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ZÁSADNÍ ČÍSLA ROKU 2019
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rodin
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hovorů

3519

v rané péči

na Lince EDA

e-mailových,
telefonických
a písemných
kontaktů
v rané péči

3012

hodin na chatu
a telefonu Linky EDA

195

objednávek
na e-shopu

stažených aplikací
v ČR i ve světě

65
nových klientů
v rané péči

4918

1245

terénních
konzultací
v rané péči

13 379 587,76
celkové náklady
organizace
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1. ÚVODNÍ SLOVO
Doufám, že v této podpoře budeme moci pokračovat
bez větších omezení i v následujících letech. Poděkování
patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům,
kteří se na této podpoře podíleli a podílejí - nejen
v uplynulém roce 2019, ale i v koronavirové době.

Foto: Ondřej Cihla

Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2019.
Nechceme jen splnit zákonnou povinnost, ale jako
každý rok se snažíme vás zajímavou a přehlednou
formou seznámit s činností organizace a jejím
ﬁnancováním. Ve výroční zprávě proto naleznete
o aktivitách EDY opravdu vše – od poskytovaných
služeb, pořádaných prezentačních i beneﬁčních akcí
a informací o našem e-shopu a aplikacích EDA PLAY
až po absolvované vzdělávání našich zaměstnanců,
kteří se tak snaží neustále zvyšovat úroveň práce
EDY. Nahlédnout můžete do sekce klíčových projektů
a dlouhodobé spolupráce. Zmiňujeme se i o všech
nadacích, které nás v roce 2019 podpořily, a já bych
chtěla poděkovat především nadacím Leontinka
a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška za to, že vytrvale podporují ranou péči
pro rodiny dětí s postižením zraku, jejichž start
do života není jednoduchý. Také Nadace rozvoje
občanské společnosti v rámci programu Včasná
pomoc dětem dlouhodobě podporuje služby
rané péče a my si této podpory velmi vážíme.
Toto úvodní slovo píši v době, kdy Českou republiku
doslova paralyzovala pandemie koronaviru. Proto mé
myšlenky patří hlavně našim klientům, především
rodinám dětí s postižením. V roce 2019 jsme jich
v rané péči podporovali 270. Na krizové Lince EDA
jsme obsloužili téměř 700 hovorů a chatů.
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Děkuji také všem dárcům, dobrovolníkům i příznivcům.
Bez vás by byl EDA jen poloviční. Vaší podpory,
ať už je statisícová nebo stokorunová, si velmi vážíme.
Považujeme ji za projev důvěry v naši organizaci;
doufáme, že vás nezklameme a že nám zůstanete
věrni i nadále, i když to nebude období jednoduché.
Už teď víme, že v následujících letech nebude možné
soustředit náš zájem na rozvoj a rozšiřování organizace.
Naší snahou bude muset být udržet alespoň základní
služby klientům rané péče i krizové linky tak, aby se
pomoc dostala všem a v čase, kdy ji opravdu potřebují.
K tomuto budeme nejvíce potřebovat lidské zdroje
a zázemí, což znamená, že se bez ﬁnančních prostředků
na mzdy a základní provozní náklady neobejdeme.
Pokud tedy můžete, zachovejte nám, prosím, přízeň!
Podpořte nás alespoň drobnou ﬁnanční částkou nebo
nákupem na e-shopu. Řekněte o nás těm, kteří mají
možnost nám přispět. Každá taková pomoc se počítá.
Staňte se součástí EDOVY rodiny, zůstaňte s námi
i v těžkých dobách. DĚKUJEME!
Rok 2019 byl pro EDU úspěšný a já pevně doufám,
že stejně to nakonec budu moci napsat i za rok 2020.
Velmi si to přeji a neztrácím optimismus – za EDU
i za vás všechny.

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

2. O ORGANIZACI
Základní údaje o organizaci:
Organizace byla založena 6. října
2010 a je registrována u Městského
soudu v Praze - oddíl U, vložka 361

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

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

Revizor:
Ing. Eliška Austerlitzová

Ředitel:
Mgr. Petra Mžourková
V průběhu roku 2018 nedošlo
ke změně v zakládající listině
a také nedošlo ke změně ve složení
správní rady a dozorčího orgánu.

Zaměstnanci:
Vedoucí služby rané péče:
Mgr. Petra Mžourková
Mgr. Jana Ježková
Poradkyně rané péče a další
odborní pracovníci:
Bučková Aneta
Donátová Lucie
Gregorová Lucie
Herynková Martina
Janečková Klára

EDA cz, z. ú.

Jelínková Jana
Jeníčková Daniela
Kostelecká Magdaléna
Kubeschová Anna
Kukačková Dagmar
Králová Anna
Králová Martina
Magerová Lucie
Makovcová Eva
Nondková Andrea
Skalická Markéta
Vísnerová Tereza
Kolegyně na rodičovské dovolené:
Bačkovská Eva
Vedoucí služby Linka EDA:
Andrea Nondková
Konzultantky Linky EDA:
Benešová Markéta
Collerová Markéta
Homolová Hana
Kopřivová Irena
Nondková Andrea
Ottová Lenka
Ouředníčková Zuzana
Reitmayerová Eva
Salcman Miroslav
Váchová Barbora
Vaníčková Monika
Vísnerová Tereza
Vojtíšková Karolína
Administrativní tým:
Dobešová Lenka
Fibírová Petra
Heidlerová Michaela
Holubcová Lenka
Ježková Jana

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

Malá Zuzana
Nentvichová Martina
Neumannová Jarmila
Poláková Michaela
Špačková Helena
Zelenková Klára
Kolegyně na rodičovské dovolené:
Kolafa Irena
Další spolupracovníci
(externisté + DPP):
Bajgarová Ivana
Cikánková Alena
Čížková Veronika
Dumalas Andreas
Haškovcová Eliška
Herynek Jáchym
Holeček Milan
Kolafa Irena
Kulíšková Evelyna
Kubeschová Marie
Krumpová Denisa
Marková Andrea
Magera Michael
Mžourek Milan
Pokorná – Vrablecová Světlana
Rothová Eliška
Slavíková Ivana
Stiburek Milan
Schaefer Martin
Skudová Simona
Swiecicki Irena
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
Mzdové účetnictví:
Irena Schejbalová

organizace založena.
Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí 12 000 Kč.
Správní rada a revizor vykonávají funkce bez nároku
na honorář.

