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1) ÚVODNÍ SLOVO

na vývoji aplikace usilovně pracoval již od roku 2015 a ráda
bych zde poděkovala všem, kteří se na vývoji podíleli – našim
poradkyním a instruktorkám stimulace zraku, externím
spolupracovníkům, vývojářům i dobrovolníkům a dalším,
kteří velkým dílem přispěli k tomu, že obě aplikace jsou velmi
úspěšné, mají pozitivní i zahraniční recenze a počet stahování za rok 2016 překročil hranici 2000 kusů. Také děkuji
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
a Nadačnímu fondu GSK, které se na vzniku aplikací podílely ﬁnančně.
Ráda bych vyzdvihla i dlouhodobou spolupráci s Nadačním
fondem Českého rozhlasu a Nadací Leontinka. Tito dva donátoři se významně podílejí na ﬁnancování našich služeb,
i těch nadstandartních. Velmi jim děkuji za ﬁnanční podporu programu stimulace zraku, pobytového kurzu, zapůjčení automobilu, příspěvku na nákup vozu a jeho provoz
a za příspěvky na pořízení speciálních pomůcek.

Vážení přátelé,
s potěšením mohu konstatovat, že rok 2016 byl pro nás opět
úspěšným. Od 1. ledna 2016 jsme změnili právní formu
a také název organizace, který jsme, i díky rozšíření našich
služeb, zjednodušili na EDA cz, z. ú. - a tento zvučný název
nám už nikdo nevezme.
V oblasti rané péče jsme, i díky podpoře nadací a nadačních
fondů, mohli poskytovat službu většímu počtu rodin než
v roce 2015. Nově jsme zahájili ranou péči u 76 rodin ze všech
krajů naší působnosti. Naší snahou je, aby služby pro rodiny
byly skutečně komplexní, proto jsme kromě běžných konzultací nabízeli klientům i krizovou intervenci, psychologickou pomoc, sociální poradenství, canisterapii, muzikoterapii a konzultace k pohybovému vývoji a k rozvoji zrakového vnímání. O tyto konzultace je mezi klienty zájem a my
jsme rádi, že díky EDOVI rodiny nemusí navštěvovat více
institucí a vše, co potřebují, najdou na jednom místě.
Pokračovali jsme ve vydávání časopisu pro klienty i veřejnost.
I tady jsme změnili název. Od začátku roku se tedy můžete
setkávat s novým a na témata bohatým časopisem (K)OUKEJ.
Pro klienty jsme také 4x v roce 2016 připravili elektronický
Zpravodaj, plný zajímavých článků, tipů na pomůcky a odkazů na zajímavosti a novinky ze světa péče o děti s postižením.
Úspěšně také pokračujeme v poskytování další služby –
Linky EDA. Jedná se o telefonickou, chatovou a mailovou
krizovou pomoc pro klienty z celé republiky; čerpat ji mohou
bezplatně všichni, kteří pečují o děti s postižením, po úraze
nebo se závažnou diagnózou. V polovině roku jsme pro velký
zájem rozšířili provozní dobu Linky na každý pracovní den.
V roce 2016 jsme poskytli 450 hovorů a zájem o tuto službu
stále narůstá.
Významnou událostí roku 2016 bylo uvedení dalších aplikací pro rozvoj zraku a jemné motoriky EDA PLAY TOBY
a EDA PLAY PAULI na český i světový trh. Naše rodina aplikací slouží dětem s postižením již od roku 2013 a tyto dvě
nové aplikace jsou zaměřeny především na nejmenší děti
a děti s centrálním postižením zraku. Celý tým EDA PLAY
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Aby o rané péči obecně a o EDOVI bylo co nejvíce slyšet a vidět,
snažíme se komunikovat s veřejností, a to nejen prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Pro rodiče malých
dětí vydáváme zpravodaj EDŮV SVĚT, který obsahuje rady
a doporučení odborníků na oblast vývoje a hry dětí v raném
věku. Našim partnerům, dárcům a dobrovolníkům zasíláme
newsletter, kde jsou uvedeny nejrůznější informace o dění
u nás. V rámci Týdne rané péče jsme uskutečnili výstavu
fotograﬁí „Jsme tu, i když nevidíme“. Další akcí pro veřejnost
byl již druhý ročník beneﬁčního koncertu „S brejlema nebo
bez brejlí“, který se konal v pražském klubu Jazz Dock, kde
proběhl i křest našeho rodinného kalendáře na rok 2017
s tematikou EDA PLAY. Touto akcí jsme zakončili a oslavili
rok, pro EDU velmi úspěšný.
O našich dalších úspěších, realizovaných projektech a uskutečněných akcích se dočtete dále ve výroční zprávě.
Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu - nejen odborným pracovníkům, kteří pomáhají přímo našim klientům,
ale i celému administrativnímu zázemí, bez kterého bychom
např. neměli nové propagační předměty nebo nemohli
realizovat projekty napomáhající rozvoji celé organizace.
Velice si vážím profesionálního přístupu všech zaměstnanců,
ale především přátelského prostředí, díky kterému mne má
práce neustále baví a do EDY chodím velmi ráda.
Děkuji také všem donátorům z řad státní správy a samospráv,
nadací, nadačních fondů, ﬁremních i individuálních dárců.
Bez jejich ﬁnanční podpory by naše služby pro klienty nemohly
být poskytovány v takové míře a komplexnosti. Poděkování
také patří externím spolupracovníkům a dobrovolníkům,
kteří do EDY přinášejí nejen konkrétní pomoc a podporu,
ale i dobrou náladu a povzbuzení.
Přeji vám příjemné čtení a těším se, že i rok 2017 bude
stejně úspěšný a nabitý akcemi a projekty, které pomohou
naplňovat naše poslání!

Petra Mžourková
ředitelka
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2) O ORGANIZACI
2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kolegyně na rodičovské dovolené:
Bačkovská Eva
Vedoucí služby Linky EDA:
Mgr. Andrea Nondková

Zakladatelkami organizace jsou:
Mgr. Petra Mžourková
Mgr. Martina Herynková

Konzultanti Linky EDA:
Benešová Markéta, Kopřivová Irena, Korcová Michaela,
Lifková Michaela, Ottová Lenka, Ouředníčková Zuzana,
Punčochářová Anna, Pustina Jaroslav, Stretti Sylvie,
Štěchová Dominika, Váchová Barbora,
Vísnerová Tereza, Reitmayerová Eva

Správní rada:
PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Miroslava Bartošová
PhDr. Dagmar Moravcová

Odborné e-mailové konzultace:
Hušnerová Lenka, Sudková Jana, Gregorová Lucie,
Pišoftová Jitka, Teplanová Petra, Vítová Veronika,
Šaňáková Petra

Revizor:
Ing. Eliška Austerlitzová

Administrativní tým:
Fibírová Petra, Heidlerová Michaela, Holubcová Lenka,
Ježková Jana, Kolafa Irena, Malá Zuzana, Němečková
Michaela, Špačková Helena, Trubačová Lenka

Organizace byla založena 6. října 2010 a je registrována
u Městského soudu v Praze - oddíl U, vložka 361

Ředitelka:
Mgr. Petra Mžourková
K datu 1. 1. 2016 došlo k výmazu členů dozorčí rady
Mgr. Evy Bačkovské, PaedDr. Terezie Kochové
a Ing. Elišky Austerlitzové. V průběhu roku 2016
nedošlo ke změně v zakládající listině a také nedošlo
ke změně ve složení správní rady a dozorčího orgánu.
ZAMĚSTNANCI:
Vedoucí služby rané péče:
PaedDr. Jana Vachulová
Poradkyně rané péče a další odborní pracovníci:
Cikánková Alena, Donátová Lucie, Gregorová Lucie,
Herynková Martina, Kubeschová Anna,
Kukačková Dagmar, Králová Martina, Magerová Lucie,
Makovcová Eva, Nondková Andrea, Pexiederová Alice,
Skalická Markéta, Vaňkátová Martina, Vísnerová Tereza
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Další spolupracovníci (externisté + DPP):
Bajgarová Ivana, Bártová Lenka, Bérešová Ivana,
Carbochová Lenka, Cihlová Tereza, Dumalas Andreas,
Herynek Štěpán, Holeček Milan, Chytrý Michael,
Kouwen Otto, Marková Andrea, Mžourek Milan,
Roubalová Věra, Stiburek Milan, Schaefer Martin,
Swiecicki Irena, Špačková Jitka, Temlová Marie,
Tobišková Kateřina, Vágnerová Miluše,
Zavůrková Markéta
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
Mzdové účetnictví:
Irena Schejbalová
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Členství v dalších organizacích:

2.3 RANÁ PÉČE EDA


Asociace

pracovníků v rané péči

Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR

International Council for Education
and Re/habilitation of People with Visual Impairment

Posláním služby raná péče EDA je poskytovat podporu,
pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se
zrakovým nebo kombinovaným postižením, s ohledem
na speciﬁcké potřeby dětí i rodičů.

