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1. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2018
Centrum LIRA je nestátní nezisková organizace, která si klade za cíl podporovat rodiny dětí s postižením. Poskytujeme dvě
registrované sociální služby a to ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. I tento rok byl kladen důraz na jejich rozvoj a zkvalitňování jednotlivých 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 pracoviště rané péče, jedno je v Liberci, kde se nachází také sídlo organizace a druhé v Hradci Králové. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra jsou určeny rodinám v Libereckém kraji.
Po celou dobu naší existence se snažíme o rozšiřování a zkvalitňování našich služeb. V souvislosti s tím také stále hledáme
nové možnosti finančních zdrojů. Tento rok jsme se zapojili do projektu GIVT.cz, který umožňuje při online nakupování obdarovat vybranou organizaci, v tomto případě Centrum LIRA. Postup je velmi jednoduchý, před nakupováním na internetu
se nejdříve zadají stránky www.givt.cz, kde se vybere naše organizace a konkrétní e-shop, dále už probíhá nákup obvyklým
způsobem. Nakupujícího to nic nestojí a naše organizace získá část peněz z provedeného nákupu. Velkou radostí pak pro nás
bylo získání výtěžku z nadační partie, kterou pořádal 1. Novoborský šachový klub v rámci akce Novoborská šachová Corrida.
Turnaj probíhal ve dnech od 26. srpna do 1. září.
Pokračovaly jsme v informování o službě nejen odborníků, zástupců kraje, města a obcí, ale i široké veřejnosti. Aktivně jsme
se přednáškami účastnily na těchto akcích - přednáška pro lékaře z FN Hradec Králové, dále pro studenty speciální pedagogiky UHK, pro studenty logopedie z UHK. Zúčastnily jsme se akce „Raná péče na Královédvorsku“ a přednášely jsme o Programu rozvoje zrakového vnímání na Sjezdu dětské oftalmologie v Litomyšli. Aktivně se účastníme komunitního plánování v
obcích, v nichž poskytujeme naše služby a krajských projektů, jako jsou např. Kulaté stoly v rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, pracovní skupiny pro tvorbu Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje
(ŠIKK) a kulatého stolu pořádaného v rámci projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče, téma zjišťování nedostatků a
bariér v péči o osoby s duševním onemocněním.
Nadále jsme spolupracovali s Univerzitou Hradec Králové, konkrétně s Katedrou speciální pedagogiky a logopedie. Jako fakultativní 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 ambulantního programu rozvoje zrakového vnímání a nácvicích pracovního chování pro děti s poruchou autistického spektra v prostorách Centra v Hradci Králové.
V Hradci Králové nadále pokračovaly ambulantní programy zaměřené na setkávání rodin – kluby rodičů zaměřené na různá témata a adventní setkání. Rodinám jsme zprostředkovali konzultace s odborníky, jako například s fyzioterapeutkou, logopedkou, Bobath terapeutkou. Proběhl také Den otevřených dveří.
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PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V LIBERCI
Raná péče je terénní služba, která probíhá formou konzultací přímo v rodině dítěte s postižením nebo ohrožením zdravého
vývoje. Terénní podobu mají i konzultace ve zdravotnických zařízeních, doprovody na úřad nebo k lékaři a konzultace v předškolním a školním zařízení. Z důvodu maximální využitelnosti a dosažitelnosti služby jsou v domácím prostředí realizovány i
konzultace za přítomnosti dalšího odborníka, který je zaměřen např. na videotrénink, psychologickou pomoc či diagnostiku
dítěte. Vedle konzultací v rodině je rodina v kontaktu s poradkyní rané péče telefonicky nebo přes e-mail, což umožňuje pohotově reagovat na aktuální témata rodiny.
Terénní služby byly i v tomto roce doplněny o ambulantní programy, které vychází z potřeb rodiny. Programy jsou zaměřeny buď na podporu psychomotorického vývoje dítěte, nebo na podporu celé rodiny. V roce 2018 byly na pracovišti v Liberci hojně využívány pravidelně probíhající programy zrakové stimulace, zrakového tréninku a senzorické integrace. Osvědčilo
se poskytování psychoterapie pro pečující osoby. Při jednání byla dle potřeb s klienty Centra či zájemci o službu poskytnuta diagnostika dítěte v podobě posouzení pohybového vývoje, posouzení zrakových funkcí či screeningu poruch autistického spektra. Odbornost pracoviště zvyšuje spolupráce s externími specialisty, např. fyzioterapeut, Bobath terapeut, u kterých
rodiče mohli individuálně konzultovat aktuální potíže svých dětí.
Byly uskutečněny skupinové programy pro klientské rodiny. Jednalo se o setkání spojená buď s přednáškou, nebo s volnočasovým programem v podobě her a tvoření pro děti a dospělé.
V říjnu se pořádal pětidenní pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Janově nad Nisou.
Nadále Centrum usilovalo o informování laické a odborné veřejnosti o službě. Probíhala spolupráce s Technickou univerzitou
v Liberci a studentům pedagogického oboru byly zprostředkovány exkurze Centra a možnost vykonání odborné praxe. Centrum Lira se účastnilo setkání poskytovatelů sociálních služeb a jiných prezentačních akcí.
PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V HRADCI KRÁLOVÉ
Naším dlouhodobým cílem v rámci Královéhradeckého kraje je zpřístupňování služby rané péče rodinám, se kterými spolupracujeme. Proto se v roce 2018 rozšířila nabídka ambulantních programů, které naše Centrum nabízí. Nadále probíhaly
tyto programy: ambulantní program rozvoje zrakového vnímání, individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí
s poruchou autistického spektra.
Nově jsme zavedly konzultace senzorické integrace a bazální stimulace a pokračovaly jsme v nabídce individuálních ambulantních konzultací s odborníky, rodiče mohli využít konzultace s fyzioterapeutkou, logopedkou či Bobath terapeutkou. Nedílnou součástí pak byla setkávání rodin a kluby rodičů: pouštěly jsme draky, vyráběly velikonoční či podzimní dekorace,
uspořádaly jsme setkání zaměřená pouze pro rodiče, kdy jsme zajistily hlídání pro jejich děti. V Hradci Králové nám se zajištěním programů pomáhají dobrovolnice, které jsou (nejčastěji) studentkami oboru speciální pedagogiky.
Jako fakultativní pracoviště Univerzity Hradec Králové, konkrétně Katedry speciální pedagogiky a logopedie, jsme umožňovaly vykonávání odborné praxe studentům bakalářských oborů. Pro katedru také pravidelně pořádáme odborné přednášky
a studenti mají možnost navštívit naše zařízení formou exkurze.