Náklady organizace EDA cz, z. ú., byly vynaložené
pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla
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Organogram
EDA cz, z. ú.

Členství v dalších organizacích:
Asociace rané péče České republiky
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
International Council for Education and Re/habilitation
of People with Visual Impairment

Organizace je od roku 2015 držitelem značky Spolehlivá
veřejně prospěšná organizace, kterou uděluje Asociace
veřejně prospěšných organizací. V roce 2018 obhájil EDA
Značku spolehlivosti na další tříleté období. Dárci tak
mají jistotu, že EDA adekvátně hospodaří se získanými
ﬁnančními prostředky, odpovědně naplňuje svoje poslání
a neustále pracuje na svém dalším rozvoji.

O EDOVI
EDA cz, z. ú. je od roku 1990 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.
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Organizace EDA je také poskytovatelem vzdělávacích
kurzů akreditovaných MPSV. Nabízí vzdělávání
a konzultace především v oblasti vývoje dětí s postižením
zraku a péče o ně, vydává odborné publikace a časopis
(K)OUKEJ.

Poslání
Pomáháme rodinám dětí se speciﬁckými potřebami
zvládat složité životní situace.
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v obtížných situacích. Tato psychologická podpora
probíhá paralelně s běžnými konzultacemi poradkyně
a rodiče ji využívají například v případě dlouhodobé
přetíženosti (změny v rodinné situaci, dlouhodobý tlak
při péči o dítě, vyrovnávání se s dlouhou hospitalizací
dítěte apod.). O tuto službu měly rodiny velký zájem –
v průběhu roku se uskutečnilo 63 konzultací psychologické podpory u 21 klientů ze všech čtyř krajů,
do kterých poradkyně z EDY dojíždějí.

Proč EDA?
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

Tým zrakových terapeutek, tvořený třemi zkušenými
pracovnicemi, nabízel v roce 2019 vedle standardního
posuzování zrakových funkcí dítěte nově možnost
ambulantní stimulace zraku. V rámci zlepšování
služeb došlo také ke změnám v průběhu vstupního
jednání se zájemci o službu; toho se nyní účastní
celý multidisciplinární tým (poradkyně rané péče, zraková terapeutka, konzultantka pohybového vývoje
a pracovnice psychologické podpory).

3. RANÁ PÉČE EDA
Posláním sociální 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.
Tuto službu sociální prevence organizace nabízela
v roce 2019 všem rodinám, ve kterých se narodilo
nebo vyrůstá dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let a které
o tyto služby požádaly.

Cíle rané péče EDA
 Rodina je o službě rané péče včas informována.
 Rodina získá veškeré dostupné informace:

Stejně jako ten předchozí byl i rok 2019 ve znamení
personálních přesunů. Došlo ke změně na pozici
vedoucí služby rané péče a především k obměně týmu
poradkyň. Zaškolování poradkyně rané péče není
snadná záležitost, vyžaduje čas a trpělivost všech
zúčastněných: nových pracovnic, týmu, který se
zaškolování účastní, a samozřejmě také klientských
rodin. Díky jejich ochotě přijmout v domácnosti vedle
„své“ poradkyně ještě další osobu, a to mnohdy
opakovaně, může EDA vysílat do terénu čtyři nové,
nyní již zaškolené, poradkyně.









o metodách, pomůckách a postupech práce
s dítětem s postižením nebo dítětem, 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

Raná péče EDA nabízí kromě základních konzultací
poradkyň i další specializované služby. V týmu
v průběhu celého roku 2019 působily dvě konzultantky
pohybového vývoje, velmi zkušené fyzioterapeutky.
Zároveň pokračovala i odborná pomoc konzultantky
v oblasti sociálního poradenství. Dvě kolegyně poskytovaly rodinám terénní psychologickou podporu a pomoc

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.

Evidence služeb rané péče dle krajů
KRAJ »

Praha

Středočeský

Ústecký

Pardubický

CELKEM

počet klientů (rodin)

116

80

51

23

270

z toho nepřijatých (zájemci, žadatelé)*

17

8

5

1

31

chlapci

51

42

29

9

131

děvčata

48

30

17

13

108

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

526

354

265

100

1245

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

126

73

25

8

232

80,67 %

82,90 %

91,38 %

92,59 %

84,29 %

% terénních služeb
účast na semináři, setkání rodičů

39

20

1

0

60

telefonické kontakty

294

220

253

58

825

e-mailové a písemné kontakty

1180

699

590

225

2694

nově přijatí klienti

31

15

15

4

65

klienti, u kterých byla služba ukončena

18

25

9

9

61

13,3

47,2

98,3

145,7

53,1

průměrná dojezdová vzdálenost za klientem (km)

* Důvody pro nepřijetí žadatele (většinou po proběhlé první konzultaci a vstupním jednání): jiná cílová skupina, nízký stupeň postižení, nepodání
žádosti o službu, bydliště mimo region působnosti.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST 19. 6. 2019
Zahradní slavnost je příležitostí k méně formálnímu
setkání poradkyň se současnými i bývalými klientskými
rodinami, k setkání rodin vzájemně i k seznámení
rodin s celým administrativním týmem, který zajišťuje,
že poradkyně mohou vždy spolehlivě dorazit i k těm
nejvzdálenějším z nich. Letos se v zeleni hned za okny
a dveřmi EDY konala Zahradní slavnost už podruhé.
Děti měly možnost si po celou dobu akce užívat zábavných
akčních stanovišť i příjemné relaxace. K dispozici jim
byly aktivity s vodou, zvlášť příjemné v horkém počasí,

balonky, výtvarný a hudební koutek a bubnování.
Velkou atrakcí dne byla pro děti projížďka na ponících
po celém areálu. Maminky si zatančily kruhové tance
a všichni společně mohli shlédnout vystoupení mladé
krasojezdkyně na jednokolce a pohádku v podání
seniorů z LouDkového divadélka Remedium.
Zahradní slavnost se letos uskutečnila v úzké spolupráci
s kolegy ze sdružení Hornomlýnská o.p.s. v čele s panem
ředitelem Romanem Muchou, který ve vedru neúnavně
zásoboval všechny organizátory vychlazenými melouny.

