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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
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1. ČINNOST CENTRA LIRA V ROCE 2019

Centrum LIRA poskytovalo v průběhu roku dvě registrované sociální služby. Ranou péči v Libereckém, Královéhradeckém  
a Ústeckém kraji a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v Libereckém kraji. 
Naším cílem bylo i v tomto roce poskytovat služby v kvalitě a rozsahu tak, aby byly optimální pro naše klienty – rodiny s dět-
mi s postižením. Nabídku programů, jejich rozsah a obsah jsme přizpůsobovali aktuálním, individuálním potřebám rodin  
a jejich dětí. Na jaře proběhlo pravidelné šetření Asociace rané péče a Centru LIRA byla prodlužena garance kvality poskyto-
vaných služeb rané péče. Kvalita poskytovaných služeb je úzce spjata s odborností pracovníků, kteří si dále prohlubovali své 
znalosti, dovednosti a kompetence absolvováním vzdělávacích kurzů a účastí na konferencích a kongresech. 
V posledních letech pozorujeme zvyšující se zájem o naše služby a ani tento rok nebyl výjimkou. V tomto roce bylo podáno 
historicky nejvíce žádostí o službu raná péče, obrátilo se na nás 163 nových rodin z Libereckého, Královéhradeckého a Ústec-
kého kraje. Celkem jsme poskytovali službu raná péče 331 rodinám. Vzhledem k nedostatečné kapacitě služby byl tak vytvo-
řen tlak na další zefektivnění poskytování služby a na změny metodických postupů při zahájení služby. I přes tato opatření 
byla doba čekání rodin na zahájení péče delší, než v minulých letech. Delší, než je pro preventivní službu, jejíž důležitou cha-
rakteristikou je včasnost, akceptovatelné. Věříme, že v následujících letech se nám tento problém podaří vyřešit.

Sociálně aktivizační služby využívalo v průběhu roku 101 klientů, z nichž bylo 31 nově přijatých. Podařilo se nám udržet krát-
kou čekací dobu zájemců o službu i poměrně krátkou čekací dobu na jednotlivé programy. 

V průběhu celého roku jsme se věnovali osvětové činnosti, aby nadále rostlo povědomí veřejnosti a odborníků o námi posky-
tovaných službách. Zástupci Centra LIRA se účastnili oborných setkání a konferencí ze sféry sociální, zdravotní a školské. Na-
dále jsme udržovali kontakt s jinými středisky rané péče, školskými poradenskými zařízeními, lékaři a dalšími odborníky. In-
formovali jsme o službách spolupracující odborníky, zástupce krajů, měst, obcí a širokou veřejnost. Aktivně jsme se formou 
přednášek účastnili odborných akcí např. Sjezdu očních lékařů v Hradci Králové. V roce 2019 jsme se také účastnili kulatých 
stolů pořádaných v rámci projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče. Jednalo se o setkání pracovní skupiny zaměřené 
na řešení problematiky osob s poruchou autistického spektra. Byli jsme zapojeni do tvorby Školské inkluzivní koncepce Li-
bereckého kraje. Aktivně jsme se účastnili komunitního plánování jednotlivých měst a spolupracovali jsme v oblasti působ-
nosti Centra LIRA s ostatními službami.

Aby bylo možné zajistit plynulý chod organizace a zajistit potřebný rozsah a kvalitu služby všem oprávněným žadatelům, je 
pro nás nezbytně nutné hledat nové finanční zdroje. Tento rok se nám podařila navázat spolupráci s RunBo Teamem Libe-
rec, který nám věnoval výtěžek z Mikulášského běhu konaného 1. prosince. Velmi si vážíme také stálé a dlouhodobé podpo-
ry MPSV, jednotlivých krajů, měst a obcí, firem a soukromých subjektů. Velmi důležitá je pro nás dlouhodobá podpora a spo-
lupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadací Leontinka a Nadací ČEZ. 
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PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V LIBERCI