Naše organizace je držitelem značky Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace. Dárci tak mají jistotu, že organizace se značkou spolehlivosti je každoročně prověřována,
adekvátně hospodaří se získanými ﬁnančními prostředky, odpovědně naplňuje svoje poslání a neustále pracuje
na svém dalším rozvoji.

Tuto službu sociální prevence jsme nabízeli v roce 2016
všem rodinám, 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. Tým rané péče jsme v průběhu roku 2016 personálně
posílili, abychom mohli poskytovat první konzultace v
žadatelských rodinách co nejdříve po prvním kontaktu.
Novou odbornou pomocí rodinám nad rámec běžného
sociálního poradenství byla v letošním roce služba konzultantky v této oblasti, kterou jsme mohli hradit díky
projektu Zvýšení multidisciplinarity týmu rozšířením
o odborné profese ﬁnancovanému Nadací Agrofert.

2.2 O EDOVI
EDA cz, z. ú. je více než 26 let oporou rodinám dětí se
zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením
vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané
péče, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech
krajích České republiky – na území Hl. města Prahy,
Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje.
Od března 2015 provozuje první celorepublikovou
krizovou Linku EDA 800 40 50 60 pro pečující (rodiče,
blízké, odborníky), kterých se týká téma dětí se závažnou
diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.
Poslání
Pomáháme rodinám dětí se speciﬁckými potřebami
zvládat složité životní situace.
Co je u nás nového
V roce 2016 jsme zvolili v souladu s platnou legislativou
dle nového občanského zákoníku (NOZ) novou právní
formu, která nejlépe odpovídá naší činnosti. I nadále zůstáváme nestátní neziskovou veřejně prospěšnou organizací, která pokračuje v činnosti organizace Raná péče
EDA o. p .s., s cílem pomáhat rodinám dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením. Se změnou právní formy
jsme rovněž přistoupili ke změně názvu organizace na
EDA cz, z. ú. (dále jen “EDA”).
Proč EDA?
K tomuto kroku nás vedlo především to, že již neposkytujeme pouze službu rané péče. Naše činnost se rozšířila
o další aktivity, mimo jiné o unikátní celorepublikovou
krizovou Linku EDA 800 40 50 60 pro pečující (rodiče,
blízké, odborníky), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.

Další dvě poradkyně rané péče v tomto roce absolvovaly
kurz Poradce rané péče; tímto mají všechny naše poradkyně nejvyšší kvaliﬁkaci, kterou lze v oblasti rané péče v
ČR získat.
Zároveň děkujeme rodinám, které umožnily vzájemné
intervize poradkyň přímo při konzultacích. Tato forma
zvyšování kvality poskytované péče byla prioritou týmu
poradkyň v roce 2016 a bude pokračovat i nadále.
Cíle rané péče EDA

Rodina

je o službě rané péče včas informována.


Rodina

získá veškeré dostupné informace:
o metodách, pomůckách a postupech práce
s dítětem, které má postižení nebo jehož vývoj
je ohrožen;

o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek);

o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);

o kontaktech na odborníky.



Rodiče

umí používat vhodné metody podpory svého

dítěte.

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

Naši službu lze trvale označit jako:
e) edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou,
d) dostupnou,důležitou,diferencovanou,dlouhodobou,
do domu, důvěryhodnou,
a) aktivizační, aktuální, akutní, adresnou.
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MAXIMÁLNÍ KAPACITA PRACOVIŠTĚ

Hl. město
Praha

Středočeský
kraj

Ústecký
kraj

Pardubický
kraj

CELKEM

kapacita v roce 2016 (počet klientů)

75

70

40

15

200

Praha

Středočeský

Ústecký

Pardubický

CELKEM

počet klientů (rodin)

96

95

48

21

260

chlapci

53

52

30

14

149

děvčata

43

43

18

7

111

konzultace terénní (včetně konzultací
v zařízeních a doprovodů na úřad, k lékaři)

456

404

189

113

1162

134

62

12

4

212

% terénních služeb

77,30%

86,70%

94,00%

96,60%

84,60%

telefonické kontakty

355

400

170

55

980

e-mailové a písemné kontakty

976

899

386

152

2413

nově přijatí klienti

35

24

11

6

76

ukončení klienti

18

29

15

5

67

Evidence služeb rané péče dle krajů
KRAJ

konzultace ambulantní (posouzení zrakových
funkcí, konzultace k pohybovému vývoji)

počet nepřijatých klientů*
průměrná dojezdová vzdálenost (km)

16

15

6

1

38

11,2

49,0

90,6

138,8

49,8

* Důvody pro nepřijetí (většinou po proběhlé první konzultaci a vstupním jednání): jiná cílová skupina, nízký stupeň postižení, žádosti o službu,
bydliště mimo region působnosti.

POČET HOVORŮ
LINKY EDA

2.4 LINKA EDA
Posláním krizové Linky EDA je poskytování odborné distanční pomoci specializované na krizové životní situace
a poradenství v oblasti péče o dítě s postižením, vážným
onemocněním, po úraze nebo s ohrožením vývoje. Pomoc
vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování jejich lidské důstojnosti.
Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 je v provozu
od března 2015. Klienti projevili rostoucí zájem o linku,
proto jsme rozšířili poskytování krizové telefonické intervence od června 2016 na každý pracovní den. Na Linku
EDA je možné volat zdarma z celé České republiky.
Za dobu své existence pomohla téměř 700 rodinám,
které se ocitly v těžké životní situaci.
Linka EDA představuje unikátní službu pro rodiny dětmi.
Jejím cílem bylo stát se oporou rodině a blízkým dítěte
po těžkém úrazu či po zjištění závažného onemocnění,
tedy v situaci, s kterou si sami neumí poradit. Linka EDA
byla zařazena do sítě celostátních poskytovatelů sociálních služeb a ﬁnančně podpořena Ministerstvem práce
a sociálních věcí.

CHAT

LINKA

Celkem

Leden 2016

11

9

20

Únor 2016

15

10

25

Březen 2016

15

21

36

Duben 2016

11

7

18

Květen 2016

6

13

19

Červen 2016

23

29

52

Červenec 2016

18

21

39

Srpen 2016

56

18

74

Září 2016

24

16

40

Říjen 2016

19

9

28

Listopad 2016

36

21

57

Prosinec 2016

30

12

42

Celkem / rok 2016

210

158

408

termínu po telefonu hovořit s lékaři. Od června 2016 jsme
díky ﬁnanční podpoře z MPSV rozšířili provozní dobu
z dvou pracovních dnů na každý pracovní den; díky tomu
se nám rozrostl i pracovní tým. Naším cílem na rok 2017
je další soustavné zvyšování kvality služby.

Během roku 2016 se na lince stalo několik podstatných
událostí. Koncem roku 2016 skončil projekt „Odborné zdravotnické poradenství“, který podporovala Nadace Sirius
a v jehož rámci mohli klienti po předchozím dojednání
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2.5 PREZENTANČNÍ, PRODEJNÍ
A BENEFIČNÍ AKCE V ROCE 2016
12. 3.

INSPO – 16. ročník konference INSPO
o technologiích pro osoby se speciﬁckými
potřebami, Praha 4

15. – 17. 3.

ČSOB velikonoční trhy, Praha 5

19. – 25. 3.

Velikonoční trhy, Praha 1

1. 4.

Peříčkový den ve Žlutých lázních, Praha 4

28. 4.

Křest aplikace EDA PLAY TOBY a PAULI
v Americkém centru, Praha 1

27. 4.

NGO Market, 16. veletrh neziskovek,
Praha 8 - Karlín

4. 5.

Večer u Kapucínů v klášteře na Hradčanech, Praha 1

18. 5.

Veletrh sociálních služeb, Praha 10

8. 6.

Zahradní slavnost (pro klienty), Habrovka,
Praha 4

9. 6.

