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Úvodní slovo

Milí přátelé,
Rok 2014 se do historie Rané péče EDA zapíše jako rok úspěšný. I přesto, že se každoročně potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na službu rané péče, podařilo se
nám nakonec díky nadacím, nadačním fondům a firemním i individuálním dárcům pokrýt
chybějící prostředky a všem 216 rodinám jsme mohli službu poskytovat bez omezení.
Kromě zajištění finančních zdrojů na poskytování služeb pro klienty jsme uspěli i v grantovém řízení Nadace Sirius, která podpořila náš projekt „Máme dítě s postižením,
ale máme se na koho obrátit“. Jeho cílem je informovat odbornou zdravotnickou
veřejnost o službě rané péče, poskytovat psychologickou pomoc klientským rodinám
a zavést novou službu – bezplatnou krizovou telefonickou linku a chat pro rodiny dětí
s postižením. Tento projekt běží od září 2014 do srpna 2016.
Naši unikátní aplikaci EDA PLAY pro trénink zraku a rozvoj motoriky jsme propagovali
i vývojem další hry, určené nejen pro děti s postižením zraku. Ilustrace z aplikace jsme
použili při vývoji pexesa, které se stalo velmi oblíbeným nejen mezi našimi klienty.
Vydali jsme již třetí charitativní kalendář, tentokrát tematicky zaměřený na tříkolky,
se kterými se vyfotilo 12 osobností.
Pokračovala také naše dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška, který podporuje program Rozvoje zrakového vnímání a pobytové kurzy
pro rodiny, a s nadací Leontinka, díky níž máme dlouhodobě zapůjčený automobil
pro terénní práci a která v rámci projektů podporuje provoz všech služebních vozů a také
nákup elektronických pomůcek.
I v roce 2014 se nám podařilo navázat na mezinárodní spolupráci, kterou soustavně
rozvíjíme. V rámci několikaletého projektu s nizozemskou organizací Visio jsme na jaře
2014 vydali překlad knihy nizozemských autorek Ans van Eiden, Yolandy Moleman
a Ellen van den Broek „Rosteme hrou“ o vývoji a podpoře hry dětí se zrakovým
postižením. Současně jsme mohli uskutečnit dvoudenní seminář o podpoře hry pro děti
se zrakovým postižením a nizozemské lektorky třetí den vedly seminář s workshopem
o přípravě dítěte na vyšetření u očního lékaře, kterého se zúčastnilo 52 odborníků z celé
České republiky. Na podzim naše dvě kolegyně uspořádaly týdenní školení v Kosovu
pro odborníky, kteří by výhledově mohli pracovat v oblasti rané péče pro děti se zrakovým
postižením, a současně jsme čtyři kolegyně hostily v naší organizaci, kde se mohly
seznámit jak s prací v terénu, tak s možnostmi ambulantních služeb.
Díky aktivní činnosti v profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči jsme mohli
zvyšovat kvalitu poskytování našich služeb. Ve spolupráci se Středisky pro ranou péči
v Plzni a v Liberci vydáváme odborný časopis Raná péče a také společně pracujeme
na zkvalitnění metodiky Programu rozvoje zrakového vnímání. Pravidelně obohacujeme
znalosti poradkyň rané péče na společných kazuistických seminářích a odborných stážích.
Chtěla bych zde poděkovat všem zaměstnancům, kteří svým nasazením vytvářejí kvalitní
pracovní prostředí s vysokou odborností, ale vnášejí do týmu i lidskost, dobrou náladu,
smích i vřelost a srdečnost.
Děkuji ale i vám - dárcům a příznivcům Rané péče EDA. Bez vás bychom nemohli pomáhat
ročně více než 200 rodinám, které mají dítě s postižením a které naši podporu potřebují.
Bez vás by nemohla být úroveň poskytovaných služeb zvyšována a rozvíjena.
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Doufám, že nezklameme vaši důvěru i v roce následujícím.
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Petra Mžourková
ředitelka
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Základní údaje o společnosti
Společnost byla založena 6. října 2010.
Zakladatelkami společnosti jsou:
Mgr. Petra Mžourková, Mgr. Martina Herynková
Správní rada:
PaedDr. Alexandra Bečvářová, Mgr. Miroslava Bartošová, PhDr. Dagmar Moravcová
Dozorčí rada:
Mgr. Eva Bačkovská, PaedDr. Terezie Kochová, Ing. Eliška Austerlitzová
Ředitel: Mgr. Petra Mžourková
Zaměstnanci:
Dohnalová Marcela, Donátová Lucie, Heidlerová Michaela, Herynková Martina,
Hrušková Andrea, Kolafa Irena, Kubeschová Anna, Magerová Lucie, Mžourková Petra,
Nondková Andrea, Pexiederová Alice, Skalická Markéta, Špačková Helena, Vachulová Jana,
Vaňkátová Martina, Vísnerová Tereza, kolegyně na rodičovské dovolené: Bačkovská Eva
Další spolupracovníci:
Bártová Lenka, Caithamlová Eva, Černíková Lucie, Červinková Jana, Dneboská Sylva,
Dumalas Andreas, Karásek Pavel, Karásková Jana, Kochová Terezie, Králová Martina,
Norková Nikola, Součková Dora, Špačková Jitka, Trmalová Lenka
Zpracování účetnictví: Jana Karásková
Členství v dalších organizacích:
n Asociace pracovníků v rané péči
n Asociace veřejně prospěšných společností
n SKOK, občanské sdružení
V roce 2014 proběho hodnocení naší organizace v rámci projektu Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací:
zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který finančně
podpořil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Výsledkem je udělení značky
spolehlivosti Rané péči EDA, o.p.s.

3.

Poslání společnosti
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách
a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným
zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak,
aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Cíle společnosti
n
n

n
n
n
n

Rodina je o službě rané péče včas informována.
Rodina získá veškeré dostupné informace:
n o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má postižení
nebo jehož vývoj je ohrožen;
n o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení,
získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek);
n o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení,
speciálně pedagogická centra atd.);
n o kontaktech na odborníky.
Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti
své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností.
Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.

