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POSLÁNÍ ORGANIZACE:

Posláním Centra LIRA je pomáhat rodinám dětí s postižením zvládnout svoji situaci tak, aby děti vyrůstaly v rodině a všichni 
její členové mohli vést dobrý a spokojený život.

HODNOTY ORGANIZACE:

- ODBORNOST A ZODPOVĚDNOST
- RESPEKT A DŮVĚRA
- OTEVŘENÁ KOMUNIKACE 
- PODPORA A SPOLUPRÁCE

Zkratky použité v textu:  
RP – Raná péče
SAS - Sociálně aktivizační služby
PAS - Porucha autistického spektra



2020

3Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

1. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2020

Vážení, podporovatelé, donátoři, spolupracovníci, představitelé krajů a obcí, příznivci, rodiny a přátelé.

Předkládáme vám výroční zprávu za rok 2020, který byl velmi složitý pro všechny, nejen pro sociální služby, jejich klienty  
a pracovníky. 
Centrum LIRA poskytovalo v průběhu roku 2021 dvě registrované sociální služby. Ranou péči v Libereckém, Královéhradec-
kém a Ústeckém kraji a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v Libereckém kraji.
Ambulantní programy  probíhaly v prostorách v Liberci, Matoušova 406 a 453 a v Hradci Králové, na adrese Poliklinika III, tř. 
Edvarda Beneše 1549/34. V těchto prostorách se nachází i zázemí pro tým služeb. Pro terénní služby organizace byla použí-
vaná služební auta, případně veřejná doprava. 
Poskytování služeb rodinám bylo zkomplikováno epidemickou situací, riziky, omezeními a mnoha opatřeními z toho plynou-
cími. I přes tyto vážné komplikace byly jak sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, tak raná péče zajištovány v 
maximálním rozsahu, který byl vzhledem k aktuální situaci možný. Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny bylo 
na určitou dobu nařízením vlády přerušeno, raná péče probíhala v období 15. 3. - 31. 5. pouze distančně.  Po většinu toho-
to složitého roku jsme ale služby rodinám poskytovali podle jejich přání, zpravidla v běžném, osobním kontaktu, za dodrže-
ní přísných hygienických pravidel. Museli jsme bohužel zrušit pobytové kurzy pro rodiny, setkání rodin, rušili jsme semináře 
a mnoho dalších skupinových aktivit. Věříme, že všechny tyto akce uspořádáme v roce 2021 a tím víc se na ně budeme tě-
šit a radovat se ze společných zážitků.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Centra LIRA, poradkyním rané péče, odborným pracovnicím zajišťujícím všechny 
aktivity pro děti s PAS a jejich rodiče a kolegyním na administrativních pozicích. Děkuji jim za jejich nasazení, vyrovnání se  
s rizikem, za odvahu a rozumný, zodpovědný přístup v naplňování hlavní role naší organizace, kterou je pomoc a podpora ro-
din s dětmi s postižením v raném věku a dětmi s PAS. Velmi si jejich postoje vážím. Je mi ctí s nimi pracovat.
Děkuji za trpělivost a pochopení našim klientům, rodinám s dětmi, pro které bylo omezení sociálních kontaktů, uzavření 
předškolních a školních zařízení, minimální kontakt dětí se svými vrstevníky jistě vysilující. 
Naučili jsme se fungovat i trochu jinak, využívat alternativní možnosti kontaktu, komunikace a podpory pro rodiny, zjistili 
jsme, že dokážeme zvládat náročné krizové situace při zajištění programů služeb. 
Věřím, že příští rok bude lepší a postupně se budeme vracet i k běžnému, bezstarostnějšímu kontaktu a plnému rozsahu 
služeb rané péče v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS  
v Libereckém kraji.
Chtěla bych kromě svých spolupracovníků poděkovat všem podporovatelům a příznivcům naší organizace. Samozřejmě dě-
kuji za úžasnou a stálou podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu-sbírka Světluška a Nadaci Leontinka. 
Přeji nám všem, rodinám, se kterými spolupracujeme, kolegyním, příznivcům, aby následující doba byla k nám všem laska-
vější a aby nám umožnila normálnější život a hodně radosti.

Alexandra Bečvářová
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PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V LIBERCI

Během roku 2020 byla i přes probíhající epidemii zajištěna služba všem stávajícím klientům a bylo zachováno přijímání no-
vých klientů. V době nejtěžších omezení byly služby poskytovány převážně distanční formou. To zároveň umožnilo nabídnout 
intenzivnější kontakt s klienty. Odpadly cesty na konzultace a poradkyně se mohly s rodinami spojovat flexibilněji a častěji,  
a to buď telefonicky, nebo pomocí on-line audiovizuálních platforem. 
Hlavní poskytovanou službou byly konzultace v rodinách, kde vyrůstá dítě s postižením.  Rodinám bylo s ohledem na zdra-
votní stav všech zúčastněných vycházeno vstříc v tom, jakou formu konzultace si přejí realizovat – zda terénní, či distanční.
Rodiny dětí s postižením se v tomto roce dostali ještě do větší izolace. Intenzivnější kontakt byl v některých rodinách zásad-
ní. V mnohých rodinách tedy nebyly konzultace zaměřeny primárně na podporu vývoje dítěte, ale ještě více na podporu pe-
čujících ve zvládání jejich složité životní situace a v poskytnutí krizové intervence. Nedílnou součástí bylo informování o dal-
ších možnostech podpory v oblasti zdravotní, sociální a školské. Zároveň jsme některé klienty doprovázeli při jednáních v dal-
ších institucích (lékař, úřad).
S cílem o komplexní přístup v rozvoji dítěte byly rodinám nabízeny i ambulantní programy. V důsledku epidemie musely být 
programy přerušeny na jaře 2020. Po zlepšení epidemické situace byly opět zahájeny a nebyly přerušeny ani přes léto. V Li-
berci se pravidelně konají dva ambulantní programy: prvním je zraková stimulace a zrakový trénink, druhým je senzorická 
integrace. 
Vedle programů se rodiče mohli přihlásit na konzultace s externími spolupracovníky (např. fyzioterapeut). I letos se podařilo 
nabízet psychoterapie pro pečující a zájem o tuto službu stále roste. Na podzim 2020 se podařilo uskutečnit dva Kluby rodi-
čů. Jednalo se o setkání rodičů u ohně a druhý byl spojen s přednáškou na téma ergoterapie.
Pracovníci přímé péče se aktivně věnovali depistáži a udržovali kontakty se spolupracujícími organizacemi (školská poraden-
ská zařízení, lékaři, sociální služby aj.). Proběhlo školení studentek oboru dětská sestra ze Střední zdravotnické školy a Vyš-
ší odborné školy v Liberci. 
Udržovali jsme kontakt s dalšími ranými péčemi v republice v podobě supervizních setkání. V červnu proběhla odborná stáž 
ve středisku rané péče v Kutné Hoře. Poradkyně našeho týmu uspořádaly on-line školení k problematice poruch autistické-
ho spektra.
V roce 2020 se na poskytování služeb rané péče v týmu libereckého pracoviště podílelo 13 poradkyň rané péče. Nepostrada-
telná je úzká spolupráce s týmem pracoviště v Hradci Králové a s týmem odborných pracovnic SAS Centra LIRA.