Veletrh sociálních služeb, Praha 3

30. 5. – 10. 6. Veletrh sociálních služeb, Praha 13
3. 9.

Den s GE Aviation, Letiště Letňany,
Praha 18

3. – 4. 9.

Beach Help Cup v Braníku, Praha 4

8. 9.

Den neziskových organizací, Praha 5

10. 9.

Babí léto v Bohnicích, Praha 8

15. 9.

17. ročník veletrhu sociálních služeb,
Praha 12

17. 9.

Zažít město jinak – Zažít Výtoň jinak
podruhé, Praha 2

21. – 22. 9.

ČSOB trhy - Babí léto, Praha 5

26. 9.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb,
Praha 11

3. – 31. 10.

Říjen pro neziskovky, Most

6. – 9. 10.

Veletrh For Babies, Praha 18

15. 10.

Konference a setkání členů České asociace
pro vzácná onemocnění, Praha

7. – 13. 11.

Týden rané péče (výstava fotograﬁí, online
přednáška), Praha

12. 11.

Mega zábava v EDENU,
Nákupní centrum EDEN, Praha 10

15. 11.

Konference Klient se speciálními potřebami, klient s DMO, Praha 1

22. 11.

Charitativní koncert „S brejlema nebo
bez brejlí“ v klubu Jazz Dock, Praha 5

24. 11.

Vánoční jarmark v České televizi, Praha 4

27. 11.

Adventní trhy v klášteře Zásmuky

29. 11.

Vánoční trhy v Zařízení služeb
pro ministerstvo vnitra, Praha 10

5. – 9. 12.

Vánoční trhy Anheuser-Bush, Praha

7. 12.

Vánoční trhy SKANSKA, Praha

7. – 8. 12.

Vánoční trhy ČSOB, Praha 5

10. 12.

Vánoční trhy Nákupní centrum EDEN,
Praha 10

13. – 14. 12. Vánoční trhy Vodafone, Praha 13
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16. 12.

Vánoční trhy na Dobešce, Praha 4

21. 12.

Vánoční jarmark, Rakouské gymnázium
v Praze, Praha 12
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3) KLÍČOVÉ PROJEKTY
3.1 MÁME DÍTĚ S POSTIŽENÍM,
ALE MÁME SE NA KOHO OBRÁTIT!
V roce 2016 jsme úspěšně dokončili tento rozsáhlý
projekt podpořený Nadací Sirius. Cíle projektu byly
následující:

Zvýšení

informovanosti odborné zdravotnické veřejnosti o existenci rané péče a jejích službách prostřednictvím přednášek, vzdělávacích kurzů a individuálních depistážních schůzek.


Zavedení

celostátní bezplatné krizové Linky EDA
800 40 50 60 určené všem pečujícím, kterých se týká
téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu
nebo s postižením.


Poskytování

ambulantní a terénní psychologické
pomoci klientským rodinám.

3.3 ZŮSTAT S MÁMOU – PODPORA
DĚTÍ SE ZRAKOVÝM
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Projekt reagoval na dlouhodobý problém nedostatečného
ﬁnancování rané péče na území Hlavního města Prahy.
S ﬁnanční podporou jsme mohli poskytovat služby rané
péče v plném rozsahu všem pražským rodinám dětí se
zrakovým nebo kombinovaným postižením, které o ni
požádaly. V rámci projektu jsme uspořádali řadu setkání
pro klientské rodiče; tematicky byly zaměřeny na oblast
výchovy dětí s postižením, pracovní poradenství a slaďování pracovního života s péčí o dítě s postižením. Součástí
projektu byla dále osvětová kampaň, jejímž cílem bylo
informovat odbornou veřejnost o Lince EDA 800 40 50 60
a zvýšit povědomí o službě rané péče
Období projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Projekt byl realizován prostřednictvím Fondu pro
nestátní neziskové organizace, zprostředkovatel:
NROS a Nadace Partnerství.

Součástí projektu bylo vytvoření metodiky, která obsahuje popis jednotlivých aktivit, naše zkušenosti z praxe,
zhodnocení úspěšnosti zvolených postupů a doporučení
do budoucna. Vedle zvýšeného povědomí dětských lékařů a dalšího zdravotnického personálu o našich službách
je pro nás velkým úspěchem rozšíření provozu Linky EDA
800 40 50 60 a její zařazení do Registru poskytovatelů
sociálních služeb MPSV.
Období projektu: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016
Projekt byl realizován s podporou Nadace Sirius.

3.2 VČASNÁ POMOC DĚTEM
SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM
Cílem tohoto projektu bylo posílení kapacity služby
rané péče v Hlavním městě Praze a Ústeckém kraji,
kde počet zájemců dlouhodobě přesahuje kapacitu pracoviště. Součástí projektu bylo i zvyšování odbornosti
poradkyň rané péče poskytnutím akreditovaných vzdělávacích kurzů.
Období projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Projekt byl organizován s podporou Nadace rozvoje
občanské společnosti a ﬁnancován z prostředků
VELUX Foundations.
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3.4 ZVÝŠENÍ MULTIDISCIPLINARITY
TÝMU ROZŠÍŘENÍM O ODBORNÉ
PROFESE
Cílem tohoto projektu bylo rozšíření nabídky našich služeb s ohledem na změny v cílové skupině příjemců rané
péče. V současné době je mezi našimi klienty 80 % dětí
s kombinovaným postižením. Tyto děti vyžadují komplexnější přístup než děti s výhradním postižením zraku.
Díky projektu jsme mohli posílit tým o další odborné
profese a rodinám nabídnout konzultaci s krizovým interventem, sociální poradenství nebo konzultace týkající se
pohybového vývoje dítěte.
Období projektu: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016
Projekt byl realizován s podporou Nadace Agrofert.
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3.5 EDA PLAY
V roce 2016 jsme představili dvě nové aplikace pro iPady:
EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI pro trénink zraku
a jemné motoriky u dětí s postižením. Aplikace byly
vytvořeny na základě potřeb konkrétních dětí. Vznikly
ve spolupráci s odbornými garantkami, které zajistily,
aby úkoly a cvičení byly pro děti maximálně jednoduché
a přitom motivační, pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti
a zároveň jim přinášely radost z úspěchu.

EDA PLAY TOBY
Tato aplikace slouží pro trénink zraku
a jemné motoriky u nejmenších dětí.
Byla připravena na míru pro děti se
zrakovými a kombinovanými vadami
tak, aby hra byla pomocníkem pro
rozvoj zrakových dovedností těchto dětí.
Aplikace má dvě části: fáze „sleduj, co se děje“ je vhodná
pro děti už před šestým měsícem věku dítěte. Druhá část
aplikace s dotykovými úkoly je vhodná pro děti, které se
začínají zajímat o konkrétní obrázky, tedy kolem jednoho
roku věku. Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji
i děti s různou úrovní psychomotorického vývoje.
Děti se mohou obrazovky dotknout a získají odměnu ve
formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo zvířete.
Vznik hry inspiroval Tobiášek, patnáctiměsíční chlapeček,
kterému bylo doporučeno vzhledem ke komplikované
zrakové vadě používání brýlí a okluzoru. Aplikace může
sloužit jako dobrá motivace k nošení těchto pomůcek.
Počet stažení za rok 2016: 1 544 ks

EDA PLAY PAULI
V aplikaci EDA PLAY PAULI je možné prožít den s holčičkou Pauli.
Inspirací pro tuto aplikaci byla dívka
Pauli, které je nyní 17 let. Její pohybové možnosti jí neumožňují přesný
dotyk, ale velmi ji baví příběhy.
Aplikace slouží pro trénink zraku a jemné motoriky. Mohou
ji využít i děti s centrálním postižením zraku. Ovládání
je tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi
jemné a hrubé motoriky mohou ovládat hru a posunovat
děj kupředu, což jim zaručuje úspěch i radost ve hře.
Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat
posloupnost děje a rozumí jednodušším příběhům.
Počet stažení za rok 2016: 590 ks

EDA PLAY
Od roku 2013 slouží pro děti se zrakovými vadami a poruchami jemné
motoriky aplikace EDA PLAY. Umožňuje nastavit obrazové
zpracování aplikace a kategorii úkolů tak, aby obtížnost
odpovídala zrakovým dovednostem a jemné motorice
dítěte. Hra využívá atraktivních úkolů, ilustrací, hudby
a zvuků k tomu, aby dítě zaujala, bavila, a rozvíjela tak
jeho schopnosti.