4

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

2018
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Rok 2018 byl třetím rokem poskytování služby.
Celkově bylo evidováno 103 klientských rodin, v průběhu roku bylo přijato 25 nových klientů, s 32 klienty byla spolupráce
ukončena z důvodů naplnění cílů spolupráce nebo dosažení věkové hranice 10 let.
V roce 2018 jsme pokračovali v poskytování programů zaměřených na přímou práci s děti, programů zaměřených na podporu rodičů i celých rodin a také ve spolupráci se školskými zařízeními.
Z okruhu programů zaměřených na přímou práci s dětmi se jednalo zejména o lekce individuálních nácviků pracovního chování, individuálních nácviků ve skupině a skupinových nácviků. V tomto roce bylo poskytnuto více lekcí individuálních nácviků pro děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a lekcí „aspergerovských skupin“, což odpovídá nárůstu klientů s dětmi z této cílové skupiny. Zařazeny byly opět také sourozenecké skupiny, které pomáhají lepšímu vztahu a soužití dětí s PAS a jejich zdravých sourozenců.
Velký zájem byl již tradičně o kroužek sportovních aktivit a výtvarný a kreativní kroužek, oblíbené jsou i lekce senzorické integrace. Od října 2018 se podařilo obnovit pravidelné poskytování lekcí muzikoterapie, naopak v červnu bylo ukončeno fakultativní poskytování lezeckého kroužku.
V červenci proběhl jeden pětidenní turnus terapeuticky zaměřené herní skupiny, které se zúčastnilo 10 dětí. V srpnu proběhly v pilotním režimu dva pětidenní turnusy dopolední intenzivní skupiny pro děti s těžší symptomatikou PAS, dohromady se
jich zúčastnilo 13 dětí. Od října do prosince probíhal také pilotní program Intenzivní terapie.
Rodičům bylo poskytnuto 23 ambulantních konzultací zaměřených na problematiku PAS. Opakovaně měli možnost účastnit
se individuální i skupinové psychoterapie vedené psychoterapeutem.
Proběhla pravidelná letní a adventní setkání rodin, dvakrát jsme se s rodiči sešly na odpoledním povídání u kávy se zajištěným hlídáním dětí. Na podzim jsme soustředili síly na uspořádání pobytového kurzu pro rodiny. Zúčastnilo se ho 14 rodin s
15 dětmi s PAS a 5 sourozenci.
V nabídce pro rodiny nechyběla ani možnost screeningového posouzení výskytu symptomů PAS u dětí.
Pokračovali jsme ve spolupráci s pedagogy a asistenty pedagogů ze škol a mateřských škol, které navštěvují naše klientské
děti. Proběhlo několik konzultací ve školském zařízení, pedagogové využívali možnosti náhledů na našich programech. Naše
terapeutky uspořádaly na pozvání Pedagogicko psychologické poradny v Liberci dvě besedy pro výchovné poradce základních škol Libereckého kraje spojené s představením služeb Centra LIRA.
Kvalita poskytování služby byla zajišťována pravidelným hodnocením služby a hodnocením individuálního plánu s rodiči, jejich součástí bylo vždy i mapování a aktualizování potřeb rodin.
Dalším důležitým počinem bylo vypracování interního metodického materiálu Metodika podpory dítěte s PAS.
Služby pro rodiny poskytoval tým 12 terapeutů v přímé péči a další externí spolupracovníci. Pracovníci svou odbornost nadále prohlubovali absolvováním dalších vzdělávacích kurzů. Pokračovaly pravidelné intervizní kazuistické porady a kazuistické supervize. Na podzim 2018 jsme zahájili také týmovou supervizi.
Pracovnice Centra LIRA opět uspořádaly přednášky a školení pro střední školy v Liberci a na jejich základě pokračovala úspěšná spolupráce s dobrovolníky z řad studentů.
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Dobrovolnictví
Aktivně jsme spolupracovali s Gymnáziem a SOŠPg Jeronýmova a Gymnáziem F. X. Šaldy. Na těchto školách proběhl nábor s
cílem zapojení studentů do dobrovolnického programu. V rámci náboru byli studenti seznámeni s činností Centra LIRA, z.ú.
a obecnými informacemi o poruchách autistického spektra. Aby se mohli studenti do programů zapojit, absolvují jednodenní školení, kde se studenty pracujeme s jejich očekáváními i obavami z dobrovolnických aktivit. Dále jsou blíže seznamovány s metodami práce s dětmi s PAS a jednotlivými programy.
V průběhu roku se zapojilo celkem 17 dobrovolníků, kteří odpracovali 640 hodin. Nejvíce se studenti zapojují do programů
kroužek sportovních aktivit, pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižení, pobytový kurz pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra, vyrábění pomůcek a hlídání dětí během programů pro rodiče.
Velice si pomoci dobrovolníků vážíme a děkujeme jim za jejich energii a nadšení, které věnují Centru a rodinám v rámci programů.
Prezentační a informační akce, kterých se Centrum aktivně účastnilo
v roce 2018
14.3.2018
		
16.3.2018
13.6.2018
20. 6. 2018
13.9.2018
19.10.2018
		
26.-27.10.2018
21.11.2018

Konference Vědět, jak dál … - podpora rodin pečujících o děti
se zdravotním postižením
Celostátní setkání akreditovaných VTI trenérů
Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou
Festival sociálních služeb v Náchodě
Seminář dobré praxe v Ústeckém kraji
Autismus v praxi – 4. ročník kazuistické konference pestrá
diagnóza – nečernobílá řešení
VI. kongres Trendy v dětské oftalmologii a strabologii
Kazuistické setkání raných péčí působících v Ústeckém kraji

Dobrovolníci

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 rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.
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Informování odborné i laické veřejnosti (publikační činnost)
Tento rok byl vydán Průvodce sociálním modelem – Praxe a metody rané péče v
ČR, na jejímž vzniku se spolupodílely dvě naše kolegyně: M. Sedlmayerová a K.
Čechlovská.
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 postižením 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 autistického spektra. Publikaci vydalo nakladatelství Portál.
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2. SOCIÁLNÍ SLUŽBA RANÁ PÉČE
POSLÁNÍ
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením nebo ohrožením 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 využít 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 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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PŘEHLED SLUŽEB RANÁ PÉČE POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2018
1. Přehled o klientech
Počet rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2018

334

Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2018

105

Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2018

150

2. Přehled poskytnutých služeb
Terénní služby

Počet

Informativní jednání se zájemci o službu v rodině

136

Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině

132

•

105

z toho přijatých

Terénních konzultace (cca 2 - 3 hod.)
•

z toho konzultace v rodině

1736

•

z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem

195

•

z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.)

