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1. ÚVOD

Vážení přátelé,
 
předkládáme Vám Výroční zprávu Centra LIRA, z.ú. za rok 2016.
 
V tomto roce jsme začali poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra do deseti 
let v Libereckém kraji. Přes všechny problémy, jsme dokázali zajistit rozsah a kvalitu bez negativního dopadu na poskytování 
služby rodinám. Děkuji celému týmu Centra LIRA, který profesionálně zvládl stále se zvyšující zájem o službu.
 
Děkuji rodičům, kteří s námi spolupracují. Naše služby jsou určeny rodinám a jejich dětem, ve kterých potřebují podporu, in-
formace, pomoc v situacích spojených s péčí a výchovou dítěte s postižením nebo ohrožením vývoje. Bez velmi dobré spolu-
práce s rodinami, bez vzájemného respektu, úcty a pokory odborného týmu v přístupu k rodinám, k jejich individualitě, prá-
vům a potřebám, bychom nemohli naše poslání plnit.
 
Upřímně chci poděkovat za dlouhodobou a velmi významnou podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu – sbírka Světluš-
ka a Nadaci Leontika. Díky této trvalé spolupráci může naše organizace udržet a zvyšovat kvalitu programu rozvoje zrakové-
ho vnímání, terénní a ambulantní služby pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny ve třech krajích (Liberecký, Králo-
véhradecký a Ústecký).
 
Velmi bych chtěla poděkovat celému týmu rané péče a sociálně aktivizačních služeb za nasazení, vysokou odbornost, snahu, 
trpělivost, pochopení, překonávání překážek a hledání řešení v nelehkých situacích. Díky týmové spolupráci můžeme napl-
ňovat poslání naší organizace.
 
Děkuji všem přátelům, příznivcům, externím spolupracovníkům, kolegům z návazných organizací a donátorům za podporu 
činnosti Centra LIRA.
 
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

Preventivní sociální služba raná péče 

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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Preventivní sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra 

Cíle

Obecným cílem SAS pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné vývojové poruchy (PAS) na vývoj dítěte a život 
všech členů jeho rodiny.

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 závaž-

nou vývojovou poruchou dítěte.

Působnost a cílová skupina:

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je poskytována rodinám s dětmi do 10 
let věku v Libereckém kraji. Cílovou skupinou jsou:
• rodiny dětí s poruchou autistického spektra nebo podezřením na PAS
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3. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2016

Centrum LIRA v roce 2016 poskytovalo služby rané péče 292 rodinám dětí s postižením nebo ohrožením zdravého vývoje (Li-
berecký kraj  202 rodin, Královéhradecký kraj 65 rodin, Ústecký kraj 29 rodin). Bylo přijato 90 nových rodin. Poskytování služ-
by raná péče bylo ukončeno u 66 rodin.
Od 1.1.2016 Centrum zajišťovalo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve věku do 
10 let. Služba byla poskytována 61 rodinám. Z kapacitních důvodů nemohlo být v roce 2016 přijato 20 oprávněných žada-
telů.
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 do-
plněny o ambulantní programy. Ty probíhají na pracovištích v Liberci, Matoušova 453 a na pracovišti v Hradci Králové, Tř. Ed-
varda Beneše 1549, Poliklinika III. 
V Hradci Králové se pravidelně konají ambulantní programy muzikoterapie, chirofonetiky, zrakové stimulace, zrakového tré-
ninku, nácviky pracovního chování, sociálních dovedností, hry a komunikace. Plánujeme otevřít  herní skupinový program 
pro děti s těžkým postižením zraku. Pro klientské rodiny zde zajišťujeme i další individuální konzultace s odborníky na pod-
poru vývoje dítěte (např. konzultace s Bobath terapeutkou, bazální stimulaci, atd), probíhají zde vstupní jednání s žadateli  
o službu, diagnostika a hodnocení služby za účasti rodiny a týmu.
V Liberci pokračují programy zrakové stimulace, zrakového tréninku, muzikoterapie, bazální stimulace, screening poruch au-
tistického spektra, vstupní jednání s rodinami, diagnostika a hodnocení služby. Stejně jako v Hradci Králové jsou rodinám na-
bízeny 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.
Svoji činnost zahájila od 1.1.2016 nová registrovaná sociální služba – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poru-
chou autistického spektra. Jedná se o rodiny s dětmi raného věku a mladšího školního věku. 
Centrum LIRA prostřednictvím pracovníků v přímé péči - terapeutů, konzultantů a lektorů zajišťovalo programy pro děti, za-
měřené na osvojení návyků, dovedností a schopností umožňujících lepší sociální integraci dítěte s PAS, na odstranění problé-
mového chování, rozvoj komunikace, představivosti, hry a dalších dovedností dle věku a individuality dítěte.
Dalším okruhem poskytovaných programů byly programy pro rodiče, zaměřené na psychoterapeutickou podporu rodičů  
a zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti výchovy dítěte s PAS. 
Rodiny s dětmi, u kterých bylo vysloveno podezření na PAS, ale nedošlo ještě k diagnostice, měly možnost využít screenin-
gového zhodnocení symptomatiky PAS pomocí škály CARS a DACH.
Třetím okruhem  programů této sociální služby byly programy pro celé rodiny, které se zaměřují na podporu rodiny jako sys-
tému, podporu a zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy rodiny, setkávání rodin, zajištění kontaktu se společenským 
prostředím a další. 
Zástupci Centra LIRA se aktivně účastnili komunitního plánování v jednotlivých městech v oblasti působnosti organizace a 
informovali veřejnost, lékaře a další spolupracující instituce o službě raná péče. Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro 
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rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra se účastnila činnosti Pracovní skupiny pro řešení problematiky života osob  
s PAS v Libereckém kraji.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA RANÁ PÉČE

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRO RODINY BEZPLATNĚ

Terénní služby
Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Jedná 
se o pravidelné konzultace v domácím prostředí rodiny, případně 
v předškolním zařízení či zdravotnickém zařízení. Poradkyně rané 
péče a další odborníci  navštěvují  rodiny v jejich přirozeném pro-
středí. Podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzul-
tace rodičům a provázejí je při výchově jejich dětí. Obsah jednotli-
vých setkání vychází z cílů stanovených v individuálním plánu služ-
by a z aktuálních potřeb rodiny. 
Součástí konzultací je také poradenství a pomoc s vyhledáváním  
a zařazením dítěte do předškolního a školního zařízení, doprováze-
ní a podpora rodiny při jednání s úřady, lékaři 
a dalšími institucemi a základní sociální poradenství.
Rodinám jsou po instruktáži zapůjčovány stimulační pomůcky  
a hračky pro práci s dítětem s postižením. Klienti mají možnost vy-
užívat odborné knihovny Centra.
Poradce mezi konzultacemi v domácím prostředí dítěte poskytuje 
rodině písemné a telefonické konzultace, sděluje informace a zasí-
lá dohodnuté materiály.

