz-
kreslování a vizualizaci písniček a říkadel pro děti s PAS. Na pracovišti probíhaly odborné kazuistické porady a kazuistické su-
pervize s Mgr. Romanou Straussovou zaměřené na práci s dětmi s PAS.
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5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015

Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením“ financovaný Nadačním fondem 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“. Nadační příspěvek 350 000,- Kč.
Jednou z nabízených služeb Střediska je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní for-
mou. Cílem projektu bylo udržení kvality programu, zajištění jeho průběhu nejen v ambulantní formě, ale zejména v domá-
cím 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 „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka a Škofinem, a.s. Hodnota nefinančního daru 
(včetně pojistného) byla v roce 2015 66 000,-  Kč.
Od roku 2009 používá Středisko pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v 
celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia v pořizovací hodnotě 286 353,- Kč. Konzultace poradců a dalších odborníků v ro-
dinách jsou základem služby raná péče. Vozidla jsou pro terénní charakter služby nezbytnou podmínkou.
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Projekt „Svítání“ - zapůjčení druhého vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka. Hodnota nefinančního daru (včet-
ně pojistného) byla v roce 2015 55 000,- Kč.
Od června 2015 používá Středisko pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postiže-
ním v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia v současné hodnotě 33.000,- Kč za 6 měsíců. Další vozidlo bylo pro terén-
ní služby rané péče velmi důležité.

Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ podpořil Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. částkou ve výši 50.000,- 
Kč. Platnost smlouvy od 29. 8. 2014 do 31. 8. 2015. 
Projekt je zaměřen na částečné krytí nákladů spojených s provozem automobilů, určených pro terénní služby rané péče.

Projekt „Raná péče“ podpořen Nadací Leontinka  příspěvkem 100 000,- Kč. Platnost smlouvy od 27. 11. 2014 do 31. 12. 
2015.  
Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče.

Projekt „Raná péče“ podpořen Nadací Leontinka  příspěvkem 125.000,- Kč. Platnost smlouvy od 7. 12. 2015 do 31. 12. 
2016.
Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče. Tyto finanční prostřed-
ky budou použity v roce 2016.

Projekt „Raná péče“ podpořen Nadací Leontinka  příspěvkem 135.000,- Kč. Platnost smlouvy od 22. 10. 2015 do 31. 3. 
2016. 
Projekt je zaměřen na částečné krytí osobních nákladů, úhradu služeb spojených s poskytováním služeb rané péče, testova-
cí materiál Lea Hyratinen. Tyto finanční prostředky budou použity v roce 2016.

Nadace Leontinka podpořila nefinančním darem Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. třemi iPady Air 64GB Wifi Spa-
ce Gray and Black s ochrannou fólií, které nyní mohou poradci rané péče využívat při své práci v rodinách dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením.
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Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. realizovalo v tomto roce vzdělávací aktivitu v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst 
v Libereckém kraji, č. projektu CZ.1.04/1.1.00/B1.00007“. Jednalo se o pět samostatných vzdělávacích kurzů:
Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence, LLB-MR-133/2014
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6. 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 rejstříko-
vým soudem.

1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:

a) Tržby z prodeje služeb 15 627,00
b) Účastnické poplatky na semináře 3 949,23
c) Tržby za prodané zboží 45 895,00
d) Dotace MPSV 6 736 000,00
e) Dotace měst a obcí 797 500,00
f) Dotace Ústecký kraj 60 000,00
g) Dotace Královéhradecký kraj 150 000,00
i) Dotace ÚP 48 093,00
j) Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 350 000,00
k) Zúčtování fondů 46 254,00
l) Úroky na účtech 1 591,64
m) Zaokrouhlení 8,00
n) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.) 116 881,15

Celkem 8 664 955,02

2. Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni

 Stav k 1. 1. 2015 Změna Konečný stav k 31. 12. 2015
911 001 Fond 590 343,54                 + 116 506,77                     706 850,31
911 302 SKUPINA ČEZ 100 000 -100 000 0
911 385 Fond Nadace Leontinka 150 000 -150 000 0
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3. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče od jednotlivých měst

Statutární město Liberec 387 000,- Město Varnsdorf 20 000,-
Statutární město Liberec - Fond zdraví 40 000,- Město Velké Hamry 3 000,-
Statutární město Liberec - Fond prevence 23 000,- Město Vysoké Veselí 7 000,-
Statutární město Děčín 20 000,- Město Zákupy 3 000,-
Statutární město Jablonec nad Nisou 103 000,- Město Žacléř 3 000,-
Město Broumov 5 000,- Město Železný Brod 9 000,-
Město Česká Lípa 114 000,- Obec Brniště 3 000,-
Město Dvůr Králové 6 000,- Obec Kunratice u Cvikova 5 000,-
Město Hořice 3 000,- Obec Levinská Olešnice 500,-
Město Hrádek nad Nisou 5 000,- Obec Libřice 3 000,- 
Město Jičín 40 000,- Obec Mníšek 3 000,-
Město Jilemnice 5 000,- Obec Noviny pod Ralskem 2 000,-
Město Stráž pod Ralskem 5 000,- Obec Petrovice 5 000,-
Město Tanvald 20 000,- Obec Skuhrov 4 000,-
Město Trutnov 5 000,- Obec Sloup v Čechách 4 000,-
Město Turnov 5 000,-

4. Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a o jejich struktuře v Kč

DDNM 117. 176,00
Samost. movité věci 1 857 985,63
DDHM 2 662 223,18
Oprávky k DDNM -117 176,00
Oprávky k sam. mov. věcem -1 426 471,63
Oprávky k DDHM -2 662 223,18
Pokladna 59 507,00
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Bankovní účet 1 070 137,91
Odběratelé 10 380,00
Ostatní pohledávky -233,58
Poskytnuté zálohy 73 341,44
Dodavatelé 30 246,86
Ostatní přímé daně 1 500,00
Náklady příštích období 41 154,74
Výnosy příštích období 381 500,00
Dohadné účty pasivní 72 037,44

                                                      
5. Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro pl-
nění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb. Celkové náklady dosáhly částky  8 627 743,54 Kč.
Z toho:

Spotřeba materiálu                                     889 389,88
Spotřeba energie                                         149 400,44
Opravy a udržování                                     221 353,86
Cestovné                                                         69 562,00
Náklady na reprezentaci                              4 781,00
Ostatní služby                                              884 072,35
Mzdové náklady                                       4 708 575,00
Zákonné soc. pojištění                             1 482 857,00
Úrazové pojištění 16 828,00

Ostatní daně a poplatky                                    4 420,00
Jiné ostatní náklady                                    122 718,01
Odpisy majetku                                              72 786,00
Poskytnuté členské příspěvky                        1 000,00
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Náklady na mzdu ředitele …………………………..  12 000,- Kč  
Odměny členů správní rady…………………………  0,- Kč
Odměny členů dozorčí rady………………………...  0,- Kč

V roce 2015 organizace nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
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.  
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

6. Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady o změně osoby ředitele, k nimž do-
šlo v průběhu účetního období

V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.



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

7. Z DOPISŮ RODIČŮ

Když mi bylo v poradně pro nedonošené děti při výstupní kontrole v roce věku syna doporučeno, abych zkontaktovala ranou 
péči, zpočátku jsem nechápala proč, když syn tehdy na tom nebyl vývojově až tak zle. Byl sice maličký a měl  řadu potíží, ale 
spíše fyziologického rázu. Vzhledem k tomu, že jsem neměla jasnou představu, k čemu by nám služba střediska byla, něja-
kou dobu jsem s tím ještě otálela. Dříve jsem se s touto službou nesetkala, proto jsem netušila, co je její náplní a jen jsem 
si říkala, že se to týká zdravotně postižených dětí a já přeci nemám dítě postižené a o to více mi nebylo jasné, jaký důvod k 
tomu paní doktorku vedl. Tehdy nikdo nevěděl, jak na tom syn bude v budoucnu, což samozřejmě nikdo neví ani dnes. Co já 
už ale dnes vím je, jak služba rané péče funguje a pro nás byla ohromným přínosem a já děkuji, že něco takového vůbec je a 
my měli to štěstí s ní spolupracovat.
Dnes už tedy chápu, proč nás k tomu tehdy lékařka v nemocnici vyzvala a jsem za to nesmírně ráda, protože se spoustou věcí 
bych si sama nevěděla rady. Od naší skvělé poradkyně jsem dostala spoustu rad od toho, o co a kde můžu pro syna žádat, 
přes všemožné rady, názory  a tipy ohledně synova vývoje, různá doporučení při shánění dofinancování kompenzačních po-
můcek, až po pomoc při výběru a zařazení do vzdělávacího zařízení. Měli jsme sice výbornou dětskou lékařku, ale zpětně si 
uvědomuji, že ona by nám řadu věcí z toho, na které mají postižené děti nárok, pravděpodobně sama nenabídla nebo mož-
ná mnohem později, až by bylo skutečně jasné, že jde o dítě s hendikepem. O vše jsem si tak musela říci. Hračky, knížky  a 
různé pomůcky, které nám paní poradkyně pravidelně nosila, byly pro mne vždy skvělou inspirací a řadu z nich jsem si také 
pro syna pořídila.  Co se týká „školky“, nebýt rané péče a především práce poradkyně, tak bych o té naší neměla ani ponětí 
a syn by neměl tak dobré zázemí, které je pro něj nejlepší možné. V sídle střediska jsme měli také možnost účastnit se růz-
ných aktivit, které jsme více či méně využívali. Z nich nejvíce přínosná pro nás byla muzikoterapie a setkání s paní Kejíkovou. 
Tímto děkuji za skvělou práci liberecké rané péče obecně a zvláště pak naší poradkyni, která nás provázela po celou dobu, 
kdy byl syn klientem RP a vždy byla v dobré náladě, vyslechla ochotně naše starosti, řekla svůj názor, poradila a přinesla řadů 
tipů, jak se synem pracovat. Přeji jenom samé spokojené klienty. 