V roce 2019 muselo liberecké pracoviště reagovat na rostoucí zájem žadatelů o službu. Na území Libereckého a Ústeckého 
kraje se uskutečnilo 113 prvních návštěv v rodinách žadatelů o službu a následně bylo uzavřeno 104 nových smluv. 
Cílem rané péče je zajištění včasné pomoci rodinám dítěte s postižením nebo ohrožením vývoje. Základní, nepostradatel-
nou a nejpodstatnější poskytovanou terénní službou jsou konzultace v rodinách. Bylo tomu tak i letos. Konzultace v rodině 
byly doplněny konzultacemi v zařízeních, ve kterých se dítě vzdělává, zejména se jedná o mateřské školy a dětské rehabili-
tační stacionáře. V některých případech bylo nutné konzultaci uskutečnit přímo ve zdravotnickém zařízení. Rodiny využíva-
ly doprovodu poradkyně rané péče do zdravotního zařízení, popř. do jiných institucí (např. úřady, školská poradenská zaří-
zení). Součástí konzultací je půjčování pomůcek a literatury, proto bylo naší snahou rozšiřovat půjčovnu pomůcek a odbor-
né literatury.
Nadále jsme vnímali důležitost ambulantních programů, díky kterým lze zajistit intenzivnější a zároveň komplexnější přístup 
v rozvoji dítěte s postižením. Během celého roku pravidelně probíhaly dva programy: prvním je zraková stimulace a zrakový 
trénink a druhým senzorická integrace. V první polovině roku pro klienty rané péče probíhala muzikoterapie. 
V tomto roce některé rodiny využily intenzivnější spolupráce v podobě ambulantních konzultací. Tyto konzultace probíhaly  
v dané rodině zhruba po dobu čtvrt roku ve speciálně vybavené herně. Jejich smyslem byla jednak příprava dítěte na vstup 
do MŠ, nebo přechod do sociálně aktivizační služby, ale také přispěly k navázání pozitivního vztahu mezi poradkyní a dítě-
tem.
Raná péče si uvědomuje důležitost každého člena rodiny, proto nás těší, že i v roce 2019 se mohl uskutečnit pobyt pro rodi-
ny a také setkání, na kterých je program uzpůsoben opravdu pro všechny (pečující - rodiče, sourozenci, děti s postižením). 
Zároveň na těchto akcích vzniká prostor pro vzájemné poznávání a předávání zkušeností mezi rodiči. 
Rodiče se také mohli přihlásit na konzultace s externími spolupracovníky (např. fyzioterapeut) a Centrum zajistilo prostory 
pro setkání rodičů s odborníkem na sexualitu osob s postižením. I letos se podařilo nabízet psychoterapie pro pečující a zá-
jem o tuto službu stále roste. 
V roce 2019 se na poskytování služeb rané péče v týmu libereckého pracoviště podílelo 14 poradkyň rané péče v úzké spo-
lupráci s týmem pracoviště v Hradci Králové a s týmem odborných pracovníků SAS Centra LIRA.

PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE V HRADCI KRÁLOVÉ

V roce 2019 jsme v našem Centru v Hradci Králové přivítali novou kolegyni na pozici poradkyně rané péče a zajistily jsme tak 
možnost poskytování služby rané péče tak, aby mohla být poskytována co nejrychleji. Stěžejní činností služby rané péče jsou 
konzultace poradkyně rané péče v přirozeném prostředí rodiny. Na ně pak navazují ambulantní programy, kterými se snaží-
me zprostředkovat rodině další možnosti podpory, ale i možnosti pro sdílení a setkání s dalšími rodinami.
Díky naším prostorám, které v Hradci máme, mohou i nadále probíhat ambulantní programy pro rodiny s dětmi se zamě-
řením na ambulantní program rozvoje zrakového vnímání, individuální nácviky pracovního a sociálního chování u dětí s po-
ruchou autistického spektra, konzultace senzorické integrace a bazální stimulace, individuální konzultace s odborníky (lo-
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gopedkou, Bobath terapeutkou, fyzioterapeutkou) a Setkávání rodin a Kluby rodičů. Cílem roku 2019 bylo umožnit rodičům 
čas pro relaxaci a odpočinek, proto byly setkání a kluby koncipovány tak, že jsme zajistily hlídání pro děti a rodiče tak mohli 
mít čas pro sebe – pro sdílení, povídání, relaxaci, ale i mít větší možnost se soustředit během besedy – jako například při be-
sedě s ergoterapeutkou. Setkání jsme zpřístupnili i rodinám žijícím na královédvorsku, kde jsme uskutečnili setkání V Cent-
ru Žirafa ve Dvoře Králové nad Labem. Během těchto programů nám pomáhají dobrovolnice, které jsou nejčastěji student-
kami speciální pedagogiky. 
Pracoviště v Hradci Králové je v provozu od roku 2014. Od té doby se značně rozšířily možnosti poskytování služby raná péče 
na území Královéhradeckého kraje, náš tým se tak rozrůstá o nové poradkyně rané péče. 
Tento rok jsme také uskutečnili Den otevřených dveří. Zavítali k nám zástupci kraje, měst a obcí - navštívil nás například - ná-
městek hejtmana pro Královéhradecký kraj, zástupci měst Broumov a Jičín. Dále zástupci organizací působících v kraji, ma-
teřských a základních škol (samostatně nebo se svými žáky), odborníci z řad lékařů a ortoptiky a lidé, kteří se zajímali o služ-
by, které naše Centrum poskytuje. Byl to den bohatý na informace, ukázku naší činností - pomůcek, videí, předávání zkuše-
ností.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Rok 2019 byl čtvrtým rokem poskytování služby. Prioritou organizace pro rok 2019 bylo zajištění dostatečné kapacity nabíze-
ných programů, udržení a další zvyšování kvality služby a udržení vysoké odbornosti týmu. Byly přijaty a zaškoleny dvě nové 
odborné pracovnice pro práci s rodinami.
V roce 2019 nadále probíhaly pravidelné lekce individuálních nácviků pracovního chování včetně individuálních nácviků pro 
děti s Aspergerovým syndromem, lekce individuálních nácviků ve skupině a lekce skupinových nácviků a sourozeneckých 
skupin. V podzimních měsících jsme pilotně pořádali větší průběžnou skupinu pro děti s Aspergerovým syndromem, které 
se účastnilo 6 dětí.
Novinkou v programech je Nácvik zaměřený na doplnění předškolních dovedností pro děti s PAS, které se budou vzdělávat  
v hlavním vzdělávacím proudu. Program je poskytován jednou týdně od září 2019 a bude pokračovat v roce 2020.
V průběhu školního roku probíhaly každý týden oblíbené kroužky výtvarných a kreativních aktivit a sportovních a pohybo-
vých aktivit pro děti s PAS. Dvakrát týdně probíhají individuální lekce muzikoterapie. Rodiče využívali také konzultací progra-
mu senzorické integrace. 
V době letních prázdnin proběhly dva pětidenní turnusy Herních skupin. Červencový turnus byl určen pro děti vyžadující vět-
ší míru podpory a zúčastnilo se ho 10 dětí. Srpnový turnus byl poprvé zaměřen specificky pro děti s Aspergerovým syndro-
mem a vysocefunkčním autismem a účastnilo se ho 6 dětí.
Pokračovalo poskytování programů pro rodiče zaměřených na psychoterapeutickou podporu rodičů a zvyšování rodičov-
ských kompetencí v oblasti výchovy dítěte s PAS. Využita byla také nabídka screeningového posouzení výskytu symptomů 
PAS.
Z okruhu programů zaměřených na celé rodiny proběhly odpolední setkání rodin v kavárně se zajištěným hlídáním dětí a pra-
videlné letní a adventní setkání rodin se zábavným programem pro děti. 
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Již potřetí jsme pořádali čtyřdenní Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s PAS. Zúčastnilo se ho 14 rodin s dětmi s PAS a 5 sou-
rozenci. 
V průběhu roku probíhala s klienty pravidelná Hodnocení průběhu služby spojená s revizí Smlouvy, vyhodnocením Individu-
álního plánu a mapováním aktuálních potřeb klientů.
Pokračovala spolupráce s předškolními a školními zařízeními, do nichž docházejí naši klienti, proběhlo několik konzultací ve 
školách a školkách, učitelé a asistenti pedagoga využívali možnosti náhledů a konzultací na našich programech.
Poskytování služby zajišťovalo 13 odborných pracovníků v přímé péči a další  spolupracovníci. Kvalita poskytování služby byla 
zajišťována také pravidelnými supervizemi a intervizními kazuistickými setkáními. V roce 2019 probíhaly pravidelně týmo-
vé supervize týmu SAS.
V roce 2019 jsme se aktivně připojili ke Světovému dni porozumění autismu.