POBYT LUČKOVICE 2019 aneb CO JSME VŠECHNO ZAŽILI S EDOU
Na sklonku května, kdy zbýval už jen krok k velkým
prázdninám, jsme se vypravili – tedy část naší rodiny –
na pobyt s EDOU. Kromě klientského dítka Vojty
(rok a půl) jsem si s sebou vzala ještě Vojtovu šestiletou
sestřičku Aničku, abychom si spolu tak trochu užily
dámskou jízdu. Naopak tatínka a bráchu Šimona jsme
tentokrát nechali doma.
Jakožto nevidomá maminka jsem měla trochu obavy
z pobytu v neznámém prostředí – navíc s vysokou
koncentrací dětí; ale prostředí v Lučkovicích je velmi
vlídné jak po stránce orientační, tak i té lidské. Brzy jsem
se dobře zorientovala a vlastně ani nebloudila, a když
náhodou ano, vždy se našel někdo ochotný pomoci.
Program byl vskutku nabitý – dopoledne práce v malých
skupinkách s klientskými dětmi, zatímco sourozenci si
užívali zábavné činnosti v lese – např. chytali (plyšové)
zajíce, které ovšem neupekli, jak by se někdo mohl
domnívat, ale naopak o ně řádně pečovali. Odpoledne
probíhaly velmi inspirativní programy určené pro celé
rodiny, při nichž jsme si mohli vyzkoušet různé smyslové
hry, vytvořit díla téměř umělecká z přírodního materiálu
(„landart“), prohrabat se více či méně příjemnými
materiály – korkovými špunty počínaje a bublinkovou
fólií konče (senzopatická hra). Dokonce jsme si
i zatančili kruhové tance, a to já obvykle netančím
a tanec považuji za druh umění, který mě zcela míjí.
Příjemné byly také večerní zpívánky, kde jsme si
společně zahalekali známé lidové písně v doprovodu
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nejrůznějších chřestidel, bouchadel, zvonítek a dalších
nástrojů. A nechyběla ani dvě nerozbitná ukulele,
o která byl mezi dětmi velký zájem a která byla natolik
inspirativní, že si naše Anička pořídila k svátku své
vlastní žluté usměvavé ukulele.
Večery patřily dospělým. Někdy jsme společně tvořili,
jindy zase jen tak povídali a sdíleli své radosti i starosti.
A průběžně jsme se dozvídali mnoho nového a zajímavého. Prohlédli jsme si zdařilé hmatové knihy, zahráli si
zábavné společenské hry a někdy jen tak seděli a tupli
(tak říkáme u nás doma stavu, kdy už všechny 3 děti
spí, kočky i pes jsou zaopatření a my jen tak sedíme
a relaxujeme, protože na víc už nezbývá sil).
V rámci pobytu se uskutečnil velký výlet do Písku
do Mraveniště – herny s různými zajímavými prvky.
Náš Vojta si například velmi užil podlahové zrcadlo,
po kterém radostně lezl a pozoroval svůj odraz. Andulce
se zase moc líbil mravenec, na kterém se dalo jezdit.
Poslední večer nechyběl ani báječný táborák s opékáním
buřtů a zpěvem, který se rozléhal okolím dlouho do noci.
A za týden hurá domů. Uteklo to jako voda, rozhodně
jsme se nenudili, odnesli jsme si mnoho inspirace,
pěkných zážitků, nové kontakty…. Velký dík patří všem
organizátorům. Naše Anička už plánuje, že příští rok
vyrazíme zase. Takže za rok třeba opět na viděnou!

Katka Kavalírová
klientská rodina EDY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

EDA cz, z. ú.

4. LINKA EDA
Poslání
Posláním krizové Linky EDA je poskytnout klientům
odbornou pomoc (porozumění a náhled na klientovu
situaci, zvyšování aktuálních kompetencí, hledání
všeho, co situaci zlepší a minimalizuje její následky)
i lidský přístup (pochopení, podporu, zájem)
v bezpečném prostředí.

Popis
Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 je určena
především pečujícím o dítě s vážnou diagnózou, ohrožením vývoje či s postižením. Své služby nabízí i dalším
rodinným příslušníkům (prarodičům, sourozencům,
ostatním příbuzným či přátelům) a také všem, kterých
se téma vážné diagnózy či zdravotního postižení dotýká.
Klientům poskytuje každý pracovní den od 9 do 15 hod.
odbornou pomoc po telefonu a chatu. Mohou ji kontaktovat také prostřednictvím emailové poradny.

Linka EDA má stabilní a funkční tým, jehož součástí
jsou speciální pedagogové, psychologové, sociální
pracovníci a další profese. Tým Linky soustavně
pracuje na zlepšování svých odborných dovedností
a zlepšování kvality své práce.
Během roku 2019 došlo k dalšímu navýšení počtu
hovorů prostřednictvím chatu.

POČET HOVORŮ
KRIZOVÉ
INTERVENCE
LINKY EDA

CHAT

TELEFON

Celkem

Leden 2019

42

20

62

Únor 2019

37

14

51

Březen 2019

39

23

62

Duben 2019

38

13

51

Květen 2019

27

20

47

Červen 2019

32

13

45

Červenec 2019

41

35

76

Srpen 2019

34

16

50

Září 2019

24

27

51

Říjen 2019

26

46

72

Listopad 2019

35

40

75

Prosinec 2019

22

35

49

Celkem

397

302

691

9
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5. PREZENTAČNÍ, PRODEJNÍ, VZDĚLÁVACÍ A BENEFIČNÍ AKCE 2019
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10. 4.

ČSOB - velikonoční trhy

10. 4.

NGO Market

15. 4.

ČEZ - velikonoční trhy

16. 4.

KPMG - velikonoční trhy

16. 4.

JARO-SLA(F)V - společná zahradní slavnost organizací Hornomlýnská, o.p.s,
Scio škola, Fosa o.p.s.

17. 4.

O2 - velikonoční trhy

10. 5. – 20. 5.

SITA - prodejní a prezentační akce

15. 5.

Veletrh sociálních služeb Praha 10

29. 5.

Milíčovský Háj - sousedské setkání

6. 6.

Ipsos - prodejní akce

6. 6.

Veletrojka - veletrh sociálních a návazných služeb v Praze 3

6. – 9. 6.

R-fest - prodejní stánek, výtvarné a soutěžní aktivity pro děti
na rodinném hudebním festivalu

19. 6.

Zahradní slavnost - akce EDY pro klientské rodiny

1. 6. – 30. 8.

Medina4you - prodejní akce po celé ČR

17. 9.

IWAP General Meeting

26. 11.