Cílem činnosti společnosti v roce 2014 bylo zajistit dostupné a v souladu se standardy
sociálních služeb poskytované služby sociální prevence - rané péče všem rodinám na území
Hl. města Prahy, Středočeského a části Ústeckého a Pardubického kraje, ve kterých
se narodí nebo vyrůstá dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku
od narození do 7 let a které o tyto služby požádají.
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Poskytované služby
n

n
n
n
n
n
n
n

5.

terénní služby – konzultační návštěvy v domácnosti rodiny, konzultace v navazujících
zařízeních pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení apod.,
podpora při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě,
u odborných lékařů;
ambulantní služby – zjišťování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podpora
pohybového vývoje, telefonické konzultace rodině či pracovníkům zařízení;
základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení, doprovod
k lékaři nebo na úřad;
instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází dítě klientské
rodiny;
půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních hraček vhodných pro děti se zrakovým postižením;
příprava a zasílání tištěného časopisu Raná péče (2x ročně) a elektronického zpravodaje (4x ročně) pro rodiče
setkávání rodin (jedná se o společný program pro skupinu rodičů se zřetelem na posílení
svépomoci, výměnu zkušeností a kontaktů)
pobytový týdenní kurz pro rodiny

Kapacita pracoviště

6.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA PRACOVIŠTĚ PRO TERÉNNÍ I AMBULANTNÍ SLUŽBY
Hl. m. Praha

75 klientů

Středočeský kraj

70 klientů

Ústecký kraj

40 klientů

Pardubický kraj

15 klientů

celkem

200 klientů

Evidence služeb dle krajů
Kraj

Praha

Středočeský

Ústecký

Pardubický

celkem

Počet klientů (rodin)

86

74

42

14

216

Chlapci

49

47

27

11

134

Děvčata

37

27

15

3

82

399

317

212

82

1010

74

49

24

2

149

84,40%

86,60%

89,80%

97,60%

87,10%

Telefonické kontakty

281

212

115

89

697

E-mailové kontakty

862

519

322

116

1819

Nově přijatí klienti

24

18

20

5

67

Ukončení klienti

20

18

4

3

45

13,0

42,8

91,4

138,6

49,3

Konzultace terénní
(včetně konzultací
v zařízeních a doprovodů
na úřad, k lékaři)
Konzultace ambulantní
(posouzení zrakových
funkcí, konzultace
k pohybovému vývoji)
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7.

Průměrná dojezdová
vzdálenost (km)

Prezentační a benefiční akce
6. 3.

Vernisáž výstavy portrétů klientů Rané péče EDA
„Jsme tu, i když nevidíme“, ČSOB Pojišťovna, Pardubice

15. 3.

INSPO konference o informačních a komunikačních technologiích
pro osoby se specifickými potřebami – prezentace EDA PLAY,
Kongresové centrum Praha

14. 4.

Křest knihy Rosteme hrou, budova Maďarského institutu, Praha 1

25. 4.

NGO Market 15. veletrh neziskovek, Národní technická knihovna, Praha 6

27. 4.

Sousedské setkání – workshop o rané péči, Yard resort, Předboj

13. 5.

Vernisáž výstavy portrétů klientů Rané péče EDA
„Jsme tu, i když nevidíme“, Mladotův dům, Pražský hrad

19. 5.

Veletrh neziskových organizací, Praha 13

19. 5.

Den zdraví a sociálních služeb, Praha 8

19. 5.

Výroční setkání COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUBU,
workshop a dobročinný bazar, Hotel Park Inn Prague, Praha 2

21. 5.

Veletrh neziskových organizací, Praha 10, Eden

23. 5.

Bambiriáda – celodenní akce ve spolupráci s Nadací Leontinka

29. 5.

Jarmark neziskových organizací, náměstí Míru, Praha 2

12. 6.

Jarmark neziskových organizací, Jiřího z Poděbrad, Praha 3

24. 6.

Bazárek pro EDU, MAM prostor, Praha 5

9. 7.

Prezentace pro zaměstnance GE Money Bank, Praha 4

18. 8.

Premiéra dokumentu o rané péči „Pomozte nám vidět mámu a tátu
každý den.“ Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

29. 8.

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, Praha 1, Střelecký ostrov

6. 9.

Den s GE Aviation, Letiště Praha 9

13. 9.

Babí léto v Bohnicích – multižánrový festival,
areál Psychiatrické léčebny Bohnice

25. 9.

Veletrh neziskových organizací, Praha 12

26. – 27. 9.

Trendy dětské oftalmologie, Litomyšl

30. 9.– 1.10.

Výstava kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené
a nevidomé občany v Mladé Boleslavi.

30. 9.– 4.10.

Dny zdraví - Vernisáž výstavy portrétů klientů Rané péče EDA
„Jsme tu, i když nevidíme“, Brandýs nad Labem

1. – 31. 10.

Pátý ročník výstavy Sociálních služeb v Mělníku

16. 10.

Říjen pro neziskovky v Mostě, OC Centrál Most

3. 11.

Křest charitativního kalendáře „Osobnosti na třech kolech“,
Americký dům, Praha 1

19. – 21. 11.

ECPVI – 5th European Conference on Psychology and Visual Impairment,
Bratislava

9. 12.

Benefiční koncert Juwany Jenkins pro EDU v Jazz Docku, Praha 5
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Mezinárodní spolupráce

9.

NIZOZEMÍ
Díky projektu podpořenému holandskou organizací Visio, která poskytuje služby osobám
se zrakovým postižením, jsme v roce 2014 zorganizovali ve dnech 9. – 11. 4. 2014 dvoudenní
seminář pro poradkyně rané péče z našeho pracoviště a dále z pracovišť v Plzni a Liberci.
Seminář na téma „Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením“ proběhl pod vedením
zkušených holandských psycholožek Yolandy Moleman a Ans van Eijden z Visio International.
Součástí pobytu kolegyň z Holandska byl i seminář otevřený odborné i laické veřejnosti
na téma „Příprava dítěte se zrakovým postižením a jeho rodičů na vyšetření u oftalmologa,
případně na další zákroky týkající se diagnostiky a léčby očí“. Výsledkem výše zmíněného
semináře je brožura pro rodiče dětí se zrakovým postižením s názvem „Čeká vaše dítě oční
vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit?“.

