
Nabídka charitativních předmětů 

pro vaše zaměstnance a zákazníky



PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a 
dalším postižením. Zdarma poskytujeme profesionální sociální 
službu rané péče, a to již od roku 1990. Působíme ve 4 
regionech České republiky. Jsme odborníky na péči o děti se 
zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich 
dovedností. Vydáváme publikace, vyvinuli jsme aplikace pro 
trénink zraku a jemné motoriky na tabletech, vzděláváme rodiče i 
další specialisty. Víme, jak rozvíjet dítě pomocí hry.
EDA také provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro 
rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou 
diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická 
podpora rodinám ve chvílích krize. Naše služby jsme v roce 
2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

https://eda.cz/cz/co-delame/spc/
https://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/
https://eda.cz/cz/co-delame/spc/


HRNEK
Cena za kus: 150 Kč
Motivy: kačenka, pes
Objem: 330 ml



HRNEK + KÁVA – DÁRKOVÉ BALENÍ
Cena za kus: 290 Kč
Motivy: kačenka, pes 
Komplet obsahuje 200 g káva Coffeda, hrnek EDA ve stejném motivu

COFFEDA
Vyvážená espresso směs 

pěti arabik z Jižní a Střední 
Ameriky, které doplňují 

robusty z Ugandy a Indie. 
V poměru Arabiky a 

Robusty 80:20. Čerstvé 
pražení dodává kávě 

intenzivní vůni a zaručuje 
hustou cremu. V chuti 

připomíná hořkou čokoládu 
s oříšky.



PONOŽKY PRO DOSPĚLÉ
Cena za kus: 120 Kč
Motivy: kačenka, pes, žabička



TRIČKA UNISEX
Cena za kus: 290 Kč
Motivy: kačenka, pes, kočička, slon, žabička, šnek, traktor
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL 



TRIČKA DÁMSKÁ
Cena za kus: 290 Kč
Motivy: kačena, pes, kočička, slon, žabička, šnek, traktor
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL 



TRIČKA DĚTSKÁ
Cena za kus: 230 Kč
Motivy: kačenka, pes, kočička, slon, žabička, šnek, traktor, ČERVENÉ se šnekem
Velikosti: 110, 122, 134, 146



BATOHY
Cena za kus: 290 Kč
Motivy: kačenka, pes, kočička, ovečka, kravička, spirála 
Velikost: š 36 cm,  v 48 cm



Vítáme jakoukoliv pomoc a spolupráci

• spolupráce na realizaci kulturních, sportovních a 
odborných akcí EDY s možností propagace Vaší 
společnosti

• zapůjčení prostor
• zajištění občerstvení
• dobrovolnická výpomoc



Uzávěrka pro zajištění hromadných objednávek s dodáním 
na Vánoce 2020, nejpozději do 1. října 2020

KONTAKT: Zuzana Malá, zuzana.mala@eda.cz, 777 874 646

Toužíte-li po širší nabídce charitativních předmětů, 
navštivte náš e-shop.

https://eshop.eda.cz/

https://eshop.eda.cz/