TECHNICKÉ INFORMACE
Všechny aplikace jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách iTunes App Store: EDA PLAY TOBY zdarma a EDA PLAY PAULI za 2.99 USD. K dispozici nadále
zůstává i původní aplikace EDA PLAY za 4.99 USD, která
byla vyvinuta v roce 2013 a navíc umožňuje různé úrovně nastavení a obtížnosti úkolů. Více informací najdete
na www.edaplay.cz.
Projekt vzniku aplikace EDA PLAY TOBY byl realizován za pomoci
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Aplikace EDA PLAY PAULI vznikla za podpory Nadačního fondu GSK.

CO CHYSTÁME V ROCE 2017:
Hra pro iPady EDA PLAY ELIS rozšíří
nabídku aplikací z rodiny EDA PLAY.
Nová aplikace má podobné atributy
jako EDA PLAY PAULI a TOBY, je připravována pod vedením odborníků
na zrakovou stimulaci a ranou péči.
EDA PLAY ELIS bude sloužit k rozvoji dovedností
dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
Je připravena na míru dětem s centrálním postižením
zraku a dalšími vážnými zrakovými vadami. Díky jednoduchosti zpracování úkolů ji mohou ovládat i děti s postižením motoriky. Aplikaci EDA PLAY ELIS plánujeme
poskytnout dětem, rodičům a speciálním pedagogům
začátkem roku 2017. Aplikace EDA PLAY ELIS je realizována za pomoci Nadace Leontinka a projektu Čtení
pomáhá. Vývoj podporuje také ﬁrma Dow.
Plánujeme převod aplikace EDA PLAY TOBY na operační
systém Android. Díky podpoře Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška budeme moci – na základě
vyjadřovaného přání rodičů – na jaře 2017 poskytnout
EDA PLAY TOBY také uživatelům tabletů s vhodnou velikostí displeje. Aplikaci bude možné si stáhnout v obchodu Google Play, bude k dispozici celosvětově a zdarma.
Edukativní pomůcka pro děti se zrakovými vadami a kombinovaným postižením tak bude dostupná i rodičům,
kteří pro své děti pořídili tablet s touto platformou.

Počet stažení za rok 2016: 290 ks
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3.6 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY EDA
V roce 2016 jsme intenzivně pracovali na návrzích a výrobě nové kolekce propagačních předmětů. Výsledkem
je nová kolekce výrobků EDA, jejichž nákupem je možné
naši organizaci podpořit. Barevné pexeso a plánovací
kalendář EDA obsahuje obrázky z našich aplikací pro
iPady EDA PLAY. Nabízíme také pruhovanou edici s motivy EDA PLAY. V nabídce kolekce máme dětská a dámská trička, náušnice, batohy a tašky, které jsou zrakově
stimulační. Jako motivy jsme na tyto předměty vybrali
krávu, ovečku a psa. Kolekci tašek, batohů a hlavně
náušnic jsme rozšířili o obrázky medvídka, kačenky,
žáby, kočky a slona.

Patronem a titulní postavou
stavou
kalendáře byl herec Marek
Daniel, který ho pokřtill během chartativního koncercertu „S brejlema nebo bez
brejlí” 22. listopadu 2016
16
v pražském klubu Jazzz
Dock.

Ke stávajícím reklamním předmětům jsme přidali do naší
nabídky zajímavé dřevěné pexeso s obrázky EDA PLAY
a hravá dřevěná joja z výroby české ﬁrmy Detoa. Naše
nabídka se začátkem příštího roku dále rozroste o unisex
trička, miminkovská body a dospělým jistě udělá radost
balíček dobré kávy Coffeeda. Naši nabídku plánujeme
dále rozšiřovat o další propagační předměty.

3.8 NAŠE DĚSKÁ KOLEKCE
NA DOBRO. ZOOTu

Stále je možné zakoupit knihu „Rosteme hrou – Vývoj
a podpora hry dětí se zrakovým postižením“. K této knize jsme vydali také dva pracovní sešity.

V rámci Dárcovského summitu proběhlo na konci roku
2016 vyhlášení výsledků Cen Fóra dárců 2016. Nezisková organizace EDA se stala vítězem kategorie Výzvy pro
charitativní merchandising. Díky tomuto prvenství jsme
mohli spolupracovat na projektu DOBRO.ZOOT a byly
vybrány nejlepší návrhy pro tuto kampaň.
Pruhy a zvířátka přitáhly pozornost v první „DOBRÉ“
dětské kolekci, kde bylo možné koupit tmavě modré
dětské tričko, mikinu s motivem kachničky nebo ovečky
či dokonce miminkovské body s motivem pejska. Návrhy
zvířátek na pruhovaném pozadí jsou ze štětce Lukáše
Urbánka, ilustrátora dětských knih. Mají za cíl upozornit
na potřebu stimulace vidění a rozvoje zrakových dovedností dětí.
foto: © Marie Hrdinová

3.7 RODINNÝ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ
EDA 2017
Ke konci roku 2016 jsme vydali charitativní kalendář
2017; tentokrát se jednalo o nástěnný rodinný plánovací
kalendář pro rok 2017. Kalendář obsahuje motivy a obrázky z aplikací EDA PLAY.
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V neposlední řadě je pro nás důležitá ﬁnanční podpora,
která umožnila i v roce 2016 uspořádat týdenní pobytový
kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením v jihočeských Lučkovicích.

4) DLOUHODOBÁ
SPOLUPRÁCE
4.1 NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA
Díky štědré podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška jsme stejně jako v uplynulých letech
i v roce 2016 mohli realizovat několik projektů, které
nám umožnily nejen pokračovat v nabídce kvalitních
služeb klientům naší organizace, ale v rámci propagace
aplikací EDA PLAY také oslovit širokou veřejnost.
Cílem projektu Podpora rozvoje zrakového vnímání
a smyslové inteligence u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku bylo podpořit využívání zrakových funkcí u našich dětských klientů, pomoci jim
lépe používat zrak a další smysly při vytváření představ
o okolním prostředí a při získávání sociálních dovedností.
V rámci projektu jsme také informovali rodiče o speciﬁckých metodách, přístupech a materiálech týkajících se
rozvoje vidění a sociálních dovedností jejich dítěte.
Další oblastí, ve které nás Světluška podporuje, je využívání nových technologií. V roce 2016 byl veřejnosti představen další přírůstek do rodiny iPadových aplikací EDA
PLAY TOBY - aplikace vhodná pro trénink zraku a jemné
motoriky u nejmenších dětí. Podpora Světlušky umožnila
rovněž vývoj aplikace EDA PLAY TOBY pro operační systém Android. Projekt iPad jako vzdělávací pomůcka pro
děti s postižením zraku a kombinovaným postižením
pak umožnil uspořádání několika seminářů a webinářů
pro osoby pečující o děti se zrakovým a kombinovaným
postižením tak, aby rodiny mohly využívat veškerých
možností jednotlivých aplikací EDA PLAY ve prospěch
svých dětí.

4.2 NADACE LEONTINKA
Nadace Leontinka pomáhá dětem a mladým lidem se
zrakovým postižením. Jsme rádi, že díky její podpoře
můžeme své aktivity rozvíjet i my.
Prostřednictvím projektu Čtení pomáhá nám Nadace
Leontinka umožnila realizovat vlastní projekt Hrát si
chtějí všechny děti, i ty s postižením. Jeho cílem bylo
rozšíření rodiny aplikací EDA PLAY o EDA PLAY ELIS, určenou dětem s centrálními poruchami zrakového vnímání
a dětem s kombinovanými vadami – s kombinací zrakového
a dalšího neurologického postižení bez ohledu na věk.
Podpora rodin dětí s postižením a rozvoj komunikačních
schopností dítěte využíváním metod alternativní komunikace patří mezi cíle projektu Nemluvit neznamená
nemyslet, který byl s podporou Nadace Leontinka
úspěšně realizován již v minulých letech.
Dlouhodobě Nadace Leontinka podporuje mobilitu poradkyň rané péče zapůjčením automobilu a spoluﬁnancováním provozu našich vozů v rámci projektů Svítání
a Auto není cíl, ale nezbytný prostředek.