n

KOSOVO
Na kontakty získané v roce 2013 v makedonském Skopje na konferenci o rané péči
v balkánských zemích se podařilo navázat i v roce 2014, kdy byla naše organizace oslovena
kolegy z Kosova s žádostí o uspořádání týdenního školení pro odborníky, kteří by výhledově
mohli pracovat v oblasti rané péče pro děti se zrakovým postižením v Kosovu. Ve spolupráci
s nadací Člověk v tísni (s využitím prostředků České rozvojové agentury) odcestovaly
poradkyně rané péče Bc. Alice Pexiederová a Mgr. Martina Herynková v týdnu od 28. 9.
do 3. 10. 2014 do kosovské Peji, kde ve škole pro nevidomé lektorovaly týdenní kurz o rané
péči, způsobu posuzování zrakových funkcí a vývoji hry u dětí se zrakovým postižením
v raném věku. Následně poté v týdnu 20. – 24. 10. 2014 přijely čtyři kosovské kolegyně
na stáž k nám na naše pracoviště. O spolupráci je z kosovské strany zájem i nadále, proto
v roce 2015 plánujeme další kurz v Kosovu.

n

SLOVENSKO
Naše instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče, PaedDr. Markéta Skalická,
se 20. – 21. listopadu 2014 zúčastnila 5. setkání psychologů a dalších odborníků pracujících
s dětmi se zrakovým postižením (ECPVI, European Conference on Psychology and Visual
Impairment) v Bratislavě. Zde prezentovala poster o využití nových technologií při práci
s dětmi se zrakovým postižením raného věku (aplikace EDA PLAY).

n
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Cílem projektu, který podpořila Nadace Sirius, je:
n informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o existenci rané péče a jejích službách
pomocí přednášek, vzdělávacích kurzů a individuálních depistážních schůzek
n zavést novou službu – bezplatnou krizovou telefonickou linku a chat pro rodiny dětí
s postižením – a informovat rodiče dětí s postižením a odbornou zdravotnickou veřejnost
o možnostech využití této linky
n poskytovat telefonickou a chatovou krizovou intervenci
n poskytovat rodinám ambulantní a terénní psychologickou pomoc
Období realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016
Nadační příspěvek: 2.427.200 Kč

10.

11.

Kniha „Rosteme hrou“
V rámci dlouhodobé spolupráce s nizozemskou organizací Visio jsme na jaře 2014 vydali
překlad knihy nizozemských autorek Ans van Eiden, Yolandy Moleman a Ellen van den
Broek „Rosteme hrou“ o vývoji a podpoře hry dětí se zrakovým postižením. Knihu jsme
slavnostně pokřtili a uvedli na trh 11. dubna 2014 v Maďarském institutu v Praze.
Kmotrou knihy se stala významná česká oftalmoložka MUDr. Anna Zobanová.
„Rosteme hrou“ přináší ucelený přehled o vývoji hry a její podpoře u dětí s postižením
zraku i u dětí s kombinovaným postižením. Teorie, která mapuje jednotlivé fáze vývoje hry,
je prokládána bohatými ilustracemi z praxe autorek. Velký význam je věnován i tomu, jaké
zvolit hračky, jak přizpůsobit herní podmínky a prostor, jak podpořit společnou hru
dospělých a dětí s postižením zraku.
Kniha je určena rodičům dětí s postižením zraku a dětí nevidomých, poradcům rané péče,
speciálním pedagogům, asistentům dětí, zdravotníkům, kteří s dětmi s postižením zraku
pracují, ale také všem, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Brožura o přípravě na oční vyšetření
Na základě zjištěných informací i sdílených zkušeností vznikla naše již čtvrtá brožura s
výstižným názvem „Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe i dítě připravit?“,
která bude rodičům i odborníkům průvodcem při přípravě na vyšetření dítěte u očního
lékaře. Najdete v ní nejen informace, proč je příprava důležitá pro dítě i dospělého, ale i co
můžete očekávat, jak takové vyšetření probíhá, co je jeho součástí a co můžete udělat pro
to, aby proběhlo dobře a přineslo všem zúčastněným očekávané informace. Rozšířenou
verzi brožury si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.eda.cz.
Vydání brožurky finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.

Raná péče EDA o.p.s.
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EDA PLAY – ohlédnutí za rokem 2014
Aplikace EDA PLAY je primárně určena pro děti se zrakovými vadami a poruchami jemné
motoriky, umožňuje nastavit obrazové zpracování aplikace a kategorii úkolů tak, aby obtížnost aplikace odpovídala zrakovým dovednostem a dovednostem jemne motoriky dítěte.
Aplikace využívá atraktivních úkolů, ilustrací, hudby a zvuků k tomu, aby dítě bavilo si
s aplikací hrát, a rozvíjet tak svoje schopnosti. Úkoly ani obrazové zpracování aplikace nejsou
nahodilé. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s poradkyněmi Rané péče EDA Markétou
Skalickou, Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi
na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami. O aplikaci vyšlo mnoho nekomerčních PR článků a recenzí (např. Superapple.cz, Spokojenedeti.cz, portál Nadace Vodafone,
I-sen.cz, Budupomahat.cz, Zdraviamy.cz, Technet idnes, časopis Betynka, časopis Naše
rodina), reportáž byla také v České televizi v hlavním zpravodajství nebo v pořadu Sama
doma. Mnoho recenzí vyšlo na zahraničních webech (Wonderbaby.org, Pinter Friendship
circle.org, USA, Thinking outside the Lightbox v USA, Friendship circle.org a další). EDA PLAY
byla představena také na odborných konferencích v České republice i v zahraničí.
S EDA PLAY si můžete vyzkoušet, jak vidí děti se zrakovou vadou
Aplikace EDA PLAY navíc nabízí simulátor čtyř nejčastějších zrakových vad. Můžete si tak vyzkoušet, jak dítě se zrakovým postižením vidí. Stačí si v menu vybrat zrakovou vadu a namířit
čočku fotoaparátu iPadu na předmět, který chcete kamerou zabrat. To vám například umožní
podívat se do pokojíčku vašeho dítěte jeho očima, Budete se pak moci lépe vžít do jeho
situace. a přizpůsobit prostředí výběrem nábytku či dekorací odpovídající jeho potřebám.
Počet stažení byl k 31. 12. 2014 přes 650 ks, a to 53 % v anglicky mluvících zemích, 40 %
v České republice a 7 % v ostatních zemích. Veškerý výnos z prodeje aplikace je použit pro
neziskovou činnost Rané péče EDA, a tak se stává také úplně novým nástrojem fundraisingu
naší organizace.
Aplikace vznikla ve spolupráci Rané péče EDA a digitálního studia Sugar and Ketchup
a podpory Nadace Vodafone Česká republika.
Technické informace
n