Ambulantní služby
Ambulantní služby probíhají na pracovištích Centra v Liberci  
a Hradci Králové, výjimečně i v jiných pronajatých prostorách.  
V roce 2016 byly zajišťovány pro klienty rané péče tyto služby:
• Vstupní jednání s žadatelem o službu (rodina s dítětem s po-

stižením), kterého se kromě rodiny s dítětem  účastní odborný  
tým Centra.  Součástí jednání  je dle potřeby diagnostika dosa-
ženého stupně psychomotorického  vývoje dítěte, posouzení 
zrakových funkcí dítěte, posouzení rozvoje motoriky, screening 

Terénní služby

Terénní služby
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symptomatiky poruch autistického spektra pomocí škály CARS. Výstupy z jednání a diagnostiky jsou  podkladem pro in-
dividuální plánování průběhu služby.

• Kontrolní a výstupní posouzení zrakových funkcí dítěte, stimulace zraku, zrakový trénink. 
• Hodnocení služby a individuálního plánu podpory s klientský-

mi 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 po-

ruchou autistického spektra (PAS).
• Konzultace zaměřené na bazální stimulaci.
• Chirofonetika.
• Konzultace k odstranění poruchy příjmu potravy a pro podpo-

ru komunikace.
• Semináře pro rodiče a kluby rodičů. 
• Setkávání  rodin.

Program rozvoje zrakového vnímání
Centrum LIRA již dlouhodobě realizuje program rozvoje zrakové-
ho vnímání. Tento program probíhá terénní a ambulantní formou  
a využívá metodu zrakové terapie, konkrétně stimulaci zraku (pa-
sivní forma rozvoje zrakového vnímání) a zrakový trénink (aktivní 
nácvik využívání zraku). Nedílnou součástí programu je Posouze-
ní zrakových funkcí, na jehož základě je stanovený individuální plán 
stimulace zraku. Cílem programu je dosažení maximálního mož-
ného rozvoje zrakových funkcí dítěte. Stanovený plán je realizo-
ván poradkyněmi v rodinném prostředí dítěte ve spolupráci s rodiči 
nebo instruktorem stimulace zraku v rámci ambulantního progra-
mu ve speciálně upravených prostorách v Liberci a Hradci Králové. 

Muzikoterapie
Muzikoterapii nabízí Centrum LIRA v Liberci již od roku 2012. Pro-
střednictvím hudby, zvuků, hlasového projevu a hudebních nástro-
jů směřuji jako muzikoterapeutka k předem zaznamenaným cílům. 
Ty jsou vždy spíše orientační, neboť je třeba brát v úvahu aktuální 
situaci, zaměřenost pozornosti dítěte apod. Cíle se tvoří ve spolu-
práci s rodičem dítěte a hlavně s dítětem samotným. K těmto cílům 

Program rozvoje zrakového vnímání

Muzikoterapie
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jsem směřovala a v tří měsíčních intervalech jsme je společně s dítětem a rodičem vyhodnocovali, a stanovovali si nové pro 
další období. V roce 2016 navštěvovali zájemci z řad klientských rodin Centra muzikoterapii skupinovou nebo individuální. 
Děti na muzikoterapii doprovázeli rodiče. V rámci muzikoterapie bylo možné pracovat též s alternativními komunikačními 
prostředky (konkrétně piktogramový systém), s jejichž pomocí byla možná lepší domluva s dítětem, například ve sledu jed-
notlivých činností v rámci muzikoterapeutické lekce.
Na pracovišti v Liberci působila jako muzikoterapeutka Bc. Zuzana Maličká a v Hradci Králové Mgr. Klára Zdechovská. Muzi-
koterapie bude nabízena klientům i v roce 2017.

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 rodičů, jejich pozorovací schopnosti, tý-
kající se posunů a změn u dítěte v průběhu spolupráce. Děti, které ambulantní program navštěvovaly, ještě nepoužívají mlu-
venou řeč k dorozumívání.  A není ani možno zaručit, zda se jim to někdy zcela podaří. Chirofonetika však pomáhá v mnoha 
jiných směrech jejich rozvoje a pokroky jsou viditelné – začínají 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 vyslovováním hlásek či zpíváním jednodu-
chých melodií je pro dítě i maminku příjemné a povzbuzující. 

Nácviky sociálních dovedností v Hradci Králové
Od 1. listopadu 2016 v ambulantních prostorech nově probíhají in-
dividuální nácviky pracovního chování u dětí s poruchou autistic-
kého spektra. Nácviky probíhají každé úterý v měsíci, na které pra-
videlně docházejí tři chlapci a nepravidelně jedna dívka s porucha-
mi autistického spektra. Program trvá 60 minut a probíhá obdob-
ně jako v Liberecké SAS, kdy je dítě seznámeno se strukturou lek-
ce pomocí vizualizovaného režimu, je vedeno a motivováno k in-
terakcím, řízeným činnostem a hře. Všem dětem jsou také vedeny 
zážitkové deníky za účelem posílení sebepojetí a konkrétních do-
vedností.
Hlavním cílem individuálních nácviků je rozvoj komunikace, hry  
a imitace, nácvik sociálních dovedností, nácvik spolupráce s dru-
hou osobou, navazování interakce apod.

Nácviky sociálních dovedností
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO 
SPEKTRA (DÁLE S PAS)

Centrum LIRA, z. ú. zahájilo 1. ledna 2016 poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS. Důvodem byla 
stále vzrůstající potřeba komplexní a intenzivní podpory rodin, které vychovávají dítě s touto závažnou vývojovou poruchou. 
Výchova dítěte s autismem je velmi obtížná a má obvykle dopad na život celé rodiny.
V průběhu prvních měsíců roku probíhala jednání se zájemci o novou službu, od konce ledna byly postupně zahajovány jed-
notlivé programy. 
Poskytovány byly programy pro děti, zaměřené na osvojení návyků, dovedností a schopností umožňujících lepší sociální in-
tegraci dítěte s PAS, na odstranění problémového chování, rozvoj komunikace, představivosti, hry a dalších dovedností dle 
věku a individuality dítěte.
V rámci programů pro děti probíhaly lekce Individuálních nácviků pracovního chování, kterých se kromě dětí a rodičů účast-
nilo také několik asistentů pedagoga z mateřských škol. Byla jim předána doporučení pro práci s dítětem v Mš. Na individu-
ální nácviky navazovaly tzv. Individuální nácviky ve skupině, v nichž se děti učí pracovat a soustředit se v rušivém prostředí. 
Hlavními cíli programu Skupinové nácviky sociálních dovedností jsou rozvíjení interakcí mezi dětmi, další rozvoj funkční ko-
munikace a osvojování sociálně komunikačních dovedností. Zájem byl také o Sourozenecké skupiny, které si kladou za cíl roz-
voj komunikace, interakce a hry mezi dítětem s PAS a jeho zdravým sourozencem, příp. sourozenci. 
V době letních prázdnin se uskutečnily dva pětidenní turnusy terapeuticky zaměřených Herních skupin s pestrým prázdni-
novým programem. 
Děti se v průběhu roku účastnily také lekcí Muzikoterapie, kroužku sportovních aktivit, Výtvarných dílniček a spolu s rodiči 
lekcí Bazální stimulace.

