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1. ÚVOD

Vážení přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti organizace v roce 2017.

V tomto roce jsme pro rodiny v oblasti Libereckého, Královéhradeckého a části Ústeckého kraje vychovávající dítě s postiže-
ním nebo ohrožením vývoje v raném věku zajišťovali služby rané péče. Zároveň naše organizace v Libereckém kraji poskyto-
vala rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra sociálně aktivizační služby. 

Rok 2017 byl pro organizaci a celý tým velmi náročný. Kromě vysoké potřebnosti služby a velkého zájmu o podporu ze stra-
ny rodin jsme se snažili formou přednášek, seminářů a dalších prezentačních akcí zvýšit informovanost odborné i laické ve-
řejnosti o službách a programech rané péče. Snažili jsme se prohlubovat spolupráci s lékaři, městy a obcemi, jejichž rodinám 
služby poskytujeme.  Prohlubovat spolupráci s organizacemi, které na naše služby navazují a mohou být pro život rodin a je-
jich dětí se specifickými potřebami důležité a prospěšné.

Chtěla bych poděkovat celému týmu Centra LIRA. Přes náročnost uplynulého roku a velký počet rodin, které potřebovaly 
naše služby, jsme dokázali zajistit včasnou pomoc všem rodinám, které o naši službu požádaly a se kterými jsme se na ob-
sahu a zaměření spolupráce dohodli. Je mi velkou ctí spolupracovat s týmem s takto vysokou odbornou erudicí a osobnost-
ním nastavením.

Jménem celého týmu bych chtěla poděkovat i všem dalším spolupracovníkům, příznivcům, podporovatelům a donátorům 
Centra LIRA. 

Financování našich služeb je velmi závislé na veřejných zdrojích. Na dotacích státu, krajů, měst a obcí. Děkuji zástupcům 
těchto institucí, že nám umožnili poskytovat služby v potřebné kvalitě a rozsahu.  
Děkuji velmi Nadaci Českého rozhlasu – sbírka Světluška a Nadaci Leontinka za dlouhodobou a velmi významnou podporu 
služeb pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Velkým přínosem v roce 2017 byla podpora Nadace Avast, která umožni-
la zejména odborný rozvoj týmu.

Přeji všem svým kolegyním, celému týmu Centra LIRA, rodinám, se kterými spolupracujeme a jejichž tíživou situaci vnímáme 
a snažíme se ji zmírnit, všem přátelům, spolupracovníkům a dárcům mnoho sil, úspěchů a radosti v dalším roce.

Alexandra Bečvářová
ředitelka
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2. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2017

Centrum LIRA je stabilním poskytovatelem sociálních služeb rodinám dětí s postižením. I tento rok byl kladen důraz na rozvoj 
jednotlivých služeb a poskytovaných programů. Naší snahou je sledovat nové trendy a přístupy v rozvoji dětí se speciálními 
potřebami a nabízet je rodičům jako další možnosti péče a podpory jejich dítěte. V současné době má Centrum LIRA dvě pra-
coviště rané péče, jedno je v Liberci, kde se nachází sídlo organizace a druhé v Hradci Králové. Centrum poskytuje také soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, pracoviště se nachází v Liberci. 

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V LIBERCI

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 v Hradci Králové, Tř. Edvarda Bene-
še 1549, Poliklinika III. 

V Liberci pokračují programy zraková stimulace, zrakový trénink, bazální stimulace, screening poruch autistického spektra, 
posouzení pohybového vývoje, psychoterapie. Nově je rodinám s dětmi nabízen program Senzorická integrace. Stejně jako 
v Hradci Králové jsou rodinám nabízeny i další individuální konzultace zaměřené na podporu vývoje dítěte s postižením. Pro-
gramy zaměřené na podporu celé rodiny byly organizovány formou seminářů, klubů pro rodiče, probíhaly i setkání rodin.  
V rámci informování veřejnosti proběhla v Krajské vědecké knihovně Liberec akce s názvem „Všechno jde, i když trochu ji-
nak.“ Tato akce byla nabídnuta středním a vysokým školám, studenti si mohli prakticky vyzkoušet sebeobsluhu, chůzi s bí-
lou holí a poznali na „vlastní kůži“ svět rodin s dětmi s postižením. Dále proběhl Den otevřených dveří, Centrum LIRA navští-
vil hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta a další donátoři. 

Nadále probíhá spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci.

V roce 2017 se podařilo uskutečnit pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Deštném 
v Orlických horách. 

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V HRADCI KRÁLOVÉ

Během roku 2017 docházelo k rozšiřování našeho Centra v Hradci Králové o nové prostory pro ambulantní programy pro ro-
diny dětí s poruchou autistického spektra. V souvislosti s narůstajícím počtem klientů jsme rozšířili tým o novou poradkyni 
rané péče, abychom zajistili službu rané péče více rodinám žijícím na území Královéhradeckého kraje. 
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Nadále jsme spolupracovali s Univerzitou Hradec Králové, konkrétně s Katedrou speciální pedagogiky a logopedie. Jako fa-
kultativní pracoviště jsme umožňovali vykonávání odborné praxe studentům bakalářských oborů. V rámci praxe se studenti 
seznamují se službou raná péče a s jednotlivými programy, které Centrum nabízí. Studenti se podílejí na chodu ambulantní-
ho programu rozvoje zrakového vnímání a nácvicích pracovního chování pro děti s poruchou autistického spektra v prosto-
rách Centra v Hradci Králové.

V Hradci Králové nadále pokračovaly ambulantní programy zaměřené na setkávání rodin – kluby rodičů zaměřené na růz-
ná témata a adventní setkání. Rodinám jsme zprostředkovali konzultace s odborníky, jako například s fyzioterapeutkou, lo-
gopedkou, Bobath terapeutkou. Proběhl také Den otevřených dveří.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Rok 2017 byl druhým rokem poskytování sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi s PAS v předškolním věku a v prvních 
letech školní docházky. 

Jedním z cílů organizace pro rok 2017 bylo zajištění dostatečné kapacity nabízených programů. Byla navýšena kapacita služ-
by, v první polovině roku byly přijaty a zaučeny dvě nové terapeutky pro práci s rodinami. Celkově bylo v průběhu roku evi-
dováno 97 klientů, z toho 35 nových zájemců. Podařilo se výrazně zkrátit dobu jednání se zájemcem o službu i čekací dobu 
na jednotlivé programy. Výrazně k tomu přispěl také pronájem a vybavení nových prostor pro poskytování ambulantních 
programů. 