Přístroje: iPad

n

Jiná platforma – Android – se nyní neplánuje

n

Cena aplikace je 4,99 USD.
V ceně je česká a anglická jazyková mutace a více než 45 úkolu .

n

Dostupnost: Na iTunes App Store
https://itunes.apple.com/cs/app/eda-play/id633272369?mt=8
Aplikace EDA PLAY je nativní a byla vyvinuta ve standardním vyvojovém prostředí Xcode.

n

Aplikace EDA PLAY
pomáhá dětem trénovat zrak
a jemnou motoriku.
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Veškerý výnos z prodeje aplikace je použit
na poskytování služeb Rané péče EDA
v souvislosti s jejím posláním.
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Pexeso EDA PLAY
Navázali jsme na naši aplikaci EDA PLAY a kontrastní obrázky Lukáše Urbánka jsme využili
i v pexesu. Svou premiéru mělo na Zahradní slavnosti v červnu 2014.
Není to úplně obvyklé pexeso, má 18 dvojic obrázků a jednotlivé kartičky mají větší rozměr
než je běžné, a to 7×7 cm.
Pexeso je však vhodné nejen pro děti se zrakovým postižením, ale i pro všechny menší děti,
do mateřských škol i pro seniory. Zkrátka pro všechny, kdo si rádi hrají.

Kalendář „Osobnosti na třech kolech 2015“
I v roce 2014 se mnoho známých osobností rozhodlo naší organizaci podpořit účastí
na vydání již třetího charitativního kalendáře „Osobnosti na třech kolech 2015“. Tento
projekt vznikl již tradičně ve spolupráci s fotografem Jiřím Šourkem a navazuje na úspěšný
projekt kalendáře 2014. Pro zvýšení atraktivity kalendáře byly záběry pořízeny v historickém centru Prahy. Patronem projektu je známý kardiolog a sběratel starých motocyklů,
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Samotný křest kalendáře se uskutečnil 3. listopadu 2014 pod záštitou Amerického centra,
jež hostilo velké množství známých tváří, které se nechaly pro tento kalendář vyfotografovat
na tříkolkách bez nároku na honorář. Mezi hosty byla mistryně světa v aerobiku Olga
Šípková, herečka Květa Fialová či zpěvačka Juwana Jenkins. Nechyběla ani herečka Renata
Visnerová-Prokopová se synem Edou a herec a režisér Arnošt Goldflam.
Obdivovatelé desetibojaře Romana Šebrleho, herečky Anny Polívkové či snowboardistky
Evy Samkové měli možnost zakoupením kalendáře s jejich fotografiemi zároveň přispět
na dobrou věc.

Raná péče EDA o.p.s.
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Setkání rodičů

16.

V roce 2014 jsme pokračovali v tradici setkání rodičů z předchozích let. Jako již v minulých
letech setkání probíhalo jednou měsíčně mimo letní prázdniny. Letos se celkem uskutečnilo
6 dopoledních a 2 večerní setkání v Rané péči EDA. Navíc se podařilo uspořádat 3 celodenní
setkání – Zahradní slavnost, Traktorové setkání a setkání s dobrovolnými hasiči v Praze
Písnici.
Nabídka programu bývá různorodá. Rodiče si například mohou odpočinout u vyrábění
drobností různými technikami (plstění, modelování z fima). Velký úspěch měla odborně
zaměřená setkání (profesní poradenství, jak na to – práce s iPady, povídání o tom, co je to
krizová intervence). Zahradní slavnost tradičně přilákala několik desítek rodin ke klidnému
posezení i k různým hrátkám v zahradě kostela sv. Františka z Assisi v Krči. Mnoho
klientských rodin si také užívá velikonoční a vánoční vyrábění, do kterých se svou pomocí při
programu i hlídání dětí zapojují dobrovolníci z GE Volunteers. Oblíbené programy jsou také
ty, které přinášejí konkrétní náměty k tomu, co mohou rodiče udělat sami pro sebe.
Obohacující byly také programy ve večerních hodinách, právě pro svou časovou
mimořádnost, kterou vnesly do běžného chodu rodin. Pro rodiče je velmi důležité sdílet své
zkušenosti s různými situacemi ze svého života, který se v mnohém odlišuje od života
průměrné rodiny (náročné hospitalizace, neuzavřené diagnózy dětí, dlouhé a opakované
lázeňské pobyty, hledání vhodných odborníků…), a velmi oceňují každou chvilku, kdy mohou
vzácně spočinout. Setkání bývá užitečné právě proto, že se rodiče mohou vzájemně potkávat
a popřípadě požádat zkušenější rodiče o nápady a informace