Dalším okruhem poskytovaných programů byly programy pro rodiče, zaměřené na psychoterapeutickou podporu rodičů  
a zvyšování rodičovských kompetencí v oblasti výchovy dítěte s PAS. Rodiče měli možnost docházet na Individuální i skupi-
novou psychoterapii či se účastnit Rodičovské skupiny zaměřené na sdílení vedené psychoterapeutem. S velkým zájmem ze 
strany rodičů se setkala Beseda s dospělým mužem s poruchou autistického spektra. Rodiny, které se nově setkaly s diagno-
zou PAS u svého dítěte, využily možnosti Konzultace zaměřené na problematiku PAS s odbornými pracovníky Centra. 

Třetím okruhem poskytovaných programů byly programy pro celé rodiny, které se zaměřují na podporu rodiny jako systému, 
podporu a zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy rodiny, setkávání rodin, zajištění kontaktu se společenským prostře-
dím a další.  S velmi příznivým ohlasem se setkaly odpolední Setkání rodin v kavárně. Rodiny využily možnosti Jednorázových 
konzultací v rodině, v Mš i Zš. Na podporu komunikace a interakce rodičů a dítěte se zaměřila metoda Videotrénink interak-
cí. Na den dětí uspořádalo Centrum LIRA Sportovní odpoledne pro rodiče a děti.
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Z plánovaných programů se tak nepodařil uskutečnit z finančních 
a kapacitních důvodů pouze pobytový kurz pro rodiny s dítětem  
s PAS. 
Službu rodinám s dětmi s PAS poskytoval tým 10 terapeutů  a dal-
ších odborných pracovníků a lektorů v přímé péči. Tito odborní pra-
covníci v průběhu roku 2016 absolvovali další vzdělávání zaměřené 
na zvyšování kvalifikace. 
Důležitou součástí poskytování služby bylo také navázání spoluprá-
ce s dobrovolníky. Pracovnice SAS oslovily studenty středních škol 
v Liberci, uspořádaly pro ně přednášky a školení. Postupně tak byla 
navázána spolupráce s 23 dobrovolníky, kteří nám v průběhu roku 
pomáhali uskutečnit programy s dětmi. 
Centrum LIRA uspořádalo v závěru roku 2016 Den otevřených dve-
ří pro zástupce odborné veřejnosti, města a kraje, prostřednictvím 
prezentací a videoukázek na něm byly představeny i Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi s PAS. 
Aktivně se podílíme na aktivitách nově vzniklé Pracovní skupiny pro 
řešení problematiky života osob s PAS v Libereckém kraji, v níž jsou 
zastoupeni zástupci odboru školství, zdravotnictví a sociálních věcí, 
zástupci SPC, sociálních služeb a externě také zástupce pediatrů  
a pedopsychiatrů v kraji.  

Kroužek sportovních aktivit
V roce 2015 začal v rámci Sociálně aktivizačních služeb probíhat 
kroužek sportovních aktivit. Smyslem programu je vytvořit mož-
nost aktivního trávení volného času dětí s PAS a zažívání radosti  
z pohybu. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopnos-
tí, zároveň děti upevňují své komunikační a sociální dovednosti, 
rozvíjí hru.  Také se učí dodržovat pravidla, spolupracovat s vrstev-
níky, respektovat pokyny dospělého. Terapeutický přístup s využi-
tím vizualizace a struktury respektuje specifika a zvláštnosti predi-
kované poruchou autistického spektra.
Kroužek probíhá pravidelně každý týden v prostorách tělocvičny Zá-
kladní školy Orlí. Děti se kroužku účastní bez přítomnosti rodičů, 
podporu jim poskytují asistenti, kteří v Centru LIRA působí jako dobrovolníci. Na den dětí proběhlo cvičení s rodiči. Během 
roku 2015 se kroužku zúčastnilo 12 dětí ve dvou skupinách. 

Kroužek sportovních aktivit

Kavárna
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Odpolední setkání v kavárně
V letošním roce se dvakrát uskutečnil nový program - odpolední se-
tkání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra v kavárně. Díky 
vstřícnosti majitelky liberecké Kavárny v zahradě jsme měli kavárnu 
vždy v odpoledních hodinách k dispozici pro naši „uzavřenu společ-
nost“ rodičů, dětí, terapeutů a dobrovolníků. O děti se v dětském 
koutku a na hřišti na zahrádce starali dobrovolníci z řad studentů  
a rodiče si tak mohli v klidu pochutnat na šálku výborné kávy a do-
mácích zákuscích, povídat si navzájem nebo společně s terapeuty, 
probrat společná témata, problémy, zkušenosti a navázat nová přá-
telství. Pro všechny to bylo velmi příjemné, starostmi nerušené od-
poledne.

Herní skupiny pro děti s poruchou autistického spektra
V letošním roce se poprvé uskutečnily dva turnusy herních skupin 
pro děti s poruchou autistického spektra. Herní skupiny probíhaly v 
termínech od 25. do 29. července a od 8. do 12. srpna a zúčastni-
lo se jich celkem 23 dětí. Tématem táborových her byli „Námořní-
ci“. Děti si společně namalovaly tematická trička, sportovaly, vyda-
ly se do Doks na výlet parníkem a do Jablonce nad Nisou na horo-
lezeckou stěnu. Celý program byl terapeuticky zaměřen, byl kladen 
důraz na posilování sociálních a komunikačních dovedností, schop-
nost spolupráce, rozvoj kladného sebepojetí a zejména na společné 
prožívání radostných zážitků. 

Dobrovolnictví
Během ledna roku 2016 jsme začali spolupracovat se středními ško-
ly v Liberci. Cílem bylo zapojení studentů do jednotlivých progra-
mů Sociálně aktivizační služby. Dlouhodobě spolupracujeme s Gym-
náziem a SOŠPg Jeronýmova, Gymnáziem F. X. Šaldy, Střední ško-
lou právní – Právní akademie, Střední zdravotnickou školou a Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou. Pro studenty máme v rámci jejich 
výuky připravenou přednášku o našem Centru a obecně je sezna-
mujeme s poruchami autistického spektra. Zájemci o dobrovolnic-
tví poté mohou přijít k nám, prohlédnout si prostory a dozvědět se více informací. Aby se studenti mohli zapojit do jednot-
livých programů, absolvují jednodenní školení.