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 jednoden-
ní školení, kde se studenty pracujeme s jejich očekáváními i obavami z dobrovolnických aktivit. Dále jsou blíže seznamováni 
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 rodi-
ny 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 pro-
gramů.
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Prezentační, informační a vzdělávací akce, které Centrum pořádalo
13.5.   Seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s PAS – Dítě s PAS v předškolním 
  a školním zařízení 
19.3.   Den otevřených dveří v Hradci Králové

Prezentační, informační a vzdělávací akce, kterých se Centrum účastnilo 
10.-11.10.   5. Ročník konference NAUTIS „Autismus v praxi“
31.5.-1.6.  XIV. Sympózium detskej oftalmológie
18.6.   Festival sociálních služeb v Náchodě 
11.-13.9.    6. Mezinárodní konference pracovníků v rané péči v ČR
26.-28.9.  XXVII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
7.11.    II. Liberecký den dětské rehabilitace, KNL
1.12.    Charitativní Mikulášský běh s RunBo Team Liberec pro Centrum LIRA 

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

Spolupráce se školskými zařízeními

Spolupráce je navazována na žádost rodičů. Může mít formu informativních konzultací pro asistenty i pedagogy, konzultací 
v MŠ a výjimečně v ZŠ. Dále se může jednat o ukázky přímé práce s dětmi, doporučení pro práci s dětmi a pro stanovení in-
dividuálního vzdělávacího plánu, konzultací se školským poradenským zařízením. V případě zájmu doporučujeme také spe-
cifickou odbornou literaturu, vzdělávací kurzy či konference. 
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 a ZŠ. Seminář proběhl na Technické univerzitě v Liberci a vzhledem ke kladným ohla-
sům 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 pedagogika 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 2019

1. Přehled o klientech

Počet rodin, kterým byla poskytována služba v roce 2019 331
Počet klientů, u kterých byla služba zahájena v roce 2019 113
Počet klientů, u kterých byla služba ukončena v roce 2019 121