„EDA jede s PESTROU“ – pobytový kurz pro rodiny 2014
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Areál Poslův mlýn – Bělá pod Bezdězem
V roce 2014 jsme uspořádali tak trochu jiný pobyt. Lišil se od předchozích ročníků svou
délkou (byl pouze čtyřdenní), místem pobytu (oproti minulým Krkonošům jsme zvolili okolí
Máchova jezera) a lišil se i tím, že jsme ho nepořádali sami. Kromě Rané péče EDA se
na něm podílela další nezisková organizace, Pestrá společnost o.p.s., která pomáhá lidem
se zdravotním postižením v integraci do společnosti prostřednictvím asistenčních psů.
Kromě klientských rodin a personálu obou „neziskovek“ se tedy po Poslově mlýně prohánělo
i pár „čtyřnohých miláčků“.
Areál byl prostorný a bezbariérový, což byla obrovská výhoda. Hned za areálem se rozprostíraly krásné lesy a nad nimi se tyčil Bezděz. Přímo v areálu Poslova mlýna jsme našli
dvě jídelny, dětská hřiště nebo příjemný rybník s malou pláží.
Dopoledne i odpoledne mohli rodiče vybírat jak z nabídky skupinových aktivit, tak z nabídky
individuálních ambulantních programů.Rodiče mohli využít konzultace ke zrakovému vnímání a stimulaci zraku, konzultace k pohybovému vývoji (kde si našli i chvilku pro sebe),
canisterapii nebo konzultace v rámci poradenství k vlastnictví asistenčního psa.
Kurz se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška.
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Časopis Raná péče a Zpravodaj Rané péče EDA
V roce 2014 jsme spolu se Střediskem pro ranou péči Plzeň, o.p.s. a Střediskem pro
ranou péči Liberec, o.p.s. vydali již 4. ročník časopisu Raná péče, který je určen jak
pro čtenáře z řad klientských rodin, tak pro spolupracující odborníky i širokou veřejnost.
Časopis Raná péče obsahuje zprávy z aktuálního dění na zmíněných pracovištích,
příspěvky od rodičů i od pracovníků, rubrikami prolíná hlavní téma čísla, které je probráno
z různých úhlů pohledu a představuje rozmanitost názorů. Zastoupeny jsou i informace
o pomůckách a hračkách, které mohou být využity pro podporu hry i dalších dovedností
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Nedílnou součástí časopisu jsou i rozhovory
na různá témata s odborníky i rodiči. Důležitými rubrikami byly i kalendárium akcí
a poděkování, kde máme možnost zmínit naše podporovatele, dárce a sponzory.
Hlavní témata vydání časopisu Raná péče 2014 byla:
1. Čas pro sebe – čas pro druhé
2. Tatínkové a mužský pohled
Časopis je možné si předplatit. Více informací získáte na našem webu či na e-mailu:
casopis@ranapece.eu.
Dále 4x ročně vydáváme pro naše klientské rodiny elektronický Zpravodaj. Nabízíme
v něm aktuální informace o našich aktivitách, komentáře a doporučení na různé pomůcky
a hračky, literaturu a odkazy, které mohou být nápomocné pro podporu vývoje dětí i ulehčit
rodičům péči o ně. Autory článků jsou - stejně jako i v časopise - poradkyně i rodiče.
Pravidelně v rozhovoru představujeme naše kolegyně a aktualizujeme kalendárium akcí.
Klientským rodinám nabízíme možnost inzerce.
Do dalšího roku chystáme inovace, protože vzniká nový samostatný Newsletter pro dárce,
příznivce a podporovatele.

Praxe a stáže studentů
Během roku 2014 pokračovala naše spolupráce s několika vysokými a vyššími školami,
jejichž studenti u nás vykonávali praxe a stáže. Celkově je vyšší zájem o praxe dlouhodobé,
které umožňují větší vhled studenta do problematiky rané péče. Na dlouhodobějších
praxích (2 a více týdnů) se zde vystřídalo 6 studentů, dalších 15 studentů u nás působilo
krátkodobě. Celkový objem praxí se proti loňskému roku zvýšil na 620 hodin.
Jednalo se o studenty těchto škol:
n Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
n Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor SPPG
n Univerzita Hradec Králové – Ústav sociální práce
n Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha 6, Evropská 33

Raná péče EDA o.p.s.
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Výkaz zisku a ztrát
NÁKLADY
Materiál
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

7 684 276,51
420 666,45
92 863,08
56 839,34
65 313,00
12 195,00
1 549 787,18
5 404 444,06
10 719,98
68 448,42
3 000,00

100,00%
5,474%
1,208%
0,740%
0,850%
0,159%
20,168%
70,331%
0,140%
0,891%
0,039%

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny)
Přijaté příspěvky

7 684 974,51
501 736,39
8 978,14
477 636,47

100,000%
6,529%
0,117%
6,215%

Státní dotace
Provozní dotace kraje
Provozní dotace města a obce
Provozní dotace nadační příspěvky
Provozní dotace

5 048 000,00
690 000,00
269 800,00
688 823,51
6 696 623,51

65,687%
8,979%
3,511%
8,963%

Hospodářský zisk za období

698,00

Rozvaha (přehled majetku a závazků)
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Zboží (trička, kalendáře, knihy, reklamní předměty)
Peníze
Účty v bankách
Pohledávky včetně záloh
Přechodné účty aktiv a pasiv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

PASIVA
Závazky
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Jiné pohledávky a závazky
Přechodné účty aktiv a pasiv
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79 061,90
870 857,56
33 040,00
25 895,00
4 493 958,49
175 609,00
8 827,00

6 908,13
464 924,91
-127 510,44
836 336,49
199 971,37

Vlastní jmění

2 191 032,20

Fondy
Dary
Veřejné sbírky

2 555 880,75
2 555 880,75
0,00

Výsledek hospodaření

-110 992,46

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci
(hrubá mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn)

20.

1 588 885,00

21.

7 337 948,87
6,92%
2,34%
1,27%
0,70%
0,16%
17,92%
65,19%
0,11%
0,78%
4,60%
0,01%

100,00%

7 636 135,84

330 249,27
130 070,84
69 215,76
114 630,46
13 488,00
2 041 248,12
4 848 830,09
10 560,00
76 227,34
0,00
1 000,00

7 635 519,88

5,40%
0,78%
1,99%

100,00%

4,33%
1,70%
0,91%
1,50%
0,18%
26,73%
63,50%
0,14%
1,00%
0,00%
0,01%

100,00%

501 736,39
8 978,14
477 636,47

7 684 974,51

420 666,45
92 863,08
56 839,34
65 313,00
12 195,00
1 549 787,18
5 404 444,06
10 719,98
68 448,42
3 000,00

7 684 276,51

6,53%
0,12%
6,22%

100,00%

5,47%
1,21%
0,74%
0,85%
0,16%
20,17%
70,33%
0,14%
0,89%
0,04%

100,00%

2 0 1 4

NÁKLADY
507 843,27
171 826,93
93 099,37
51 569,00
11 418,00
1 315 273,19
4 783 831,51
8 197,00
56 990,60
337 400,00
500,00
100,00%

412 009,73
59 324,40
152 000,00

2 0 1 3

Materiál
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
7 351 096,45

4,86%
0,20%
21,27%

65,69%
8,98%
3,51%
78,18%
8,96%
87,14%

2 0 1 2

VÝNOSY
357 405,70
14 984,74
1 563 616,08

5 048 000,00
690 000,00
269 800,00
6 007 800,00
688 823,51
6 696 623,51

ROK

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny)
Přijaté příspěvky

66,75%
4,98%
3,62%
75,35%
16,49%
91,84%

698,00

5 097 479,44
380 000,00
276 500,00
5 753 979,44
1 258 822,27
7 012 801,71
615,96

51,03%
7,22%
2,40%
60,65%
13,02%
73,66%
13 147,58

3 751 000,00
531 058,68
176 100,00
4 458 158,68
956 931,25
5 415 089,93

Hospodářský zisk za období

Státní dotace
Provozní dotace kraje
Provozní dotace města a obce
Veřejné zdroje - státní, krajské a městské
Provozní dotace nadační příspěvky
Provozní dotace

Raná péče EDA o.p.s.