Herní skupiny

Dobrovolníci
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Nejvíce se dobrovolníci zapojují do sportovního kroužku, herních skupin, natáčení nácviků, výtvarného kroužku, jednorázo-
vých akcí (hlídání při přednášce, letní setkání, kavárna) a do výroby pomůcek.
Během roku se zapojilo 23 studentů a celkem pro naše Centrum a rodiny odpracovali 794 hodiny.
Velice si pomoci dobrovolníků vážíme a děkujeme jim za jejich 
energii a nadšení, které věnují Centru a dětem v rámci programů.

Setkání rodin

LETNÍ SETKÁNÍ
V sobotu 27. 8. 2016 se uskutečnilo letní setkání, pravidelná akce 
pro klientské rodiny Centra Lira, která se koná v závěru léta. Všich-
ni, kdo přišli, si mohli užít bohatý program. Bylo připraveno mnoho 
aktivit převážně pro děti. Celým letošním letním setkáním nás pro-
vázely pohádkové postavy a vše se neslo v duchu pohádkové téma-
tiky. Rodiny měly možnost přijít  v maskách pohádkových postavi-
ček nebo přímo na místě si nechat pohádkovou masku namalovat 
na obličej. V průběhu odpoledne byla přehlídka masek a všichni zú-
častnění byli odměněni malou pozorností. Potom mohl začít pravý 
pohádkový rej.
Opět jako minulý rok měly děti možnost vyřádit se na skákacím hra-
du a zajezdit si s autíčky na dálkové ovládání.
Důležitou součástí programu byly soutěže, za které děti sbíraly ra-
zítka a po splnění úkolů si mohly vybrat odměnu.  
Každoročně je velmi oblíbená aktivita, která se nazývá cukrárna. Při 
ní si mohou děti nazdobit zákusek podle vlastních představ a ten 
posléze sníst. Pro některé děti to byla tak oblíbená činnost, že ji ab-
solvovaly několikrát. 
Ve výtvarné dílně děti kreslily kytičky, kterými krásně ozdobili vílí 
domeček.
Protože bylo velmi teplé počasí, děti uvítaly, že se mohou osvěžit  
v nafukovacích bazéncích.
V závěru letního setkání si všichni mohli opéct na ohni špekáček  
a zazpívat si společně písničky.  
Po celou dobu nám přálo krásné počasí a všichni kdo přišli, byli moc 
spokojeni.

Letní setkání



13Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

Další činnosti Centra

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Hradec Králové 
Také v tomto roce pokračovala spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a s Univerzitou Hradec Králové. Studentům Ka-
tedry sociálních studii a speciální pedagogiky TUL a Katedry speciální pedagogiky a logopedie UHK, ale i zájemcům z řad stu-
dentů jiných kateder s pedagogickým, sociálním či psychologickým zaměřením, Centrum LIRA umožnilo vykonávat dlouho-
dobou praxi v rámci studia. V rámci praxe se studenti seznamují se službou raná péče a s jednotlivými programy, které Cen-
trum nabízí. Studenti se podílejí na chodu ambulantního programu rozvoje zrakového vnímání v prostorách Centra 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 Centrum LIRA navázalo spolupráci s Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Li-
berci. Předmětem této stále trvající spolupráce je mimo jiné možnost realizace praxí studentů na pracovišti Centra LIRA.
Jedna z poradkyň rané péče se také v listopadu 2016 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 poskyto-
vané Centrem a seznámila účastníky se specifickými metodami podpory vývoje dětí s různými typy postižení. Závěrem po-
radkyně představila nově vznikající službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Kon-
ference se účastnilo cca 100 návštěvníků.

Prezentační a informační akce, kterých se Středisko aktivně účastnilo v roce 2016 

11.2. – 30.3. Týden pro neziskový sektor, výstava poskytovatelů služeb v Krajské vědecké knihovně
20.2. Prezentace služeb v Libereckém deníku
26.2. Slavnostní převzetí šeku na 11. Benefičním plesu hejtmana Libereckého kraje
23.5. Aktivní účast na Dni sociálních služeb v České Lípě
29.5. Televizní reportáž ohledně financování služeb ve zpravodajství TV Nova
1.6. Prezentace služeb v rozhovoru pro Český rozhlas Sever

24.6. Aktivní účast na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové: „Poznejme se navzájem“
12.8. Informační reportáž ve zprávách TV RTM+

22. – 24.9. Účast a aktivní výstup na XXIV. Výročním sjezdu České oftalmologické společnosti 
30.9. Aktivní účast na Dni zdraví v Děčíně
4.10. V rámci týdne sociálních služeb: Den otevřených dveří v Liberci
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6.10. V rámci týdne sociálních služeb: Den otevřených dveří v Hradci Králové
21. – 22.10. Aktivní účast na konferenci V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii v Litomyšli

15.11. Účast na konferenci o Dětské mozkové obrně
22.12. Prezentace služeb Centra v rozhovoru pro Český rozhlas

Centrum LIRA pro svou prezentaci využívá také webové stránky www.centrumlira.cz a profil na Facebooku.

Plány pro příští rok 
Centrum LIRA pro následující rok 2017 bude dále poskytovat preventivní sociální službu raná péče a sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Na základě poptávky rodičů na pobytové kurzy bychom v budoucím roce 
rádi zajistili finanční prostředky a nabídli rodičům dva pobytové kurzy. Jednalo by se o kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým 
nebo kombinovaným postižením a druhý kurz by byl určen rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. Dále budou 
probíhat kluby rodičů, semináře pro rodiče, přednášky, sekávání rodin apod. Centrum LIRA se bude účastnit prezentačních 
akcí pro veřejnost, budeme pokračovat v aktivní účasti na komunitním plánování v místech působnosti. Vzhledem k úspěš-
nosti herních skupin pro děti s PAS budou tyto skupiny uskutečněny také v roce 2017.
Z hlediska financování služby bychom se chtěli zaměřit na získávání finančních prostředků od firemních dárců. Raná péče je 
služba z větší části terénní a důležitou složkou je spolehlivý vozový park. Budeme se snažit osobní vozy obnovit a doplnit. Na 
základě této potřeby budeme žádat o podporu z evropských fondů, konkrétně Program 013 310, Rozvoj a obnova materiál-
ně technické základny sociálních služeb  2016-2020.
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Přehled služeb Raná péče poskytnutých rodinám dětí se zdravotním postižením v roce 2016

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2016 292
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2016 90
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2016 66

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 95
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 114
• z toho přijatých 90
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1781
• z toho konzultace v rodině 1682
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 138
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 99
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 27
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 29
• CARS v rodině 8
• posouzení pohybového vývoje 26
Počet telefonických konzultací 438
Počet písemných kontaktů a konzultací 980
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 60
• z toho přijatých 55
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte 36
Stimulace zraku a zrakový trénink 155
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Muzikoterapie – skupinová a individuální a muzikohrátky ( počet lekcí) 58
Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí) 54
Diagnostika  ( probíhající v prostorách Střediska)
• posouzení zrakových funkcí 85
• screening poruch autistického spektra 18
• posouzení pohybového vývoje 55
Psychoterapeutická individuální a skupinová podpora rodičů – počet sezení 58

Další akce pro klienty rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra

Termín konání

Konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 29.4.
18.11.