Beneﬁční koncert S brejlema nebo bez brejlí v Jazz Docku

27. 11.

GSK - vánoční trhy

2. – 3. 12.

ČEZ - vánoční trhy

3. 12.

Československá obchodní banka - vánoční trhy

4. 12.

Česká podnikatelská pojišťovna - vánoční trhy

5. – 6. 12.

Česká spořitelna - vánoční trhy

9. 12.

ZUŠ Hostivař - vánoční beneﬁční koncert pro EDU

11. 12.

O2 - vánoční trhy

11. 12.

Magistrát hlavního města Prahy - vánoční trhy

12. 12.

Vodafone - vánoční trhy

17. 12.

AVAST - vánoční trhy

17. 12.

Dentsu Aegis - vánoční trhy

18. 12.

Rakouské gymnázium - vánoční jarmark
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6. KLÍČOVÉ PROJEKTY
1. Podpora pohybového vývoje dětí
s postižením zraku
Díky nadačnímu příspěvku mohla organizace nabídnout
klientům i v roce 2019 nadstandardní služby v oblasti
pohybového vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením. Dvě fyzioterapeutky (konzultantky pro pohybový vývoj) poskytovaly konzultace přímo v domácím
prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe spolupracuje.
Každá konzultace byla přizpůsobena individuálním
potřebám rodiny.
Vedle konzultací v domácnostech klientů mohla organizace nabídnout tyto konzultace také v rámci týdenního
pobytového kurzu, který se uskutečnil na přelomu
května a června. Kurzu se zúčastnilo 19 rodin a většina
z nich konzultace fyzioterapeutky využila.

EDA cz, z. ú.
3. EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně
Dvouletý projekt ﬁnancovaný Nadací rozvoje občanské
společnosti v rámci grantového programu Včasná
pomoc dětem je zaměřen na posílení kapacity služby
rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V průběhu roku
2019 jsme tak mohli žadatelům z uvedených regionů,
kde je služba rané péče dlouhodobě podﬁnancovaná,
poskytnout podporu právě v takovém období, kdy to
rodiny nejvíce potřebují. Klientům jsme vedle standardní
nabídky rané péče nabídli specializované služby dalších
odborníků a terapeutů včetně nového formátu vstupního
jednání za účasti multidisciplinárního týmu.
Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti
z prostředků The VELUX Foundations.

Období projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

7. DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
Projekt byl podpořen Nadací Jistota
v rámci programu Srdeční záležitost

2. Úhrada mzdových nákladů
pro terapeutky krizové intervence
Nadační příspěvek umožnil EDOVI pokračovat
v poskytování nadstandardních služeb psychologické
podpory a pomoci rodinám v obtížné životní situaci.
Díky podpoře Nadace J&T mohly probíhat konzultace
podle individuálních potřeb klientů, a to jak v místě
jejich bydliště, tak ambulantně v prostorách
organizace nebo prostřednictvím telefonických
a e-mailových konzultací.
Období projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Projekt je podpořen Nadací J&T

1. Nadační fond Českého
rozhlasu ze sbírky
Světluška
Celou řadu aktivit, které EDA nabízí klientům rané
péče, by nebylo možné realizovat bez spolupráce
s Nadačním fondem Českého rozhlasu.
Projekt Podpora rozvoje zrakových schopností a dovedností dětí s těžkými vrozenými vadami zraku a další
rozvoj péče o stimulaci zrakových dovedností u dětí
s centrálními poruchami zraku v raném věku byl
orientovaný z velké části na práci zrakových terapeutek.
Umožnil jim poskytovat konzultace jak na pracovišti
ve Filipově ulici, tak v případě potřeby dojet za rodinou
do místa jejího bydliště. Díky grantu bylo rozšířeno
vybavení zrakové ambulance o pět nových světelných
panelů a řadu dalších pomůcek, využívaných v rámci
posuzování zrakových funkcí a při zrakové stimulaci.
Zrakové terapeutky díky Světlušce vyjely s aktivním
příspěvkem na dvě významné konference - na mezinárodní setkání dětských oftalmologů, ortoptistů
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a zrakových terapeutů v Bratislavě a na konferenci
Child Vision Research Society v italské Pise.
Jedna ze zrakových terapeutek se zúčastnila semináře
Cognitive Vision v Ostravě, zaměřeného na vztah mezi
pohybem a zrakem.
V rámci projektu byl vytvořen základ Metodiky pro
diagnostiku zrakových vad dětí raného věku a dětí
s centrálními vadami zraku, která bude využívána při
posuzování zrakových funkcí. Ve spolupráci s externím
odborníkem také zrakové terapeutky z EDY vytvořily
sérii animovaných vizuálních programů pro podporu
zrakového vnímání dětí.
Podpora Nadačního fondu Českého rozhlasu umožnila
uspořádat další ročník tradičního pobytového kurzu
pro rodiny v jihočeských Lučkovicích. V roce 2019 se
pobytu zúčastnilo 19 rodin, které akci vyhodnotily jako
velmi přínosnou. Podobně pozitivní hodnocení vystavili
EDOVI i účastníci semináře pro rodiče a spolupracující
odborníky na téma centrálních poruch zraku
„Dívám se, ale nevidím“:

„Podezření na poruchu CVI bylo u dcery diagnostikováno v červenci 2019. Přestože se dcera potýká
s různými zdravotními problémy od narození, bylo
pro celou rodinu těžké zprávu přijmout. Největší potíží
bylo najít o této poruše informace a vytvořit si představu,
co to vlastně znamená pro život naší dcery. Nabídka
poradkyně rané péče EDA navštívit seminář „Dívám
se, ale nevidím“ byla tedy něco jako záchranné lano.
Dr. Skalická se nám pokusila přiblížit pomocí různých
optických klamů a rébusů vidění dětí s poruchou CVI.
Dozvěděli jsme se také různé informace potřebné
pro život s dítětem s touto poruchou, například jak
adaptovat prostředí nebo zvýšit zrakovou atraktivitu
předmětů. Osobně mě nejvíc zaujala různá videa
ukazující život převážně již dospělých dětí s poruchou
CVI. Seminář jsem navštívila spolu se svojí maminkou
a jednoznačně jej hodnotím jako přínosný. Atmosféra
byla téměř až rodinná, a i díky tomu jsem odcházela
s pocitem, že diagnóza naší dcery není konec světa,
ale začátek velikého dobrodružství.“
Kateřina Benešová, maminka Karolínky
„Na podzim roku 2019 jsme s kolegyní měly možnost
účastnit se semináře o centrálním postižení zraku,
který vedla M. Skalická z EDY. Centrální postižení zraku
je stále více probírané téma a poznatků a informací
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o něm dostupných v češtině je velice málo. I proto jsme
se vydaly do EDY, abychom si utřídily naše znalosti
o CVI a dozvěděly se i něco nového. Přínosné bylo i to,
že jsme si mohly některé věci samy vyzkoušet, a utvořit
si tak částečnou představu o tom, jak některé děti
s CVI mohou vidět; to je pro naši praxi velice užitečné.“
Mgr. Kateřina Kosová, Centrum LIRA