V souhrnu bylo v roce 2017 poskytnuto 768 lekcí individuálních nebo skupinových nácviků pro děti, zaměřených na získá-
ní návyků, dovedností a schopností umožňujících lepší sociální integraci dítěte s PAS mezi vrstevníky, na odstranění problé-
mového chování, rozvoj komunikace, představivosti, hry a dalších dovedností dle věku a individuality dítěte. Proběhlo také 
9 cyklů sourozeneckých skupin, kterých se účastnily děti s PAS se svým sourozencem nebo sourozenci. Novinkou bylo posky-
tování nácviků skupině dětí s Aspergerovým syndromem. 

V roce 2017 se povedlo zajistit pravidelný Kroužek výtvarných a kreativních aktivit pro děti s PAS, klientům byly nově nabíze-
ny také lekce Senzorické integrace, v rozšířené podobě pokračoval Kroužek sportovních a pohybových aktivit. 
V době letních prázdnin proběhly dva pětidenní turnusy terapeuticky zaměřených Herních skupin, kterých se zúčastnilo cel-
kem 22 dětí.  

Pokračovaly programy pro rodiče, zaměřené na psychoterapeutickou podporu rodičů a zvyšování rodičovských kompeten-
cí v oblasti výchovy dítěte s PAS. Rodiče měli možnost docházet na individuální i skupinovou psychoterapii nebo se účastnit 
rodičovské skupiny zaměřené na sdílení vedené psychoterapeutem. Rodiče využívali také informativních konzultací zaměře-
ných na problematiku PAS a screeningového posouzení výskytu symptomů PAS.
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V září se uskutečnil seminář pro rodiče s přednáškou zaměřenou na metodu Osct – observačně strukturální canisterapie pro 
děti s PAS.

Z okruhu programů zaměřených na celé rodiny proběhly tři odpolední setkání rodin v kavárně se zajištěným hlídáním dětí 
dobrovolníky. 

Novinkou bylo uspořádání čtyřdenního Pobytového kurzu pro rodiny s dětmi s PAS, kterého se zúčastnilo 14 rodin. Kurz byl 
zaměřen na podporu všech členů rodiny a poskytl příležitost k propojení a doplnění jednotlivých programů, kterých se rodi-
ny v průběhu roku účastní. 

Na podporu rodiny jako systému, podporu a zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy rodiny, komunikace a interakce ro-
dičů a dítěte se zaměřovala metoda videotrénink interakcí.

V roce 2017 proběhlo s většinou klientů hodnocení průběhu služby a revize Smlouvy po roce poskytování služby. Se všemi 
klienty byly vyhodnoceny individuální plány a byly stanoveny či doplněny cíle spolupráce pro další období. 
Služby pro rodiny poskytoval tým 11 terapeutů v přímé péči a další externí spolupracovníci. Pracovníci svou odbornost kon-
tinuálně prohlubovali absolvováním dalších vzdělávacích kurzů. Kvalita poskytování služby byla zajišťována také pravidelný-
mi supervizemi a intervizními kazuistickými poradami. 

V zájmu zvýšení efektivity poskytování služby byla upřesněna a doplněna Vnitřní pravidla poskytování služby, ještě větší dů-
raz byl kladen na aktivní spolupráci rodiny. V roce 2017 bylo zahájeno zjišťování a evidování potřeb klientů v souladu s Regi-
onální kartou potřeb  pro SAS. 

V roce 2017 pokračovala úspěšná spolupráce s dobrovolníky, pracovnice Centra LIRA opět navštívily střední školy v Liberci  
a uspořádaly pro ně přednášky a školení. Dobrovolníci nám následně pomáhali zajistit programy s dětmi. Z aktivity jednoho 
z dobrovolníků byla zahájena činnost lezeckého kroužku pro děti s PAS v lezeckém centru Šutr. Tento kroužek je nabízen ro-
dinám jako fakultativní služba.

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ ORGANIZACE

Naše Centrum bylo oceněno v kategorii Poskytovatel sociální služby v rámci udělování Cen Sociálních Služeb Královéhradec-
kého kraje. Ocenění si velice vážíme a moc děkujeme!
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DOBROVOLNICTVÍ

Již druhým rokem jsme pokračovali ve spolupráci se středními školami v Liberci. Cílem bylo zapojení studentů do jednotli-
vých programů Sociálně aktivizační služby. Dlouhodobě spolupracujeme s Gymnáziem a SOŠPg Jeronýmova, Gymnáziem  
F. X. Šaldy. Pro studenty máme v rámci jejich výuky připravenou přednášku o našem Centru a obecně je seznamujeme s po-
ruchami autistického spektra. Aby se studenti mohli zapojit do jednotlivých programů, absolvují jednodenní školení. Na ško-
lení jsou blíže seznamováni s metodami práce s dětmi s PAS, s jednotlivými programy, s BOZP, ale i s tím co je to dobrovol-
nictví a jaká mají očekávání a obavy.  
Nejvíce se dobrovolníci zapojují do sportovního kroužku, herních skupin, jednorázových akcí (hlídání při přednášce, letní 
setkání, kavárna) a do výroby pomůcek. Obrovskou pomocí pro nás byla přítomnost studentů na dvou pobytových kurzech 
pro rodiny s dětmi, kde se zapojovali do přípravy programů pro děti a věnovali se dětem v době přednášek pro rodiče. Bě-
hem roku se zapojilo 20 studentů a celkem pro naše Centrum a rodiny odpracovali 1100 hodin.
Velice si pomoci dobrovolníků vážíme a děkujeme jim za jejich energii a nadšení, které věnují Centru a dětem v rámci pro-
gramů.

Prezentační a informační akce, kterých se Centrum aktivně účastnilo 
v roce 2017

28.3.2017 Den s ranou péčí aneb Podpora rodin s dětmi se zdravotním 
  postižním
25.4.2017 Všechno jde, i když trochu jinak – místo konání Liberec
27.4.2017 Všechno jde, i když trochu jinak – místo konání 
  Hradec Králové
14.5.2017 Zaběhej si a pomoz Centru Lira 
13.6.2017 Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou

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

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 a sociálně aktivizační službě pro ro-
diny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Dobrovolníci

Prezentace služeb
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Informování odborné i laické veřejnosti (publikační činnost)

Naše pracovnice K. Čechlovská se v roce 2017 autorsky podílela na vzniku příručky „Zaostřeno na rodinu“, zaměřené na pří-
klady dobré praxe v sociálních službách. Příručka vznikla z iniciativy organizace Apropo Jičín, o.p.s. ve spolupráci pěti orga-
nizací dlouhodobě poskytujících sociální služby pro rodiny s dětmi s postižením a je určena pro sociální pracovníky, pracov-
níky v sociálních službách, terapeuty a další odborné pracovníky.   Příručka Zaostřeno na rodinu vyjde v první polovině roku 
2018 v tištěné i elektronické verzi. 