74

Diagnostika
•

posouzení zrakových funkcí v rodině

25

•

Screening PAS v rodině

6

•

posouzení pohybového vývoje

15

Počet telefonických konzultací

412

Počet písemných konzultací

276

Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Centra
•

z toho přijatých

132
105

Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte (bazální stimulace, senzorická integrace)

107

Stimulace zraku a zrakový trénink

269

Psychoterapie individuální

65
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Individuální konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou

6

Nácvik sociálních dovedností, komunikace a hry u dětí s poruchou autistického spektra (počet lekcí)

70

Další ambulantní konzultace

47

Diagnostika (probíhající v prostorách Centra LIRA)
•

Posouzení zrakových funkcí

103

•

Screening PAS

13

•

Posouzení pohybového vývoje

28

Psychoterapeutická individuální a skupinová podpora rodičů – počet sezení

10

75
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3. 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 poskytování 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 závažnou 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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PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ S PAS V ROCE 2018
1. Přehled o klientech
Počet klientů, kterým byla služba v roce 2018 poskytována

103

Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2018 zahájena

25

Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2018 ukončena

32

2. Přehled poskytnutých služeb
Programy související s průběhem služby
Vstupní jednání se zájemcem o službu, stanovení IP

25

Sestavení, hodnocení IP

122

Hodnocení průběhu služby

65

Počet telefonických konzultací

421

Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací

328

Programy zaměřené na přímou práci s dětmi
Individuální nácviky pracovního chování (počet lekcí)

584

Individuální nácviky ve skupině (počet lekcí)

182

Intenzivní individuální nácvik

42

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí)
•

Dvojice, čtveřice

153

•

sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci

55

Skupiny dětí zaměřené na sportovní a pohybové aktivity

39

Skupiny dětí zaměřené na výtvarné a rukodělné aktivity

31

Herní skupiny – pětidenní herní skupiny 23.7. – 27.7 2018
•

Počet zúčastněných dětí

10

Dopolední intenzivní terapie 6.8. – 10. 8., 13.8. – 17. 8
•

Počet zúčastněných dětí

13

Muzikoterapie individuální a skupinová (počet lekcí)

55

Senzorická integrace

48

12
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Programy pro rodiče
Ambulantní konzultace

23

Psychoterapie
•

individuální

•

skupinová počet lekcí/počet klientů

12
2/13

Programy pro celé rodiny
Konzultace v rodině

7

Konzultace v MŠ, ZŠ

4

Odpolední rodinná skupina (počet zúčastněných rodin)

7
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4. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2018
Další akce pro klienty rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra

Termín konání

Setkání rodin – Letní setkání

1.9.2018

Setkání rodičů dětí s PAS kavárna v Liberci

22.1.2018
25.4.2018

Setkání rodičů dětí s PAS v Hradci Králové

22.2.2018
31.5.2018

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

17. - 21. 10.2018

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

26. - 30. 9. 2018

Program rozvoje zrakového vnímání
Program rozvoje zrakového vnímání (dále PRZV) je zajišťován v našem Centru instruktorkou stimulace zraku a zrakovou terapeutkou. Součástí tohoto programu je posouzení zrakových funkcí dítěte se zrakovou vadou, kdy hodnotíme jeho aktuální
úroveň zrakového vnímání. Na základě hodnocení pak sestavujeme individuální plán stimulace zraku a zrakového tréninku.
Jedná se o konkrétní doporučení, jak mohou rodiče trénovat zrak svého dítěte. V případě potřeby mohou rodiny využít také
pravidelného ambulantního PRZV ve speciálně upravených a vybavených prostorách v Centru v Liberci nebo Hradci Králové.
Obě pracoviště jsou vybaveny temnou místností.
V roce 2018 jsme pořídily nové testy na posouzení zrakových funkcí a také nové pomůcky na diagnostiku i pro přímou práci v rodinách.
Rozvoj smyslů a vnímání
Ambulantní konzultace jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání a zlepšení tělesných funkcí pomocí senzorické integrace, konceptu bazální stimulace a synergické reflexní terapie. Při bazální stimulaci je dítěti i rodiči zprostředkován intenzivní prožitek ze vzájemného kontaktu. Je posilováno uvědomování si vlastního těla dítěte. Senzorická integrace působí na primární smysly dítěte a ve výsledku se zlepšují reakce dítěte na podněty z vnějšího prostředí. V tomto přístupu je nutné aktivní zapojení dítěte. Terapie probíhá formou hry a pohybové aktivity. Konzultace jsou individuální - jednomu klientovi je určena jedna hodina (60 minut). Nutná je přítomnost rodiče, se kterým domluvíme vhodnost využití prvků z jednotlivých přístupů. Rodič dostane náměty na aktivity, kterým se bude se svým dítětem moci věnovat doma.
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Konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou
Konzultace jsou zaměřeny na krmení u dětí s poruchami příjmu potravy (poruchy polykání a kousání) a orofaciální stimulaci (stimulaci svalstva v dutině ústní).
S problematikou poruch krmení úzce souvisí navazující problémy v rozvoji komunikačních dovedností a řeči, terapeutické krmení je předstupněm pro rozvoj motoriky mluvidel a vývoj řeči.
Nácviky pracovních a sociálních dovedností
Program probíhá ambulantní formou. Nácviky probíhají dlouhodobě v pravidelných blocích. Průběh jednotlivých setkání má jasně danou strukturu. Dítě je seznámeno s průběhem lekce vizualizovaným režimem, je vedeno a motivováno
k interakcím, řízeným činnostem a hře. Všem dětem jsou také vedeny zážitkové
deníky za účelem posílení sebepojetí a konkrétních 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.
V roce 2018 byly na pracovišti v Hradci Králové rozšířeny prostory, které slouží
primárně k individuálním nácvikům pracovního a sociálního chování u dětí s poruchou autistického spektra.