Výkaz zisku a ztrát – srovnání posledních 3 let
22.

(14)

Poděkování
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací, grantů a soukromých darů, kteří nás v roce
2014 podpořili a spolupracovali s námi.
Díky nim se Raná péče EDA může i nadále rozvíjet a poskytovat kvalitní služby.
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajů
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj

1.530.000,- Kč
2.087.000,- Kč
1.125.000,- Kč
265.000,- Kč

Ministerstvo zdravotnictví
Podpora projektu
„Příprava na oční vyšetření s dítětem se zdravotním postižením“

41.000,- Kč

Kraje
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj
Města a obce
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 6
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 20
Město Benešov
Město Beroun
Město Brandýs nad Labem
Město Čáslav

305.000,- Kč
220.000,- Kč
70.000,- Kč
95.000,- Kč

10.000,- Kč
19.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
52.000,-Kč
14.000,- Kč
15.000,- Kč
22.000,- Kč
19.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
20.000,- Kč

Město Česká Třebová
1.000,- Kč
Město Dobřichovice
3.000,- Kč
Město Hořovice
3.000,- Kč
Město Most
5.300,- Kč
Město Osek
5.000,- Kč
Město Pečky
3.500,- Kč
Město Říčany
6.000,- Kč
Město Vysoké Mýto
5.000,- Kč
Obec Červený Újezd
10.000,- Kč
Obec Dolní Zálezly
5.000,- Kč
Obec Horoměřice
1.000,- Kč
Obec Vlkov pod Oškobrhem 5.000,- Kč

Nadace a benefiční akce
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekt „Podpora rozvoje
zrakového vnímání u dětí s centrální poruchou zrakového vnímání a u dětí
s vrozenými zrakovými vadami vyžadujícími okluzní terapii, nošení brýlí
a kontaktních čoček“ - finanční podpora projektu
350.000,- Kč
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška projekt „EDA jede s Pestrou“ - finanční podpora projektu

95.000,- Kč

Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžové kolo - výtěžek z akce

49.670,-Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - finanční podpora projektu
Pro integraci rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

20.000,-Kč

Nadace Leontinka - podpora projektu „Auto není cíl, ale prostředek“

50.000,- Kč

Nadace Leontinka - podpora projektu „Nemluvit neznamená nemyslet 2014“ 15.000,- Kč
Nadace Leontinka - podpora provozních nákladů organizace
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Nadace SIRIUS - podpora projektu
„Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“
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100.000,- Kč
2.472.000,- Kč

Nizozemská nadace Visio International - v období 31.12. 2013 - 31.10. 2014
podpořila projekt - překlad a vydání knihy „Rosteme hrou“
a vzdělávání poradkyň rané péče částkou
Pomozte dětem - NROS a Česká televize podporující ohrožené
a znevýhodněné děti - podpora projektu „Hračky nám pomáhají růst“

11.300,- €
237.920,- Kč

Nadace pojišťovny Generali - podpora projektu rekonstrukce pracovny stimulace zraku v
hodnotě
30.000,- Kč
Nadace pojišťovny Generali - finanční dar v hodnotě

10.000,- Kč

23.

Firmy
VIG Re zajišťovna – finanční dar v hodnotě
140.000,- Kč
Firma KPMG – podpora projektu na tisk charitativního kalendáře v hodnotě
15.000,- Kč
Agentura HELAS – výtěžek z dobročinného bazaru
5.640,- Kč
Hasičská pojišťovna – finanční dar v hodnotě
1.000,- Kč
Český Aeroholding – Letiště Praha - finanční dar
38.895,- Kč
GreenSun Partners – finanční podpora kalendáře „Osobnosti na třech kolech“ 10.000,-Kč
ACI - AUTO Components International – finanční podpora kalendáře
„Osobnosti na třech kolech“
74.000,-Kč
ESPRIT – finanční podpora kalendáře „Osobnosti na třech kolech“
10.000,-Kč
Mountfield – finanční podpora kalendáře „Osobnosti na třech kolech“
22.500,-Kč
Europ Assistance – finanční podpora v hodnotě
10.000,- Kč
Eppendorf ČR – finanční podpora v hodnotě
20.000,- Kč
Trivalent – finanční podpora v hodnotě
25.000,- Kč
Zaměstnanci pojišťovny Generali – finanční podpora kalendáře
„Osobnosti na třech kolech“ v hodnotě
12.000,-Kč
ACTIVA – kancelářské potřeby v hodnotě
18.000,- Kč
LMC – inzertní balíček pro neziskové organizace v hodnotě
2.299,- Kč
Jikoterm – instalatérské práce v sídle organizace v hodnotě
2.000,- Kč
SUDOP – finanční podpora v hodnotě
10.000,- Kč
Podpora kalendáře „Osobnosti na třech kolech“
ČSOB Pojišťovna – tisk kalendáře v hodnotě
49.000,- Kč
Restaurace Ambiente – catering pro 50 osob v hodnotě
6.000,- Kč
Vinotéka LePanier – víno pro 50 osob v hodnotě
3.891,- Kč
Květinářství Flowers Nairi – nádherné květiny pro naše patronky v hodnotě
3.000,- Kč
Americké centrum – zapůjčení prostor na křest (paní Linhartová, pan Knaibl, paní Samková)
Miloš Dneboský – zajištění vína a pečiva na křest v hodnotě
2.500,- Kč

2.000,- Kč
1.000,- Kč
200,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
375,- Kč
2.000,- Kč