2. Přehled poskytnutých služeb

Terénní služby Počet
Informativní jednání se zájemci o službu v rodině 146
Vstupní jednání s žadateli o službu v rodině 58
• z toho přijatých 54
Terénních konzultace (cca 2 - 3  hod.) 1878
• 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
Diagnostika
• posouzení zrakových funkcí v rodině 31
• Screening PAS v rodině 8
• posouzení pohybového vývoje 15
Počet telefonických konzultací 455
Počet písemných konzultací 348
Ambulantní služby
Vstupní jednání s žadateli o službu v prostorách Centra 78
• z toho přijatých 59
Individuální ambulantní konzultace podpory vývoje dítěte (bazální stimulace, senzo-
rická integrace)

228

Stimulace zraku a zrakový trénink 152
Psychoterapie individuální 59
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Individuální konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 24
Nácvik sociálních dovedností, komunikace a hry u dětí s poruchou autistického spek-
tra (počet lekcí)

134

Další ambulantní konzultace 109
Diagnostika (probíhající v prostorách Centra LIRA)
• Posouzení zrakových funkcí 85
• Screening PAS 9
• Posouzení pohybového vývoje 13
Psychoterapeutická individuální a skupinová podpora rodičů – počet sezení 113
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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 2019

1. Přehled o klientech

Počet klientů, kterým byla služba v roce 2019 poskytována 101
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2019 zahájena 33
Počet klientů, u kterých byla služba v roce 2019 ukončena 27

2. Přehled poskytnutých služeb

Programy související s průběhem služby
Vstupní jednání se zájemcem o službu, stanovení IP 33
Sestavení, hodnocení IP 268
Hodnocení průběhu služby 67
Počet telefonických konzultací 683
Počet emailových a písemných kontaktů a konzultací 827
Programy zaměřené na přímou práci s dětmi
Individuální nácviky pracovního chování (počet lekcí) 372
Individuální nácviky ve skupině (počet lekcí) 340
Individuální nácviky pro děti s Aspergerovým syndromem 75
Intenzivní individuální nácvik 76
Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace (počet lekcí)
• Dvojice, čtveřice 170
• sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci 81
Skupiny dětí zaměřené na sportovní a pohybové aktivity 34
Skupiny dětí zaměřené na výtvarné a rukodělné aktivity 32
Herní skupiny – pětidenní herní skupina pro děti vyžadující větší míru podpory 15. -.19.7.2019
• Počet zúčastněných dětí 10
Herní skupiny – pětidenní herní skupina pro děti s Apergerovým syndromem 5.-9.8.2019
• Počet zúčastněných dětí 6
Muzikoterapie individuální a skupinová (počet lekcí) 152
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Programy pro rodiče
Ambulantní konzultace 15
Psychoterapie
• individuální 22
• skupinová počet lekcí/počet klientů 7
Programy pro celé rodiny
Konzultace v rodině 9
Konzultace v MŠ, ZŠ 7
Odpolední rodinná skupina (počet zúčastněných rodin) 3
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4. PROGRAMY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

SPOLEČNÉ PROGRAMY PRO RODINY

Program Termín konání
Setkání rodin – Letní setkání 31.8.
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením 4. –  8.9. 
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra 16. – 20. 10.
Adventní setkání 2.12.
Jarní výtvarná dílna pro rodiče v Liberci 25.3.
Seminář pro rodiče - Vztahy a sexualita lidí s mentálním hendikepem, jejich 
specifických potřeb a možností řešení v Liberci

18.11.

Adventní dílna pro rodiče v Liberci 25.11.

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. 
Letní setkání se konalo 31. srpna ve venkovních prostorách Jedličkova ústavu. Letošní tématika byla cirkusová. Velký prostor 
umožnil nabídnout bohatý program - rej masek, závodní disciplíny, skákací hrad, ukázku canisterapie, divadelní a kouzelnic-
ké představení aj. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení a opékání buřtů.
Adventní setkání se naopak neslo v poklidném duchu. Rodiče si mohli se svými dětmi vyrobit vánoční dekorace, ozdobit per-
níčky a zazpívat koledy.

Pobytové kurzy pro rodiny 

Centrum LIRA připravilo pro své klienty dva pobytové kurzy.
Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením se konal od 4. do 8. září 2019 v hotelu Se-
merink v Jizerských horách. Na kurzu byl zajištěn program pro všechny členy rodiny.  Program byl koncipován tak, aby 
byl pestrý jednak po odborné stránce a zároveň, aby nabídl rodině relaxaci, pohodu a společné zážitky. Během dne se 
mohli rodiče s dětmi s postižením účastnit zrakové stimulace, nebo senzorické stimulace (tj. rozvoj všech smyslů). Dále 
se rodiče mohli domluvit s externími odborníky (Bobath terapeutka se zaměřením na výživové potíže, psychoterapeu-
tka, fyzioterapeut, canisterapeut). V této době se sourozenci dětí s postižením účastnili táborových her s námořnickou 
tématikou. V sobotu dopoledne zajistil tým Centra hlídání dětí s postižením a rodiče si mohli užít volný program se svý-
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mi zdravými dětmi. Některé večerní programy byly určeny výhradně rodičům, např. relaxace pod vedením zkušené mu-
zikoterapeutky. Hlídání dětí bylo zajištěno ochotnými dobrovolnicemi. Završením pobytu byla večerní bojová hra, pose-
zení u ohně a také zhlédnutí veselých i dojemných fotek z celého pobytu.
Ohlasy na pobyt ze stran rodičů byly veskrze kladné. Vedle rozmanitosti programu vítali možnost sdílení své situace s dal-
šími rodiči a navázání kontaktu s nimi. Kurzu se účastnilo 16 rodin, 11 poradkyň a 4 dobrovolnice. 