Ambulantní konzultace zaměřené na bazální stimulaci u dětí 19.5., 16.6., 23.6., 10.11.
Setkání rodin – Letní setkání 27.8.
Kluby rodičů
Muzikoterapie pro děti s poruchou autistického spektra 25.1.
Velikonoční tvořivé setkání 21.3. a 22.3. 
Skupina maminek 5.4.
Nový školský zákon 18.4.
Setkání rodičů dětí s PAS nad šálkem dobré kávy 21.4., 17.10.
Rodičovská skupina 3.5., 6.9., 11.10., 1.11., 6.12.
Aspergerův život aneb Aspergerův syndrom od A po Ž 7.6.
Mužská skupina 16.6.
Adventní klub rodičů v Liberci 12.12.
Adventní klub rodičů v Hradci Králové 15.12.
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Přehled služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra poskytnutých rodinám dětí 
s PAS v roce 2016

1. Přehled o klientech

Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2016 61
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2016 6

2. Přehled poskytnutých služeb

Programy související s průběhem služby Počet
Vstupní jednání se zájemcem o službu, stanovení IP 64
Sestavení, hodnocení IP 63
Počet telefonických konzultací 153
Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací 89
Programy zaměřené na přímou práci s dětmi Počet
Individuální nácviky pracovního chování  (počet lekcí) 237
Individuální nácviky ve skupině  (počet lekcí) 28
Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí) Počet
• Dvojice, čtveřice 217
• Sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci 39
Herní skupiny – pětidenní herní skupiny (počet zúčastněných dětí) 23
Muzikoterapie individuální a skupinová (počet lekcí) 147
Bazální stimulace (počet lekcí) 22
Kroužek sportovních aktivit (počet lekcí) 29
Programy pro rodiče Počet
Psychoterapie
• individuální 87
• skupinová 11
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Programy pro celé rodiny Počet
Jednorázová konzultace v rodině
Videotrénink interakcí (počet setkání s rodinou) 14
Odpolední rodinná skupina (počet zúčastněných rodin) 16
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4. ORGÁNY CENTRA LIRA A TÝM CENTRA

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

Revizor:   - Ing. Jana Pokorná

Ředitelka společnosti: - PaedDr. Alexandra Bečvářová

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

Tým střediska:
Vedoucí organizace 
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Koordinátorka sociálních služeb
Mgr. Lucie Holá

Administrativní pracovnice
Kateřina Jírová
DiS. Eva Poláková

Vedoucí sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi s poruchou autistic-
kého spektra
Bc. Kateřina Čechlovská

Pracovníci v přímé péči

Sociální pracovnice (poradkyně rané péče a terapeuti) Ostatní odborní spolupracovníci
Mgr. Gabriela Čavojská
Mgr. Hana Piklová
Mgr. Jolana Jandíková
Mgr. Kateřina Kosová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Mária Hornáčková
Mgr. Michala Bulířová
Mgr. Olga Hruboňová
Mgr. Jitka Korbelářová

Mgr. Hana Prokurátová
Bc. Jana Doležalová
Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Kristýna Charvátová
Bc. Kateřina Melenová
Bc. Klára Týfová
Bc. Klára Wagnerová

MUDr. Jiří Ježek
Mgr. Anna Kejíková
Mgr. Eva Mílková
Mgr. Monika Bečvářová
Mgr. Přemysl Mikoláš
Mgr. Klára Zdechovská
Mgr. Marta Fiedlerová Hajdinová
Mgr. Romana Straussová
Bc. Andrea Tvrdá
Bc. Zuzana Maličká



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

Raná péče počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)
Přímá péče –  Pracovní smlouvy - sociální pracovníci ( porad-
ci rané péče, instruktoři stimulace zraku)

17 12,25

Přímá péče – dohody o pracovní činnosti – další odborní 
pracovníci přímo poskytující sociální služby

8 425

Ostatní pracovníci – pracovní smlouva 4 1,65

Ostatní pracovníci – dohody o provedení práce 5 394

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou 
autistického spektra

počet osob přepočteno na úvazky počet hodin (DPP)

Přímá péče –  Pracovní smlouvy - sociální pracovníci ( tera-
peuti, konzultanti)

11 3,15

Přímá péče –  Pracovní smlouvy – manželští a rodinní porad-
ci a další odborní pracovníci

2 0,05

Přímá péče – dohody o pracovní činnosti – další odborní 
pracovníci, manželští a rodinní poradci přímo poskytující so-
ciální služby

6 348

Ostatní pracovníci – pracovní smlouva 2 0,4

Ostatní pracovníci – dohody o provedení práce 5 173

Vzdělávání pracovníků
Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Centra v roce 2016
• Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese
• Dítě s PAS ve třídě
• Inkluzivní vzdělávání – od integrace k inkluzi
• Úvod do Feldenkraisovy metody
• Synergická reflexní terapie – zaměřená na speciální pedagogiku a logopedii
• Básničky a písničky pro děti s poruchou autistického spektra
• Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD
• Výtvarné postupy pro děti s poruchou autistického spektra
• XXIV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
• Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí
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• Cvičební jednotka pro děti s poruchou autistického spektra
• Centrum terapii behawioralnej
• Základní kurz Bazální stimulace 
• V. trendy v dětské oftalmologii a strabologii
• Communication and Handicap III.
• Konference – klient se speciálními potřebami, klient s DMO

Instruktorky stimulace zraku
Naše instruktorky stimulace zraku se pravidelně účastní Setkání instruktorů 3x do roka ve spolupráci s RP EDA a Ranou péčí 
KUK (z Plzně). Cílem setkání je předávání informací a zkušeností, řešení kazuistických témat a možnost společného vzdělá-
vání v oblasti podpory rozvoje zrakového vnímání. Setkání probíhají pod vedením metodičky pro rozvoj zrakové- ho vnímá-
ní PaedDr. Markéty Skalické.

Dále se instruktorky účastní sjezdů očních lékařů – v loňském roce to byl XXIV. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti 
ČLS JP v Olomouci a V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii v Litomyšli, kde Bc. K. Týfová přednesla přednášku na téma 
Zraková terapie v praxi rané péče, kterou si připravila spolu s Mgr. K. Kosovou. 