2. Nadace Leontinka
Dlouhodobým partnerem organizace je také
Nadace Leontinka, která podporuje děti a mladé lidi se
zrakovým postižením. Finanční prostředky z nadačního
příspěvku EDOVI po celý rok 2019 pomáhaly hradit
provozní a mzdové náklady související s poskytováním
služby rané péče. Za těmito téměř technickými výrazy
se nachází mnoho hodin podpory a pomoci, které
díky Leontince mohly poradkyně rané péče věnovat
rodinám dětí s postižením. Tradičně Nadace Leontinka
podporuje také mobilitu poradkyň rané péče z EDY k jejich terénní práci neodmyslitelně patří možnost
používat služební vozidla v dobrém technickém stavu,
aby mohly klientům vedle svých znalostí a zkušeností
pravidelně přivážet vhodné pomůcky. Služební vozy
navíc využívají pro cesty do rodin i pracovnice psychologické krizové podpory. Nadační příspěvek byl použit
na úhradu provozních nákladů spojených s návštěvami
poradkyň v rodinách (pohonné hmoty) a s provozem
auta rané péče EDA (servis, zimní pneumatiky, vybavení
nového vozu). V neposlední řadě mohla díky nadačnímu
příspěvku organizace rozšířit spektrum moderních
technologických pomůcek o nový iPad s obalem
a ozobota.
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8. ROK 2019 S RODINOU APLIKACÍ EDA PLAY
V rámci poradenské práce využívají odborníci z rané
péče EDA vedle speciálních pomůcek ke stimulaci
zraku také tablety. Práce na tabletu rozvíjí u dětí
senzomotoriku, přesnost pohybu jemné motoriky
a zábavnou formou motivuje dítě se zdravotním
omezením ke zrakové práci. Poradkyně mají rovněž
možnost rodinám tablet zapůjčit, aby rodina mohla
sama posoudit, zda je pořízení takové pomůcky pro
jejich dítě vhodné. Především ale EDA již od roku 2013
nabízí aplikace EDA PLAY, vytvořené na míru dětem
se zrakovým, případně kombinovaným postižením.

V roce 2019 EDA oslavil jmeniny všech Elišek:
od 3. do 6. října byla aplikace EDA PLAY ELIS dostupná
ke stažení zdarma. V rámci této akce si hru stáhlo 132
uživatelů, z toho 90 z České republiky, 23 na Slovensku,
14 v USA.

Nejstarším členem rodiny EDA PLAY je stejnojmenná
aplikace z roku 2013, tvořená uceleným souborem
rozdílně zrakově nebo motoricky obtížných úkolů.
Další tři aplikace jsou pojmenované po konkrétních
dětech se speciálními potřebami:

EDA PLAY TOBY pro iPady: 2 128 ks, z toho: 1050 USA,
320 ČR, 106 Kanada, 102 UK, 80 Austrálie

EDA PLAY V ROCE 2019 VE STATISTIKÁCH
Celkový počet stažení aplikací EDA PLAY

EDA PLAY TOBY pro tablety s platformou Android:
1 870 ks, z toho: 740 ČR, 280 USA, 110 Slovensko
EDA PLAY: 396 ks, z toho: 167 ČR, 113 USA,
41 Slovensko, 18 Kanada, 15 Austrálie
EDA PLAY ELIS: 295 ks, z toho: 138 ČR, 84 USA,
31 Slovensko, 9 Kanada, 5 Německo

EDA PLAY PAULI, v které prožívá dítě spolu s holčičkou
Pauli den u babičky a plní jednoduché úkoly, z nichž
většinu dobře zná ze svého života.

EDA PLAY TOBY, jediná aplikace určená pro tablety iOs
i Android. Jednoduché akce na černém pozadí se dějí
buď zcela bez aktivity dítěte nebo po kliknutí rukou
kamkoli na obrazovku. Ke stažení je zdarma.

EDA PLAY ELIS je pojmenovaná po Elišce, holčičce
s kombinovaným postižením. Úkoly v aplikaci jsou
inspirovány tím, co Elišku zajímá, vedle atraktivních
obrázků jsou nedílnou součástí hry zajímavé zvuky,
třeba tekoucí voda nebo zvuk pračky, které Eliška
zná z běžného života doma.

EDA PLAY PAULI: 229 ks, z toho: 108 USA, 66 ČR,
16 Slovensko, 11 Kanada, 5 Austrálie

Z webu edaplay.cz a edaplay.com mohou uživatelé
získávat informace už od roku 2013, a to jak v češtině,
tak v angličtině. Za rok 2019 přišlo na web edaplay.cz
a edaplay.com přes 5 000 návštěvníků, z toho 3 365
z České republiky, 963 z USA, 544 ze Slovenska,
105 z Kanady, 81 z Německa, 73 z Velké Británie.
Další návštěvy jsou z jiných zemí. Web poskytuje
uživatelům nejen informace o samotných aplikacích,
ale také inspirace, jak si s dětmi hrát a jak využít
aplikace pro hru dětí i mimo tablet. Z webu je možné
stahovat pracovní listy s ilustracemi z aplikací
a s úkoly pro rozvoj dovedností dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Během roku 2019 se tým vývojářů společně s odborníky
z rané péče EDA začal věnovat vývoji nové aplikace
EDA PLAY TOM, určené jak pro iPady, tak pro tablety
využívající platformu Android.
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9. CHARITATIVNÍ PŘEDMĚTY a e-shop EDA
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2019
se v nabídce charitativních předmětů z EDY objevily
nové produkty. Tím nejvýraznějším je tričko se spirálou,
které má za cíl upozornit na potřebu stimulace vidění
a rozvoje zrakových dovedností u dětí. Dámská i pánská
trička jsou k dispozici v černé barvě, dětská trička mají
barvu červenou a spirála se na něm ukryla do šnečí
ulity. Vzor spirály najdou zájemci také na náušnicích
nebo plackách.