Druhou publikací, na jejímž vzniku se podílely dvě naše terapeutky, M. Sedlmayerová a K. Čechlovská, je publikace „Praxe  
a metody rané péče v ČR, sociální model“. 
Tato knížka je určená širokému spektru čtenářů, zejména rodičům dětí s postižením, ale také odborníkům z oblasti rané péče 
a souvisejících komunitních služeb, sociálním a zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s rodiči dětí s posti-
žením a mohou jim ranou péči nabídnout. Může sloužit i studentům pedagogických či sociálně-zdravotních oborů středních 
a vysokých škol k seznámení se sociální službou. Jde o první ucelenou publikaci informující o službě raná péče v ČR. Naše 
pracovnice zpracovaly obsáhlou kapitolu zaměřenou na specifika poskytování rané péče v rodinách s dětmi s poruchou au-
tistického spektra. 
Publikace bude vydána v roce 2018 nadací AVAST a v rozšířené verzi jako knižní publikace nakladatelstvím Portál.
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3. SOCIÁLNÍ SUŽBA 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 pomů-

cek);
• o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);
• o kontaktech na odborníky.

• Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
• Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a o způsobech péče o ně.

PŮSOBNOST A CÍLOVÁ SKUPINA:  

Služba raná péče je poskytována rodinám s dětmi do 7 let věku v Libereckém, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Cílovou 
skupinou jsou:
• rodiny dětí s ohrožením vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
• rodiny dětí se zrakovým, mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
• rodiny dětí s poruchou autistického spektra.
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1. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Program rozvoje zrakového vnímání
 
Centrum LIRA již dlouhodobě realizuje program rozvoje zrakového vnímání, je-
hož cílem je dosažení maximálního možného rozvoje zrakových funkcí dítěte. 
Probíhá jak terénní formou - v rámci konzultací v rodinách, tak ambulantní for-
mou - ve speciálně upravených prostorách jak v Liberci, tak v Hradci Králové. 
Součástí programu je posouzení zrakových funkcí, což je zhodnocení aktuální 
úrovně zrakových funkcí a dovedností u konkrétního dítěte pomocí standardizo-
vaných testů a speciálních pomůcek k tomu určených. Program využívá metodu 
zrakové terapie, konkrétně stimulaci zraku, což je pasivní forma rozvoje zrakové-
ho vnímání) a zrakový trénink (aktivní nácvik využívání zraku). Program realizuje 
instruktor stimulace zraku a zrakový terapeut.

Senzorická integrace  

V letošním roce začal probíhat nový ambulantní program Senzorická integrace. 
Program mohou využít klienti rané péče i sociálně aktivizační služby Centra LIRA 
od čtyř let věku. Senzorická integrace pomáhá dětem, které mají potíže s hrubou 
motorikou, jsou smyslově přecitlivělé nebo naopak je jejich smyslové vnímání 
sníženo. Tyto nedostatky se negativně promítají do jejich emočního vývoje a cho-
vání – působí nepozorně, roztěkaně nebo naopak pasivně či úzkostně. Program 
probíhá v moderně vybavené herně. Terapeut s dítětem pracuje na tom, aby při 
terapii zažilo úspěch, navádí dítě k tomu, aby jednalo samostatně a zvládalo řešit 
nové situace. Při terapii, která vypadá jako hra a dítě je při ní radostné, terapeut 
cíleně pracuje na zmírňování nedostatků v oblasti motorické, smyslové, kognitiv-
ní a zároveň posiluje sebepojetí dítěte.

Program byl zahájen v říjnu 2017 a uskutečnilo se 39 terapií. Pravidelně dochází 
šest dětí. Dalším zájemcům je nabídnuta jednorázová konzultace, na které jsou  
s přístupem blíže seznámeni, a dále jsou zařazeni do seznamu čekatelů. Program 
vedou dvě poradkyně rané péče, které získaly osvědčení k diagnostikování po-
ruch senzorické integrace a k terapii senzorické integrace.
 

Senzorická integrace

Zrakové vnímání
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Nácviky pracovních a sociálních dovedností 

Program probíhá ambulantní formou a to na obou pracovištích rané péče. Nácvi-
ky probíhají dlouhodobě v pravidelných blocích. Průběh jednotlivých setkání má 
jasně danou strukturu, dítě je seznámeno s průběhem lekce vizualizovaným reži-
mem, je vedeno a motivováno k interakcím, řízeným činnostem a hře. Všem dě-
tem jsou také vedeny zážitkové deníky za účelem posílení sebepojetí a konkrét-
ních dovedností.
Hlavním cílem individuálních nácviků je rozvoj komunikace, hry a imitace, nácvik 
sociálních dovedností, nácvik spolupráce s druhou osobou, navazování interakce 
apod. Program je pro děti velmi prospěšný a zájem o něj stále roste. 
Pro rok 2018 je plánováno další rozšíření prostor v Hradci Králové, které budou 
zcela využity pro účely individuálních nácviků pracovního a sociálního chování  
u dětí s poruchou autistického spektra.

Letní setkání rodin

V sobotu 2. 9. 2017 se uskutečnilo letní setkání, pravidelná akce pro klientské ro-
diny Centra LIRA, která se koná v závěru léta. Všichni kdo přišli, mohli vybírat z bo-
hatého a pestrého programu. Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit. Celým le-
tošním letním setkáním nás provázelo téma námořníci a moře. Rodiny měly mož-
nost přijít v maskách a opravdu se hned po zahájení akce všude začala objevovat 
spousta malých nebo velkých námořníků, pirátů, kapitánů nebo mořských panen. 
V průběhu odpoledne byla přehlídka masek a všichni zúčastnění byli odměněni 
malou pozorností.
Opět jako minulý rok měly děti možnost vyřádit se na skákacím hradu.
Letos mezi nás zavítal i herec Marek Sýkora se svým Divadlem na kolečkách  
a předvedl dětem několik oblíbených kusů ze svého repertoáru. Velmi pěkně se 
mu podařilo do svého vystoupení zapojit i přihlížející děti. 
Důležitou součástí programu byly soutěže, za které děti sbíraly razítka a po splně-
ní úkolů si mohly vybrat odměnu.  
Už tradiční oblíbenou aktivitou je tzv. cukrárna. Děti si mohou nazdobit zákusek 
podle vlastních představ a také si ho sníst. Některým dětem se to tak líbilo, že se 
několikrát vrátily. 
Ve výtvarné dílně děti kreslily různé mořské živočichy, které potom nalepily na 
společnou velkou plochu. Vytvořily si tak své vlastní moře.