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V HRADCI KRÁLOVÉ

Pracoviště v Hradci Králové funguje již od roku 2014. Od té doby se tak značně rozšířily možnosti poskytování služby raná 
péče na území Královéhradeckého kraje. Stěžejní činností služby rané péče jsou konzultace poradkyně rané péče v přiroze-
ném prostředí rodiny. Na ně pak navazují ambulantní programy, kterými se snažíme zprostředkovat rodině další možnosti 
podpory, ale i možnosti pro sdílení a setkání s dalšími rodinami. 
V Hradci Králové probíhají ambulantní programy pro rodiny s dětmi se zaměřením na ambulantní program rozvoje zrako-
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vého vnímání, individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí s poruchou autistického spektra, konzultace sen-
zorické integrace a bazální stimulace, individuální konzultace s odborníky (logopedkou, Bobath terapeutkou, fyzioterapeut-
kou) a Setkávání rodin a Kluby rodičů
Za rok 2020 bychom chtěly určitě vyzvednout naší užší spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové v době jarního nou-
zového stavu, kdy jsme jednak dostávaly pravidelně ochranné pomůcky a také jsme se spolupodílely na informování obča-
nů města Hradec Králové o možnostech podpory ze strany rané péče, Linky LIRA, která byla v tuto dobu v provozu a také 
jsme předávaly řadu nápadů, inspirací a doporučení pro rodiny s dětmi. Také jsme dostali darem krásné háčkované hračky 
pro naše klientské děti. 
Velice úzce jsme také spolupracovali s Centrem Provázení a Mgr. Lenkou Kohoutkovou. Díky této spolupráci měly naše klient-
ské rodiny možnost individuálnějšího přístupu při testování dětí na Covid – 19. 
Pro naše rodiny jsme také zútulnily prostředí čekárny u našich ambulantních prostor. Vytvořily jsme informační materiály  
a nástěnky, kde se mohou dočíst zajímavé informace nejen naše klientské rodiny, ale i rodiny přicházející do prostor Polikli-
niky III. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra završily v roce 2020 pátý rok své činnosti. 
Služba má vypracovaný stabilní profil podpory rodin s dětmi s PAS a širokou nabídku programů. Poskytované programy je 
možné rozdělit do několika základních oblastí:
• programy zaměřené na přímou práci s dětmi (například individuální a skupinové nácviky, herní skupiny,   sourozenecké 

skupiny, muzikoterapie)
• programy zaměřené na podporu rodičů a pečujících osob (psychoterapeutická podpora, kluby rodičů)
• programy pro celé rodiny (pobytový kurz pro rodiny, videotrénink)
• spolupráce se zařízením předškolního a školního vzdělávání 
• další služby
Pravidelné poskytování všech programů pro rodiny, zejména Individuálních nácviků pracovního chování a Skupinových ná-
cviků sociálních dovedností, bylo v první polovině roku přerušeno vyhlášením nouzového stavu během první vlny epidemie 
COVID 19. Rozhodnutím vlády ČR bylo pozastaveno poskytování vybraných sociálních služeb, včetně SAS pro rodiny s dět-
mi. Po tuto dobu poskytovali odborní pracovníci SAS klientským rodinám podporu distanční formou, byli s nimi v telefonic-
kém, emailovém a online spojení.  Ze zpětné vazby získané od rodičů je patrné, že i tato nová forma podpory měla pro rodiny  
v nečekané situaci skutečně velký, někdy i zásadní význam.
Hned po skončení nouzového stavu byly služby obnoveny za přísného dodržování hygienických pravidel, některé rodiny vyu-
žily nabídky intenzivnějšího využívání programů v letním období. Podařilo se uskutečnit jeden turnus Herních skupin. 
Podzim a zima pak byly poznamenány nemocností a karanténami jak pracovníků, tak klientských rodin a dalším vyhlášením 
nouzového stavu, poskytování služby přesto již nebylo významně omezeno. Poskytování služeb bylo  flexibilně přizpůsobo-
váno potřebám rodin ve stále měnících se podmínkách. 
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Z důvodu vládních proti epidemiologických opatření se v roce 2020 nepodařilo uskutečnit některé z plánovaných progra-
mů, zejména Pobytový kurz pro rodiny s dětmi SAS. V druhé polovině roku také nebyl obnoven skupinový program Kroužek 
sportovních a pohybových aktivit a neuskutečnilo se žádné z plánovaných setkání rodin. V kontextu celkové situace bylo toto 
omezení klienty přijato s pochopením a výrazně neovlivnilo kvalitu poskytování služby. Naopak lze hodnotit velmi pozitivně 
častější kontakt s klienty, daný měnícími se podmínkami a nutností přizpůsobovat termíny či formu poskytované služby. Pra-
covníkům se také dostává častěji bezprostřední zpětná vazba a ocenění podpory, kterou klientům poskytují. 

Období nouzového stavu bylo využito mimo jiné také k optimalizaci vnitřních procesů, aktualizaci metodik a podrobnému 
zmapování kontaktů pro depistáž. 
V roce 2020 došlo ke stabilizaci týmu odborných pracovníků zajišťujících poskytování služby, byly ukončeny sdílené úvazky 
mezi dvěma službami v organizaci, byl navýšen úvazek vedoucí služby a byly přijaty dvě nové pracovnice.  
Služba se i nadále zaměřuje na zvyšování kvalifikace pracovníků, jednotliví pracovníci absolvovali v roce 2020 množství od-
borných školení i online seminářů vztahujících se k problematice PAS, tým absolvoval také supervizní kazuistický seminář ve-
dený PhDr. K. Thorovou.
V roce 2020 pokračovala úzká spolupráce SAS se Speciálně pedagogickými centry a Pedagogicko psychologickou poradnou, 
proběhlo několik společných setkání a užší dojednávání spolupráce. Odborné pracovnice SAS navázaly na úspěšnou akci  
z minulého roku a na TUL přednášely učitelkám a asistentkám z Mš o práci s dětmi s poruchou autistického spektra.
Pokračovala i spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou, kde proběhla přednáška s besedou na téma PAS pro pracovníky 
knihovny.  
V roce 2020 pokračovala dobře fungující spolupráce s dobrovolníky, studenty středních škol v Liberci. Naplánovaná spolu-
práce na Pobytovém kurzu pro rodiny s dětmi s PAS se však z důvodu zrušení kurzu v období nouzového stavu neuskutečnila.  
V roce 2020 jsme se účastnili kulatých stolů Libereckého kraje v rámci projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče za-
měřených na problematiku dětí.
2. 4. 2020 jsme se ve spolupráci s rodiči a dětmi aktivně připojili ke Světovému dni porozumění autismu.

Dobrovolnictví

V roce 2020 jsme navázali na naši úspěšnou spolupráci se studenty z Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova. Pro studenty prvních 
ročníků proběhla přednáška a nábor s cílem seznámit studenty s činností našeho Centra, se základními informacemi o dě-
tech s poruchou autistického spektra a s nabídkou dobrovolnického programu. Studenti, kteří měli zájem, se mohli v první 
části roku zapojit do volnočasových kroužků pro děti s PAS. 
V září jsme se díky spolupráci s Dobrovolnickým Centrem ADRA v Liberci zařadili do registru dobrovolnických programů  
v rámci  Regionálního centra dobrovolnictví Libereckého kraje.
Nadále udržujeme výbornou spolupráci se studenty z Univerzity v Hradci Králové. 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. 
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Dále jsou blíže seznamovány s metodami práce s dětmi s PAS a jednotlivými programy. Dobrovolníci se zapojují do hlídání 
dětí v rámci setkání rodičů v Hradci Králové.
Velice děkujeme všem dobrovolníků, za jejich ochotu, nadšení a čas, který věnují našim rodinám během našich programů.