Maminka Adámka

--------
S Ranou péčí Liberec spolupracujeme od roku 2014, od té doby, kdy se nám narodila dcera Hedvika. Lékaři se domnívali, že 
je Hedvička nevidomá, díky Rané péči jsme zjistili, že má zbytky zraku a vidí světýlko. Raná péče nám pomáhá odbornou kon-
zultací a zapůjčování specifických pomůcek rozvíjet zrakové i jiné Hedvičiny dovednosti. A zdá se, že dcera vidí stále víc a víc. 
Každá návštěva naší konzultantky nás dobíjí pozitivní energií. Dodává nám sílu a motivuje nás k dalšímu rozvoji. Líbí se nám, 
že nepodporuje pouze Hedvičku, ale vnímá ji v kontextu celé rodiny. Je oporou nám všem.

Maminka Hedviky, paní Klejnová
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8. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Střediska a služby raná péče v roce 2015: 

Liberecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2015 finančně podpořen Libereckým krajem z fi-
nančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Královéhradecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2015 finančně podpořen Královéhradeckým kra-
jem z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
Projekt „Vybavení ambulantního pracoviště pro programy rané péče“ byl finančně podpořen 
Královéhradeckým krajem. 

Ústecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2015 finančně podpořen Ústeckým krajem.
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2015 podpořen Ústeckým krajem z finančních pro-
středků Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Města a obce: 
Statutární město Děčín
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec - Fond zdraví
Statutární město Liberec - Fond prevence
Město Broumov
Město Česká Lípa
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice
Město Hrádek nad Nisou
Město Jičín
Město Jilemnice

Město Stráž pod Ralskem
Město Tanvald 
Město Trutnov
Město Turnov
Město Varnsdorf
Město Velké Hamry
Město Vysoké Veselí
Město Zákupy
Město Žacléř
Město Železný Brod
Obec Brniště
Obec Kunratice u Cvikova

Obec Levinská Olešnice 
Obec Mníšek
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Petrovice
Obec Skuhrov
Obec Sloup v Čechách

Děkujeme statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, které nám věnovalo 
výtěžek z 20. Plesu statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 25 000,- Kč. 
Tato částka byla použita jako příspěvek na nákup automobilu, který slouží pro výkon terénní služby.
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Nadace:
Nadace Leontinka
Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným posti-
žením“ a projekt „Svítání“ byly realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška.

Firmy a organizace:
Alza.cz a.s.
Časopis Pastelka
ČEZ, a.s.
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek 
Jan Kostolník
Jizerské pekárny, s.r.o.
KOMPAKT, spol. s.r.o.
MOCCA, spol. s r. o.
Pivovar Svijany a. s.
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Škofin, a.s.  – bezplatné zapůjčení automobilu zn. Škoda Fabia

Individuální dárci:
Karel Valášek
Marie Picková
Rodiče Barunky Šámalové

Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
MUDr. Zemánkové, Ph.D.  neonatolog
MUDr. Dostálkovi, Ph.D.  oftalmolog
PaedDr. Jancíkové klinický logoped
MUDr. Kadlecové   oftalmolog
MUDr. Konvičkové  oftalmolog
MUDr. Kuchařovi   neurolog
MUDr. Macháčkové  oftalmolog
MUDr. Popperovi   rehabilitační lékař
MUDr. Štefáčkové  neurolog
MUDr. Zalabové   oftalmolog
MUDr. Zobanové   oftalmolog
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Mgr. Kloučkovi   fyzioterapeut
Mgr. Kubíkové
Mgr. Štěrbové  ortoptista
Mgr. Volfové   ortoptista
Mgr. Votrubové   klinický psycholog
Barboře Kubátové
Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Jakubu Čermákovi
Květoslavě Kosové
Kristýně Pánkové a její rodině
Lukáši Urbanovi
Marku Sýkorovi
Rodině Evičky Jedličkové
Zdence Čurdové

... všem dalším spolupracujícím odborníkům, sponzorům, dárcům a příznivcům.
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9. ZPRÁVA AUDITORA

Kompletní auditovaná účetní závěrka společnosti je dostupná na webových stránkách: http://www.centrumlira.cz/?D=48