Významnou novinkou roku 2019 se stalo pořízení
platebního terminálu – možnost platit kartou přivedla
organizaci řadu nových zákazníků.

Na Vánoce se v nabídce objevily samolepící vánoční
jmenovky na dárky. Jejich ztvárnění opět vychází
z konceptu EDA PLAY a graﬁky Lukáše Urbánka.

V roce 2019 bylo přes e-shop EDA osloveno 167 zákazníků a odbavilo se 195 objednávek. Největší obrat byl
zaznamenán v listopadu, květnu a v červnu.

Nejprodávanějším předmětem na e-shopu se stalo
pruhované unisex tričko s obrázkem kačenky
ve velikosti S. Prodalo se ho neuvěřitelných 169 kusů.
Na druhém místě se umístilo dětské tričko s motivem
slona ve velikosti 146 a na pomyslném třetím místě
v prodejnosti jsou ponožky s kačenkou vel. 40 - 42.

10. BENEFIČNÍ KONCERT „S BREJLEMA NEBO BEZ BREJLÍ“
V listopadu se v pražském klubu Jazz Dock
uskutečnil již pátý ročník beneﬁčního koncertu
„S brejlema nebo bez brejlí“. Akce je kromě svého
beneﬁčního a osvětového účelu zamýšlena také jako
poděkování všem dárcům a dobrovolníkům EDY.
Tento ročník se nesl v duchu několika nej – největší
počet hostů 260 a nejvyšší výtěžek za celou dobu
historie pořádání koncertu. Výtěžek ve výši 77 123 Kč
byl určen na podporu služby rané péče.
Vystoupila patronka organizace EDA, zpěvačka
Juwana Jenkins se svou kapelou, a tradičně i kapela
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United Heads. Celým večerem provázel slampoetrista
Anatol Svahilec.
V rámci koncertu došlo k předání šeku na dar 50 000 Kč
od ﬁrmy Carl Zeiss. Za ﬁnanční podporu děkujeme
Magistrátu hlavního města Prahy. Zvláštní poděkování
patří paní Mileně Johnové, radní pražského magistrátu,
za převzetí záštity.
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11. PŘÍBĚH RODINY
Jitka a Michal Jurovi jsou manželé z hájenky v Bakově
nad Jizerou. Vychovali dnes už dospělou dceru, která
studuje na vysoké škole a domů jezdí spíše jen
na návštěvu. A tak se Jurovi rozhodli, že pohostinství
svého domu nabídnou dětem, které neměly tolik štěstí.
Zvolili si krátkodobé pěstounství, při kterém si páry
berou do péče děti jen do doby, než pro ně úřady najdou
stálou pěstounskou nebo adoptivní rodinu. Jenže hned
první miminko plány Jurových naprosto změnilo.
Do péče dostali Kubíčka, který se předčasně narodil
matce závislé na drogách.
Kubíčka jste dostali do péče ve chvíli, kdy dostatečně
přibral a nepotřeboval plicní ventilaci. Jaké byly
začátky s miminkem pro novopečené pěstouny?
Kubíček byl to nejkrásnější miminko, které v porodnici
vůbec bylo. Mohli jsme si ho odvézt domů asi měsíc
po porodu. V porodnici nás poučili, že se můžou dostavit
abstinenční příznaky, protože jeho matka užívala pervitin.
Poskytli nám opravdu jen strohé informace, jak to může
vypadat, co se bude dít. Abstinenční příznaky se skutečně
objevily, projevovaly se klepáním celého tělíčka, až po
konečky prstů. Zdárně jsme to ale překonali a kolem
čtvrtého měsíce problémy vymizely. Jinak byl Kubíček
do té doby normálně vyvíjející se miminko a nic jsme
neřešili.
Kdy jste si tedy poprvé všimli, že něco není v pořádku?
Právě kolem toho čtvrtého měsíce, kdy už malé děti
začínají vnímat okolí a přetáčet se. Kubíček nedělal nic,
byl pořád jen takové ležící miminko.
Na doporučení pediatra jsme proto navštívili neurologa.
Ten nás upozornil, že u Kubíka chybí oční kontakt, šilhá
a nevyužívá správně pravou stranu těla. Začali jsme
proto cvičit Vojtovu metodu a po očním vyšetření dostal
Kubík brýle a předepsanou okluzní terapii.
Následná neurologická a oční vyšetření pak bohužel
ukázala, že Kubíček má nejspíš CVI, tedy kortikální
postižení zraku. Co to znamená?
Velmi zjednodušeně to, že oko vidí, ale mozek nedokáže
informace zpracovat. Současně Kubík nedokázal používat
pravou stranu těla - věci si podával výhradně levou
ručičkou, hlavičku otáčel jen doleva. V tom mu moc
pomohl můj sedmdesátiletý táta. Jako trpělivý dědeček
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s ním třeba i půl hodiny denně cvičil: „Kubo, pravá ruka –
bum bum do stolu, Kubo levá ruka – bum bum“, tak,
aby se Kuba naučil, že k jeho tělíčku patří i pravá ručička.
V té době jste objevili také EDU.
Jak vám tato spolupráce zasáhla do života?
Na očním v Motole nám dali leták s kontaktem na EDU.
Kubíkovi mohlo být 7 nebo 8 měsíců, když k nám poprvé
přijela poradkyně rané péče Martina Herynková.
Vysvětlila nám, co nás čeká, jak může vypadat Kubova
budoucnost. Řešili jsme s ní, jak cvičíme, jak se Kubík
chová, co na něj platí. Poradkyně za námi každých šest
týdnů přijede, postupně se s Kubou seznamuje, pracuje
s ním, má pro něj vždy nové hračky. Kubíček velice
dobře slyší, takže využíváme různé zvukové hračky a
pomůcky, aby se naučil očička používat a začal svět
vnímat i jinak než sluchem. EDA nám nabídl také seminář paní doktorky Skalické, abychom pochopili, jak
Kubíček vidí. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že porucha
CVI se často pojí i s dalšími poruchami. U nás je to jednoznačně problém s motorikou. V 19 měsících Kubík
sám neseděl, nechodil, byli jsme rádi, že alespoň leze.
To jste ještě stále počítali s tím, že Kubíčka předáte
adoptivní rodině. Jenže potom přišla zpráva,
že chlapeček kvůli svému zdravotnímu stavu nejspíš
skončí v ústavu.
Ano, původně jsme měli Kubíčka mít rok. Když se ale
úřady dozvěděly o jeho zdravotním stavu, daly nám
najevo, že chlapečka, který je navíc poloviční Rom,
nebude nikdo chtít. A tak se máme rozhodnout, jestli
si ho u sebe necháme natrvalo nebo půjde do ústavu.
Na rozhodnutí jsme měli jediný týden. Pro mě to bylo
neskutečně těžké, rozhodnout o dítěti, o jeho osudu.
Věděli jsme, že v ústavu se mu potřebné individuální
péče nedostane. V takové chvíli potřebujete mluvit
s někým, kdo vaši situaci zná a umí vám poradit.
Lékaři nám neuměli říct nic konkrétního, EDA byl jediný,
kdo tu pro nás byl. Naše poradkyně napsala krásnou
zprávu paní soudkyni o tom, jak se o Kubu staráme,
že potřebuje cvičit, že potřebuje mít kolem sebe
milující rodinu. A my sami jsme potřebovali naději,
že to zvládneme. Tu jsme také dostali v EDOVI. Naději,
že Kubíkův stav se zlepší. Věřím, že Kubík bude chodit,
i když třeba až ve třech letech. Takže já to beru tak,
že EDA zachránil lidský život – že dal Kubíkovi šanci.
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12. PUBLIKUJEME, SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
Časopis (K)OUKEJ