Senzorická integrace

Senzorická integrace
Senzorická integrace (SI) je vhodná pro všechny děti, které mají potíže v chování,
učení, motorice, smyslovém vnímání či emocích, a to takového rozsahu, že dítěti
znemožňují adekvátně reagovat na podněty ze svého okolí. Pomáhá dětem, které mají projevy ADD, ADHD, dyspraxie, nebo je u nich podezření na poruchu autistického spektra a je u nich přítomna smyslová přecitlivělost.
Terapeut pracuje s dítětem po dobu 50 minut ve speciálně vybavené herně. Terapie probíhá formou hry a pohybové aktivity. Terapeut se u dítěte zaměřuje nejen
na pohyb, ale i na rozvoj smyslů, především hmatu. Důležitá je radostná atmosféra a aktivní přístup dítěte. Při terapii jsou voleny aktivity takové úrovně, aby
byly pro dítě výzvou a přitom, aby dítě zažilo úspěch při jejich splnění. Dítě je vystaveno různým situacím, kdy musí plánovat, zkoušet nové postupy. Dítě se postupně učí lépe využívat své tělo, zlepšuje se jeho schopnost učit se a zažívá si-
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tuace, díky kterým si více věří. Smyslem terapie je, aby dítě přiměřeně reagovalo v situacích běžného dne.
K tomu, aby byla terapie úspěšná, je nezbytná spolupráce rodičů. Ti z každé lekce
dostávají úkoly v podobě aktivit, kterým se věnují se svým dítětem doma mezi terapiemi. Program je určený především dětem od čtyř let. Navštěvovat jej mohou
všechny rodiny, které využívají služeb centra.
Výtvarné dílny
V roce 2018 se poprvé uskutečnily výtvarné dílny, na kterých si rodiče mohli vyrobit pěknou dekoraci a užít si společně strávené chvilky. V čase, kdy rodiče tvoří,
máme zajištěné hlídání pro děti, díky tomu si mohou rodiče užít společné tvoření, popovídat si a načerpat novou energii. Zpětná vazba od rodičů byla velmi pozitivní, a proto v dalším roce plánujeme jejich pravidelné opakování. Program je
určen pro všechny rodiny, které čerpají služby centra.

Výtvarné dílny

Letní setkání rodin
Letní setkání rodin Centra LIRA proběhlo v sobotu 1. 9. 2018 v prostorech areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením (bývalého Jedličkova ústavu). Na
odpolední setkání, jako rozloučení s létem, byly pozvány klientské rodiny centra Lira. S počasím to vypadalo proměnlivě a tak se setkání odehrávalo především
uvnitř pavilonu, kde byl zajištěn program pro děti a jejich rodiče.
Letošní setkání se neslo v duchu indiánském. Děti jsme přivítaly v maskách indiánek. A k dovršení této indiánské atmosféry nás programem provázela dětmi oblíbená indiánská písnička, kterou jsme nacvičili i s tanečním doprovodem. Děti se
jí tak mohly s námi naučit a společně i zatancovat. Indiánský pokřik nakonec samozřejmě nesměl chybět.
V pavilonu na děti a rodiče čekal bohatý program v podobě stanovišť, kde si
účastníci mohli vybrat z nabízených aktivit. Na stanovištích bylo pro děti připraveno např. malování na obličej, tvoření lapače snů a nesmělo chybět již tradiční zdobení dortíčků. Připravený byl také kuličkový bazének s překážkovou dráhou, kde
si děti zkoušely svou obratnost. Navštívil nás také canisterapeutický tým s jejich
psíky Bíbou a Bubu. Našla se i chvilka na pár písniček s kytarou a pro malé účastníky byla letos připravena krásná indiánská pohádka v podání jedné z našich maminek. Zaujala nejen je, ale i rodiče. Společně si pak všichni mohli vyrobit z plsti malou indiánku.
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Děti si na letním setkání mohly společně pohrát, pobýt tu se svými rodiči, sourozenci, kamarády a strávit tak příjemné a zábavné odpoledne. Kdo chtěl, měl k dispozici zápisový lístek, do kterého mohl sbírat razítka za splněné aktivity z jednotlivých
stanovišť. Za vyplněný lístek si pak mohly děti přijít vybrat některou z připravených odměn.
Pro všechny bylo připravené občerstvení v podobě švédských stolů, kde si každý mohl vybrat nějakou dobrotu z domácí výroby. Odpolední setkání velmi rychle uteklo a bylo hezkou tečkou pro rodiny, i pro nás, na konci letních prázdnin. Rodiče i
děti odcházeli domů plni dojmů a zážitků.
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
Pobytový kurz se konal v termínu od 26. 9. do 30. 9. 2018 v Hotelu Semerink v Jizerských horách a byl určený rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 1 až 6 let. Kurz byl zaměřený na práci s dítětem, předávání informací
potřebných k výchově dítěte s postižením, společné hledání optimálních postupů podpory vývoje každého konkrétního dítěte a vzájemné podpoře rodičů. Rodiče se mimo jiné seznámili s ambulantními programy senzorické integrace a stimulace
zraku, užili si společný výtvarně relaxační večer a mnoho dalších aktivit. Krásné okamžiky si zažili také sourozenci dětí s postižením, kteří měli svůj speciální program a na pár dnů se z nich stali indiáni. Velikým zážitkem pro všechny byla noční bojová hra, při které museli všichni plnit tajemné úkoly. Bojová hra byla završena táborákem a opékáním buřtů.
Pobytového kurzu se zúčastnilo 16 rodin. Odborný program zajišťovalo 10 poradkyň rané péče, vedoucí kurzu, zrakový terapeut a 4 externí lektoři. Kurzu se účastnili 2 dobrovolníci, kteří pomáhali se zajištěním programu.
Rodiny nejčastěji oceňovali informace a tipy, jak s dětmi pracovat a navázání kontaktů a nových přátelství.
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
V pořadí druhý Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou
autistického spektra se uskutečnil ve dnech 17. – 21. 10 2018.
Ubytováni jsme byli opět v Hotelu Semerink v Janově nad Nisou.
Kurzu se zúčastnilo 14 rodin s 15 dětmi s PAS a s 5 sourozenci. Kurzu se mohly zúčastnit všechny rodiny, které čerpají služby
centra a ve kterých vyrůstá dítě s PAS.
Program kurzu byl zaměřen v souladu s posláním služby na podporu všech členů rodiny. Kurz nabízel odborný i relaxační program pro rodiče, terapeutický program pro děti s PAS, zábavný program pro jejich sourozence, prostor pro zážitky rodičů se
zdravými sourozenci a čas pro společné zážitky celé rodiny. Pobytový kurz nabízel zároveň setkání s dalšími rodinami s obdobnou životní zkušeností.
Realizaci kurzu zajistil tým Centra LIRA, programy pro děti po-
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mohly zajistit dobrovolníci z řad studentů libereckých středních škol. Některé
odborné programy zajistili externí lektoři.
Dopolední program byl zaměřen terapeuticky, pro děti s PAS a jejich rodiče byla
připravena individuální práce u stolečku, individuální nebo skupinová hra, sportovní a výtvarné činnosti a strukturovaná procházka. Rodiče měli možnost nejprve pozorovat a postupně se aktivně zapojit do terapeutické práce s dětmi s
PAS.
Pro sourozence byl připraven dopolední program, pomáhali také s přípravou
bojovky.
V poledne jsme se s rodiči scházeli na skupině zaměřené na sdílení a předávání
zkušeností, tipů a nápadů na výchovu dítěte s PAS.
V odpoledních hodinách byl program zaměřen více na společné činnosti a společné prožitky všech členů rodiny a na relaxaci v krásném prostředí Jizerských
hor. Proběhlo společné muzikoterapeutické bubnování, přednáška a individuální konzultace observačně strukturální canisterapie, společné výlety, rodinný boj
o poklad. Večer byla připravena např. výtvarná dílna pro rodiče. V závěru akce
nechybělo předávání diplomů.