Prezentační, informační a vzdělávací akce, které Centrum pořádalo
14. 1.    přednáška pro studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova
1. 8.    proběhl v prostorách TUL celodenní seminář na téma Dítě s PAS v mateřské škole. Seminář vedly 
  pracovnice Centra LIRA G. Sedlmayerová a K. Čechlovská. 
6. 10.    beseda pro pracovníky Krajské vědecké knihovny Liberec na téma specifika v přístupu k dítěti s postižením 
8. 10.    školení studentek oboru dětská sestra Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
  Liberec
13. 11.    online školení pro tým poradkyň rané péče EDA k problematice poruch autistického spektra. 
  Školení vedly G. Sedlmayerová a H. Prokurátová.

Prezentační, informační a vzdělávací akce, kterých se Centrum účastnilo 
8. 1.  vzdělávání pro celý tým Centra LIRA na téma Poznej autismus – školáci 
  – přednášela PhDr. Kateřina Thorová PhD. 
22. 6.    vzdělávání pro celý tým na téma Sexualita u lidí s mentálním postižením a PAS od organizace Freya 
28. 8.    ABA v Mladé Boleslavi – účast na konferenci o využití aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání
7. 9.    účast na kurzu na téma Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých 
  s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem.
10. 9.    účast na Semináři o epilepsii MUDr. Renerové v Ústí nad Labem 
14. 9.    kazuistické setkání s NAUTIS – setkání vedla PhDr. Kateřina Thorová PhD. 
17.9.  - 19. 9. účast na online XXVIII. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP
8. 10.   účast na online přednášce na téma Refrakční vady v dětském věku 
15. a 16. 10.  účast na online Konferenci NAUTIS – 5. ročník konference na téma Autismus v praxi
14. 12.   přednáška pro studenty UHK – Ústavu sociální práce na téma Raná péče 

2 x ročně Setkání instruktorů stimulace zraku ve spolupráci s ranou péčí EDA a KUK  - 9. 4., 29. 9. 
2x ročně Celorepublikové setkání instruktorů stimulace zraku 8. 6., 26. 11. 
3x ročně setkání Asociace zrakových terapeutů   - 4. 4., 23. 5., 14. 11. 

Centrum LIRA pro svou prezentaci využívá také webové stránky www.centrumlira.cz a profily na Facebooku. Profil – Centrum 
LIRA, z.ú. a profil SAS Cetrum LIRA z.ú. Od 29. 8. 2020 také profil na Instagramu.  
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V rámci reakce na epidemiologická opatření a nutnosti přesunout konzultace na distanční formu si naše poradkyně rané 
péče a odborné pracovnice SAS založily své pracovní profily na facebooku. 

Spolupráce se školskými zařízeními

Spolupráce je navazována na žádost rodičů a děje se ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). Může 
mít formu informativních konzultací pro asistenty i pedagogy, konzultací v MŠ a výjimečně v ZŠ. Dále se může jednat o ukáz-
ky přímé práce s dětmi, doporučení pro práci s dětmi a pro stanovení individuálního vzdělávacího plánu, konzultací se škol-
ským poradenským zařízením. V případě zájmu doporučujeme také specifickou odbornou literaturu, vzdělávací kurzy či kon-
ference. 
Naše organizace uspořádala tento rok úspěšný vzdělávací seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga zaměřený na proble-
matiku PAS a práci s dětmi s PAS v MŠ. Seminář proběhl na Technické univerzitě v Liberci a vzhledem ke kladným ohlasům  
a velkému zájmu na něj budeme navazovat i v dalších letech.

Spolupráce s univerzitami

Naše organizace spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a Technickou univerzitou v Liberci. Na obou těchto univerzitách 
jsou vyučovány obory speciální pedagogiky a sociální práce. Pro studenty pořádáme exkurze, besedy a jsme také pracoviš-
těm pro výkon odborné praxe. Řada studentů s námi spolupracuje dlouhodobě a stávají se našimi dobrovolníky při zajiš-
tění různých programů. Tuto možnost spolupráce velmi oceňujeme, neboť se ze studentek mnohdy stávají naše kolegyně.
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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 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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PŘEHLED SLUŽEB RANÁ PÉČE POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2020

1. Přehled o klientech

Počet rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2020 346
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2020 101
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2020 113

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 118
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 58
• z toho přijatých 51
Hodnocení průběhu služby 102
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 2075
• z toho konzultace v rodině 1673
• z toho konzultace v rodině s dalším odborníkem 116
• z toho ostatní konzultace v terénu (v MŠ, apod.) 75
Počet telefonických intervencí 838
Počet písemných intervencí 1046
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Centra 54
• z toho přijatých 50
Hodnocení průběhu služby 74
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte (senzorická integrace) 234
Stimulace zraku a zrakový trénink 95
Psychoterapie individuální 175
Individuální konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 8
Nácvik sociálních dovedností, komunikace a hry u dětí s poruchou autistického spek-
tra (počet lekcí)

66
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Další ambulantní konzultace 140
Diagnostika (probíhající v prostorách Centra LIRA)
• Posouzení zrakových funkcí 120
• Screening PAS 18
• Posouzení pohybového vývoje 25
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3. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU  

AUTISTICKÉHO SPEKTRA

POSLÁNÍ  

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je poskytování komplexní pod-
pory rodinám s dětmi s PAS v předškolním věku a na začátku školní docházky, nabídka programů pro všechny členy rodiny  
a podpora úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho rodiny do přirozené komunity.

CÍLE 

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné vývojové poruchy (PAS) na vývoj dí-
těte a život všech členů jeho rodiny a předcházení sociálně patologickým jevům.

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:  

Sociálně aktivizační služba je poskytována rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (nebo s podezřením na PAS)     
do 10 let věku v Libereckém kraji.
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PŘEHLED SLUŽEB SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA  
POSKYTNUTÝCH RODINÁM DĚTÍ S PAS V ROCE 2020

1. Přehled o klientech

Počet klientů, kterým byla služba v roce 2020 poskytována 103
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2020 zahájena 21
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2020 ukončena 22

2. Přehled poskytnutých služeb

Programy související s průběhem služby
Jednání se zájemcem v rodině 14
Jednání se zájemcem ambulantní 10
Vstupní jednání se zájemcem o službu, stanovení IP 22
Individuální plánování 432
Hodnocení průběhu služby 100
Počet telefonických konzultací 894
Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací 942
Programy zaměřené na přímou práci s dětmi
Individuální nácviky pracovního chování (počet lekcí) 470
Individuální nácviky ve skupině (počet lekcí) 314
Individuální nácviky pro děti s Aspergerovým syndromem 112
Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí)
• Dvojice, čtveřice 127
• sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci 98
Nácvik předškolních dovedností „Zvídálek“ 77
Skupiny dětí zaměřené na sportovní a pohybové aktivity 11
Skupiny dětí zaměřené na výtvarné a kreativní aktivity 7
Muzikoterapie individuální 114