MAM prostor (paní Brychtová) 2.000,- Kč
Petr Toman
3.685,- Kč
Dary 5 000 Kč a více:
Zdeněk Beneš
Jakub Hejsek
RNDr. Eva Matysková
Filip Pleskač
Dana Šefrnová
Magdalena Šimková
Zaměstnanci
Generali pojišťovny
(35 kalendářů+dar)
MUDr. Libor Válek

11.000,- Kč
12.000,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
12.000,- Kč
50.000,- Kč

29 trvalých měsíčních příkazů:
100+
Mejzrová Veronika, Petráň Radek, Ing. Jandík Ivo, Potužníková Kateřina, Marková Lenka,
Martínek Miloš, Jiráková Lenka, Newaldová Monika (prosinec),
200+
Schaeferová Markéta, Swiecicki Irena, Minár Jan, Kloučková Kateřina, Nováková Dominika,
Dneboský Miloš, Mašková Petra, Macková Marcela, Filipec Petr, Binder Petr, Černá
Markéta, Prouzová Jana
300+
Mojžíšek Jiří, Kafková Markéta, Táčnerová Vladislava, Kurka Jaroslav (Zikmundovi),
Vinter Stanislav, Fibír Ivan a Fibírová Petra, Vondráčková Marcela
500+
Poborská Růžena, Optika Anděl s.r.o., paní Vedralová
Věcné dary:
rodina Ejemova, Neradova a Turkova – darované hračky, pomůcky a DVD
rodina Koleníkova – počítač s příslušenstvím
rodina Stachova – zásobování pomůckami
rodina Neradova – zásobování pomůckami
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Individuální dárci
Dary do 5 000 Kč:
Jana Bonhardová
Tomáš Brdička
Dragounovi
Alena Hlavinková
manželé Holečkovi
Alena Hosnedlová
Lucie Hospodská
Neznámý dárce
Jaroslav Kučera
Jitka Kynclová
Daria Swan
Svobodovi
Martin Šídlo
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DĚKUJEME TĚMTO OSOBÁM A INSTITUCÍM
ZA JEJICH DOBROVOLNICKOU POMOC V ROCE 2014
Dlouhodobě spolupracující organizace i jednotlivci:
MUDr. Anna Zobanová – oční specialistka na problematiku dětského věku
Lucie Šuchmová – překladatelka našich dokumentů do angličtiny zdarma
GE Volunteers – za perfektní dobrovolníky a pravidelné akce pro naše klienty
Pan Ptáček a pan Tůma – kvalifikované opravy hraček
Milan Holeček – korektury knihy Rosteme hrou, zpravodaje, časopisu
Stanislav Novotný – fotograf výjimečných kvalit a velké ochoty
Róbert Kiss Szemán, ředitel Maďarského kulturního institutu – půjčení prostor Institutu
na krásném místě v centru Prahy na křest knihy „Rosteme hrou“ a česko-holandský
workshop „Příprava dítěte a rodiny na vyšetření u očního lékaře“
Marek Hammerschmied z Boomerang Publishing – zveřejnění inzerátu v ČSA Review
ve dvojčísle červenec/srpen, ale i v dalších měsících
Otto Kouwen – zhotovení fotografií
Tomáš Hruška – osvětová a propagační činnost
Prague College – za spolupráci na vývoji propagačních předmětů
firma SITA Aero – dobrovolnický den zaměstnanců - úklid, montáž, práce všeho druhu
Štěpán Herynek – lektorování na semináři o iPadech
Tomáš Magera a Michal Magera – technická i netechnická pomoc při akcích
Marek Vachule a celá jeho rodina – pořízení ilustračních fotografií pro brožuru
„Příprava na vyšetření očním lékařem“
Růžena Poborská – ruční výroba originálních hraček a pomůcek, a to po celý rok
JUDr. Edita Arnold – právnické služby za bezkonkurenční ceny
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Putovní výstava fotografií „Jsme tu, i když nevidíme“:
ČSOB pojišťovna Pardubice – zapůjčení výstavních prostor, pomoc při instalaci výstavy
a zajištění rautu na vernisáži výstavy v Pardubicích
Metropolitní kapitula – zapůjčení výstavních prostor v Mladotově domě
Lichtenbergovo pekařství – občerstvení na vernisáži výstavy v Praze
Dvojměsto Brandýs n. L. - St.Boleslav – poskytnutí prostor k výstavě
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Kalendář „Osobnosti na třech kolech 2015“:
Fotograf Jiří Šourek – fotografie a scénář kalendáře
Fotograf Stanislav Novotný – foto ze křtu
Muzikant Michal Turek – revoluční škola umění Artual
Dobrovolníci z České spořitelny (Katka, Marián, Standa a Petra) – za skvěle odvedenou
práci na křtu kalendáře
... a v neposlední řadě děkujeme všem osobnostem,
které se nechaly do kalendáře vyfotit bez nároku na honorář:
herečka Květa Fialová
zpěvačka Juwana Jenkins
profesor Jan Pirk
herec Arnošt Goldflam
herečka Renata Visnerová-Prokopová se synem Edou
hudebník a moderátor Michal Prokop
mistryně světa v aerobiku Olga Šípková
olympijský vítěz, desetibojař Roman Šebrle
profesor Pavel Pafko
herečka Anna Polívková
hokejový trenér Vladimír Růžička
olympijská vítězka, snowboardistka Eva Samková
olympijský vítěz, moderní pětibojař David Svoboda
herečka Martha Issová s dcerou Františkou
Speciální dárce:
Juwana Jenkins – naše stálá podporovatelka a patronka, která si naši organizaci sama
našla a rozhodla se pomoci, a to nejen dary, ale také dobrovolnictvím a stálou spoluprací