Nácvik dovedností

Letní setkání rodin
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V průběhu celého odpoledne se děti mohly potěšit s canisterapeutickými pejsky a pohladit a nakrmit kozy, které ochotně 
přivezla jedna naše klientská rodina.
V závěru letního setkání si všichni mohli opéct na ohni špekáček a zazpívat si společně písničky.  
Letos nám opět vyšlo příjemné počasí a všichni kdo se přišli s námi pobavit a užít si připravené soutěže a atrakce odcházeli 
se spoustou dojmů a příjemných zážitků.

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

V termínu od 21. do 25. června 2017 se uskutečnil pětidenní pobytový kurz pro 
rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením na Chatě Jedlová v Orlic-
kých horách. Kurzu se zúčastnilo 16 rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Pro rodiny byl připraven pestrý program. Smyslem pobytu bylo spo-
lečné sdílení, předávání si rad a informací. Čas, který mohla rodina strávit společ-
ně a nabídka konzultací s odborníky.
Proběhlo 16 individuálních konzultací zrakové terapie, 20 individuálních kon-
zultací fyzioterapie, 10 individuálních konzultací problematiky příjmu potravy a 
rozvoje komunikace, 9 individuálních konzultací chirofonetiky, 11 individuálních 
konzultací bazální stimulace, 6 individuálních konzultací psychoterapie, 7 skupi-
nových konzultací muzikoterapie po 2 – 3 dětech ve skupince, 2 skupinové kon-
zultace zrakové terapie. Celkem tedy 81 konzultací s odborníky. 
Dále byly připraveny sportovní a výtvarné aktivity, nejen pro děti s postižením, ale také pro jejich sourozence. Sourozen-
ci měli také svou skupinku, pro kterou byla připravená hra hledání pokladu. Uskutečnil se také společný výlet za koňmi na 
nedalekou farmu, kde se děti i rodiče mohli na koních svést. Další aktivitou společného dne bylo tvoření v dílně u Hrnčířky  
a Zvonaře. Byl to velký zážitek pro všechny účastníky. Rodiče s dětmi si zde zdobili hrnečky a mističky, které si pak mohli od-
vést s sebou domů. Páteční odpoledne nás navštívili pejsci, morčátka, králíčci a rodiče s dětmi se mohli seznámit s možnost-
mi canisterapie. Večerní čas byl určen přednáškám pro rodiče. 
Po celou dobu pobytového kurzu nám přálo počasí a společně jsme se mohli rozloučit u sobotního večerního ohně s opé-
káním buřtů.

Z dotazníků – Co oceňujete jako přínos pobytu?
„Po dlouhé době jsme strávili čas pohromadě, celá rodina a narušili jsme každodenní rutinu – skvělé!“
„Setkání s dalšími rodinami, nabídku programů.“
„… dobití energie pro další život…“
„…odpočinek v příjemném prostředí s úžasnou péčí děvčat z rané péče!“

Pobytový kurz byl finančně podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu, sbírka Světluška a příspěvkem z Fondu zdraví 
Statutárního města Liberec. „Děkujeme!“

Pobytový kurz
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2. ŘEHLED SLUŽEB RANÁ PÉČE POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2017

1. Přehled o klientech

Počet  rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2016 320
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2016 94
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2016 104

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 118
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 122
• z toho přijatých 94
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1845
• z toho konzultace v rodině 1767
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 78
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 78
Doprovázení rodiny k lékaři, na úřady, případně do jiných institucí 27
Videotrénink interakcí v rodině 43
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 17
• Screening PAS v rodině 10
• posouzení pohybového vývoje 26
Počet telefonických konzultací 3854
Počet písemných kontaktů a konzultací 3745
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Střediska 75
• z toho přijatých 60
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte (bazální stimulace, senzo-
rická integrace)

82
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Stimulace zraku a zrakový trénink 152
Muzikoterapie – skupinová a individuální a muzikohrátky ( počet lekcí) 14
Nácvik sociálních dovedností, komunikace a hry u dětí s poruchou autistického spek-
tra (počet lekcí)

93

Diagnostika (probíhající v prostorách Centra LIRA)
• Posouzení zrakových funkcí 86
• Screening PAS 17
• Posouzení pohybového vývoje 55
Psychoterapeutická individuální a skupinová podpora rodičů – počet sezení 78
Pobytový kurz pro rodiny (počet rodin) 16
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Další akce pro klienty rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra

Termín konání

Rodičovská skupina 14.2.2017
7.3..2017
14.6.2017
6.9.2017

18.10.2017
15.11.2018

Ambulantní konzultace zaměřené na bazální stimulaci a synergickou reflexní terapii 10.3.2017
Ambulantní konzultace: rozvoj smyslů a vnímání 18.10.2017

29.11.2017
Setkání rodin – Letní setkání 2.9.2017
Setkání rodičů dětí s PAS nad šálkem dobré kávy 27.3.2017

5.6.2017
Kluby rodičů
Manipulace a podpora pohybového vývoje s dítětem s hypotonií nejen v kojenec-
kém věku

15.2.2017 
na pracovišti 

v Hradci Králové; 
27.2.2017 

na pracovišti v Liberci
Canisterapie a dítě s poruchou autistického spektra 25.9.2017
Adventní klub rodičů v Liberci 11.12.2017
Adventní klub rodičů v Hradci Králové 14.12.2017
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4. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA

POSLÁNÍ  

Posláním Sociálně aktivizačních služeb (dále SAS) pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále PAS) je poskyto-
vání komplexní podpory rodinám s dětmi s PAS v předškolním a raném školním věku, nabídka programů pro všechny členy 
rodiny a podpora úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho rodiny do přirozené komunity.

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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1. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Kroužek sportovních aktivit

V rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS pravidelně probí-
há kroužek sportovních aktivit. Smyslem programu je vytvořit možnost aktivního 
trávení volného času dětí s PAS a zažívání radosti z pohybu. Kroužek má pravidel-
nou strukturu, zahrnuté aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj pohybové 
obratnosti, zároveň děti upevňují své komunikační a sociální dovednosti. Dále se 
učí spolupracovat s dospělým i vrstevníky, dodržovat pravidla. Terapeutický pří-
stup s využitím vizualizace a struktury respektuje specifika a zvláštnosti prediko-
vané poruchou autistického spektra.
Kroužek probíhá pravidelně každý týden v prostorách tělocvičny Základní školy 
Orlí. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, které se pravidelně po čtvrtletí střída-
jí. Kroužku se děti účastní bez přítomnosti rodičů, podporu jim poskytují asisten-
ti, kteří v Centru LIRA působí jako dobrovolníci. Během roku 2017 se kroužku zú-
častnilo dětí 16 dětí za spolupráce 12 dobrovolníků.