ZPRAVODAJ

V roce 2019 vyšla dvě čísla časopisu (K)OUKEJ.

Zpravodaj vychází 4x ročně a je zasílán
elektronicky.

Číslo 1/2019 bylo zaměřené na komunikaci.

Jeho součástí jsou pravidelné rubriky. V rubrice
„Infoservis“ dostávají čtenáři informace o dění
v EDOVI, o aktuálních projektech a odborných akcích.
Do rubriky „Zajímavé tipy“ přispívají zejména rodiče
svými doporučeními k výrobě či koupi zajímavých
hraček a pomůcek. Objevují se v ní i rady odborníků
z oblasti vývoje a hry dětí v raném věku. Rubrika „Nejen
pro sourozence“ obsahuje rady a zkušenosti rodičů
z volnočasových aktivit nebo z dovolených. Pravidelnou
rubrikou Zpravodaje se stal „Rozhovor“, ve kterém
se postupně představují všechny členky týmu EDY
prostřednictvím odpovědí na otázky některé z kolegyň.
„Kalendárium“ informuje o všech chystaných
a proběhlých akcích nejen pro rodiče, ale také
pro odbornou i laickou veřejnost.

Téma Komunikace bylo představeno v několika
podobách. V kapitole Komunikace beze slov byly
popsány Znakový jazyk, Baby Signs, komunikace
prostřednictvím obrázků i speciálních pomůcek.
Prostor byl také pro zkušenosti odborníků i rodičů
s různými druhy komunikace vhodnými pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, se senzorickou
integrací jako součástí logopedie, s předmětovými
pohádkami, bazální stimulací a chirofonetikou.
Popsány byly i zkušenosti z ambulance speciální
pedagožky, která se rozvoji komunikace dlouhodobě
věnuje.
S komunikací souvisí i zrakové vnímání. V časopise
byla představena brožura s názvem „Dívám se,
ale nevidím“ a byla doplněna o příběh z praxe výuky
žákyně s centrálním postižením zraku. Závěr čísla
doplnily pravidelné rubriky Recenze knih a stránka
Nejen pro sourozence, která tentokrát motivovala
k výrobě tajného deníku.

Číslo 2/2019 se věnovalo rodině.
Každá rodina je jedinečná
V druhém čísle časopisu byla ústředním tématem
rodina. První kapitola přinesla sdílení rodičů a prarodičů
na téma, jaké to je mít rodinu, zakládat rodinu, vyrovnat
se s problémy, které přicházejí bez varování, dotkla se
také zkušenosti tatínků z rodičovské dovolené.
Pozornost byla věnována i rodinám náhradním, jejich
příběhy byly součástí druhé kapitoly časopisu.
Prostor byl věnován také možnostem podpory a pomoci
ze stran odborníků a dalších pečujících. V tématu Pro
volný čas byly předány tipy na výlety a zajímavé akce.
V rubrice Recenze byly představeny zajímavé knihy,
které stojí za přečtení, a v závěrečné kapitole Nejen
pro sourozence byl zveřejněn recept na pečení a tipy
k hraní a tvoření pomocí obrázků z aplikací EDA PLAY.
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Účast na konferencích a vzdělávání
V průběhu roku 2019 EDA opět pokračoval ve vysílání
svých odborných pracovníků na konference v ČR
i v zahraničí.
Tradičně největší část konferencí se týkala speciﬁk
cílové skupiny organizace – dětí s postižením zraku.
Zrakové terapeutky Martina Herynková a Markéta
Skalická měly aktivní příspěvek na XIV. sympóziu
detskej oftalmológie v Bratislavě na přelomu května
a června. Martina Herynková byla aktivní účastnicí
také na XXVII. výročním sjezdu České oftalmologické
společnosti v září Hradci Králové, kterého se zúčastnila
společně s Markétou Skalickou a Martinou Královou.
Organizace Child Vision Research Society, sdružující
odborníky zabývající se výzkumem v oblasti vývoje vidění
u dětí, letos v červnu pořádala své setkání v italské Pise.
Sešli se tam odborníci z celého světa, za EDU se zúčastnily
dvě zrakové terapeutky a poradkyně (Markéta Skalická
a Martina Herynková), které prezentovaly rozsahem
nevelký, ale zajímavý výzkum věnovaný dětem s jednostrannou kataraktou. Na vzorku klientských dětí EDY
s touto diagnózou se zabývaly efektivitou okluzní
terapie při rozvoji funkce postiženého oka.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Konferenci o technologiích pro lidi s postižením INSPO
letos navštívily Martina Králová a Markéta Skalická.
Jubilejní 10. ročník Učitelského summitu se konal
27. dubna a zúčastnil se jej rekordní počet 177 učitelů
a ředitelů z celé České republiky a Slovenska.
EDA byl opět při tom. Pedagogické metody, a to právě ty,
které využívají moderní technologie, jsou totiž velkým
zdrojem inspirace pro poradkyně rané péče EDA.
Hitem příštího roku v této oblasti budou v EDOVI určitě
ozoboti, o kterých se na summitu Lucie Magerová
a Martina Králová hodně dozvěděly.
Nejen poradkyně Dagmar Kukačková a Lucie Gregorová,
ale také nová vedoucí služby rané péče Jana Ježková
a ředitelka EDY Petra Mžourková byly v dubnu 2019
účastnicemi mezinárodního workshopu „Na společné
cestě“, který pořádala organizace EDUCO ZLÍN, z.s.
Tématem workshopu byly nové metody v multidisciplinární spolupráci při poskytování rané péče.
Šesté mezinárodní konference pracovníků rané péče
v ČR (pořádané v září 2019 Společností pro ranou péči)
s tématem „Trendy rané péče“ se zúčastnila
Martina Králová. Ta byla o měsíc později i na Veletrhu
REHAPROTEX v Brně, aby EDA udržel kontakt s vývojem
a nabídkou rehabilitačních, kompenzačních, protetických
a ortopedických pomůcek, při jejichž výběru poradkyně
rané péče často pomáhají klientským rodinám.
Všechny odborné pracovnice EDY se po celý rok průběžně
vzdělávaly, a to i nad rámec povinného zákonného minima.
Velkou pomocí byla nadále trvající možnost využívat
bezplatné akreditované vzdělávání poskytované organizací
NROS prostřednictvím Asociace rané péče ČR. Kurzy
z této nabídky využívaly hlavně nově se zaškolující kolegyně, kterých letos do týmu EDY přibyl rekordní počet.
Samozřejmostí je sdílení užitečných informací, získaných
v průběhu konferencí a kurzů, v rámci pravidelných
odborných porad týmu