V průběhu celého roku pokračovalo zvyšování odborné úrovně poradců a terapeutů, které pracují s dětmi s postižením. 
Celý tým se účastnil kurzu: Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách. Dvě poradkyně rané 
péče absolvují následné kurzy Senzorické integrace a do budoucna by u nás měl vzniknout prostor pro uplatnění této meto-
dy v přímé práci s dětmi.
Dvě terapeuty se zúčastnili kurzu v Centru behaviorální terapie v polské Gliwici, zaměřeném na individuální i skupinovou 
práci s dětmi metodou ABA již v roce 2015 a na teoretický kurz navazovala praktická stáž na stejném pracovišti, které se obě 
účastnily. 
Několik terapeutů se účastnilo Psychorehabilitačního pobytu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. Na pracovišti 
probíhaly odborné kazuistické porady a kazuistické supervize s Mgr. Romanou Straussovou zaměřené na práci s dětmi s PAS.
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5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji za-
měřená na rozvoj zrakového vnímání komunikace a hry“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Svět-
luška“. Nadační příspěvek ve výši  370 000 Kč.
Jednou z nabízených služeb Centra 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 „Auto pro terénní službu rané péče“ . Nadační příspěvek ve výši 400 000Kč. 
Cílem projektu je zajistit mobilitu služby raná péče rodinám dětí se zrakovým postižením v oblasti Libereckého, Královéhra-
deckého a Ústeckého kraje. 
Terénní služby – konzultace v rodině dítěte nebo jiném místě, které si rodiče zvolí, tvoří 80- 90 % poskytovaných služeb.  Cí-
lem projektu je neomezit frekvenci terénních služeb v rodinách dětí, zajišťovat konzultace a podporu dalších odborníků v ro-
dině podle potřeb dítěte a rodiny. Tyto konzultace se uskutečňují zpravidla 1xměsíčně, v případě naléhavé situace je možné 
uskutečnit konzultace i častěji než 1xza měsíc. 
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Projekt „Svítání“ - zapůjčení vozidla Škoda Fabia Combi 1,2 Nadací Leontinka a Škofinem, a.s. 
Od roku 2009 používá Centrum LIRA, z.ú. pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným po-
stižením 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 LIRA, z.ú. pro poskytování služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením v celé oblasti působnosti vozidlo Škoda Fabia. Další vozidlo bylo pro terénní služby rané péče velmi důležité.

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 byly 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 a testo-
vací materiál Lea Hyvarinen. Tyto finanční prostředky byly použity v roce 2016.

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontin-
ka  příspěvkem 100.000,- Kč. Platnost smlouvy od 11.7.2016 do 31.3.2017. 

Nadace Preciosa
Projekt „ Vybavení ambulantních prostor pro děti s poruchou autistického spektra“

Škoda AUTO a.s. 
Projekt: „Vybavení ambulantního pracoviště rané péče pro rodiny s dětmi raného věku s postižením v Královéhradeckém 
kraji“.
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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 18 400,-
b) Účastnické poplatky na semináře 33 725,-
c) Tržby za prodané zboží 472 975,-
d) Dotace MPSV 8 897 200,-
e) Dotace měst a obcí 1 999 301,-
f) Dotace Ústecký kraj 141 000,-
g) Dotace Královéhradecký kraj 266 384,-
i) Dotace ÚP 350 000,-
j) Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 39 000,-
k) Zúčtování fondů 370 000,- 
l) Úroky na účtech 116 464,-
m) Zaokrouhlení 1 722,16
n) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.) 30,7

Celkem 12 734 439,40
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2. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS od jed-
notlivých měst 

Liberec                                                  973 400,- Český Dub                                                   5 000,-
Desná v Jizerských horách                   3 000,- Velké Hamry                                               3 000,-
Dubnice                                       5 000,- Nové Město pod Smrkem                     50 400,-
Jeřmanice                                          15 000,- Broumov                                               5 000,-
Hrádek nad Nisou                           1 5 000,- Jablonec nad Nisou                               441 000,-
Rynoltice                                                    6 000,- Trutnov                                                25 200,-
Varnsdorf                                         16 000,- Lomnice nad Popelkou                            10 000,-
Raspenava                                               5 000,- Jilemnice                                                      8 400,-
Česká Lípa                                            179 671,- Židovice                                                          4 000,-
Děčín                                                       30 000,- Všestary                                                   5 000,-
Jičín                                                             40 000,- Dubá                                                             3 000,-
Kamenický Šenov                                         3 000,- Frýdlant                                             49 230,-
Mníšek                                                     13 500,- Vratislavice                                                 10 000,-
Týniště nad Orlicí                                      5 000,- Dobruška                                                         8 000,-
Jablonné v Podještědí                        3 000,- Jenišovice                                            16 000,-
Stráž pod Ralskem                              9 500,- Přepeře                                                      5 000,-
Zásada                                                        8 000,- Železný Brod                                                5 000,-
Nový Bor                                 16 000,-

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

DDNM                                                     117 176,-
Samost.movité věci                          1 885 365,-
DDHM                                               3 270 303,-
Oprávky k DDNM                       117 176,-
Oprávky k sam. mov.věcem          1 133 535,-
Oprávky k DDHM                              3 270 303,-
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Pokladna                                                          170,-
Bankovní účet                                      2 716 579,-
Ostatní krátkodobé fin. výpom.             7 000,-
Odběratelé                                          10 380,-
Ostatní pohledávky                                  23 900,-
Poskytnuté zálohy                                 119 977,-
Dodavatelé                                           1 830,-
Zaměstnanci                                         818 312,-
Sociální a zdravotní pojištění             319 407,-
Ostatní přímé daně                               113 740,-
Nároky na dotace                                  126 584,-
Náklady příštích období                        15 930,-
Výnosy příštích období                          420 000,-
Dohadné účty pasivní                    108 097,-

                                                      
4. Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro pl-
nění doplňkových činností a na vlastní činnost zapsaného ústavu, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny čle-
nů správní rady a členů dozorčí rady
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.
Celkové náklady dosáhly částky 12 690 911,30 Kč
 
Z toho:
Spotřeba materiálu                                1 670 218,98
Spotřeba energie                           226 736,40
Opravy a udržování                                  221 368,39
Cestovné                                                         82 695,40
Náklady na reprezentaci               5 864,00
Ostatní služby                                           1 153 337,89
Mzdové náklady                           6 840 582,00
Zákonné soc.pojištění                     2 219 522,65
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Úrazové pojištění                                         20 835,20

Ostatní daně a poplatky                             4 750,00
Jiné ostatní náklady                                   127 536,39
Odpisy majetku                                          116 464,00
Poskytnuté členské příspěvky                     1 000,00

Náklady na mzdu ředitele …………………………..  12 000,- Kč  
Odměny členů správní rady…………………………  0,- Kč
Odměny členů dozorčí rady………………………...  0,- Kč

K bodu c): V roce 2016 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 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.
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7. Z DOPISŮ RODIČŮ

RANÁ PÉČE:

Raná péče byla a je pro naši rodinu zásadní základní stavební kámen v cestě znovu se začlenit do společnosti, přijmout no-
vou situaci a pokusit se znovu fungovat jako rodina, ač je to někdy hodně náročné.
1) rychlost
- Od klinické psycholožky jsme dostali první kontakt a uběhly pouhé tři dny od prvního telefonického kontaktu k první osob-
ní návštěvě paní Doležalové z Rané péče
2) podpora 
- U všech důležitých rozhodnutí, byla vždy právě Raná péče, ať už se jednalo o různá doporučení, nejnovější informace  
z okruhu lidí potýkajících se s podobnými životními zvraty
3) výběr školního zařízení
- Specializovaných škol a školek je povícero, ale díky doporučení a zpětné vazby jsme za doprovodu paní Doležalové vybrali 
dle mého i manželova názoru tu nejlepší školu pro našeho synka Pepíka
4) návody jak pochopit vlastní dítě a jak s ním pracovat
- studnice informací, doporučení i zapůjčení literatury, která se zabývá PAS
5) odkaz na možnost navštěvovat individuální nácviky u stolečku či párové nácviky sociálních dovedností
6) snaha seznámit rodiče dětí s postižením na různých společenských akcích jako je letní setkání, vánoční posezení, různé 
kreativní dílničky či setkání v kavárně.
7) zapůjčení pomůcek

Na závěr bych velmi poděkovala za pomoc naší rodině, musím také konstatovat, že mince má vždy dvě strany, a vždy musí 
být alespoň dva co chtějí, pokud se bude snažit pouze Raná péče, tak toho moc nezmůžeme, musíme si sáhnout na srdce  
a zapojit i svou maličkost aby rady a pomoc od Rané péče padla na úrodné pole.

Pavla, Jan a Pepík Okálovi

--------------------
V roce 2014 jsem se obrátila o spolupráci střediska rané péče, protože Matyáš má zrakovou vadu, měl strabizmus, nystag-
mus, díky rané péči se mu strabizmus, ztratil Matyáš nosí brýle. Jeho zraková pozornost je krátká. Jeho reakce na ukazova-
né pomůcky je cca 60 cm.
Matyášovi jsou 4 roky, ale podle výsledků psychologického vyšetření je na úrovni ročního dítěte.
Matyáš v posledních 6 měsíců udělal veliké pokroky. Matyáš má potíže s hrubou a jemnou motorikou. Co se týče sebeob-
sluhy, potřebuje pomoct. Proto jsem také požádala středisko rané péče o pomoc s jeho vhodnou motivací.  Mohu jen a jen 
chválit pracovnici, která ke mně dojíždí. Ve všem, co potřebuji poradit  s motivací Matyáše  mi vyjde vstříc. Poradí, jak moti-
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vovat Matyáše, jaké hračky jsou pro jeho vývoj vhodné. Zapůjčuje pomůcky. Dále mi poradí i v soukromích a sociálních vě-
cech. Matyáš potřebuje čas, aby si zvykl na nové věci a porozuměl jim.
Dále bych chtěla pracovat s touto pracovnicí. Díky ní se zraková funkce u Matyáše lepší. Matyáš je dítě z Downovým syndro-
mem, je velmi klidný, usměvavý, pohodový. 

Eva Půlpánová
poručnice  Matyáše Půlpána

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA:

Především Vám chceme velmi poděkovat za to, co centrum Lira pro našeho Matyáška a také pro nás dělá. Velmi si vážíme 
toho, že v „ tom „ nejsme sami a že nám pomáháte. Za uplynulý rok, když se nad tím zamyslím, jsme toho s Matyáškem zvlád-
li absolvovat docela hodně.   Myslím, že naše první „ akce „ centra Lira byly a (díkybohu) stále jsou nácviky ve dvojicích. Úžas-
ná věc, která Matyáškovi hodně pomáhá. Zlepšil se v komunikaci s druhým, dokáže si o některé věci říct (poprosit), naučil se 
čekat, zapojovat vláčky, postavit koleje, pracovat za odměnu, rozšířil se mu okruh odměn. Když jsme začínali, jeho odměny 
se týkaly jen bublifuků, hraček, polechtání. Dnes už jsme na křupkách, brambůrkách, Lipu, sušenkách!! – Velký pokrok. Tím-
to bych chtěla vyzdvihnout práci terapeutek, které Matyáška při práci na nácvicích vedou od začátku. Jsou bezvadné.  Velký 
dík!!! Dále tu byl příměstský tábor v srpnu. Výborná, krásná akce, která pomohla tomu, že Matyášek si bez problémů nosil 
baťůžek sám (velký pokrok). Namaloval si krásné tričko a také vyrobil obrázek zajíčka. Líbilo se mu tam a rád tam každý den 
jezdil. Dokonce se těšil. Měl moc rád svojí asistentku – dobrovolnici Verču. 
Setkání rodičů a dětí v kavárně. Zúčastnili jsme se obou setkání a obě byla moc fajn. Matyášek si hrál v dětském koutku  
a opravdu minimálně půl hodiny jsme o něm nevěděli. Díky asistentkám, které se o něho staraly a věnovaly se mu. On byl 
rád a užíval si to. 
Letní setkání v Jedličkově ústavu. Také moc krásné akce, které si užili nejen Matyášek s mladší sestrou Kristýnkou, ale roz-
hodně i my rodiče. 
Od října 2016 Matyášek začal navštěvovat jednou za 14 dní sportovní kroužek. Nyní chodíme až do konce března každý tý-
den. S tímto kroužkem jsem velice spokojená, protože si myslím, že alespoň jeden den v týdnu vybije Matyáškovu energii, 
která je snad nevyčerpatelná . Kdykoliv jedeme tramvají kolem stanice Rybníček vždy si vzpomene a hlásí mi: tam chodím 
cvičit a ukáže prstem směrem k tělocvičně. Proto si myslím, že tam chodí rád, nikdy to neřekne negativně, spíše naopak. 
Také já sama jsem pravidelným návštěvníkem ženské  (rodinné ) skupiny pod vedením Mgr. Bečvářové, kterou moc ráda na-
vštěvuji, protože si ráda promluvím o podobných problémech, které mají maminky v této těžké životní situaci. Velký dík, že 
tato skupina existuje!!! 
Také jsme se i s manželem, babičkou, dědou zúčastnili všech možných skupin pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše, který má 
výborné zkušenosti a výborně se poslouchá a naslouchá se mu. Také velký dík za tuto příležitost. 
Myslím, že u nás bych nic neměnila, s manželem jsme spokojení, jak vše doposavad probíhá a jsme moc rádi, že můžeme být 
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Vaší součástí, protože nevíme, kde bychom dnes s Matyáškem byli, kdyby nebylo Vás Všech – DĚKUJEME!!!