Týdenní pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením – Lučkovice
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5) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
5.1 TÝDEN RANÉ PÉČE
Ve dnech 7. – 13. 11. 2016 proběhl v České republice již
devátý ročník Týdne rané péče. Programovou nabídku
Týdne rané péče obohatil EDA hned třemi aktivitami:
V pondělí 7. 11. proběhla ve spolupráci s občanským
sdružením SEPPIA online přednáška na téma Oční lékař & raná péče. O problematice zrakových vad u dětí
a možnostech spolupráce očního lékaře a služby rané péče
ve prospěch malých pacientů hovořila odborná oční
lékařka MUDr. Renáta Pelikánová. Samotnou službu
rané péče a činnost naší organizace pak účastníkům přiblížila Mgr. Martina Vaňkátová, instruktorka stimulace
zraku a poradkyně EDY. Přednášku sledovalo více než 130
zájemců. Ve čtvrtek 10. 11. jsme v prostorách pražské
Galerie Velehradská slavnostně zahájili výstavu fotograﬁí
JSME TU, I KDYŽ NEVIDÍME (příběhy dětí s postižením
ve fotograﬁi). Fotograﬁe dětí, jejichž rodiny využívaly
nebo stále využívají služeb EDY, pro nás nafotili Michaela
Hrubá, Otto Kouwen a stážisté organizace Inventura.
Kulturní program zpříjemnila zpěvačka a klavíristka
Bára Zmeková. Výstavu bylo možné navštívit až do konce
roku 2016.
V rámci Týdne rané péče se také uskutečnila akce EDA
v EDENU. V sobotu 12. 11. se mohli návštěvníci nákupního
centra EDEN u informačního stánku seznámit s naší organizací, získat informace o službě rané péče a podpořit
naši činnost koupí některého z propagačních předmětů.

5.3 ROZHOVOR S NAŠÍ PATRONKOU
HEREČKOU JANOU PLODKOVOU
Jana Plodková podporuje naši organizaci od roku 2015.
Jako patronka je velmi aktivní – pravidelně se o EDOVI
zmiňuje v rozhovorech, „lajkuje“ a sdílí naše příspěvky
na Facebooku, točí pro nás propagační videa, moderuje
beneﬁční akce, neváhala v reportáži z tanečního pořadu
StarDance vystoupit v tričku z naší pruhované edice –
a navíc nosí zajímavé brýle.
Jano, proč jste se EDU rozhodla podporovat?
Protože jsem se setkala s lidmi, kteří skutečně mají touhu pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují. A ten entusiasmus z přítomných dam úplně čišel.
Než jste EDU poznala, měla jste nějakou představu
o tom, co znamená pojem raná péče a jak asi vypadá
pracovní den poradkyně rané péče?
Bohužel neměla. O EDOVI a o tom, co dělá, jsem zjistila
více, až když mě EDA oslovil… Přičítám to i tomu, že jsem
se osobně nesetkala s nikým, kdo by ranou péči potřeboval.
V čem je činnost EDY podle vás cenná a přínosná?
V tom, že nenechá rodiče se zrakově postiženým dítětem
na holičkách. Pomůže jim nastoupit na cestu a kráčet
po ni. Ukáže jim, že zrakově postižené dítě neznamená
přítěž a konec normálního života, právě naopak.
Umíte si představit sebe samu v roli poradkyně rané
péče?
To se nedá ani představit, jsem příliš zabydlená v tom, co
dělám. Ovšem všechny poradkyně mají můj velký obdiv.
Pomocnou ruku podáváte EDOVI už nějaký čas – baví
vás to? Stihnete si třeba beneﬁční akci v Jazz Docku,
kterou hosty provázíte, také trochu užít? A může se
EDA těšit na další spolupráci s vámi?
Baví. Jsem nesmírně ráda, že můžu alespoň takto být
EDOVI nablízku. Když práce dovolí, účastním se všeho,
co je možné. Akce v Jazz Docku je vždycky zábavná, ale
zatím se mi nepodařilo zůstat až do konce…příští rok to
třeba vyjde. :-)

5.2 BENEFIČNÍ KONCERT
„S BREJLEMA NEBO BEZ BREJLÍ“
V KLUBU JAZZ DOCK
V úterý 22. listopadu 2016 v pražském klubu Jazz Dock
proběhl charitativní koncert S brejlema nebo bez brejlí.
V programu vystoupili: Xavier Baumaxa, United Heads
a Juwana Jenkins a herec Marek Daniel v roli esoterika
a věštce Aleše Buster Karáska. Během večera proběhl
také křest rodinného kalendáře pro rok 2017, aukce brýlí
a vyhodnocení ankety o nejvtipnější brýle. Výtěžek z koncertu ve výši 37 901 Kč podpořil činnost naší organizace.
Hudební večer moderovala patronka naší organizace
herečka Jana Plodková a zpěvák Adam Mišík. Koncert se
konal pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové. Zážitek z beneﬁčního koncertu a dobrý pocit
z podpory činnosti organizace EDA umocnil nádherný
výhled na Prahu.
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6) PUBLIKUJEME,
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
6.1 ČASOPIS A ZPRAVODAJE
V roce 2016 jsme začali samostatně vydávat časopis
(K)OUKEJ, který je určen jak pro čtenáře z řad klientských rodin, tak pro spolupracující odborníky i širokou
veřejnost. (K)OUKEJ navazuje na časopis Raná péče, který
jsme vydávali do konce předchozího roku, neobsahuje
však organizační informace a aktuality z pracoviště rané
péče. Časopis (K)OUKEJ nabízí články k aktuálnímu
tématu, příspěvky od rodičů i od odborníků; 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.
Hlavními tématy v roce 2016 byly:
1) Nikdy v tom nejsme sami – časopis byl věnován
tématu podpory obecně i různým sdružením a organizacím i neformálním uskupením, která mohou být oporou
rodičům dětí s postižením.
2) Život v pohybu – časopis byl zaměřen na rozmanité
pohybové aktivity, které mohou vyzkoušet děti s postižením i jejich rodiče v různých ročních obdobích.

Elektronický Zpravodaj pro naše klientské rodiny vydáváme 4x ročně. Nabízíme v něm aktuální informace
o našich aktivitách, komentáře a doporučení na různé
pomůcky a hračky, literaturu a odkazy, které mohou být
užitečné pro podporu vývoje dětí i ulehčit rodičům péči
o ně. Autory článků jsou – stejně jako v časopise – poradkyně i rodiče. Pravidelně v rozhovoru představujeme
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naše kolegyně a aktualizujeme kalendárium akcí. Klientským rodinám nabízíme možnost inzerce.
EDŮV SVĚT je zasílán elektronicky 6x ročně. Obsahuje
doporučení a rady nezávislých odborníků v oblasti
vývoje a hry dětí v raném věku. Navíc 2x ročně zasíláme
informace o činnosti naší organizace.
Vydáváme pravidelně také informační newsletter pro
dárce, partnery a rodiče, v kterém je pravidelně informujeme o našich novinkách, významných akcích a důležitých projektech.

6.2 KURZY, KONGRESY A KONFERENCE
V ČR I V ZAHRANIČÍ
V průběhu celého roku se odborní pracovníci EDY zúčastnili celé řady konferencí, a to jak aktivní formou přednášek nebo posterů, tak formou stánků s materiály pro
lékaře a další spolupracující odborníky. Naše poradkyně
rané péče šířily osvětu o této službě také například na
půdě České asociace pro vzácná onemocnění a České
lékařské komory. Markéta Skalická, Jana Vachulová
a Martina Herynková byly členkami lektorského a supervizního týmu kurzu Poradce rané péče pořádaného
Asociací pracovníků rané péče v průběhu roku 2016.
Z nejzajímavějších aktivit vybíráme:
V prvním srpnovém týdnu se Martina Herynková,
Martina Vaňkátová a Alena Cikánková zúčastnily v Grazu
(Štýrský Hradec) kongresu Perspektiven im Dialog –
Kongress für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik.
Akce byla určena pro německy mluvící účastníky především z Německa, Rakouska, Švýcarska a Nizozemska.
Hlavním úkolem našich kolegyň bylo představit odborné
veřejnosti nové aplikace EDA PLAY TOBY a PAULI a původní EDA PLAY. Reakce účastníků byly velmi pozitivní;
mezi účastníky bylo mnoho lidí se zrakovým postižením,
kteří na aplikacích ocenili především kontrastní podklad
a pomalý pohyb obrázků.
Ve dnech 20. až 22. října se v polském Těšíně (Cieszyn)
uskutečnil první ročník mezinárodní konference Early
Childhood Intervention za účasti našich kolegyň Alice
Pexiederové a Jany Ježkové. Na půdě Slezské univerzity
se diskutovalo o poskytování rané péče z mnoha úhlů –
setkali se tam nejen pedagogové, psychologové, sociální
pracovníci, ale i studenti příbuzných oborů a lékaři. Byla
to příležitost poznat, jak ranou péči chápou naši sousedé
v Polsku a na Slovensku, a potvrdit si, že model užívaný
v ČR je velmi progresivní a funkční. Cílem naší účasti
bylo opět hlavně představení aplikací z rodiny EDA PLAY,
ale i navázání kontaktů a sdílení zkušeností s kolegy
ze zemí, kde je jazyková bariéra pro nás minimální.
Velmi rychle se tento kontakt zúročil ve dnech 28. 11.
až 2. 12., kdy EDA uspořádal týdenní školení pro kolegy
z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Poradkyně
rané péče a instruktorky stimulace zraku Markéta Skalická
a Martina Herynková během týdenního kurzu na téma
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Posouzení zrakových funkcí dítěte se zrakovým
postižením v rané péči předaly slovenským kolegyním
své zkušenosti z této oblasti. Kromě teoretického základu
účastnice kurzu mohly vidět lektorky při práci s konkrétními dětmi a v závěru kurzu si některé mohly vyzkoušet
samostatnou práci pod supervizí lektorek s následným
rozborem výsledků.