Sportovní aktivity

Kroužek sportovních aktivit
Kroužek sportovních aktivit je jedním z pravidelných programů, který se koná
Prázdninové programy
každou středu v prostorách tělocvičny Základní školy Orlí. S ohledem na zájem
rodičů jsou děti rozděleny do dvou skupin, které se střídají v pravidelných intervalech. Cílem programu je umožnit dětem s poruchou autistického spektra
trávit smysluplně volný čas a zažít radost z pohybu a společnosti vrstevníků. Kroužek má svou pravidelnou
strukturu a po celou dobu je využíván terapeutický přístup. Aktivity jsou zaměřeny na podporu a rozvoj pohybových dovedností, zároveň se děti učí a upevňují si svoje sociálně-komunikační dovednosti s vrstevníky i dospělými.
Kroužek probíhá 6Omin bez přítomnosti rodičů a dětem v průběhu kroužku asistují dobrovolníci. Během roku 2018 proběhlo 35 kroužků, kterých se účastnilo 21 dětí a 16 dobrovolníků. Do programu se v průběhu roku také zapojila nová terapeutka z týmu.
Prázdninové programy pro děti s poruchou autistického spektra
V letošním roce došlo ke změně v prázdninových programech pořádaných pro děti s poruchou autistického spektra. Proběhla herní skupina a dva běhy týdenní dopolední intenzivní terapie.
V týdnu od 23. 7. do 27. 7. 2018 se konal již 3. ročník herní skupiny, které se účastnilo 10 dětí. Tématem celého terapeutic-
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kého týdne byl cirkus. Toto téma se prolínalo společnými aktivitami, kterými byly
výlety do zážitkových center (horolezecká stěna, bobová dráha…) výlety do přírody, výtvarné činnosti, muzikoterapie a sportovní aktivity. Jako v loňském roce,
tak i letos byl kladen důraz na posilování sociálních a komunikačních dovedností, schopnost spolupráce, rozvoj kladného sebepojetí a na společné prožívání radostných zážitků.
Výše zmíněné dovednosti se procvičovaly i na druhém prázdninovém programu - týdenní intenzivní dopolední terapii. Proběhly dva běhy ve 2 termínech - 1.
od 6. 8. do 10. 8. 2018 (účast 7 dětí), 2. od 13. 8. do 17. 8. 2018 (účast 6 dětí).
Týdenní intenzivní dopolední terapie byly určeny pro mladší děti (3 – 5 let), které potřebují intenzivní podporu v oblasti sebeobsluhy, komunikace a pracovních
dovedností. Jednalo se o intenzivní terapeutický program, který probíhal od 8:00
hodin do 13:00 hodin. Náplní byla individuální práce s dítětem, dle možnosti s
prvky interakce mezi dětmi, společná svačina, oběd, hry na hřišti a vycházky.
Kroužek výtvarných aktivit
Stejně jako u sportovního kroužku je cílem aktivity rozšířit možnosti aktivního
trávení volného času dětí s PAS. Náplní programu je objevování radosti z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály. V rámci tohoto programu dochází zejména k
rozvoji grafomotoriky, zároveň jsou upevňovány komunikační a sociální dovednosti.
Při práci s dětmi využíváme různé výtvarné techniky a zařazujeme prvky arteterapie. Během polečné činnosti dochází k procvičování sociálně komunikačních pravidel, dodržování pracovních postupů a práce s procesuálními schématy.

Horolezení

Horolezení
V první polovině roku 2018 pokračoval kroužek horolezení pro děti s poruchou
autistického spektra, který organizoval dobrovolník Vojtěch Laurin, a konal se
jednou za měsíc v prostorech lezeckého Centra ŠUTR v Liberci. Během kroužku
dětem asistovali dobrovolníci, kteří jim pomáhali ve vykonání připravených pohybových činností. Celkem proběhlo 7 kroužků, jichž se účastnilo 11 dětí a 13
dobrovolníků.
Výtvarné aktivity

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

19

5. ORGÁNY CENTRA LIRA A TÝM CENTRA LIRA
Orgány Centra LIRA
Členové správní rady:

Mgr. Martina Herynková
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Ředitelka společnosti:
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Tým Centra LIRA:

Vedoucí organizace:
Koordinátorka sociálních služeb:
Administrativní pracovnice:
Vedoucí sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra:

Pracovníci v přímé péči:

Sociální pracovnice ( poradkyně rané péče a terapeuti):
Mgr. Hana Piklová
Mgr. Jolana Jandíková
Mgr. Kateřina Kosová
Mgr. Malgorzata Sedlmayerová
Mgr. Mária Hornáčková
Mgr. Kateřina Melenová
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Mgr. Jitka Korbelářová
Mgr. Hana Prokurátová
Mgr. Michaela Vančová
Mgr. Vratislava Hermanová
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Mgr. Klára Wagnerová
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Bc. Kateřina Čechlovská
Bc. Klára Týfová
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Bc. DiS. Veronika Baizová
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Bc. Markéta Klejnová
Bc. Julie Brožová
Radka Mazánková, DiS.
Ostatní odborní spolupracovníci:

Mgr. Anna Kejíková
Mgr. Monika Bečvářová
Mgr. Přemysl Mikoláš
Mgr. Marta Fiedlerová Hajdinová
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Bc. Andrea Tvrdá

Kolegyně na mateřské dovolené:
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Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
Počet pracovníků
Přímá péče – pracovní
smlouvy - sociální pracovníci (poradci rané péče, instruktoři stimulace zraku, terapeuti)
Přímá péče – dohody o
provedení práce – manželští a rodinní poradci a další
odborní pracovníci