Co říkají rodiny na službu rané péče?
Co jste od rané péče v počátku očekávali
(co jste potřebovali prostřednictvím RP získat)?
n Potřebovali jsme získat informace, jak s postiženým synem pracovat,
a smířit se s jeho postižením.
n Přesnější vyšetření, vysvětlení lékařských pojmů a doporučení na paní doktorku.
n Poradit s nošením brýlí a s okluzorem.
n Psychickou podporu, pomoc a povzbuzení od někoho, kdo rozumí a pochopí.
n Radu, jak dítě rozvíjet.
n Podporu při zvládání opožděného (pomalejšího) vývoje.
n Poradenství.
Splnila služba rané péče vaše očekávání (poskytla vám to, co jste od ní očekávali)?
n Předčila naše očekávání. Velmi profesionální přístup jak na pracovišti, tak u nás doma.
Dostali jsme mnoho tipů, jak dceru stimulovat, zlepšit její koncentraci, napojení
a zrakové schopnosti.
n Dostali jsme v adekvátním období cenné praktické rady nejen v oblasti zraku,
ale i motoricky (např. nácvik pití z hrnečku, nošení okluze…).
n Poradkyně nám pomohla dceru umístit do školky i později do školy. Díky rané péči
jsme zjistili, na jaké podněty dcera reaguje. Měli jsme možnost vyzkoušet hračky
a pomůcky, o kterých bychom se třeba ani nedozvěděli.
n Neměla jsem žádné očekávání, netušila jsem, co raná péče poskytuje.
Poté jsem byla mile překvapena, jaké služby poskytuje.
n Ano, naprosto. Vaše pracovnice byly skvělé a pomohly i svou přítomností,
kdy jsem se mohla i já vypovídat.
Co se díky službě RP ve vaší rodině změnilo?
n Byla jsem klidnější, brala jsem to, že vše bude v pořádku a nemyslela jsem na to, že by
něco mohlo být jinak. Byl tu člověk, se kterým jsem si mohla popovídat a svěřit se.
n Péče o syna byla díky informacím a podpoře pohodovější, věděli jsme,
kam se dále obrátit a kam směřovat.
n Snadněji jsme se smířili s diagnózou, měli jsme podporu v osobě poradkyně.
n Dokázali jsme začlenit procvičování mezi denní aktivity, aniž by to zatěžovalo
psychicky dítě.
n Největší změna je určitě zařazení dítěte do školky. Což dceři dalo řád. Líbí se jí
v kolektivu dětí a naučila se krmit od asistentky. Jinak se toho změnilo mnoho.
Dcera za tu dobu udělala obrovský kus práce.
n Opadl stres, co pro něj můžeme udělat, protože jsme se to dozvěděli díky vaší službě
a naše dcera má spíš pocit, že je výjimečný, než že má postižení.
Co vám na službě RP připadalo nejužitečnější, nejpřínosnější?
n Jak zvládnout soustředění a kontakt – například pracovat s ní v její ohrádce nejdříve
bez ničeho a poté začít s 1 předmětem, pak se 2 atd., takže opravdu tipy, jak jí pomoci,
kde začít a jak pokračovat.
n Výsledky očního vyšetření, pomůcky, které potřebuje ke zlepšení vidění.
n Půjčování speciálních pomůcek a hraček domů.
n Docházení terapeutky až k nám domů. Návštěva rodiny v jejím přirozeném prostředí.
n Možnost vyšetření ve středisku.
n Pomoc s výběrem školky či školy.
n Informace o různých akcích (např. znakování).
n Psychická podpora, vyslechnutí, popovídání, upřímnost a respekt.
n Sdílení obav, rad, zkušeností, doprovázení každého kroku kupředu (novými radami,
komplikovanějšími hračkami).
n Pobyt s ranou péčí a možnost sdílet zkušenosti s ostatními rodinami.
Co Vám v nabídce rané péče chybělo? Co dalšího byste uvítali v rámci naší nabídky?
n Malá propagace vaší péče. Dozvěděla jsem se o vás přímo od vaší pracovnice,
očekávala bych větší zapálení očních lékařů a pediatrů a info třeba i ze školky.
n Nevyhovovaly nám vaše prostory. Není zde příliš místa, kde se dá počkat na vyšetření.
Co jste nejvíc oceňovali na své poradkyni – které dovednosti, vlastnosti, schopnosti?
n Že všechny naše dotazy byly vždy zodpovězeny, dobré rady, skvělý přístup, jak k nám,
tak k synovi.
n Empatie. Je to člověk, se kterým jsem si mohla popovídat a svěřit se.
n Trpělivost. Schopnost komunikace s dítětem, schopnost jej zaujmout a přesvědčit
ke spolupráci nenásilnou formou.
n Laskavost a ochota ve všem poradit a sehnat různé kontakty.
n Syn se vždy na setkání s poradkyní velice těšil.
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Výrok auditora

25.

Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jany Chvatlinové, č. oprávnění 1581, uvedeného
v dokumentu „Zpráva nezávislého auditora“ ze dne 29. 6. 2015, účetní závěrka za období
roku 2014 „podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Raná péče EDA, o.p.s.
k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014
v souladu s českými účetními předpisy“.
Auditorka se dále vyjádřila: „Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční
zprávě společnosti Raná péče EDA, o.p.s. za rok 2014 sestavené k datu 31. 12. 2014
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou“.
Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha
k účetní závěrce za rok 2014
(Vzhledem ke značnému rozsahu je dokument přiložen pouze k elektronické verzi výroční
zprávy, která je zveřejněna na webových stránkách společnosti a ve sbírce listin vedené
příslušným rejstříkovým soudem.)

Raná péče EDA, o.p.s.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
Tel./fax:
Mobil:
E-mail:
Web:

+420 224 826 860
+420 724 400 820
info@eda.cz
www.eda.cz

IČO:

24743054

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 241046261/0300
Účet je vedený u ČSOB
Veřejná sbírka (S-MHMP/1394475/2014)
Číslo účtu: 2500141992/2010
Účet je vedený u FIO banky

Jak nás můžete podpořit a stát se přítelem EDY?
FINANČNÍ DAR

Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet veřejné sbírky: 2500141992/2010.
Můžete se tak sami přesvědčit, jak jsou finance použity. Účet je vedený u FIO banky.

DMS

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS VIDETMAMU na telefonní číslo
87 777. Cena DMS je 30 Kč, Raná péče EDA obdrží 28.50 Kč.
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DOBROVOLNÍK
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Naší organizaci můžete podpořit také jako dobrovolník. Hledáme odborníky se zkušenostmi,
výpomoc pro naše propagační akce, či ambasadory, kteří by šířili povědomí o rané péči
či krizové Lince EDA.

Kontakty
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