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra se uskutečnil ve dnech 16. – 20. 10. 2019 a jednalo 
se v pořadí již o třetí ročník úspěšného pobytového kurzu pro rodiny s dětmi s PAS. Ubytováni jsme byli opět v Hotelu Se-
merink v Janově nad Nisou. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli užít krásné podzimní dny v prostředí Jizerských hor. Po-
bytu se zúčastnilo 14 rodin, které využívají služeb raná péče a SAS Centra LIRA. Sešly se rodiny z krajů Libereckého, Králo-
véhradeckého a Ústeckého. Dopoledne vždy probíhal intenzivní terapeutický program zaměřený na práci s dětmi s PAS,  
v odpolední a večerní nabídce byl volnočasový, edukativní i relaxační program, např. canisterapie, jóga pro rodiče, rodin-
né bubnování, program pro sourozence, sportovní aktivity, bojovka pro celé rodiny a další.

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 ostat-
ními rodiči s podobnou životní zkušeností. Společné téma nabízí možnost předávání zkušeností, nápadů, způsobů, jak zvlá-
dat náročné situace, „normalizaci“ vlastního prožívání, dopadu nečekané situace na fungování celé rodiny, na partnerství, 
rodičovství, sebepojetí. 

Videotrénink interakcí (VTI) - metoda zaměřená na zpevňování a posilování rodičovských kompetencí za pomoci tzv. pomá-
hající 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.  
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PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM RANÉ PÉČE V LIBERCI A HRADCI KRÁLOVÉ

Program Termín konání
Adventní setkání v Hradci Králové 10.12.
Setkání rodin ve Dvoře Králové nad Labem 20.2.
Setkání rodin v Hradci Králové 29.1.; 22.5.; 7.10.
Setkání rodičů dětí s PAS v Hradci Králové 10.4.
Drakiáda v Hradci Králové 7.10.
Seminář pro rodiče v Hradci Králové - Dítě se speciálními potřebami ve školském 
systému  

17.9.

Seminář pro rodiče - Ergoterapie v praxi v Hradci Králové 21.11.
Individuální konzultace s Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou 
v Hradci Králové

4.4.

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 může doporučit ambulantní zrakovou tera-
pii pro dané dítě – rodiče pak s dítětem pravidelně dochází na konzultace zrakové stimulace a zrakového tréninku; 

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 – do programu jsou zařazeny děti, u kterých rodiče pozorují nejčastěji známky smyslové hyper-
senzitivity nebo hyposenzitivity, mají motorické potíže a jsou nesoustředěné. Při terapii se používají speciální pomůcky na 
rozvoj motoriky a zlepšení smyslového vnímání. V Hradci Králové program probíhá jednou měsíčně, v Liberci každý týden.

Individuální konzultace s odborníky – rodinám zprostředkováváme v našich prostorách, a případně u nich doma, možnost 
konzultací s řadou odborníků jako je např. logopedka a Bobath terapeutka, 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.
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PROGRAMY REALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚM SAS

Program Termín konání
Setkání rodičů dětí s PAS kavárna v Liberci 20.3.

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 nevhod-
ného 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 AS - cílem skupinových nácviků je prohlubování a učení se 
novým sociálně komunikačním dovednostem, redukce nevhodného chování a jeho nahrazování alternativním chováním.

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

Herní skupiny - program prázdninového týdne na principu příměstských táborů je výrazně zaměřen na procvičování sociál-
ně komunikačních pravidel a funkční komunikaci, interakci, nové dovednosti a zkušenosti, práci s motivací a sdílení zážitků 
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. 
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Muzikoterapie - terapie si klade za úkol cíleně využívat zvuky a hudbu k léčbě a podpoře vývoje osobnosti dítěte. Jejím cílem 
je přímé ovlivnění prožívání a navození změny v sebevyjádření a sebepochopení dítěte.  
  
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 poskytovány 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 modifi-
kace 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.