Ostatní pracovníci – pracovní smlouva - vedoucí a administrativní pracovníci

Přepočtené úvazky za obdo- Počet hodin (DPP)
bí roku 2018

26

20,1

9

0,72

4

2,85

7

0,48

1445

Ostatní pracovníci – dohody
o provedení práce
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných týmem Centra v roce 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do Neuro-vývojové stimulace: Pohybem se učíme
Neuro-vývojová stimulace v školní praxi: Pohybem se učíme
Základní výcvik ve videotréninku interakcí Modul I
Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1
Jak rozeznat autismus – Modul 0: Batolata
Jak rozeznat autismus – Modul 4: Expertní trénink
Aplikovaná behaviorální analýza: Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí
Základy vedení rozhovoru s dítětem
Školící a výcvikový kurz IDS – Integrační a vývojová škála pro děti ve věku 5-10 let
Současné otázky profesionální sociální práce v ČR
Komunikační bedna: metoda pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte
Jak rozumět autismu: Myšlení a chování lidí s autismem
Komunikace v rodině a s rodinou
Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb
Základní kurz Bazální stimulace
Učení sociálních zručností při integraci dětí s PAS ve školce a škole
BCBA – Raná sociální zručnost
BCBA – Před-akademické zručnosti - čtení
Letní škola Masarykovy univerzity: Aplikovaná behaviorální analýza – podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí
Terénní sociální práce v praxi
Úvod do práce s rodinou, jejíž členem je osoba se zdravotním postižením
Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky
Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky
Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
Odborná stáž u organizace I MY o.p.s.
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INSTRUKTORKY STIMULACE ZRAKU
Instruktorky stimulace zraku jsou členky našeho týmu, které se věnují dětem se
zrakovým postižením a realizují v našem Centru Program rozvoje zrakového vnímání. Náplní jejich práce je provádění posouzení zrakových funkcí, od kterého se
následně odvíjejí další aktivity. Uskutečňují ambulantní program stimulace zraku a zrakového tréninku a doporučují rodičům, jak mohou trénovat zrak u svých
dětí i v domácích podmínkách.
Aby byla práce instruktorek co nejkvalitnější, klademe velký důraz na jejich další
vzdělávání. Pravidelně se také účastní setkání instruktorů, které je organizováno
3x do roka ve spolupráci s organizací Raná péče KUK z Plzně a EDA z Prahy. Celorepublikové setkání instruktorů se koná 2x ročně. Dále absolvují řadu školení a
vzdělávacích akcí jako jsou například Výroční sjezdy české oftalmologické společnosti a Trendy v dětské oftalmologii.

Rozvoj zrakového vnímání

Naše zraková terapeutka Mgr. Kateřina Kosová přednášela na sjezdu očních lékařů příspěvek informující o službách Centru LIRA a kazuistiku u klientské rodiny.
Dále pak o PRZV pro lékaře Fakultní nemocnice Hradec Králové a studenty speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové.

Rozvoj zrakového vnímání
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6. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji zaměřená na rozvoj zrakového vnímání komunikace a hry“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 450 000 Kč.
Jednou z nabízených služeb Centra je program rozvoje zrakového vnímání, který je uskutečňován jak ambulantní, tak i terénní formou. Hlavním záměrem bylo udržení kvality programu, zajištění jeho průběhu nejen v ambulantní formě, ale zejména
v domácím prostředí dítěte. Díky projektu byl realizován 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 a kombinovaným postižením Jizerské hory 2018“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč.
Cílem pobytového kurzu bylo především podpořit celé rodiny, sdílení radosti ze společné činnosti a hry s dítětem, poznání
a nastavení vhodných postupů podpory vývoje dítěte. Pobytového kurzu se zúčastnilo 16 rodin. Z naší zkušenosti víme, že
společná setkání dokáží často upevnit rodinné vztahy, ujistit rodiče v přístupu k dítěti ve výchově a povzbudit je do další práce s jejich dítětem.
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Nadace Leontinka
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 ve výši 100 000 Kč.
Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontinka. Nadační příspěvek ve výši 360 225 Kč.
Za finanční prostředky bylo pořízeno v lednu 2018 nové vozidlo. Je aktivně používáno pro poskytování terénních služeb rané
péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Nadace ČEZ
Projekt „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“ podpořen Nadací ČEZ.
Nadační příspěvek ve výši 60.000 Kč.
Pobytový kurz umožnil rodičům načerpat nové zkušenosti a praktické dovednosti ve vedení a výchově svých dětí s poruchou
autistického spektra. Byly podpořeny jejich rodičovské kompetence a měli možnost získat nový pohled na své děti. Pobytový kurz přinesl rodinám nejen odborný program, ale také se jim naskytla příležitost vzájemně se podpořit, předat si zkušenosti a navázat nová přátelství.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt „ Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého kraje“, financovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Trvání projektu od 13. 12. 2017 do 1. 6. 2018. Výše finančního příspěvku 307 050 Kč.
Za finanční příspěvek byl pořízen nový vůz Škoda Octavia. Nákup nového vozu přispěje ke zvýšení efektivnosti poskytování
služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro práci s dětmi a rodinami.
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Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet České republiky
Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje“, reg. Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000221 spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
Trvání projektu od 1. 7. 2017 do 23. 4. 2018. Příspěvek v celkové výši 1 600 866, 85 Kč.
V první etapě projektu v roce 2017 byly pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením. Elektronické zařízení
jako je iPad, patří ke standardnímu vybavení s ohledem na použití speciálních aplikací kompenzujících dílčí deficity dětí, které poradkyně rané péče využijí při své činnosti v rodinách. Ve druhé etapě projektu v roce 2018 byly pořízeny čtyři osobní
automobily, dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid.
Obnova a rozšíření vozového parku má pozitivní dopad na zajištění místní i časové dostupnosti při poskytování služeb rané
péče v souladu s potřebností služeb na území krajů.
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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 rejstříkovým soudem.
1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:
a)

Tržby z prodeje služeb

b)

Účastnické poplatky na akce a semináře

c)

Tržby z prodeje zboží

d)

Přijaté příspěvky a dary

e)

Dotace MPSV

f)

Dotace měst a obcí

g)

Dotace Liberecký kraj

h)

Dotace Ústecký kraj

i)

Dotace EU

j)

Nadace Leontinka

96 427,11 Kč

k)

Nadace Světluška

600 000,00 Kč

l)

Nadace ČEZ

m)

Zúčtování fondů

515 520,00 Kč

n)

Úroky na účtech

2 243,78 Kč

o)

Zaokrouhlení

p)

Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)
Celkem
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42 744,00 Kč
143 975,00 Kč
3 650,00 Kč
70 763,85 Kč
13 887 948,00 Kč
3 169 000,00 Kč
794 000,00 Kč
10 683,46 Kč
3 900,00 Kč

60 000,00 Kč

3,40 Kč
21 978,99 Kč
19 422 837,59 Kč

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

2018
2. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS od jednotlivých měst
Liberec
Desná v Jizerských horách