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

Herní skupiny – pětidenní herní skupina pro děti vyžadující větší míru podpory 10. 8. -.14. 8. 2020
• Počet zúčastněných dětí 7
Programy pro rodiče
Konzultace 76
Psychoterapie 11
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4. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

SPOLEČNÉ PROGRAMY PRO RODINY

Program Termín konání
Konzultace s Mgr. P. Mikolášem v Liberci 21. 1. – 22. 2.
Klub rodičů v Liberci – opékání buřtů v Hanychově 30. 9. 2020

Setkání rodin

Centrum LIRA každý rok pořádá pro své klienty dvě setkání rodin. Smyslem setkání je, aby si všichni členové rodiny užili pří-
jemně strávený společný čas. Bohužel nám do této pravidelné společné akce vstoupila pandemie a my jsme museli naše 
společné setkání pro tentokrát zrušit. Věříme, že v dalším roce se nám podaří na tuto tradici navázat. Setkávání rodin má 
velmi dobrou zpětnou vazbu a je to příležitost, setkat se a strávit společný čas. Každý rok je setkání tematicky zaměřené  
a odpovídá tomu celý program našeho setkání.

Pobytové kurzy pro rodiny 

Centrum LIRA realizuje pro své klienty dva pobytové kurzy. Vzhledem k průběhu epidemiologické situace jsme musely tyto 
pobytové kurzy pro rok 2020 přesunout na rok následující.

Psychoterapie – jedná se o individuální sezení s psychoterapeutem, hledání vlastního podílu na situacích, které klient pro-
žívá jako zatěžující nebo problematické, nebo podpůrná psychoterapie, která nemá za cíl měnit chování klienta, ale spíše 
ho podpořit v jeho těžké situaci. Probíhá také skupinová psychoterapie, kdy hlavním tématem setkání je sdílení prožitků  
s ostatními rodiči s podobnou životní zkušeností. Společné téma nabízí možnost předávání zkušeností, nápadů, způsobů, 
jak zvládat náročné situace, „normalizaci“ vlastního prožívání, dopadu nečekané situace na fungování celé rodiny, na part-
nerství, rodičovství, sebepojetí.  
 
PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM RANÉ PÉČE V LIBERCI A HRADCI KRÁLOVÉ

Program Termín konání
Setkání rodin v Hradci Králové – Relaxační odpoledne 4. 2.
Klub rodičů v Hradci Králové – Výtvarná dílna pro maminky a tatínky 4. 3.
Individuální konzultace s Mgr. A. Kejíkovou v Hradci Králové 9. a 16. 9.
Klub rodičů v Liberci na téma Ergoterapie 22. 10.
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Program rozvoje zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením – ve speciálně upravených prostorách probíhá diagnos-
tika – tedy posouzení zrakových funkcí dítěte, na jehož základě zrakový terapeut a instruktor stimulace zraku doporučí jed-
notlivé kroky na podporu zrakového vnímání. Zraková terapie je pak realizována v prostředí rodiny během konzultací nebo 
mají rodiny možnost docházet na ambulantní program v Liberci i Hradci Králové. 

Individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí s poruchou autistického spektra – hlavním cílem individuál-
ních nácviků je rozvoj komunikace, hry a imitace, nácvik sociálních dovedností, nácvik spolupráce s druhou osobou, navazo-
vání interakce apod.  

Terapie senzorické integrace – Senzorická integrace pomáhá dětem, které mají potíže s hrubou motorikou, jsou smyslo-
vě přecitlivělé nebo naopak je jejich smyslové vnímání sníženo. Tyto nedostatky se negativně promítají do jejich emočního 
vývoje a chování – působí nepozorně, roztěkaně nebo naopak pasivně či úzkostně. Program senzorická integrace probíhá  
v Centru Lira ambulantně v moderně vybavené herně. Terapeut s dítětem pracuje na tom, aby při terapii zažilo úspěch, na-
vádí dítě k tomu, aby jednalo samostatně a zvládalo řešit nové situace. Při terapii, která vypadá jako hra, a dítě je při ní ra-
dostné, terapeut cíleně pracuje na zmírňování nedostatků v oblasti motorické, smyslové, kognitivní a zároveň posiluje se-
bepojetí dítěte.
Na jaře jsme museli z důvodu koronavirové pandemie program na dva měsíce přerušit a s rodinami se domlouvat na dopo-
ručených postupech a činnostech pomocí telefonu nebo online formou. Po uvolnění opatření jsme se okamžitě vrátili k po-
skytování ambulantního programu tváří v tvář a nabídli jsme rodinám jeho pokračování i přes prázdninové měsíce. Progra-
mem během roku 2020 prošlo v Liberci 12 dětí a v Hradci Králové 6 dětí. Zájemcům, kteří nemohli být kvůli naplněné kapa-
citě zařazeni do programu, byly nabídnuty jednorázové konzultace. Uskutečnilo se 234 ambulancí senzorické integrace. Kon-
zultantky senzorické integrace se také podílely na společných terénních konzultacích přímo v rodinách spolu s poradkyněmi 
rané péče. Tento rok se nám podařilo zapojit více dětí s PAS a těžší symptomatikou, které jsou poruchou senzorické integra-
ce zasaženy výrazněji, a tento problém jim brání v jejich dalším rozvoji.

Individuální konzultace s odborníky – rodinám zprostředkováváme v našich prostorách a případně u nich doma možnost 
konzultací z řadou odborníků jako je např. logopedka a Bobath terapeutka, s fyzioterapeutka nebo ergoterapeutka.

Setkávání rodin – v rámci setkání rodin nebo klubů rodičů mají rodiny možnost potkávat se, sdílet, relaxovat, zažít zážitko-
vé odpoledne nebo se účastnit besedy. O těchto akcích jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánek a jednotlivé akce 
jsou uvedeny na webových stránkách Centra.

Setkání v organizaci LÍP A SPOLU, z. s. 
V rámci nově zrekonstruovaných prostor organizace v České Lípě, jsme měli možnosti si nové prostory prohlédnout a na-
vázat tak spolupráci. Prostory jsou velmi pěkné a přizpůsobené jak pro děti s PAS, tak pro uskutečnění semináře či setkání 
rodin. Shodli jsme se na budoucí formě spolupráce a rádi využijeme nabídky těchto prostor pro setkání rodin Centra LIRA  
z České Lípy a blízkého okolí.
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PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM SAS

Individuální nácviky pracovního chování – individuální práce s dítětem je zaměřená na osvojení nových dovedností, jako 
jsou podpora a rozvoj sdílené pozornosti, funkční komunikace, schopnost imitace, pracovní návyky a zároveň na redukci ne-
vhodného chování a nácvik chování vhodného.

Individuální nácviky ve skupině – cílem je prohloubení dovedností získaných na individuálních nácvicích pracovního chová-
ní, práce v rušivém prostředí, počátky navazování interakcí a spolupráce s druhým dítětem.

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace – děti se učí sociálně komunikačním dovednostem a koopera-
ci s vrstevníky při společných aktivitách a rozvíjí herní dovednosti v bezpečném prostředí malé skupiny za podpory odbor-
ných pracovníků. 