Nácviky předškolních dovedností „Zvídálek“ - děti si osvojují a procvičují  znalosti a dovednosti dětí potřebné v běžném ži-
votě a na počátku školní docházky, cílem je usnadnit jim vstup do školy.
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Pracovníci v přímé péči: Sociální pracovnice (poradkyně rané péče a terapeuti):
Bc. Beránková Anna Mgr. Kočová Lenka
Bc. Brožová Julie Mgr. Korbelářová Jitka
Mgr. Bulířová Michala Mgr. Kosová Kateřina
Bc. Čechlovská Kateřina Mazánková 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
Bc. Janebová Veronika Mgr. Slabá Aneta
Bc. Klejnová Markéta Mgr. Stodůlková Kateřina
Mgr. Kociánová Miloslava Mgr. Vančová Michaela

Ostatní odborní 
spolupracovníci:

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

Kolegyně na mateřské 
dovolené:

Mgr. Holá Lucie
Mgr. Charvátová Kristýna
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 obdo-
bí roku 2019

Počet hodin (DPP)

Přímá péče – pracovní 
smlouvy – sociální pracov-
níci a další odborní pracov-
níci přímo poskytující služ-
by (poradci rané péče, in-
struktoři stimulace zraku, 
odborní pracovníci SAS)

27 22,3

Přímá péče – dohody o pro-
vedení práce – manželští  
a rodinní poradci a další od-
borní pracovníci
Ostatní pracovníci – pracov-
ní smlouva – vedoucí a ad-
ministrativní pracovníci

26 1652

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

4 3,0

Ostatní pracovníci – dohody 
o provedení práce

5 820
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Přehled kurzů a vzdělávacích aktivit absolvovaných členy týmu Centra v roce 2019

• 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
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INSTRUKTORKY STIMULACE ZRAKU

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 – jako například na Výročním sjezdu čes-
ké oftalmologické společnosti, kde Mgr. Kateřina Kosová prezentovala poster o PRZV. O našem programu dále přednášíme  
i pro studenty speciální pedagogy na Univerzitě Hradec Králové.
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6. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

Projekt „Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením v Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji za-
měřená na rozvoj zrakového vnímání komunikace a hry“ financovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Svět-
luška. Nadační příspěvek ve výši 450 000 Kč.
Jednou z nabízených služeb Centra je program rozvoje zrakového vnímání, který probíhá jak ambulantní, tak i terénní for-
mou. Cílem projektu bylo udržení kvality programu, zajištění jeho průběhu nejen v ambulantní formě, ale zejména v domá-
cím prostředí dítěte. Díky projektu byl uskutečňován také program podpory komunikace formou spolupracujících herních 
aktivit, individuální a skupinové muzikoterapie. Cílem programů je maximální rozvoj dítěte se zrakovým postižením, využití 
zachovalých zrakových funkcí dítěte a omezení dopadu zrakového postižení na celkový vývoj dítěte. 

Projekt „Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“ financovaný Nadačním fondem 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč.
Cílem projektu bylo zejména posílení celé rodiny, zažití radosti ze společné činnosti a hry s dítětem, nastavení a vyzkoušení 
nejvhodnějších postupů podpory vývoje dítěte. Pobytového kurzu se zúčastnilo 16 rodin. Z naší zkušenosti víme, že poby-
tové kurzy dokáží často upevnit vztahy v rodině, dodat rodičům jistotu v přístupu k dítěti ve výchově a povzbudit je do dal-
ší práce s jejich dítětem.
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Nadace Leontinka

Projekt „Podpora terénního charakteru a kvality služeb raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným po-
stižením v oblasti Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje“ podpořen Nadací Leontinka. Doba projektu od 
1.9.2018 do 30.3.2019. Nadační příspěvek 100 000 Kč.

Projekt „Podpora služeb rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v oblasti Libereckého, 
Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Realizace projektu 1.1.2019 do 30.10.2019. Nadační příspěvek 175 000 Kč. 

Projekt „Podpora terénních služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny“ podpořen Nadací Leontin-
ka. Doba projektu od 1.6.2019 do 30.3.2020. Nadační příspěvek 100.000 Kč. 
Všechny tři projekty jsou zaměřeny na částečné krytí provozních nákladů spojených s poskytováním terénní služby raná péče 
pro zrakově postižené děti nebo pro děti s kombinovaným postižením. 

Nadace ČEZ 

Projekt „Práce srdcem“ pro podporu dobrovolníků. 
Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek ve výši 44.000,-  Kč. Délka trvání projektu 1.7.2019 – 1.5.2020.
Cílem projektu je částečné krytí nákladů spojených s účastí dobrovolníků v následujících programech – kroužek sportovních 
aktivit, pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, pobytový kurz pro rodiny dětí s poruchou 
autistického spektra, setkání rodin. 
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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 zafinancován automobil Škoda Octavia. I v roce 2019 přispěl zakoupený vůz ke zvýšení efek-
tivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu.

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 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 státním 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. 
I během roku 2019 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            49 100,00 Kč 
b) Účastnické poplatky na akce a semináře          175 700,00 Kč 
c) Tržby z prodeje zboží                           -   Kč 
d) Přijaté příspěvky a dary            93 495,00 Kč 
e) Dotace MPSV    13 654 550,00 Kč 
f) Dotace měst a obcí      3 526 984,00 Kč 
g) Dotace Liberecký kraj      2 193 715,00 Kč 
h) Dotace Ústecký kraj          175 000,00 Kč 
i) Dotace EU                           -   Kč 
j) Nadace Leontinka          275 000,00 Kč 
k) Nadace Světluška             600 000,00 Kč 
l) Nadace ČEZ            44 000,00 Kč 
m) Zúčtování fondů          515 520,00 Kč 
n) Úroky na účtech              2 323,97 Kč 
o) Zaokrouhlení                    10,00 Kč 
p) Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění apod.)            23 858,38 Kč 