1 098 000 Kč Jablonné v Podještědí

9 000 Kč

3 000 Kč Stráž pod Ralskem

10 000 Kč

Dolní Podluží

21 000 Kč Nový Bydžov

Sobotka

4 000 Kč

10 500 Kč Nový Bor

63 000 Kč

Hořice

3 000 Kč Kramolná

3 000 Kč

Hrubá Skála

2 000 Kč Nové Město pod Smrkem

Hronov
Lučany nad Nisou
Černý Důl
Česká Lípa

10 000 Kč Jablonec nad Nisou
5 000 Kč Trutnov
10 500 Kč Lomnice nad Popelkou

21 300 Kč
909 000 Kč
15 000 Kč
22 750 Kč

525 000 Kč Jilemnice

4 200 Kč

Děčín

94 000 Kč Frýdlant

91 000 Kč

Valdice

10 500 Kč Turnov

32 000 Kč

Nová Paka

5 000 Kč Náchod

Železný Brod

5 000 Kč Dobruška

5 000 Kč
10 000 Kč

Jičín

50 000 Kč Úpice

Mníšek

12 250 Kč Jenišovice

16 000 Kč

Hořičky

10 500 Kč Rumburk

46 000 Kč

Libřice

10 500 Kč Doksy

21 000 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

3 550 265,52 Kč

DDHM

4 337 870,84 Kč

oprávky k DDNM

-

oprávky k sam. mov. věcem

- 1 094 297,63 Kč

oprávky k DDHM

- 4 337 870,84 Kč

Pokladna

117 176,00 Kč

33 218,00 Kč

Bankovní účet

4 878 530,87 Kč

Odběratelé

500,00 Kč

Provozní zálohy

165 932,00 Kč

Ostatní pohledávky

6 812,97 Kč

Dodavatelé

-

11 825,38 Kč

Ostatní závazky

-

190 663,30 Kč

Zaměstnanci

- 1 131 838,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

-

Ostatní přímé daně

510 566,25 Kč
52 420,00 Kč

Nároky na dotace

- Kč

Náklady příštích období

203 473,60 Kč

Výnosy příštích období

-

893 915,00 Kč

Dohadné účty pasivní

-

142 810,29 Kč
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4. Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost zapsaného ústavu, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a revizora
Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb.
Celkové náklady dosáhly částky 19 323 916,59 Kč.
Z toho:
Spotřeba materiálu

1 671 095,13 Kč

Spotřeba energie

331 668,28 Kč

Opravy a udržování

125 050,83 Kč

Cestovné

98 406,00 Kč

Náklady na reprezentaci

7 810,00 Kč

Ostatní služby

1 996 299,81 Kč

Mzdové náklady

10 784 411,00 Kč

Zákonné soc. pojištění

3 476 896,55 Kč

Ostatní sociální pojištění

42 937,00 Kč

Daň silniční

14 560,00 Kč

Ostatní daně a poplatky

10 036,00 Kč

Jiné ostatní náklady

243 075,99 Kč

Odpisy majetku

515 520,00 Kč

Poskytnuté členské příspěvky

Náklady na mzdu ředitele

6 150,00 Kč

12 000,- Kč

Odměny členů správní rady

0,- Kč

Odměny revizora

0,- Kč
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Dále uvádíme další informace, které jsou vyžadovány zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví.
• K bodu c): V roce 2018 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 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. OHLASY NA NAŠE SLUŽBY A ČINNOST
Když jsem o rané péči poprvé slyšela, myslela jsem, že to je jen dětská herna, o to milejší bylo překvapení, když jsem našla
místo plné lidí, kteří pomáhají jak lidsky, tak profesionálně a mají zlaté srdce. Díky nim, jsme objevili Jeníkův autismus od úplně prvních příznaků již kolem jednoho roku věku a mohli jsme s ním pracovat a udělat obrovský kus práce. Velkou pomoc vidím i v možnosti psychologa pro rodiče a akcích, při kterých je o děti postaráno a my můžeme „mezi svými“ prostě jen být a
nebýt souzeni, jak to často bývá od okolí, které autismus nezná. Jsem si jistá, že bez pomoci rané péče, bych se v celé situaci dost plácala, smíření s diagnózou by bylo mnohem horší, protože díky rané péči mám o autismu více informací a nevidím
v něm konec světa, ale horu, kterou s pomocí jde překonat metr po metru, jsem moc vděčná, že to „jištění“ na téhle horolezecké výpravě mám právě v rané péči. Do života člověku vstoupí hodně lidí, ale jen někteří, ten život mění k lepšímu a to
je právě raná péče. Děkuji.
Petra Pávová
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TU v Liberci v roce 2018 spolupracovala s Centrem LIRA, z.ú. v několika
rovinách. Jednak to byla konzultační činnost s ohledem na aktuální trendy a způsoby práce v rodinách s dětmi s postižením,
včetně publikované literatury, a dále odborné stáže našich studentů.
Stáží se zúčastnilo celkem 26 studentek prvního ročníku oboru Speciální pedagogika. Studentky v odevzdaných seminárních
pracích a na výuce reflektovaly vysoký přínos stáže v Liře. Oceňovaly, že si mohly díky odbornému vedení pracovnic Liry samy
vyzkoušet jak postupy práce, tak prožitky dítěte s postižením – například zrakovým. Oceňovaly množství pomůcek a materiálů, které si mohly opět s odborným komentářem a na základě kazuistik vyzkoušet. Studentky vnímaly profesní uplatnění v
Liře z.ú. jako smysluplné, jako výzvu do budoucna. Naše spolupráce bude dále pokračovat a této skutečnosti si velmi vážíme.
Kateřina Thelenová, KSS, Technická univerzita v Liberci
Ráda bych Vám napsala pár řádků. Vážím si toho, že na Vás bylo vždy spolehnutí, kdykoli a cokoliv jsem potřebovala, nic pro
Vás nebyl problém. Ve všem jste nám pomohla a někdy jsem až nechápala, s jakou rychlostí jsem měla na e-mailu informace, o které jsem Vás žádala. Na Vaši konzultaci (návštěvu) se těšil nejen Fanoušek, ale i celá naše rodina. Vždy jste přijela s
úsměvem a v dobré náladě. Je vidět, že Vás ta práce těší a je Vaším posláním.
Chtěla jsem si Fandu s Vámi vyfotit, abychom měli památku a mohla jsem mu ukazovat, jak skvělou tetu mu do života přivál
osud. Tak věřím, že se u nás někdy zastavíte a ještě tu fotečku uděláme.
Jsem opravdu moc ráda, že jsem Vás poznala.
Ještě jednou za vše moc děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví Vám i celé rodině.
Bajgarovi
Jsme s naším synem Kubíčkem klienty Centra Lira již 4. rokem a jsme velice spokojeni.
Velice nás potěšil terapeutický pobyt, na kterém jsme byli letos poprvé.
I přes pozdní přihlášení, jsme se nakonec na pobyt dostali s velkým štěstím jako náhradníci a bylo to naprosto perfektní. Vše
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bylo pečlivě naplánováno, organizace celého pobytu byla 100%, informovanost rodičů během pobytu perfektní, terapie pro
děti super, sourozenecký program parádní, doprovodné programy úžasné, ale hlavně, co je z celého pobytu nejdůležitější
„osobní nasazení“ všech terapeutek a dobrovolnic, bylo fantastické a velice za nás všechny, všem terapeutkám a dobrovolnicím s úctou děkujeme.
Škoda jen, že nejsou pobyty častěji… bylo by to velkým plusem pro naše děti, ale i pro nás, jako pro rodiče pro další posun
při výuce našich dětí.
Co se týká ostatních programů, využíváme také cvičení, které je bezva, ale bohužel dětí je tolik, že se střídáme po 3 měsících
a je velká škoda, že nemůže být cvičení celoročně, jako součást terapie, je výdej energie pro naše děti zcela zásadní a určitě by spousta rodičů byla moc ráda…
Také máme individuální nácviky, kterých sice nejsme účastníkem, ale informace dostáváme.
Celkově je Centrum Lira obřím pomocníkem pro rodiny s dětmi s PAS.
Myslíme si, že by si Centrum Lira zasloužila větší podporu ze strany zřizovatele, jelikož prostředky, které jsou investovány do
terapií, programů, vybavení, a dalších nezbytných věcí, velice pomáhají v celkovém rozvoji a orientaci našich dětí pro jejich
budoucí život. Děkujeme.
Zemanovi
Reakce rodičů na pobytové kurzy:
• „Dostali jsme spoustu rad nejen od terapeutů, ale i od rodičů, Jak s Ondrou pracovat, jak ho naučit čekat, co by mohlo
pomoci zvládat jeho agresivitu aj. Teď to musíme ještě vše vstřebat a začít zkoušet.“
• „Nejvíce mi pomohlo setkání a povídání s ostatními rodiči a kontakt s nimi a naší babičkou. Toníčkovi prospěl kontakt s
ostatními dětmi. Skvělý byl relaxační večer, originální nápad.“
• „Jsem ráda, že jsem zažila své dítě s PAS v pro něj velmi náročné situaci a to v prostředí, kde se způsoby práce s ním samy
otevírají. Též jsem ráda, že jsme tu mohli být celá rodina.“
• „Líbilo se mi, že jsem mohla poznat další rodiny se stejným problémem, že jsem se více dozvěděla, jak pracovat s autistickým dítětem. Líbila se mi canisterapie, zde jsem se dozvěděla, že i pes může pomoci takovémuto dítěti. Celkově program byl úžasný.“
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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 poruchou autistického spektra v roce 2018:
Liberecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS bylo v roce 2017 finančně podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Libereckého
kraje.
MPSV (RP)
Liberecký kraj (RP)
MPSV (SAS)
Liberecký kraj (SAS)