Individuální nácvik u dětí s Aspergerovým syndromem – individuální práce zaměřená na podporu a rozvoj verbální i never-
bální komunikace s vrstevníky a dospělými, porozumění sociálním situacím, osvojení strategií pro kompenzaci deficitů, pod-
poru sebevědomí dítěte, rozvoj teorie mysli.  

Skupinové nácviky sociálně komunikační dovedností pro děti s Aspergrovým syndromem – cílem skupinových nácviků je 
prohlubování a učení se novým sociálně komunikačním dovednostem, redukce nevhodného chování a jeho nahrazování al-
ternativním chováním.

Sourozenecká skupina – cílem programu může být navázání, zlepšení nebo prohloubení pozitivního vztahu mezi sourozen-
ci a porozumění a respekt k potřebám druhého dítěte v rodině.

Herní skupiny – program prázdninového týdne na principu příměstských táborů je výrazně zaměřen na procvičování soci-
álně komunikačních pravidel a funkční komunikace, interakci, nové dovednosti a zkušenosti, práci s motivací a sdílení zážit-
ků ve skupině vrstevníků. 

Kroužek sportovních aktivit – sportovně pohybové aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj pohybové obratnosti, děti si 
zároveň upevňují své komunikační a sociální dovednosti, učí se spolupracovat a dodržovat pravidla.

Kroužek výtvarných aktivit – náplní programu je objevování radosti z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály, rozvoj grafomo-
toriky, zároveň jsou upevňovány komunikační a sociální dovednosti.  

Muzikoterapie – terapie si klade za úkol cíleně využívat zvuky a hudbu k léčbě a podpoře vývoje osobnosti dítěte. Jejím cí-
lem je přímé ovlivnění prožívání a navození změny v sebevyjádření a sebepochopení dítěte.  
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Ambulantní konzultace – konzultace jsou určeny například pro rodiče, kteří se nově setkali s diagnózou PAS (nebo podezře-
ním na PAS) u svého dítěte, nebo pro rodiče, kteří se obrátili na Centrum LIRA s žádostí o informace a z jakýchkoliv důvodů 
se nemohou nebo nechtějí stát klienty, cílem programu je poskytnout rodičům maximum základních informací o problema-
tice PAS.

Jednorázové konzultace v rodině –  konzultace jsou poskytována vždy na žádost rodičů s konkrétním cílem, kterým může 
být například zmapování situace nebo problému v domácím prostředí, ukázka práce s dítětem, aplikace metoda jejich mo-
difikace pro domácí prostředí a další.

Odpolední setkávání rodičů – Setkání rodičů v kavárně se zajištěným hlídáním dětí, možnost popovídat si s dalšími rodiči, 
společně sdílet své zkušenosti, nápady, radosti i starosti.

Videotrénink interakcí (VTI) – metoda zaměřená na zpevňování a posilování rodičovských kompetencí za pomoci tzv. po-
máhající kamery, cílem je podpora komunikace a interakce rodičů a dětí, prevence vzniku poruch komunikace a interakce ve 
vztahu rodič – dítě nebo náprava poruch již vzniklých. 

Co nám přinesl nouzový stav na jaře 2020 pohledem jedné z odborných pracovnic SAS:
Na jaře 2020 jsme pracovaly v pro nás dosud neznámém režimu a byly jsme nuceny přizpůsobit se opatřením vztahujícím se 
ke koronavirové pandemii. Práce z domova nás motivovala ke tvorbě mnoha nových pomůcek a pracovních materiálů, se-
psaly jsme také metodické příručky pro rodiče na témata spjatá s výchovou a péčí o děti s poruchou autistického spektra. 

I přes nepříznivou situaci a strach z nemoci jsme nechtěly nechat rodiny bez péče a podpory, to nás přivedlo k zavedení no-
vých způsobů komunikace a spolupráce s klienty. Vedle telefonických konzultací pro poskytnutí krizové intervence byly zave-
deny konzultace na různých internetových platformách; odborné pracovnice si založily Facebookové profily a Skypové účty. 
Jejich prostřednictvím jsme mohly rodinám poskytovat i nácvikové programy – jednalo se zejména o individuální nácviky za-
měřené na zpracování emocí a současných prožitků; výjimkou nebyly ani sourozenecké skupiny, které do rodiny často při-
nesly okamžiky radosti, uvolnění a uspokojení.  
Nově nabízené formy spolupráce s sebou přinesly nové zkušenosti pro nás samotné, poskytly také rodičům náhled do nácvi-
ků a práce s dítětem. Rodiče si to velmi pochvalovali. S rodinami jsme vybudovaly bližší vztahy a prohloubily vzájemná pou-
ta, ze kterých těžíme i dnes.
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5. ORGÁNY CENTRA LIRA A TÝM CENTRA LIRA

Orgány Centra LIRA
Členové správní rady: Mgr. Herynková Martina

Mgr. Bartošová Miroslava
Mgr. Mžourková Petra

Revizor:  Ing. Paulino Martina

Ředitelka společnosti: PaedDr. Bečvářová Alexandra

Tým Centra LIRA: Vedoucí organizace: PaedDr. Bečvářová Alexandra
Koordinátorka sociálních služeb: Bc. Jírová Kateřina
Administrativní pracovnice: Poláková Eva, DiS.
Projektová manažerka: Ing. Valicová Petra
Vedoucí SAS pro rodiny s dětmi s PAS: Bc. Čechlovská Kateřina
Vedoucí služeb rané péče pro Liberecký a Ústecký kraj: Mgr. Bulířová Michala
Vedoucí služeb rané péče pro Královéhradecký kraj: Mgr. Kosová Kateřina
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Pracovníci v přímé péči: Sociální pracovnice (poradkyně rané péče a odborné pracovnice SAS):
Bc. Beránková Anna Mgr. Kočová Lenka
Bc. Brožová Julie Mgr. Korbelářová Jitka
Mgr. Bulířová Michala Mgr. Kosová Kateřina
Bc. Čechlovská Kateřina Dostálová Radka, DiS.
Bc. Doležalová Jana Mgr. Piklová Hana
Mgr. Habelová Jana Bc. Pilařová Nikola
Mgr. Hermanová Vratislava Mgr. Prokurátová Hana
Mgr. Hruboňová Olga Bc. Rejlková Pavlína
Mgr. Jandíková Jolana Mgr. Sedlmayerová Malgorzata
Jirčáková Anna Mgr. Slabá Aneta
Bc. Jírová Kateřina Mgr. Stodůlková Kateřina
Bc. Klejnová Markéta Mgr. Vančová Michaela
Mgr. Kociánová Miloslava Bc. Žůrková Barbora

Ostatní odborní 
spolupracovníci:

Mgr. Bečvářová Monika Mgr. Svobodová Zdeňka
Mgr. Fiedlerová Hajdinová Marta Mgr. Straussová Romana
Mgr. Kejíková Anna Bc. Tvrdá Andrea
Mgr. Mikoláš Přemysl Mgr. Wagnerová Klára

Kolegyně na mateřské 
dovolené:

Mgr. Holá Lucie
Mgr. Charvátová Kristýna
Bc. Janebová Veronika
Bc. Týfová Klára
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Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

 Počet pracovníků Přepočtené úvazky za ob-
dobí roku 2020

Počet hodin (DPP)