Rodina Hnykových

--------------------
Pro našeho syna byla docházka na programy SAS velkým přínosem. Docházel na Individuální nácviky pracovního chování  
a sociálního chování. První část nácviků absolvoval sám s 1 terapeutem, kde si upevňoval návyky práce u stolečku, komunika-
ci s terapeutem. V druhé části nácviků jsme přistoupili k nácvikům ve dvojici, kde si náš syn získal nového kamaráda,  ,,parťá-
ka‘‘. Na kamaráda se syn vždy velice těšil a rád s ním pracoval, i když to pro synovu senzitivitu na hluk bylo někdy obtížnější.
Během pár měsíců se syn učil, jak si hrát s kamarádem, jak vydržet počkat, požádat o něco kamaráda, upevňoval si oční kon-
takt, učil se oslovovat ostatní, uvědomit si význam sociální interakce a důležitost komunikace s ostatními. Se synem se po-
stupně pracovalo v různých hernách, s různými terapeuty. Důležitá pro nás byla i práce v rušivém prostředí.
Asi nejvýznamnějším krokem kupředu byla v naší rodině změna ve hře syna s mladší sestrou. Po nácvicích se od mladší sestry 
nechá vyzvat ke hře. Dokáží spolu najít společné téma hry. Syn si již dokáže hrát ,, Na něco‘‘.  Tudíž si již dokáže sám od sebe 
hrát na opraváře aj.  Jelikož má narušenou představivost, jsou takovéto hry pro něj obtížné, ale i přes to, Vaši pracovníci do-
kázali v synovi povzbudit sebevědomí, empatii a mnoho dalšího.
Nejpřínosnější pro nás, jako rodiče, bylo otevření pohledů na různé sociální situace, rady od terapeutů a náhled na syna  
a jeho chování z pohledu někoho jiného. Budeme se těšit na další část nácviků, kde nás již budou čekat Skupinové nácviky.
Programy splnily naše očekávání a cíle, které jsme si stanovili. Naším cílem přihlášení syna do programu byla příprava na 
vstup do 1. ročníku základní školy, nalezení nových kamarádů. Terapeuti odvedli úžasnou práci, synovi se věnovali naplno  
a snažili se vždy pochopit synovy potřeby a chování. Při závěrečných konzultacích jsme vždy probrali aktuální úspěchy, nebo 
naopak v čem se ještě zlepšit. S terapeutkami jsme si vždy výborně popovídali a společně jsme se radili.
Na závěr bychom rádi moc poděkovali Všem terapeutům a pracovníkům Vaší organizace. Vaši práci odvádíte skvěle. Díky 
Vám se spoustě rodičů, dětí i ostatním členům rodiny otevírají nové obzory, náhled na postižení jejich dětí, pohled na svět.

RODIČE 7 LETÉHO CHLAPCE S PAS



31Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

8. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Centru LIRA na služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poru-
chou autistického spektra v roce 2016:

Liberecký kraj
Provoz sociální služby raná péče  a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS byl v roce 2016 finančně podpořen 
Libereckým krajem z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.

Královéhradecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2016 finančně podpořen Královéhradeckým krajem z finančních prostředků Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. 

Ústecký kraj
Provoz sociální služby raná péče byl v roce 2016 finančně podpořen Ústeckým krajem z finančních prostředků Ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Děkujeme
Libereckému kraji za poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny  
s dětmi s PAS z rozpočtu Libereckého kraje. 

Královéhradeckému kraji za poskytnutí dotace  na podporu sociálních služeb z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Ústeckému kraji za poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb  z rozpočtu Ústeckého kraje 

Děkujeme Libereckému kraji za dar – část výtěžku 11. Benefičního plesu hejtmana
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Města a obce: 
Statutární město Děčín
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec - Fond zdraví a 
prevence 
Město Broumov
Město Česká Lípa
Město Český Dub
Město Desná
Město Dobruška 
Město Dubá
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Frýdlant 
Město Hořice
Město Hrádek nad Nisou
Město Jablonné v Podještědí 
Město Jičín
Město Jilemnice
Město Kamenický Šenov

Město Kunratice u Cvikova
Město Levínská Olešnice 
Město Lomnice nad Popelkou
Město Nové Město pod Smrkem 
Město Nový Bor
Město Raspenava
Město Sloup v Čechách
Město Stráž pod Ralskem
Město Tanvald
Město Trutnov
Město Turnov
Město Týniště nad Orlicí 
Město Varnsdorf
Město Velké Hamry
Město Vysoké Veselí
Město Zákupy
Město Žacléř
Město Železný Brod
Městský obvod Liberec – Vratislavice n.N.

Městys Zásada
Obec Brniště
Obec Dubnice 
Obec Jeníšovice
Obec Jeřmanice 
Obec Libřice 
Obec Mníšek
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Oldřichov v Hájích 
Obec Petrovice
Obec Přepeře
Obec Rynoltice 
Obec Skuhrov
Obec Všestary 
Obec Žandov 
Obec Židovice 

Nadace: 
Nadace Leontinka
Projekty „Zajištění ambulantních programů pro děti se zrakovým a kombinova-
ným postižením na pracovišti rané péče v Liberci a Hradci Králové“
„Podpora  terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich ro-
diny“
„Zvyšování kvalifikace odborného týmu rané péče Centra LIRA z.ú.“

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 
Projekty: „ Auto pro terénní službu rané péče“
„Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Králo-
véhradeckém a Ústeckém kraji zaměřená na rozvoj zrakového vnímání, komuni-
kace a hry“
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Nadace Preciosa
Projekt „ Vybavení ambulantních prostor pro děti s poruchou autistického spektra“

Škoda AUTO a.s. 
Projekt: „Vybavení ambulantního pracoviště rané péče pro rodiny s dětmi raného věku s postižením v Královéhradeckém 
kraji“

Firmy a organizace:
Alza.cz a.s.
VGD, s.r.o. 
Hohzenwald, s.r.o. 
Design 4 – projekty staveb, s.r.o. 
Cikautxo CZ s.r.o.
Císař, Češka, Smutný s.r.o. advokátní kancelář
Benne, s.r.o. 
Sport Jablonec nad Nisou s.r.o. 
Magna Exteriosrs (Bohemia) s.r.o. 
Česká pošta, s.p. 
MOCCA, spol. s r.o. 
Zámečnictví Pluhař s.r.o. 
NISA OC s.r.o. 
VW Group Services s.r.o., Škoda Auto a.s.
Časopis Pastelka
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek 
KOMPAKT, spol. s.r.o.
Pivovar Svijany a. s.
Škofin, a.s.  – bezplatné zapůjčení automobilu 
zn. Škoda Fabia

Individuální dárci:
Rodiče Barunky Šámalové
Rodina Chalupova

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



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Centrum pro podporu rodiny a dítěte



Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07, Liberec, Telefon: 485 109 564, 724 400 832, 
IČO 287 31 191, info@centrumlira.cz, www.centrumlira.cz

Centrum pro podporu rodiny a dítěte Centrum pro podporu rodiny a dítěte

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