5 569 200,- Kč
397 000,- Kč
4 200 500,- Kč
397 000,- Kč

Královéhradecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2018 finančně podpořeno z rozpočtu Královéhradeckého kraje z finančních
prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
MPSV

3 176 021,- Kč

Ústecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2018 finančně podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Ústeckého kraje.
MPSV
Ústecký kraj

942 227,- Kč
10 683,- Kč
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Evropský fond pro regionální rozvoj
Poskytování sociální služby raná péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje bylo v roce 2017/2018 finančně podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Evropský fond pro regionální rozvoj

1 432 354,55,- Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj
Poskytování sociální služby raná péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje bylo v roce 2017/2018 finančně podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
SR - Ministerstvo pro místní rozvoj
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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 Cvikov 		
Město Česká Lípa		
Město Český Dub		
Město Desná
Město Dobruška
Město Doksy
Město Dubá			
Město Frýdlant
Město Hodkovice nad Mohelkou
Město Hořice
Město Hrádek nad Nisou		
Město Hronov
Město Jablonné v Podještědí

Město Jičín
Město Jilemnice
Město Kamenický Šenov		
Město Lomnice nad Popelkou
Město Lučany nad Nisou		
Město Náchod
Město Nová Paka		
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nový Bor
Město Nový Bydžov
Město Rumburk
Město Sobotka
Město Stráž pod Ralskem
Město Tanvald		
Město Trutnov		
Město Turnov		
Město Úpice		
Město Žandov		
Město Železný Brod

Městys Černý Důl		
Obec Dolní Podluží
Obec Dolní Řasnice
Obec Dubnice		
Obec Horní Libchava
Obec Hořičky
Obec Hrubá Skála		
Obec Jenišovice
Obec Jeřmanice
Obec Jestřebí
Obec Kramolna
Obec Libřice
Obec Ludvíkovice		
Obec Mníšek
Obec Oldřichov v Hájích
Obec Skuhrov
Obec Svor
Obec Valdice
Obec Višňová

Nadace:
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace ČEZ
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Firmy a organizace:
a-net Liberec s.r.o.
Geoprint s.r.o. – Jiří Bílek
Hotel Semerink v Janově nad Nisou
1.Novoborský šachový klub, z.s.
Kinský dal Borgo, a.s.
KOMPAKT, spol. s.r.o.
Oblastní charita Liberec
OSAPO s.r.o.
Pivovar Svijany a. s.
STK Turnov, s.r.o.
Valbek, spol. s.r.o.
Zámečnictví Pluhař s.r.o.
Individuální dárci:
Ing. Marek Zikmund
Kateřina Thelenová
manželé Musilovi

Dále děkujeme za spolupráci a podporu:
Prof. MUDr. Autratovi, CSc., MBA, oftalmolog
MUDr. Brichcínové, oftalmolog
MUDr. Dostálkovi, Ph.D., oftalmolog
MUDr. Hanušové, psychiatrická klinika Hradec Králové
PhDr. Havlové, dětský psycholog
MUDr. Hložánkovi, Ph.D., oftalmolog
MUDr. Kadlecové, oftalmolog
MUDr. Konvičkové, oftalmolog
MUDr. Kuchařovi, neurolog
MUDr. Macháčkové, oftalmolog
MUDR. Marešové, oftalmolog
MUDr. Mormanové, dětské oddělní KNL
MUDr. Pelikánové, oftalmolog
MUDr. Popperovi, rehabilitační lékař
MUDr. Rennerové, neurolog
MUDr. Štefáčkové, neurolog
Mgr. Štěrbové, ortoptista
PhDr. Thorové, Ph.D., klinická psycholožka
Mgr. Volfové, ortoptista
Mgr. Votrubové, klinický psycholog
MUDr. Zalabové, oftalmolog
MUDr. Zemánkové, Ph.D. neonatolog
MUDr. Zobanové, oftalmolog
Fakultní nemocnici v Motole, Centru zrakových vad
Fakultní nemocnici Hradec Králové – Centrum Provázení
Dětskému dennímu rehabilitačnímu stacionáři Hradec Králové
Mgr. Studničkové, ředitelka ZŠ Orlí v Liberci
Jiřímu Částkovi, fotograf
Květoslavě Kosové
Ivetě Jedličkové
Andree Anně Ježkové
Petru Šušorovi

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