Celkem    21 329 256,35 Kč 
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2. Finanční prostředky na poskytování služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS od jed-
notlivých měst 

Liberec            1 098 000 Kč Jablonné v Podještědí                  15 000 Kč 
Desná v Jizerských horách                    3 000 Kč Stráž pod Ralskem                  11 000 Kč 
Hradec Králové                  85 000 Kč Nový Bydžov                    4 000 Kč 
Rychnov nad Kněžnou                  10 500 Kč Nový Bor                129 500 Kč 
Hořice                    3 000 Kč Nové Město pod Smrkem                  22 750 Kč 
Hrubá Skála                    2 000 Kč Jablonec nad Nisou            1 032 000 Kč 
Semily                    6 000 Kč Trutnov                  22 500 Kč 
Kostelec nad Orlicí                  10 500 Kč Šluknov                    2 000 Kč 
Broumov                    7 000 Kč Jilemnice                    6 300 Kč 
Česká Lípa                659 934 Kč Frýdlant                100 000 Kč 
Děčín                  63 000 Kč Turnov                  31 500 Kč 
Dvůr Králové                  15 000 Kč Náchod                    5 000 Kč 
Nová Paka                  15 750 Kč Dobruška                  10 000 Kč 
Železný Brod                    7 000 Kč Jenišovice                  12 250 Kč 
Jičín                  50 000 Kč Rumburk                  42 000 Kč 
Mníšek                  22 750 Kč Doksy                  22 750 Kč 
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3. Informace o stavu majetku a závazků zapsaného ústavu k rozvahovému dni a o jejich struktuře v Kč

DDNM          114 676,00 Kč 
Samostatné movité věci a soubory      3 507 001,89 Kč 
DDHM      4 741 433,63 Kč 
oprávky k DDNM -       114 676,00 Kč 
oprávky k sam. mov. věcem -    1 566 554,00 Kč 
oprávky k DDHM -    4 741 433,63 Kč 
Pokladna            21 363,00 Kč 
Bankovní účet      5 269 564,91 Kč 
Odběratelé                           -   Kč 
Provozní zálohy          196 365,00 Kč 
Ostatní pohledávky                           -   Kč 
Dodavatelé -         14 664,98 Kč 
Ostatní závazky -         53 571,10 Kč 
Zaměstnanci -       869 819,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění -       484 945,22 Kč 
Ostatní přímé daně -       164 610,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky              8 673,00 Kč 
Nároky na dotace                           -   Kč 
Náklady příštích období            77 571,10 Kč 
Výnosy příštích období -       928 375,00 Kč 
Dohadné účty pasivní -       169 644,00 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 21 175 883,86 Kč.
 
Z toho:

Spotřeba materiálu      1 203 020,89 Kč 
Spotřeba energie              341 090,24 Kč 
Opravy a udržování                60 435,15 Kč 
Cestovné             103 124,00 Kč 
Náklady na reprezentaci              15 099,00 Kč 
Ostatní služby         2 209 045,63 Kč 
Mzdové náklady            12 424 989,00 Kč 
Zákonné soc.pojištění           4 005 082,91 Kč 
Ostatní sociální pojištění            49 632,00 Kč 

Daň silniční            14 042,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky                      270,00 Kč 
Jiné ostatní náklady          227 383,04 Kč 
Odpisy majetku          515 520,00 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 2019 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 a revizora.
Ředitelkou společnosti je PaedDr. Alexandra Bečvářová.
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8. OHLASY NA NAŠE SLUŽBY A ČINNOST

Reakce rodičů na pobytový kurz:
… Jsem strašně ráda, že jsme na pobytu mohly se synem být. Moc bych chtěla poděkovat celému týmu LIRA. To, jak pomá-
háte nám a našim dětem je od vás neskutečná podpora a pomoc pro nás pro rodiče…

…Poznala jsem spoustu nových lidí, bylo mi tu příjemně, protože jsme tu byli všichni se stejným problémem. A nikdo niko-
ho neodsuzoval...

...Během dopoledních terapií se každým dnem lepšilo chování a chuť pracovat a plnit úkoly...

...Velmi důležitá pro nás byla možnost být v přítomnosti rodin, které mají také děti s PAS. Možnost popovídat si s nimi, sly-
šet jejich problémy a způsob řešení…

...Velmi se mi líbilo, že tu bylo myšleno i na zdravé sourozence, měli vlastní program a nemuseli trávit čas při terapiích s ne-
mocným sourozencem. A dále, že tu byla možnost trávit čas zdravé dítě + rodič...

…Úplně super bylo, že terapeutky si s námi povídaly kdykoliv, ne jen ve vymezeném čase…

…Odvážíme si řadu podnětů, povzbuzení a chuti se synem dále pracovat...