6.3 VZDĚLÁVACÍ KURZY
EDA je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV
a poskytuje vzdělávací kurzy pro odborníky; v roce
2016 proběhly následující kurzy:
29. 3. 2016

Raná péče jako možnost podpory
rodin dětí s postižením – úvod
do problematiky

Počet účastníků: 10
Lektorka:

Mgr. Petra Mžourková

26. 5. 2016

Krizové okamžiky v životě rodin
s dítětem s postižením
(bez akreditace)

Počet účastníků: 11
Lektorky:

Zvláště důležitou byla účast EDY na sérii kongresů
Pediatrie pro praxi po celé ČR, a to v termínech:
13. – 14. 5.

Olomouc

10. – 11. 6.

Hradec Králové

20. – 21. 10. Praha
Aktivní účastí několika kolegyň za účelem seznámení
pediatrů se službou rané péče jsme se snažili pokrýt
informovanost dětských lékařů touto formou celorepublikově. Po celou dobu trvání jednotlivých kongresů
byl účastníkům k dispozici stánek se všemi odbornými
a osvětovými materiály, které EDA vydává (obrázky pro
malé pacienty s informacemi o rané péči na rubu, série
čtyř brožur – o čočkách, o brýlích, okluzi a přípravě na oční
vyšetření, zrakově výrazné pexeso, letáky o Lince EDA,
časopis (K)OUKEJ, kniha o vývoji hry atd.).

Mgr. Andrea Nondková
Mgr. Sylvie Stretti

16. 9. a 31. 10. Přístupy k dítěti s autismem
2016
a metody podpory jeho vývoje
Počet účastníků: 28
Lektorka:

Mgr. Romana Straussová

3. 10. 2016

Prevence smyslové deprivace u dětí
s poruchami zrakového vnímání

Počet účastníků: 10
Lektorka:

PaedDr. Markéta Skalická

6.4 PRAXE A STÁŽE STUDENTŮ
Během roku 2016 pokračovala naše spolupráce s několika vysokými školami, jejichž studenti u nás vykonávali
praxe. Nejdelší tradici má kontakt s Katedrou speciální
pedagogiky UK Praha, ale dlouho už přijímáme i studenty z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Novinkou byla přítomnost praktikantky ze Slovenska.
Celkově se snížil počet studentů, ale prodloužila se doba
jejich přítomnosti na našem pracovišti; to umožňuje
intenzivnější sdílení zkušeností a lepší vhled studentů
do oboru rané péče.
Celkový objem praxí činil 406 hodin.
Jednalo se o 12 studentů těchto škol:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha,
obor SPPG
HTF Univerzity Karlovy Praha,
obor Sociální a charitativní práce
Fakulta sociálných ved Univerzity sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, Slovensko
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7) PODPORA V ROCE 2016
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací,
grantů a soukromých darů, kteří nás v roce 2016
podpořili a spolupracovali s námi. Díky nim se EDA
může i nadále rozvíjet a poskytovat kvalitní služby.

Obec Krásný dvůr
Obec Malotice
Obec Mnetěš
Obec Nižbor
Obec Ptice
Obec Osek (Středočeský kraj)
Obec Řehenice

8 800 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Městské části:

7.1 INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI
Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím krajů:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
MPSV (Linka EDA)

1 609 000 Kč
2 062 900 Kč
1 082 800 Kč
640 000 Kč

Kraje:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj

378 000 Kč
270 000 Kč
200 000 Kč

Pardubický kraj
600 000 Kč
Dotace na zajištění služeb sociální prevence na období
2016 – 2018 v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb
v Pardubickém kraji ﬁnancovaného z Operačního
programu Zaměstnanost.

Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 15
Městská část Praha Satalice
Městská část Praha Zličín

20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
18 700 Kč
5 000 Kč
17 000 Kč
15 000 Kč
21 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
14 400 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Městská
část
Praha 10
MĚSTSKÁ
ČÁST

PRAHA 4

7.2 NADACE A NADAČNÍ FONDY
Ministerstvo zdravotnictví

30 000 Kč
Nadační fond AVAST
Projekt Raná péče šitá na míru –
kvalitní, včasná a komplexní

700 000 Kč

Města a obce:
Město Benešov
Město Beroun
Město Benátky nad Jizerou
Město Bílina
Město Brandýs nad Labem
Město Čelákovice
Město Dobřichovice
Město Hrob
Město Klecany
Město Králův Dvůr
Město Libochovice
Město Městec Králové
Město Milovice
Město Mníšek pod Brdy
Město Most
Město Osek (Ústecký kraj)
Město Roztoky
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10 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
4 500 Kč
10 000 Kč
8 800 Kč
500 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Nadace KB Jistota
Projekt Podpora rozvoje
pohybového vývoje dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením

99 618 Kč

Nadace GCP
Podpora rané péče – pokrytí mzdových
a provozních nákladů, nákup
pomůcek, nákup automobilu
1 000 000 Kč

Nadace NOVA
Projekt Doma s tátou a mámou

25 000 Kč
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Nadační fond
Lumius
Projekt Rozšíření a obnovení půjčovny
speciálních kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek a hraček pro děti
22 163 Kč

Nadace DSA PRAGUE
Projekt Toys help us grow

60 000 Kč

Projekt Zůstat s mámou
realizovaný prostřednictvím Fondu
pro nestátní neziskové organizace

890 000 Kč

Projekt Vidět tátu a mámu každý den
realizovaný prostřednictvím sbírkového
projektu Pomozte dětem organizovaného
NROS a Českou televizí
270 000 Kč

Nadace Agrofert
Projekt Zvýšení multidisciplinarity týmu
rozšířením o odborné profese
100 000 Kč
Projekt Komplexní podpora vývoje
dítěte ve všech oblastech

Nadační fond GSK
Projekt EDA PLAY PAULI

105 000 Kč

100 000 Kč
Nadační fond J&T
Projekt Srdce pro vás

Nadační fond
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Projekt Podpora rozvoje zrakového vnímání
a smyslové inteligence u dětí
se zrakovým a kombinovaným
postižením v raném věku
375 000 Kč

50 510 Kč

Nadace Leontinka
Projekt Hrát si chtějí všechny děti,
i ty s postižením (EDA PLAY ELIS)

110 000 Kč

Projekt Svítání – zapůjčení
služebního automobilu

55 000 Kč
35 000 Kč

Projekt Týdenní kurz pro rodiny dětí
se zrakovým postižením

180 000 Kč

Projekt Nemluvit neznamená nemyslet

Projekt EDA PLAY TOBY

128 000 Kč

Projekt Auto není cíl,
ale nezbytný prostředek

100 000 Kč

Projekt Zajištění služby rané péče

125 000 Kč

Projekt iPad jako vzdělávací pomůcky:
semináře a webináře EDA

70 000 Kč

Projekt EDA PLAY TOBY – Android

80 000 Kč
Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové

Nadace
Petry a Petra
Petrlíkových
Projekt Vzděláním o krok dál

Projekt Zajištění služby sociální prevence 10 000 Kč
50 000 Kč

7.3 FIREMNÍ DÁRCI
Nadace Sirius
Projekt Máme dítě s postižením,
ale máme se na koho obrátit

2 075 895 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti
Projekt Včasná pomoc dětem
se zrakovým a kombinovaným postižením
organizovaný NROS a ﬁnancovaný
z prostředků VELUX Foundations
25 863 EUR
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MONETA Money Bank
Získání části ﬁnančních prostředků
na pokrytí mzdových nákladů fundraisera
v hodnotě

53 449 Kč

Český Aeroholding, a.s.
Podpora pohybového vývoje dětí
pomocí nabídky komplexní služeb
konzultantky pohybového vývoje

52 700 Kč

DOW
spoluﬁnancování vývoje aplikace
EDA PLAY ELIS

38 600 Kč

Nákup vozu pro terénní službu

48 854 Kč

EDA cz, z. ú.