Herní skupiny pro děti s poruchou autistického spektra

V letošním roce se již podruhé uskutečnily dva turnusy herních skupin pro děti 
s poruchou autistického spektra. Herní skupiny probíhaly v termínech od 24. do 
28. července a od 14. do 18. srpna a zúčastnilo se jich celkem 22 dětí. Celým pro-
gramem se prolínalo téma “Indiáni“. Děti si společně namalovaly tematická trič-
ka, sportovaly, vydaly se na výlet do hasičské zbrojnice, na rafty na Malou Skálu 
a do Jablonce nad Nisou na horolezeckou stěnu. Celý program byl terapeuticky 
zaměřen, byl kladen důraz na posilování sociálních a komunikačních dovednos-
tí, schopnost spolupráce, rozvoj kladného sebepojetí a na společné prožívání ra-
dostných zážitků. 

Kroužek výtvarných aktivit

Od začátku poskytování sociálně aktivizačních služeb se jednorázově pořádaly vý-
tvarné dílny pro děti s PAS, které byly rodiči i dětmi velmi oblíbené. Proto vznikl 
záměr zařadit výtvarný kroužek jako pravidelný ambulantní program. Od března 
roku 2017 začal tedy probíhat kroužek výtvarných aktivit pravidelně. 
Stejně jako u sportovního kroužku je cílem rozšířit možnosti aktivního trávení vol-

Sportovní aktivity

Herní skupiny

Výtvarné aktivity
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ného času dětí s PAS. Náplní programu je objevování radosti z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály. V rámci tohoto progra-
mu dochází zejména k rozvoji grafomotoriky, zároveň jsou upevňovány komunikační a sociální dovednosti. 
Při práci s dětmi využíváme různé výtvarné techniky a zařazujeme prvky arteterapie. V rámci společné činnosti dochází  
k procvičování sociálně komunikačních pravidel, dodržování pracovních postupů a práce s procesuálními schématy. Kroužek 
výtvarných aktivit probíhá pravidelně jednou týdně v prostorách Centra LIRA, střídají se dvě skupiny dětí. Kroužek probíhá 
bez přítomnosti rodičů. V roce 2017 se kroužku výtvarných aktivit zúčastnilo 10 dětí.

Horolezení

Na konci roku 2017 vznikl nový kroužek pro děti s poruchou autistického spektra - kroužek horolezení. Kroužek vznikl na po-
pud našeho dobrovolníka Vojtěcha Laurina a koná se jednou měsíčně v prostorech lezeckého Centra ŠUTR v Liberci.
Programu se účastní zhruba 8 dětí, každé má svého dobrovolníka, se kterým aktivně tráví 75min vymezených na kroužek. 
Během kroužku se děti seznamují nejenom s lezením, ale jsou pro ně připraveny i další pohybové aktivity.

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s PAS

Pobytový kurz se uskutečnil ve dnech 11. – 15.10. 2017 v hotelu Semerink v Ja-
nově nad Nisou.  Kurzu se zúčastnilo 14 rodin s celkem 15 dětmi s PAS a 8 sou-
rozenci. 
Kurz byl koncipován tak, aby nabízel odborný i relaxační program pro rodiče, te-
rapeutický program pro děti s PAS, zábavný program pro jejich sourozence, pro-
stor pro zážitky rodičů se zdravými sourozenci a čas pro společné zážitky celé 
rodiny. Kurz byl zároveň místem setkání s dalšími rodinami s obdobnou život-
ní zkušeností.
Dopoledne probíhala intenzivní práce s dětmi s PAS  - nácvik komunikace, prá-
ce se strukturou, nácvik pracovního a sociálního chování a rozvoje hry, dle po-
třeb dětí individuální nebo skupinové. Rodiče měli možnost nejprve pozorovat a postupně se aktivně zapojit do terapeutic-
ké práce s dětmi s PAS. Součástí dopoledního programu byl také nácvik strukturované vycházky s úkoly, „minibojovky“ s do-
provodem asistentů. 
Odpolední program byl zaměřen více na relaxaci, společné činnosti a společné prožitky všech členů rodiny. Proběhla před-
náška a individuální konzultace observačně strukturální canisterapie, společné muzikoterapeutické bubnování, společné vý-
lety, rodinný boj o poklad.
Pro rodiče byly připraveny rodinné skupiny zaměřené na sdílení a předávání zkušeností, tipů, nápadů na výchovu dítěte  
s PAS, rodiče měli možnost využití metody videotrénink interakcí, konzultovat své problémy s odborníky, večer se účastnit 
kompenzačního cvičení s fyzioterapeutem či výtvarné dílny pro rodiče. 

Pobytový kurz
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Pro sourozence bude zajištěn doprovodný tematický program, v jehož rámci se také podíleli na přípravě bojovek pro své sou-
rozence s PAS, hry a výtvarné aktivity. Do programu byl také zařazen čas vyhrazený pouze pro rodiče a zdravé sourozence, 
děti s PAS měly v tu dobu zajištěnu jinou aktivitu.
Počasí nám přálo a tak jsme společně prožili pohodou a pracovním elánem naplněné dny v krásné podzimní přírodě Jizer-
ských hor. 
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2. PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA POSKYT-
NUTÝCH RODINÁM DĚTÍ S PAS V ROCE 2017

1. Přehled o klientech

Počet klientů, kterým byla služba v roce 2017 poskytována 97
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2017 zahájena 32
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2017 ukončena 8

2. Přehled poskytnutých služeb

Programy související s průběhem služby
Vstupní jednání se zájemcem o službu, stanovení IP 32
Sestavení, hodnocení IP 150
Hodnocení průběhu služby 39
Počet telefonických konzultací 258
Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací 262
Programy zaměřené na přímou práci s dětmi
Individuální nácviky pracovního chování  (počet lekcí) 431
Individuální nácviky ve skupině  (počet lekcí) 66
Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí)
• Dvojice, čtveřice 233
• sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci 43
Skupiny dětí zaměřené na sportovní a pohybové aktivity 40
Skupiny dětí zaměřené na výtvarné a rukodělné aktivity 14
Herní skupiny – pětidenní herní skupiny
• Počet zúčastněných dětí 23
Muzikoterapie individuální a skupinová (počet lekcí) 201
Programy pro rodiče
Psychoterapie individuální a skupinová 77
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Programy pro celé rodiny
Jednorázová konzultace v rodině nebo v MŠ 30
Pobytový kurz pro rodiny (počet rodin) 14
Odpolední rodinná skupina (počet zúčastněných rodin) 16



21Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

5. ORGÁNY CENTRA LIRA A TÝM CENTRA LIRA

Orgány Centra LIRA
Členové správní rady: Mgr. Martina Herynková

Mgr. Miroslava Bartošová
Mgr. Petra Mžourková

Revizor:  Ing. Jana Pokorná

Ředitelka společnosti: PaedDr. Alexandra Bečvářová

Tým Centra LIRA: Vedoucí organizace: PaedDr. Alexandra Bečvářová
Koordinátorka sociálních služeb: Kateřina Jírová
Administrativní pracovnice: DiS. Eva Poláková
Vedoucí sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi s poruchou autis-
tického spektra:

Bc. Kateřina Čechlovská

Pracovníci v přímé péči: Sociální pracovnice ( poradkyně rané péče a terapeuti):
Mgr. Hana Piklová
Mgr. Jolana Jandíková
Mgr. Gabriela Čavojská
Mgr. Kateřina Kosová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Mária Hornáčková
Mgr. Kateřina Melenová
Mgr. Michala Bulířová
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Mgr. Olga Hruboňová
Mgr. Jitka Korbelářová
Mgr. Hana Prokurátová
Bc. Jana Doležalová
Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Kristýna Charvátová
Bc. Klára Týfová
Bc. Klára Wagnerová
Bc. Veronika Šúchalová
Bc. DiS. Veronika Baizová

Ostatní odborní spolupracovníci: 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

Kolegyně na mateřské dovolené: Mgr. Lucie Holá
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Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

 Počet pracovníků Přepočtené úvazky za obdo-
bí roku 2017

Počet hodin (DPP)

Přímá péče –  Pracovní 
smlouvy - sociální pracov-
níci ( poradci rané péče, in-
struktoři stimulace zraku, te-
rapeuti)

22 18,4

Přímá péče –  dohody o 
provedení práce – manžel-
ští a rodinní poradci a další 
odborní pracovníci 8 0,61 1 222

Ostatní pracovníci – pracov-
ní smlouva ( vedoucí a ad-
ministrativní pracovníci)

3 1,5

Ostatní pracovníci – dohody 
o provedení práce

5 0,4 801
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Centra v roce 2017

• Autismus v praxi – 3. ročník kazuistické konference – Pestrá diagnóza – Nečernobílá řešení
• Raná péče pro děti s kombinovaným postižením se zaměřením na poruchy smyslového vnímání
• Institut rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
• Základy krizové intervence tváří v tvář
• Řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky)
• XI. Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s.
• Raná péče – Vzájemná inspirace 2017
• XIII. Sympozium dětské oftalmologie
• IV. Setkání zájmové skupiny dětských fyzioterapeutů
• Akreditovaný kvalifikační kurz Zrakový terapeut – Odborný modul I.
• Akreditovaný kvalifikační kurz Zrakový terapeut – Odborný modul II.  
• Stáž aplikovanej behaviorálnej analýzy
• Teaching Communication Skills to Children with Autism and Other Developmental Disabilities
• Seminář ABA – Analýza funkce problémového chování u dětí s PAS
• Seminář ABA – Postupy efektivního učení a učení motorické imitace u dětí s PAS
• Seminář ABA – Rozvíjení vokalizací u nevokálních studentů s PAS
• Seminář ABA – Učení taktů a intraverbálů u dítěte s PAS
• Seminář ABA – Učenie motorickej imitácie a učenie receptívneho porozumenia u raného študenta s PAS
• Senzorická integrace 2
• Jak rozeznat autismus – modul 2 – Osoby od 6 let věku, dobré řečové schopnosti, bez poruch intelektu
• Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1
• Dáme hlavy dohromady, když nevíme si rady aneb skupinová analýza chování dětí s AS a VFA
• Odborná stáž v Centru behaviorální terapie v Gliwici
• Informace k inspekcím sociálních služeb
• Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS
• Využití motivace při vzdělávání
• INTRO Výcviku v metóde Senzorická integrácia
• TEÓRIA vo výcviku v metóde Senzorická integrácia
• Rozvoj soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním
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INSTRUKTORKY STIMULACE ZRAKU

Program rozvoje zrakového vnímání v našem Centru realizují instruktorky stimulace zraku, které provádějí posouzení zra-
kových funkcí, stanovují doporučení v oblasti stimulace zraku a zrakového tréninku, provádějí ambulantní program stimu-
lace zraku. 

Naše instruktorky se také 3 x do roka pravidelně účastní Setkání instruktorů ve spolupráci s ranou péčí EDA Praha a Ranou 
péčí KUK  Plzeň. Cílem setkání je předávání informací a zkušeností, řešení kazuistických témat a možnost společného vzdě-
lávání v oblasti podpory rozvoje zrakového vnímání. Setkání probíhají pod vedením metodičky pro rozvoj zrakového vnímá-
ní PaedDr. Markéty Skalické. Instruktorky absolvují řadu školení a vzdělávacích akcí jako jsou například Výroční sjezdy české 
oftalmologické společnosti a Trendy v dětské oftalmologii.

Instruktorka stimulace zraku Mgr. K. Kosová se účastnila kurzu  Zrakový terapeut, zaměřeného na prohloubení kvalifikace ve 
zrakové terapii jak v oblasti diagnostiky, tak rehabilitace osob se zrakovým postižením.
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6. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

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 410 000 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 „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu ze 
sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 140 000 Kč.
Cílem projektu bylo zejména posílení celé rodiny, zažití radosti ze společné činnosti a hry s dítětem, nastavení a vyzkoušení 
nejvhodnějších postupů podpory vývoje dítěte. Pobytového kurzu se zúčastnilo 16 rodin. Z naší zkušenosti víme, že poby-
tové kurzy dokáží často upevnit vztahy v rodině, dodat rodičům jistotu v přístupu k dítěti ve výchově a povzbudit je do dal-
ší práce s jejich dítětem. 

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.
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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 „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontin-
ka. Platnost smlouvy od 30.6.2016 do 31.3.2017. Nadační příspěvek 100 000 Kč.
Projekt je zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním služeb rané péče. Tyto finanční prostřed-
ky byly použity v roce 2017.

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny a zvyšování kvalifikace 
týmu“ podpořen Nadací Leontinka. Platnost smlouvy od 1.3.2017 do 31.3.2018. Nadační příspěvek 100 000 Kč.

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontin-
ka. Nadační příspěvek 125.000,- Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na pořízení nového vozidla. Automobil bude zakoupen začátkem roku 2018.