Přímá péče 
– pracovní smlouvy 
– sociální pracovníci a další od-
borní pracovníci přímo poskytu-
jící služby (poradci rané péče, in-
struktoři stimulace zraku, odbor-
ní pracovníci SAS)

30 22,85

Přímá péče 
–  dohody o provedení práce 
– manželští a rodinní poradci 
a další odborní pracovníci 5 721

Ostatní pracovníci 
– pracovní smlouva 
– vedoucí a administrativní 
pracovníci 4 3,0

Ostatní pracovníci 
– dohody o provedení práce

5 961
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu Centra v roce 2020

• Dovednosti pro dobré fungování v týmu
• Rozvoj komunikace a sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo autismem  

bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči v předškolním věku
• Základy vedení rozhovoru s dítětem
• Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb – trénink asertivních technik
• Komunikační bedna – metoda pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte
• Time management v práci sociálního pracovníka
• Pohybové a zájmové aktivity po děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy
• Hodnocení kvality služby raná péče podle nové metodiky
• Základy krizové intervence tváří v tvář
• Puberta – postrach rodiny a školy
• Od hry ke spolupráci
• Jak mám nejlépe rozvíjet své dítě? Zásadní dilemata rodičů dětí s autismem
• Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími
• Základní kurz bazální stimulace
• Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support  

(podpora sociálně přijatelného chování)
• Současné otázky profesionální sociální práce v ČR
• Zrakové vnímání u dětí s poruchou binokulárního vidění, oční projevy u dětí se specifickou poruchou učení,  

dopad do vzdělávání
• Cognitive Vision – Functional Visual Assessment 
• Supervize: Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme
• Jak rozeznat autismus, modul 2
• Využití komunikační sady Focus box v rozhovoru s dítětem
• Sexualita lidí s PAS
• Konference NAUTIS
• Úvod do ABA
• Řada webinářů MUNI na téma ABA
• Kazuistické setkání s PhDr. Thorovou
• Týmové supervize týmu SAS
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INSTRUKTORKY STIMULACE ZRAKU A ZRAKOVÝ TERAPEUT

Program rozvoje zrakového vnímání (dále PRZV) určený dětem se zrakovými vadami realizují v našem centru instruktorka 
stimulace zraku a zraková terapeutka. Na základě posouzení zrakových funkcí stanoví individuální plán zrakové terapie. Ro-
dičům a poradkyním tak doporučí, jaké úkony stimulace zraku a zrakového tréninku mohou s dítětem v domácím prostře-
dí realizovat. Dále realizují ambulantní program rozvoje zrakového vnímání ve speciálně upravených a vybavených místnos-
tech jak v Liberci, tak v Hradci Králové. 

Nedílnou součástí pracovní náplně je i vzdělávání se a informování spolupracujících subjektů a odborníků. Naše odbornice 
se pravidelně účastní Setkání instruktorů stimulace zraku společně s kolegyněmi z dalších raných péčí – například EDA Pra-
ha, KUK Plzeň nebo ze Společnosti pro ranou péči, vždy pod vedením metodičky PaedDr. Markéty Skalické. V rámci řady ško-
lících akcí nejen získávají nové znalosti, ale i přednáší a informují o našem programu – pro studenty Univerzity Hradec Králo-
vé – pro speciální pedagogy nebo studenty Ústavu sociální práce. 
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6. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

Projekt „Všechno jde, i když trochu jinak“
Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 s prodloužením do 30. 11. 2021. 
Nadační příspěvek ve výši 787.600,- Kč.
Cílem projektu byla podpora programu rozvoje zrakového vnímání, organizace pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zra-
kovým a kombinovaným postižením, posílení kapacity programu rozvoje zrakového vnímání a podpora jeho kvality prostřed-
nictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň rané péče. Organizace poby-
tového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením byla přesunuta s ohledem na složitou epidemio-
logickou situaci na podzim 2021. Ze stejného důvodu bylo potřeba upravit naplnění vzdělávání týmu v rámci programu roz-
voje zrakového vnímání na aktuální možnosti během roku 2020. Podpora programu rozvoje zrakového vnímání byla naplňo-
vána nejen v ambulantní formě, ale i v domácím prostředí dítěte.  

Projekt „Diagnostika a zraková terapie v rané péči“
Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Nadační příspěvek ve výši 252.400,- Kč.
Cílem projektu bylo zajistit kvalitnější podmínky pro zjištění úrovně zrakových funkcí a dovedností při využití technologické-
ho zařízení Tobii PCEye a diagnostického materiálu. Pořízení pomůcek a testů pro diagnostiku zrakové ostrosti a kontrastní 
citlivosti přispělo ke zkvalitnění možnosti podpory vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným postižením zapojených do pro-
gramu Rozvoje zrakového vnímání.

Projekt „Podpora ambulantních programů rané péče“
Doba realizace projektu 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020. Nadační příspěvek
Cílem projektu bylo udržení kvality ambulantních programů rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným po-
stižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji od narození do sedmi let věku dítěte v době pandemie Covid 19.
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Nadace Leontinka

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ 
Doba projektu od 1.6.2019 do 30.3.2020. Nadační příspěvek 100.000 Kč.
Projekt byl zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro zrakově 
postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením.

Nadace Leontinka ve spolupráci s Human Safety Net a Nadací GČP

Projekt „Svítání“
Doba projektu od 1.7.2020 do 31.12.2020. Nadační příspěvek ve výši 180.000,- Kč. 
Projekt byl zaměřen na částečné krytí mzdových nákladů  spojených s poskytováním terénní služby raná péče pro zrakově 
postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením žijící v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Nadace ČEZ 

Projekt „Práce srdcem“ pro podporu dobrovolníků. 
Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 44.000,-  Kč. 
S ohledem na situaci kolem pandemie Covid 19 bylo čerpání nadačního příspěvku prodlouženo do 30.11.2021.
Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s účastí dobrovolníků do následujících programů – kroužek sportovních 
aktivit, pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, pobytový kurz pro rodiny dětí s poruchou 
autistického spektra, setkání rodin. 

Projekt  „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra“
Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 60.000,- Kč.
S ohledem na situaci kolem pandemie Covid 19 bylo čerpání nadačního příspěvku prodlouženo do 29.09.2021.
Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s pobytovým kurzem pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého kraje“, finan-
covaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
Z projektu byl v roce 2017/2018 byl zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2020 nadále zakoupený vůz přispěl ke 
zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro 
práci s dětmi a rodinami. 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Králové-
hradeckého kraje“, reg. Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000221 spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj a státní rozpočtem České republiky.
Z projektu během 2017/2018 byly pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením a čtyři osobní automobily, 
dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid. 
Během roku 2020 i nadále pořízené iPady podporovaly přímou práci s dítětem s postižením a  osobní automobily zajišťovaly 
místní i časovou dostupnost 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 rejstříko-
vým soudem.