Z dopisu maminky chlapce s Aspergerovým syndromem při ukončení služby:
„Jelikož naše spolupráce brzy končí, ráda bych Vám touto formou poděkovala za skvělou podporu ve formě dětských pod-
půrných skupin, hromadných i individuálních konzultací s Vámi i vedoucími skupinek, soukromých rozhovorů po telefonu, ale 
i za zprostředkování odborných konzultací s panem Mikolášem, které byly pro nás velmi cenné. 
…Nemohu snad ani vyjádřit, jak jsem za existenci Vaší celé organizace vděčná, a mrzí mne, že máte věkový limit, do kterého 
se už nevejdeme. Upřímně nevím, kde budeme hledat Liře podobnou alternativu a jestli v Liberci nějakou vůbec najdeme.
Lira byla jediné místo (když pominu počáteční podporu PPP, kdy jsme ještě byli bez diagnózy) kde jsem neslyšela jediné slo-
vo kritiky, vždy jen pochopení, přijetí a konstruktivní rady a návrhy řešení konkrétních situací vznikajících na území školy, ale 
i doma. Vše co jste mi kdy poradili, dávalo smysl a bylo šité na míru. Vždy nás to posunulo o kus dál.
Pokud je něco, čím bych mohla možnost naší další spolupráce s Lirou podpořit (dopis prezidentovi :-) , ráda to udělám. Byla 
bych ráda za podporu aspoň do ukončení základního vzdělání.“
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Zpětná vazba od lékařky: 
Chci Vám touto cestou poděkovat za naši dlouhodobou spolupráci ve vašem regionu. Musím uznat, že vaše pojetí pomo-
ci a péče o vícečetně postižené děti je vysoce profesionální a navíc velmi empatické. Máte smysl pro jejich potřeby  a umí-
te odhadnout, kdy je nutné „popostrčit“ klienta k další konzultaci a tím jednoznačně otevřít dané rodině perspektivní ces-
tu k adaptaci jejich dítěte. Děkuji tím celému týmu Centra Lira a doufám, že budou dál pokračovat v dobře nastavené linii.
MUDr. Anna Zobanová, oftalmolog
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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 2019:

Liberecký kraj
Poskytování sociální služby raná péče (RP) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) bylo v roce 2019 fi-
nančně podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí 
a z rozpočtu Libereckého kraje. 

MPSV (RP) 5 032 580,- Kč
Liberecký kraj (RP)) 1 171 656,- Kč
MPSV (SAS) 4 200 000,- Kč
Liberecký kraj (SAS) 1 022 059,- Kč

Ústecký kraj
Poskytování  sociální služby raná péče bylo v roce 2019 finančně podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje  prostřednictvím fi-
nančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.  

MPSV 822 000,- Kč

Královéhradecký kraj 
Poskytování sociální služby raná péče bylo v roce 2019 finančně podpořeno z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednic-
tvím finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  

MPSV 3 599 970,- Kč
Královéhradecký kraj 175 000,- Kč
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Města a obce:

Statutární město Děčín
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Statutární město Liberec - Fond zdraví a 
prevence 
Město Broumov
Město Cvikov
Město Česká Lípa 
Město Český Dub
Město Desná
Město Doksy 
Město Dobruška 
Město Dubá
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Frýdlant 
Město Hodkovice nad Mohelkou
Město Hořice 
Město Hostinné
Město Hrádek nad Nisou
Město Jablonné v Podještědí 
Město Jičín
Město Jilemnice
Město Kamenický Šenov

Město Kostelec nad Orlicí
Město Lomnice nad Popelkou
Město Náchod
Město Nová Paka
Město Nové Město pod Smrkem 
Město Nový Bor a Svazek obcí Novoborska
Město Nový Bydžov
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Rumburk
Město Semily
Město Stráž pod Ralskem
Město Šluknov
Město Trutnov
Město Turnov
Město Úpice
Město Žandov
Město Železný Brod

Obec Benešov u Semil
Obec Bílá
Obec Bílá Třemešná
Obec Dolní Řasnice
Obec Hejnice
Obec Holohlavy
Obec Horní Libchava
Obec Hrubá Skála
Obec Jenišovice
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Obec Kramolna
Obec Kunratice u Cvikova
Obec Ludvíkovice
Obec Malá Skála
Obec Mníšek
Obec Nemojov
Obec Nový Oldřichov
Obec Sloup v Čechách
Obec Svojkov
Obec Svor 
Obec Valdice
Obec Višňová

Nadace:

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace ČEZ 
Nadace PRECIOSA
Nadace EURONISA
Nadace rozvoje občanské společnosti



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

Firmy a organizace:

MISTE CZ s.r.o.
OSAPO s.r.o.
AUTO-COLOR spol. s r.o. 
Oblastní charita Liberec
Valbek, spol. s r.o. 
Geoprint s.r.o. - Jiří Bílek 
Pivovar Svijany a. s.
Jan Kostolník – Party servis
STK Turnov, s. r. o.

Individuální dárci:
 
Ing. Marek Zikmund 
Kateřina Thelenová

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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