Nadační fond AVAST, program Spolu do života, projekt Podpora pečujících. Nadační příspěvek  380 000 Kč. 
Finanční prostředky z nadačního příspěvku byly použity zejména na vzdělávání odborného týmu, psychologickou a psycho-
terapeutickou podporu rodičů pečujících o děti s postižením raného věku nebo rodičů dětí s poruchou autistického spektra.

Nadace Preciosa 
Nadace Preciosa poskytla finanční dar ve výši 40.000,- Kč v rámci veřejné sbírky „Vytvoř si svého anděla a pomáhej s Na-
dací Preciosa“.
Finanční prostředky byly použity na nákup počítačové techniky. Konkrétně se jedná o iPAD, který slouží především jako mo-
tivace pro děti s poruchou autistického spektra. Dále byl zakoupen notebook a drobné počítačové vybavení, který má otoč-
nou obrazovku a lze používat také jako tablet. 

Nadace ČEZ 
Projekt „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“ podpořen Nadací ČEZ.
Nadační příspěvek ve výši 70.000,-  Kč.
Pobytový kurz umožnil rodičům získat zkušenosti a praktické dovednosti ve vedení a výchově svých dětí. Byly posíleny jejich 
rodičovské kompetence a měli možnost získat nový pohled na své děti. Pobytový kurz nabízel rodinám odborný program, ale 
také posílení soudržnosti a možnost navázat nová přátelství a prostor pro výměnu informací a inspiraci.
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ČEZ, a.s. 
Projekt „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“ podpořen ČEZ, a.s. 
Nadační příspěvek 50 000 Kč.
Pobytový kurz byl velmi kladně hodnocen ze strany rodičů, kteří měli možnost získat celou řadu cenných informací zamě-
řených na vedení a výchovu jejich dětí. Rodiny měly mimo jiné možnost relaxace a odpočinku, což přispělo k posílení jejich 
soudržnosti. 

Nadační fond LASVIT
Projekt „Ambulantní program vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústec-
kém kraji zaměřený na rozvoj zrakového vnímání“. Nadační příspěvek ve výši 20 000Kč.
Cílem projektu bylo zajistit materiální vybavení pro průběh ambulantního programu podpory vývoje dítěte se zrakovým po-
stižením raného věku a to zejména posuzování zrakových funkcí dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.



29Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

7. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Na tomto místě uvádíme pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku  
a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříko-
vým soudem.

1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:

a) Tržby z prodeje služeb              1 000,00 Kč 
b) Účastnické poplatky na akce a semináře          130 650,00 Kč 
c) Přijaté příspěvky a dary          261 819,89 Kč 
d) Dotace MPSV    11 808 952,00 Kč 
e) Dotace měst a obcí      2 241 490,00 Kč 
f) Dotace Liberecký kraj          446 000,00 Kč 
g) Dotace Ústecký kraj            30 000,00 Kč 
h) Dotace Královehradecký kraj            99 996,00 Kč 
i) Dotace EU            56 623,00 Kč 
j) Nadace Leontinka            90 998,00 Kč 
k) Nadace Světluška             550 000,00 Kč 
l) Zúčtování fondů          588 502,00 Kč 
m) Úroky na účtech              1 723,43 Kč 
n) Zaokrouhlení                      5,70 Kč 
o) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)            58 647,78 Kč 

Celkem    16 366 407,80 Kč 
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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          900 000 Kč Broumov                5 000 Kč 
Desná v Jizerských horách               3 000 Kč Jablonec nad Nisou           641 000 Kč 
Malá Skála             10 500 Kč Trutnov              15 000 Kč 
Sobotka             10 500 Kč Lomnice nad Popelkou              19 000 Kč 
Hořice               3 000 Kč Jilemnice                8 400 Kč 
Cvikov               5 000 Kč Dvůr Králové nad Labem                6 000 Kč 
Varnsdorf               6 950 Kč Háje nad Jizerou              10 500 Kč 
Žandov               5 000 Kč Dubá              10 500 Kč 
Česká Lípa           139 140 Kč Frýdlant              70 000 Kč 
Děčín             35 000 Kč Turnov              30 000 Kč 
Jičín             40 000 Kč Dobruška              10 000 Kč 
Kamenický Šenov               3 000 Kč Jenišovice             16 000 Kč 
Mníšek             13 500 Kč Přepeře             10 500 Kč 
Libřice             10 500 Kč Žacléř               3 000 Kč 
Jablonné v Podještědí               6 000 Kč Janov nad Nisou                7 875 Kč 
Stráž pod Ralskem             10 000 Kč Radimovice                5 000 Kč 
Tanvald            10 000 Kč Rychnov u Jablonce               6 125 Kč 
Nový Bor             35 000 Kč Petrovice                5 000 Kč 
Kramolná               3 000 Kč Rumburk              42 000 Kč 
Mimoň             5 000 Kč Doksy             21 000 Kč 
Nové Město pod Smrkem            45 500 Kč 
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3. Informace o stavu majetku a závazků zapsaného ústavu k rozvahovému dni a o jejich struktuře v Kč

DDNM       117 176,00 Kč 
Samostatné movité věci a soubory    1 885 365,63 Kč 
DDHM    4 049 413,24 Kč 
oprávky k DDNM -     117 176,00 Kč 
oprávky k sam. mov. věcem - 1 293 677,63 Kč 
oprávky k DDHM - 4 049 413,24 Kč 
Pokladna          37 540,00 Kč 
Bankovní účet    4 110 601,06 Kč 
Odběratelé          14 380,00 Kč 
Provozní zálohy       160 021,00 Kč 
Dodavatelé            3 759,93 Kč 
Ostatní závazky       327 755,50 Kč 
Zaměstnanci -     994 558,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění -     439 894,15 Kč 
Ostatní přímé daně          63 234,00 Kč 
Nároky na dotace          56 623,00 Kč 
Náklady příštích období       340 661,05 Kč 
Výnosy příštích období       866 935,46 Kč 
Dohadné účty pasivní       137 100,00 Kč 
Dohadné účty pasivní                    108 097,-
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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 revizora

Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.
Celkové náklady dosáhly částky 16 317 566,15  Kč
 
Z toho:

Spotřeba materiálu    1 711 065,36 Kč 
Spotřeba energie           254 602,96 Kč 
Opravy a udržování           275 351,17 Kč 
Cestovné          113 293,00 Kč 
Náklady na reprezentaci              6 447,00 Kč 
Ostatní služby       1 793 955,18 Kč 
Mzdové náklady            8 948 136,00 Kč 
Zákonné soc.pojištění         2 892 763,40 Kč 
Daň silniční          13 416,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky                3 840,50 Kč 
Jiné ostatní náklady       138 403,58 Kč 
Odpisy majetku       160 142,00 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky                6 150,00 Kč 