1. Informace o výnosech v členění podle zdrojů:

a) Tržby z prodeje služeb            400,00 Kč 
b) Účastnické poplatky na akce a semináře          77 800,00 Kč 
c) Tržby z prodeje zboží                           - Kč 
d) Přijaté příspěvky a dary            55 000,00 Kč 
e) Dotace MPSV    17 497 481,00 Kč 
f) Dotace měst a obcí      2 832 071,00 Kč 
g) Dotace Liberecký kraj      304 000,00 Kč 
h) Dotace Ústecký kraj          210 950,00 Kč 
i) Dotace EU    16 350,00 Kč 
j) Nadace Leontinka          280 000,00 Kč 
k) Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška             884 315,20 Kč 
l) Nadace ČEZ            - Kč 
m) Zúčtování fondů          508 995,01 Kč 
n) Úroky na účtech              2 561,56 Kč 
o) Zaokrouhlení                    0,88 Kč 
p) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)            75 156,96 Kč 

Celkem    22 745 081,61 Kč 
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2. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS 
od jednotlivých měst 

Česká Lípa               612 635 Kč Mimoň                 23 500 Kč 
Děčín                 37 500 Kč Mníšek                 26 000 Kč 
Doksy                 11 750 Kč Nová Paka                 11 750 Kč 
Dvůr Králové                 19 200 Kč Nový Bor               195 000 Kč 
Hořice                    5 000 Kč Proseč pod Ještědem                 11 750 Kč 
Hrubá Skála                    3 000 Kč Raspenava                 23 000 Kč 
Jablonec nad Nisou            1 051 000 Kč Rumburk                 42 000 Kč 
Jablonné v Podještědí                 15 000 Kč Rychnov nad Kněžnou                 11 750 Kč 
Jaroměř                 11 000 Kč Semily                 18 000 Kč 
Jenišovice                 14 250 Kč Stráž pod Ralskem                    7 000 Kč 
Jičín                 50 000 Kč Šluknov                    2 000 Kč 
Jilemnice                 78 800 Kč Trutnov                 22 500 Kč 
Kostelec nad Orlicí                 11 750 Kč Turnov                 70 000 Kč 
Liberec               280 986 Kč Úpice                    4 700 Kč 
Lípa nad Orlicí                 11 750 Kč Zákupy                    9 000 Kč 
Lomnice nad Popelkou                 12 000 Kč Železný Brod 8 000 Kč
Mikroregion 120 500 Kč 
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3. Informace o stavu majetku a závazků zapsaného ústavu k rozvahovému dni a o jejich struktuře v Kč

Software          114 676,00 Kč 
DDNM                          -   Kč 
Samostatné movité věci a soubory      8 397 120,32 Kč 
DDHM                          -   Kč 
oprávky k software -       114 676,00 Kč 
oprávky k DDNM                          -   Kč 
oprávky k sam. mov. věcem -    6 760 311,63 Kč 
oprávky k DDHM                          -   Kč 
Pokladna            36 253,00 Kč 
Bankovní účet      6 218 573,17 Kč 
Odběratelé                 400,00 Kč 
Provozní zálohy          197 065,00 Kč 
Ostatní pohledávky              8 673,00 Kč 
Dodavatelé -            3 744,32 Kč 
Ostatní závazky                          -   Kč 
Zaměstnanci -    1 059 320,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění -       601 810,00 Kč 
Ostatní přímé daně -       213 010,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky                          -   Kč 
Nároky na dotace -         28 000,00 Kč 
Náklady příštích období                 721,16 Kč 
Výdaje příštích období -         26 122,76 Kč 
Výnosy příštích období -       815 500,00 Kč 
Dohadné účty aktivní            10 000,00 Kč 
Dohadné účty pasivní -       144 444,00 Kč 
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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 22 697 082,06 Kč.
 
Z toho:

Spotřeba materiálu      1 801 889,57 Kč 
Spotřeba energie              351 726,77 Kč 
Opravy a udržování              128 346,88 Kč 
Cestovné               62 943,00 Kč 
Náklady na reprezentaci                   406,00 Kč 
Ostatní služby         2 165 875,30 Kč 
Mzdové náklady            13 115 537,00 Kč 
Zákonné soc.pojištění           4 239 500,36 Kč 
Ostatní sociální pojištění            52 668,00 Kč 

Daň silniční            15 593,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky                     250,00 Kč 
Jiné ostatní náklady          302 872,18 Kč 
Odpisy majetku          452 324,00 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky                  7 150,00 Kč 

Náklady na mzdu ředitele 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 2020 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 život-

ního prostředí. V běžném provozu se řídí vnitřními pravidly pro třídění odpadu a respektuje principy šetrného zacháze-
ní 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. Došlo ke změně revizora.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.
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8. OHLASY NA NAŠE SLUŽBY A ČINNOST

Ohlasy rodičů na poskytování služeb:

Jsme za to moc vděční, nácviky on-line synovi pomáhají, zlepšují mu náladu, těší se na ně, má radost, že je v jeho životě něco 
z toho „starého“, někdo, koho zná a důvěřuje mu. Svěřuje se terapeutce mnohem více, než nám, tak se vlastně dozvídáme, 
co ho trápí a co mu vadí, s námi je velice uzavřený, řeší si to sám v sobě a neví si rady. Pomáhají nám i konzultace, pomoc  
a rady se situacemi, se kterými si v rodině nevíme rady (boje mezi sourozenci, projevy nesnášenlivosti k sourozencům atd.) 
Pracovnice SAS pomáhá všem třem dětem najít cesty, jak si spolu hrát a jak se společně bavit, které jsme občas schopni pak 
přenést i do života doma.
Rádi bychom poděkovali Radce, která se naší rodině po celou dobu koronakrize věnovala, a myslím, že svými radami a po-
mocí zásadně přispěla k tomu, abychom se všichni nezhroutili, vztahy totálně nezhroutily nebo abychom zvládli si fyzicky  
i psychicky neubližovat. Rodiče 9letého chlapce s Aspergerovým syndromem

Moc mile mě překvapilo, jak se Lira (této korona době) pohotově přizpůsobila. Nabídka pomoci po telefonu, po facebooku, 
popřípadě skypu byla úžasná. Vlastně, i když jsme k vám s dětmi nemohli jezdit, tak jsme se stále mohli alespoň takovouto 
formou na pracovníky obracet. 
Obzvlášť jeden telefon byl nečekaný a prostý. Byl o tom jak se mám a jak se máme a zda něco nepotřebujeme. Což mě oprav-
du potěšilo z obyčejného principu. Získala jsem pocit, že se někdo zajímá… To psychicky pomůže snad každému rodiči. Ma-
minka 7 letého chlapce s PAS

Jsme vděčni za to, že nácviky pokračovaly i během omezení distančním způsobem, a že pokračovaly i přes to, že spolupráce 
se synem je komplikovaná i za běžných podmínek, natož distančních. Děkujeme tedy za pevné nervy a hledání způsobů, jak 
nám i v této situaci pomoci.  Maminka 7letého chlapce s Aspergerovým syndromem

Raná péče k nám jezdí už skoro tři roky, na schůzku se vždy se synem tešíme. 
Syn má paní poradkyni moc rád. Vždy když přijede, tak je zvědavý, co si pro něj připravila, a co veze za nové pomůcky. Zahra-
jí si spolu pár her, syn ukáže, jaké dělá pokroky. Pro mne, jako matku, je to jako posezeni s někým, kdo rozumí tomu, co péče 
o syna obnáší. Probereme situace, se kterými si občas úplně nevím rady. Pokud bych tedy měla shrnout služby rané péče: 
„Jsme rádi, že máme možnost je využívat.“  Maminka 4letého chlapce s PAS.