Channel Crossings, jazyková agentura
dlouhodobá podpora organizace v podobě
jazykových kurzů pro naše poradkyně
v hodnotě

ESPRIT
Podpora organizace prostřednictvím nákupu
charitativního kalendáře v hodnotě
12 230 Kč
43 125 Kč

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

40 000 Kč

Primagas s.r.o.
Rozvoj komunikace dětí
s kombinovaným postižením pomocí
nových technologií v hodnotě

31 776 Kč

Rehabilitace a neurologie s.r.o.
Podpora péče pro rodiny se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

30 000 Kč

Blue Dynamic, s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

29 224 Kč

Trivalent s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

25 000 Kč

Activa spol. s r.o.
Podpora organizace prostřednictvím poskytnutí
kancelářských prostředků zdarma v hodnotě 20 994 Kč
ALZA.cz
Podpora organizace prostřednictvím
poskytnutí dataprojektoru v hodnotě

18 990 Kč

SUDOP PRAHA a.s.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

10 000 Kč

108 AGENCY, s.r.o.
Spoluﬁnancování terénní služby rané péče
v hodnotě

6 000 Kč

ACI Auto Components Int., s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě
a ﬁnanční dar na výrobu charitativního
kalendáře v hodnotě

5 000 Kč
8 500 Kč

Zaměstnanci Anheuser-Bush InBev Czech s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě
3 660 Kč
ADC Systems s.r.o.
Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením v hodnotě

3 000 Kč

T-WOOD
Podpora organizace ve formě věcného daru
hrací dřevěné stěny v hodnotě

3 990 Kč

Český národní podnik s.r.o.
Podpora organizace prostřednictvím nákupu
charitativního kalendáře v hodnotě
33 000 Kč
Mountﬁeld a.s. – Jana Moravová
Podpora organizace prostřednictvím nákupu
charitativního kalendáře v hodnotě
20 000 Kč
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Placematix
Podpora organizace prostřednictvím nákupu
charitativního kalendáře v hodnotě
8 500 Kč

7.4 INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Dary nad 15 000 Kč
Ing. Galatík Antonín

40 000 Kč

Dary 5 000 Kč – 15 000 Kč
Marusičová Danuše
Sviták David
Matysková Eva
Šimková Magdalena
Rančák Jan
Hejsek Jakub

5 500 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Dary do 5 000 Kč
Klepalová Martina
Borůvková Petra
Šefernová Dana
Rybárová Markéta
Sheu Harald
Holeček Milan
Hlavinková Alena
Nováková Bohdana
Paní Bušková
Košťál Jan
Hendrychová Brigita
Čížek Josef

5 000 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč

Trvalé měsíční příkazy
500+
Optika Anděl s.r.o. – paní Vedralová, Táčnerová Vladislava
300+
Fibír Ivan a Fibírová Petra, Kafková Markéta,
Kurka Jaroslav, Mojžíšek Jiří, Vinter Stanislav,
Vondráčková Marcela
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200+
Austerlitzová Eliška, Berková Dana, Binder Petr,
Černá Markéta, Dneboský Miloš, Filipec Petr,
Hollerová Lucie, Kateřina Van der Kampf,
Lebedová Zuzana, Macková Marcela, Ejemová Petra,
Minár Jan, Nohejl David, Prouzová Jana,
Schaeferová Markéta, Swiecicki Irena
100+
Ducko Milan, Jandík Ivo, Javůrková Alena,
Jiráková Lenka, Martínek Miloš, Mejzrová Veronika,
Newaldová Monika, Petráň Radek, Poborská Růžena,
Potužníková Kateřina, Svoboda Vojtěch
Speciální dárci

Václav Kukačka – zajištění občerstvení při výstavě
fotograﬁí organizace
Večery U Kapucínů – podpora služby rané péče
výběrem dobrovolného vstupného na beneﬁčním
koncertě ve výši 4 410 Kč

7.6 AKCE, KTERÉ BY SE BEZ VÁS
NEOBEŠLY
Zahradní slavnost:
Spolupracující organizace: Agentura m-ocean,
Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny
Marie Praha-Michle

Zpěvačka Juwana Jenkins
a herečka Jana Plodková – naše dvě
stálé patronky a podporovatelky

Zaměstnanci společnosti MONETA Money Bank –
zajištění občerstvení

Sylva Dneboská – pomoc při propagaci
a prezentaci EDY, fundraising

Pavel Kopp – pomoc při stavbě stanu

Kateřina Vaňáková – canisterapie

MUDr. Anna Zobanová – oční specialistka
na problematiku dětského věku
Věcné dary:
MONETA Money Bank – poskytnutí dárků pro děti
se zrakovým a kombinovaným postižením
Paní Klenotová – dřevěná pexesa a přiřazovací hry
do naší půjčovny hraček
Paní Švarcová – výrazné a bytelné hračky
pro malé děti do půjčovny
Rodina Kužníková a paní Procházková – speciální
hračky a pomůcky
Paní Kučerová – poskytnutí didaktické hračky

7.5 DOBROVOLNÍCI
Pan Ptáček a pan Tůma – kvaliﬁkované opravy hraček
Milan Holeček – jazykové korektury propagačních
materiálů, zpravodaje, časopisu
Stanislav Novotný – fotograf výjimečných kvalit
a velké ochoty
Růžena Poborská – ruční výroba originálních hraček,
a to po celý rok

Beneﬁční koncert ,,S brejlema nebo bez brejlí“
v klubu Jazz Dock:
Záštita nad akcí: starostka Městské části Praha 2
paní Mgr. Jana Černochová
Interpreti: zpěvačka Juwana Jenkins s kapelou,
Xavier Baumaxa, United Heads
Moderování: Jana Plodková a Adam Mišík
Spolupracující organizace: klub Jazz Dock
Dobrovolníci: Prokop Váňa, Jakub Čefelín,
Kateřina Vaňáková, Veronika Čefelínová,
Václav Uhlíř, Vít Maršálek

Michael a Tomáš Magera – ochotná a ﬂexibilní
výpomoc po celý rok
Zaměstnanci společnosti Anheuser-Bush InBev
Czech s.r.o. – pomoc s opravami hraček
a kancelářskými pracemi
Zaměstnanci společnosti ČSOB – příprava předmětů
k prodeji na reklamních akcích organizace
Jana Řeháková, Tomáš Magera, Tereza Cihlová,
Adam Kuvik, Helena Kouwen – pomoc s prodejem
na reklamních akcích organizace
Prokop Váňa, Kateřina Vaňáková – muzikoterapie
v rámci mikulášského rodičovského setkání
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8) FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
8.1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
11 952 081,45

100,00%

624 613,29

5,226%

Spotřeba energie

201 518,28

1,686%

Prodané zboží

277 127,00

2,32%

Opravy a udržování

105 754,78

0,885%

Cestovné

118 859,50

0,994%

21 628,00

0,181%

NÁKLADY
Materiál

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

2 405 898,04

20,130%

Osobní náklady

7 936 971,53

66,407%

Daně a poplatky

14 800,00

0,124%

Ostatní náklady

106 662,62

0,892%

Odpisy

125 000,00

1,046%

13 248,41

0,111%

11 958 239,45

100,00%

792 016,58

6,623%

86 524,14

0,724%

905 456,73

7,572%

Poskytnuté příspěvky

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny)
Přijaté příspěvky
Státní dotace
Provozní dotace kraje
Provozní dotace města a obce
Provozní dotace nadační příspěvky
Provozní dotace
Hospodářský zisk za období

670 000,00

5,603%

6 214 280,00

51,967%

431 200,00

3,606%

2 858 762,00

23,906%

10 174 242,00

85,081%

6 158,00

8.2 ROZVAHA
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

79 061,90
1 061 296,56
210 213,00
48 506,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

153 439,14
6 345,48

77 895,85
597 353,57
45 429,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

1 319 353,00

Vlastní jmění

1 832 723,78

FONDY
dary
veřejná sbírka

3 877 194,00
3 568 996,30
251 016,10

Výsledek hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Organizace EDA cz, z. ú. nemá organizační složku
podniku v zahraničí.