Náklady na mzdu ředitele 12 000,- Kč
Odměny členů správní rady 0,- Kč
Odměny revizora 0,- Kč

K bodu c): V roce 2017 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.
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5. Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a revizora o změně osoby ředitele, k nimž došlo  
v průběhu účetního období
V průběhu účetního období nedošlo ke změně ve složení správní rady a revizora.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.
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8. Z DOPISŮ RODIČŮ

Dobrý den, dne 15.7.2014 se nám narodila dcera Lucinka, která měla být úplně zdravé miminko. Po porodu se ale lékařům 
nezdála být jako jiná miminka, a tak když jí byly 4 měsíce se zjistilo, že má Lucinka Downův syndrom.
Na oddělení genetiky jsem očekávala mimo sdělení diagnózy také určitou pomoc či radu co mám dělat dál. Bohužel jsem se 
ale nedočkala. Naštěstí máme ale výbornou pediatričku, která nás nasměrovala na Centrum rané péče v Liberci.
Kontaktovala jsem proto toto centrum okamžitě a první návštěva na sebe nedala dlouho čekat. Lucinka byla ještě miminko  
a měli jsme pocit, že se více otáčí jedním směrem, proto jsme začali různé cviky a vychytávky a pomohlo to. Na rané péči se 
mi moc líbí, že v každém věku přesně naše poradkyně ví, s čím pracovat. V zapůjčených hračkách se nikdy nemýlila, vždy měly 
veliký ohlas. Dlouho jsme trénovali hrubou motoriku., která posléze přešla v motoriku jemnou. Pomalu jsme s Lucinkou za-
čali i znakovat, znaky si více méně vytvořila sama. Máme z ní velkou radost, je vnímavá a rychle se učí. Naše paní poradkyně 
nám dala i mnoho rad, které odborníky a lékaře navštívit, což je také velmi důležité pro tuto celoživotní zkoušku. Rodiče jsou 
v takovýchto situacích bezradní, ani nemohou vědět, co dělat, když zjistí, že jejich děti mají různá postižení. A v tomto přípa-
dě je raná péče velice prospěšná - práce s dětmi, různé rady praktické i zdravotní, které by nás rodiče nikdy nenapadly. Závě-
rem bych chtěla naší paní poradkyni velmi poděkovat za práci, kterou pro nás již udělala a vím, že toho máme ještě spoustu 
před sebou. Středisko rané péče vřele doporučuji ostatním rodičům různě postižených dětí, které o této službě ani nevědí.
Děkujeme a přejeme jen příjemné a spolupracující rodiče 
Lenka Berková

Raná peče nám je oporou již 4 rokem, díky poradkyni a práci rané péče, překonáváme vývojové problémy mého syna a sy-
novi problémy ve školce. Je důležitou součástí naší rodiny při rozhodování a vnáší do problémů objektivitu. Ukazuje nám kde 
má Matyáš mezery a co zvládne sám a my to nevidíme. Matyáš dohází i na cvičení senzorické integrace, která Máťovi hodně 
pomohla v dozrávání a samostatnosti. Děkujeme :-)

Raná péče Lira již rok dochází do našeho domova a jsem velmi spokojená. Mám 15. mesíčního syna, který má nejen opoždě-
ný motorický vývoj, ale zároveň špatně viděl, neuměl zaostřit a nyní má oční kontakt mnohonásobně zlepšený. 
Nejen díky pomůckám od Liry, ale hlavně mě naučili správné komunikaci a prezentaci obrázků a hraček. Určitě i nadále uva-
žuji o prodloužení dosavadních návštěv této organizace. 
Bubancová Monika
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9. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za finanční podporu Centru LIRA na služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poru-
chou autistického spektra v roce 2017:

Liberecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS bylo v roce 2017 finančně pod-
pořeno z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Libereckého 
kraje. 

MPSV 553 601,- Kč
Liberecký kraj 996,- Kč

Královéhradecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2017 finančně podpořeno z rozpočtu  Královéhradeckého  kraje z finanč-
ních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

MPSV 8 474 751,- Kč
Královéhradecký kraj 446 000,- Kč

Ústecký kraj 
Poskytování  sociální služby raná péče bylo  v roce 2017 finančně podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje  z finančních pro-
středků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Ústeckého kraje. 

MPSV 780 000,- Kč
Ústecký kraj 30 000,- Kč

Finanční dar Libereckého kraje
Část výtěžku ve výši 580.500,- Kč  z 12. Benefičního plesu hejtmana, který se konal 3.3.2017 
v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci. 

Finanční dar Města Česká Lípa ve výši 300.000,- na zajištění poskytování sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi s PAS.
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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 Cvikov 
Město Česká Lípa
Město Český Dub
Město Desná
Město Doksy 
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 Lomnice nad Popelkou
Město Mimoň
Město Nové Město pod Smrkem 
Město Nový Bor
Město Rychnov u Jablonce 
Město Sobotka 
Město Stráž pod Ralskem
Město Tanvald
Město Trutnov
Město Turnov
Město Varnsdorf
Město Žacléř

Nadace Žandov
Obec Brniště
Obec Dubnice
Obec Háje nad Jizerou
Obec Janov nad Nisou
Obec Jenišovice
Obec Jeřmanice 
Obec Kramolna
Obec Libřice 
Obec Malá Skála
Obec Mníšek
Obec Oldřichov v Hájích 
Obec Petrovice 
Obec Přepeře
Obec Radimovice 
Obec Višňová 
Obec Židovice

Nadace: 
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadační fond AVAST
Nadace Preciosa
Nadace ČEZ 
Nadační fond LASVIT
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Firmy a organizace:
MOCCA, spol. s r.o. 
Zámečnictví Pluhař s.r.o. 
NISA OC s.r.o. 
Časopis Pastelka
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek 
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
KOMPAKT, spol. s.r.o.
Pivovar Svijany a. s.
OSAPO s.r.o. 
Země, z.s. 
Náboženská obec CČSH Děčín 
ČEZ, a.s. 
IKEA, Česká republika, s.r.o.
Ing. Andrej Babiš
Oblastní charita Liberec
CYKLOFIT LIBEBEC MTB TEAM, z.s. 
Valbek, spol. s.r.o. 

Individuální dárci:
Rodiče Barunky Šámalové
Jana Šafářová
Manželé Kunešovi 
Ing. Marek Zikmund 
Markéta Kleinová 
Kateřina Thelenová

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
Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Květoslavě Kosové
Lukáši Urbanovi
Marku Sýkorovi
Rodině Evičky Jedličkové
Zdence Čurdové

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



39Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec



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



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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 2017