Centrum Lira je pro nás velkým přínosem a pomocí. Dcerce pomáhají v rozvoji zraku. Poradkyně je moc hodná a dcera se 
vždy těší na společné hry. Nám vždy poradí a pomůže. „Děkujeme vám za vaši práci.“ Maminka 3leté holčičky se zrakovým 
postižením.



2020

33Centrum LIRA, z.ú. | Matoušova 406/20, 460 07 | Liberec

Já bych shrnula prospěch Liry asi tak: Navštěvovala jsem různé podpůrné organizace, ale pomoc nebyla efektivní. Naopak  
v případě Liry mě smysluplná spolupráce vždycky mile překvapí. Jsou mi oporou ve všech odvětvích potřeb Johanky. Šetří 
mi čas hledání vhodného zařízení či odborníka, mají v kraji kontakty a zkušenosti. Respektují moje principy. Maminka 4leté 
holčičky s kombinovaným postižením.

Před 6 lety, kdy se narodil syn Kubík, se mi na chvíli zdálo vše černé (jsem jinak veliký optimista). Přišla nabídka na spolupráci 
s ranou péčí. Bylo to pro mě jako “světlo na konci tunelu nebo “ slunce za mrakem a bonusem k tomu nám byla naše porad-
kyně. Její empatie nezná hranic, “Obrovské “ucho”, připraveno k vyslechnutí nejen trápení a strasti mých, ale i dcerky Péti, 
která má poradkyni velmi rada. My všichni! Velice si vážím jejích odborných rad, které mi nejednou pomohly. Vždy se těší-
me na každou další její návštěvu. A Kubík se těší na nové hračky, které poradkyně vybírá přesně dle jeho gusta a tak jak Ku-
bík zrovna potřebuje. Děkujeme samozřejmě celému Centru a věřím, VÍM, že všichni do jednoho jsou báječní a na slovo vza-
tí odborníci. Měla jsem to štěstí a byla jsem toho svědkem při společném pobytu Centra a rodičů s dětmi s kombinovaným 
postižením v hotelu Semerink.  DÍKY! Maminka 6letého chlapce s kombinovaným postižením.

Jsme velmi vděční Rané péči za komplexní podporu v naší životní situaci. Slova podpory, motivace a povzbuzení od paní kon-
zultantky jsou pro nás světlem v tíživých okamžicích. Pomohla nám najít cestu a víme, že se na ní můžeme vždy a s čímkoliv 
obrátit. „Děkujeme“. Rodiče 4letého chlapce s PAS.

LIRA, organizace, která nám v životě strašně moc pomohla, byla nám oporou a hlavní zásluhu na tom všem má naše porad-
kyně! První roky s Andulčinou nemocí nebyly lehké a Vy jste nám je pomohla zvládnout líp a usnadnit nám cestu. Moc Vám 
za to vše děkujeme!! Maminka 7leté holčičky s kombinovaným postižením.

S vaší prací jsme velmi spokojení, poradíte nám, co se týče našich otázek. Poskytnete nám i informace a kontakty ohledně 
specializovaných pracovišť v našem okolí. Zapůjčujete nám pomůcky na zrak, což velmi ceníme :-) i pomůcky na cvičení a sti-
mulaci smyslů :-) , které nám by se těžko sháněli. A jedna důležitá věc, vždy vás rádi u nás vidíme :-) Maminka 2leté holčič-
ky s kombinovaným postižením

Když se nám narodila v roce 2016 nečekaně brzy dcerka Amálka, LIRA byla první, která nám velice pomohla. Amálka má kom-
binované postižení a DMO. Poradkyně nám všechno vysvětlovala, pomáhala nám, jezdila k nám domů a já jezdila a stále jez-
dím s Amálkou k ní do LIRY na oční ambulance, kde cvičíme očička. Učili jsme se i bazální stimulaci obličeje a celého těla, také 
díky LIŘE. Poradkyně je vynikající, no všichni jsou tam vynikající, hodně nám s Amálkou pomáhá. Doporučuje nám spousty 
zajímavých pomůcek, různé cviky a podobně. Doporučila bych ji všem. LIRA je pro nás to nejskvělejší, co nás potkalo. Bez ní 
bychom byli ztraceni. Doporučila bych všem rodičům, kterým se stane něco podobného, co nám. Aby vyhledali ranou péči, 
která se opravdu krásně stará. Děkujeme! Rodiče 4leté holčičky s kombinovaným postižením
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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 2020:

Liberecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče (RP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) bylo v roce 2020  
finančně podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních 
věcí a z rozpočtu Libereckého kraje.
MPSV (RP) 7 111 000,- Kč 
Liberecký kraj (RP)) 152 000,- Kč
MPSV (SAS) 4 960 000,- Kč
Liberecký kraj (SAS) 152 000,- Kč

Ústecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2020 finančně podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje  prostřednictvím  
finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.  
MPSV 1 047 800,- Kč
Ústecký kraj 16 350,- Kč

Královéhradecký kraj 
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2020 finančně podpořeno z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednic-
tvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Královéhradeckého kraje.   
MPSV 3 774 970,- Kč
Královéhradecký kraj 210 950,- Kč
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2020 podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních prostřed-
ků Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s epidemií COVID 19 částkou 403 235 Kč  pro mimořádné finanční ohod-
nocení zaměstnanců v sociálních službách. 

Poskytování sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra bylo  
v roce 2020 podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí  
v souvislosti s epidemií COVID 19 částkou 200 476 Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů  
v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách. 
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Města a obce:

Statutární město Děčín
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
 
Město Červený Kostelec
Město Česká Lípa 
Město Český Dub
Město Doksy 
Město Dubá
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice 
Město Hrádek nad Nisou
Město Jablonné v Podještědí 
Město Jaroměř
Město Jičín
Město Jilemnice
Město Kostelec nad Orlicí
Město Lomnice nad Popelkou
Město Mimoň

Město Nová Paka
Město Raspenava
Město Nový Bor a Svazek obcí Novoborska
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Rumburk
Město Semily
Město Smržovka
Město Stráž pod Ralskem
Město Šluknov
Město Trutnov
Město Turnov
Město Úpice
Město Zákupy
Město Žandov
Město Železný Brod

Městys Černý Důl

Mikroregion Frýdlantsko

Obec Benešov u Semil
Obec Bílá Třemešná
Obec Hrubá Skála
Obec Jenišovice
Obec Kramolna
Obec Lípa nad Orlicí
Obec Ludvíkovice
Obec Mníšek
Obec Proseč pod Ještědem 

Nadace:

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka, ve spolupráci s Human Safety Net a Nadací GCP - Generali Česká Pojišťovna
Nadace ČEZ 
Nadace PRECIOSA
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Firmy a organizace:

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
OSAPO, s. r. o. 
fanoušci Slovan Liberec
STK Turnov, s. r. o.
Oblastní charita Liberec
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek

Individuální dárci:
 
Mgr. Jaroslav Toman, LL.M., advokát
Ing. Marek Zikmund
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
Václav Švejda, zubní technik 
Martin Kouble
Dita Čiháková

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. Hodíkové, ředitelka ZŠ Orlí v Liberci 
Květoslavě Kosové
Ivetě Jedličkové
Andree Anně Ježkové

... všem dalším spolupracujícím odborníkům, sponzorům, dárcům a příznivcům.



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

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



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

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 2020



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

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