6 197 245,12

PASIVA
Závazky

Organizace EDA cz, z. ú. nemá aktivity v oblasti
výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztazích.

Náklady organizace EDA cz, z. ú. byly vynaložené
pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla
organizace založena.
Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí
12 000 Kč.
Správní rada a dozorčí orgán vykonává funkce bez
nároku na honorář.

6 158,00
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8.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (SROVNÁNÍ POSLEDNÍCH TŘÍ LET)
2014

2015

2016

7 684 276,51

100,00%

10 908 119,97

100,00%

11 952 081,45

100,00%

420 666,45

5,47%

764 443,00

7,01%

624 613,29

5,23%

92 863,08

1,21%

142 439,46

1,31%

201 518,28

1,69%

277 127,00

2,32%

56 839,34

0,74%

134 832,39

1,24%

105 754,78

0,88%

Cestovné

65 313,00

0,85%

86 368,00

0,79%

118 859,50

0,99%

Náklady na reprezentaci

12 195,00

0,16%

41 232,00

0,38%

21 628,00

0,18%

1 549 787,18

20,17%

2 248 092,17

20,61%

2 405 898,04

20,13%

NÁKLADY
Materiál
Spotřeba energie
Prodej zboží
Opravy a udržování

Ostatní služby
Osobní náklady

5 404 444,06

70,33%

7 416 261,00

67,99%

7 936 971,53

66,41%

Daně a poplatky

10 719,98

0,14%

14 188,00

0,13%

14 800,00

0,12%

Ostatní náklady

68 448,42

0,89%

60 263,95

0,55%

106 662,62

0,89%

3 000,00

0,04%

0,00

0,00%

125 000,00

1,05%

Odpisy
Poskytnuté příspěvky

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

13248,41

0,001108

7 684 974,51

100,00%

10 908 489,00

100,00%

11 958 239,45

100,00%

501 736,39

6,53%

727 595,00

6,67%

792 016,58

6,62%

8 978,14

0,12%

3 677,00

0,03%

86 524,14

0,72%

477 636,47

6,22%

983 550,00

9,02%

905 456,73

7,57%

5 048 000,00

65,69%

5 169 000,00

47,39%

670 000,00

5,60%

Provozní dotace kraje

690 000,00

8,98%

600 000,00

5,50%

6 214 280,00

51,97%

Provozní dotace města a obce

269 800,00

3,51%

247 741,00

2,27%

431 200,00

3,61%

6 007 800,00

78,18%

6 016 741,00

55,16%

7 315 480,00

61,18%

688 823,51

8,96%

3 176 926,00

29,12%

2 858 762,00

23,91%

6 696 623,51

87,14%

9 193 667,00

84,28%

10 174 242,00

85,08%

Státní dotace

Veřejné zdroje - státní, krajské a městské
Provozní dotace nadační příspěvky
Provozní dotace

Hospodářský zisk za období
698,00

Hospodářský zisk za období
369,03

Hospodářský zisk za období
6 158,00

8.4 VÝROK AUDITORA
Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jany Chvatlinové,
č. oprávnění 1581, uvedeného v dokumentu „Zpráva
nezávislého auditora“ ze dne 29. 6. 2017, účetní závěrka
za období roku 2016 „podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv společnosti EDA cz, z ú. k 31. 12. 2016
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními
předpisy“.
Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí
je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
za rok 2016.
(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.)
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9) CO ŘÍKÁ KLIENTSKÁ
RODINA NA NAŠE
SLUŽBY?
Rodina Paloušových využívá služeb naší organizace
už třetím rokem. S dcerkami Eliškou a Soﬁnkou se pravidelně účastní našich aktivit a ochotně nám pomáhají rozšiřovat povědomí veřejnosti o rané péči a o tom,
co všechno EDA nabízí. Paní Magdě, mamince obou
holčiček, jsme položili několik otázek:

A jak na přítomnost „cizí paní“ v domácím prostředí
reagovala Eliška?
Eliška je velmi pozitivní a společenské dítě a s novými
lidmi se seznamuje ráda. Navíc raná péče je velmi příjemná služba, která do rodiny dobře zapadla.
Přinesl vám EDA do života něco nového?
Na druhém setkání rodičů jsme poznali sympatickou
rodinu s podobným osudem jako je ten náš. Stali se z nás
dobří kamarádi, navštěvujeme se, slavíme spolu narozeniny, jezdíme s dětmi společně do lázní…

Paní Paloušová, jak jste se o EDOVI dozvěděla?
Myslím, že ranou péči nám doporučil genetik v nemocnici, kde nám v Eliščiných osmnácti měsících oznámili
diagnózu. Přesněji doporučil nám najít si někoho, kdo
nám poskytne psychologickou podporu a ukáže nám,
jak s Eliškou dál pracovat. Ranou péči EDA jsem si sama
našla na internetu a oslovila.
Slyšela jste už někdy předtím o rané péči?
Nikdy, všechno jsem si pak přečetla na internetu.
Měla jste na základě těchto informací nějaké představy o tom, co vás v rámci spolupráce s EDOU čeká?
Předpokládala jsem, že získáme informace ohledně úředních záležitostí nebo pomoc s hledáním školky a dalších
institucí, které by byly vhodné pro Elišku. Také jsem
očekávala od poradkyně psychickou podporu. Vlastně
se všechna moje očekávání naplnila.
Neměla jste obavy pustit si domů někoho cizího, kdo
bude vám nahlížet do soukromí, říkat vám, co máte
a co nemáte dělat?
Určitě ne, o soukromí se nebojím, co je třeba, to si umím
ohlídat. Spíš jsem se těšila, že si budu moct o Elišce
a o naší situaci s někým popovídat.

Které ze služeb nabízených naší organizací nejraději
nebo nejčastěji využíváte?
Vedle pravidelných návštěv poradkyně rádi využíváme
možností setkat se s dalšími rodinami, ať už při setkáních rodičů, na týdenním pobytu v Lučkovicích nebo
při každoroční zahradní slavnosti. Těší nás, že se v programu akcí pamatuje na všechny – třeba muzikoterapii
si spolu s Eliškou užila i její mladší sestřička, stejně tak
si obě děti vyhrají na zahradní slavnosti, na pobytu pro
klientské rodiny jsme si my dospělí mohli v klidu zahrát
bowling, protože jsme věděli, že je o děti postaráno.
Už se těšíme na další pobyt!
Napadá vás něco, čím bychom mohli obohatit nabídku služeb? Co by vám a dalším rodinám mohlo pomoci nebo vám zpříjemnilo život?
Líbila by se mi větší nabídka večerních aktivit – jít spolu
s dalšími maminkami do kina, divadla, na koncert nebo
jen tak posedět a popovídat si o tom, jak se nám žije.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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KONTAKTY
EDA cz, z. ú.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
tel./fax: 224 826 860
mobil: +420 724 400 820
e-mail: info@eda.cz
web: www.eda.cz
IČO: 24743054
Bankovní spojení:
241046261/0300
Účet je vedený u ČSOB
Veřejná sbírka (S-MHMP/1394475/2014):
2500141992/2010
Transparentní účet je vedený u FIO banky
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Jak nás můžete podpořit
a stát se přítelem EDY?)
FINANČNÍ DAR
Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet
veřejné sbírky: 2500141992/2010.
Účet je vedený u FIO banky.
Příklady konkrétní pomoci:
150 Kč = 1 cesta za klientskou rodinou
300 Kč = 1 speciální pomůcka do půjčovny EDA
500 Kč = 1 hodina konzultace poradkyně v rodině
1 000 Kč = krizová pomoc psychologa v rodině

DMS
Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS EDA 30
DMS EDA 60
DMS EDA 90
Na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 nebo 60
nebo 90 Kč, z toho
EDA cz, z.ú. obdrží
29, 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Uvítáme, když se rozhodnete
naši organizaci podpořit také
jako dobrovolník.
Hledáme odborníky se zkušenostmi,
výpomoc pro naše propagační akce
i ambasadory, kteří budou šířit
povědomí o rané péči
či krizové Lince EDA.
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10) PŘÍLOHA:
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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