Vzděláváme (se)
V souvislosti s všeobecným zaškolováním nových kolegyň
se EDA v roce 2019 zaměřil i na posílení znalostí celého
týmu v oblasti práce s dětmi s postižením zraku.
Proběhla dvě celodenní školení – Tyﬂopedické minimum
I a II. Lektorky Jana Vachulová a Lucie Magerová
interaktivní formou předávaly své dlouholeté a velmi
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praktické zkušenosti s tím, jak smysluplně kompenzovat
oslabení nebo ztrátu zraku v rámci podpory celkového
vývoje dítěte. Teprve prostřednictvím vlastních zážitků
si mnohdy uvědomujeme, jak náročným situacím děti
vystavujeme, a můžeme tak lépe přizpůsobit nabízené
aktivity, pomůcky i rady.
Součástí interního vzdělávání se stala pravidelná
„oftalmookénka“– prohlubující informace ke konkrétním
projevům zrakových vad se zaměřením na jednotlivého
klienta.
EDA je rovněž poskytovatelem akreditovaného vzdělávání.
Mezi spolupracujícími odborníky je stále velmi oblíbený
kurz „Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami
zrakového vnímání“ lektorky Markéty Skalické. V roce
2019 se proto uskutečnilo pět běhů tohoto velmi kvalitního
kurzu, zaměřeného na pochopení důsledků postižení
zraku na vývoj a každodenní život dítěte. Kurz absolvovalo 50 účastníků, kteří se seznámili s možnostmi, jak
dětem s postižením zraku usnadnit zrakové vnímání
a vhodně přizpůsobit prostředí, ve kterém vyrůstají.

Praxe a stáže
EDA nadále patří mezi pracoviště, která si pokládají
za čest svou dobrou praxi v oboru šířit prostřednictvím
studentských praxí a stáží. V letošním roce jich poskytl
EDA celkem 278 hodin, mimo jiné i studentům ETF
Univerzity Karlovy a FF Univerzity Hradec Králové.
Zopakoval se loňský interaktivní program seznamující
s ranou péčí v rámci rozhodování o volbě povolání –
celkem tři dny strávili v EDOVI žáci Montessori školy
Kladno a studenti Arcibiskupského gymnázia Praha.
Odbornou knihovnu EDY obohatila diplomová práce na
téma „Rozvoj hmatového vnímání u těžce slabozrakých
a nevidomých dětí předškolního věku prostřednictvím
testu Tactual Proﬁle“, kterou v letošním roce na základě
loňského výzkumu v rodinách EDY dokončila studentka
speciální pedagogiky PedF UK v Praze. EDA je nadále
oﬁciálním pracovištěm praxí této fakulty.
Velké poděkování patří klientským rodinám, které
umožnily účast studentů při konzultacích – a to v roce,
kdy se navíc mnoha běžných konzultací účastnily nové
poradkyně EDY v rámci svého zaškolování.
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13. PODPORA
V ROCE 2019
EDA děkuje všem poskytovatelům
státních a krajských dotací a grantů
a soukromým dárcům, kteří
organizaci v roce 2019 podpořili
a spolupracovali s ní. Díky nim
se EDA může i nadále rozvíjet
a poskytovat kvalitní služby.
MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
PROSTŘEDNICTVÍM KRAJŮ:
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Bílina

9 000 Kč

Brandýs
nad Labem –
Stará Boleslav

9 000 Kč

Čelákovice

9 000 Kč

Česká Třebová

8 000 Kč

Čížkovice

6 000 Kč

Duchcov

5 000 Kč

Hnátnice

10 000 Kč

Hostivice

9 000 Kč

Hovorčovice
Husinec

7 600 Kč

Kladno

20 000 Kč
7 600 Kč

Hlavní město Praha

2 046 000 Kč

Knovíz

Sředočeský kraj

2 642 800 Kč

Králův Dvůr

Útecký kraj

1 594 700 Kč

Kryry

5 000 Kč

Pardubický kraj
383 000 Kč
Dotace na poskytování
sociální služby rané péče

Líbeznice

7 600 Kč

Liběchov

2 000 Kč

Libochovice

6 000 Kč

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Louny

8 900 Kč

Měchenice

7 600 Kč

Dotace na provozování sociální
služby Linka EDA
925 000 Kč

Mělník

3 000 Kč

Milovice

15 000 Kč

KRAJE:

Mladá
Boleslav

Hlavní město Praha
Dotace na poskytování
sociálních služeb

668 000 Kč

Most

14 000 Kč

15 000 Kč
20 000 Kč

30 000 Kč

Městská část
Praha 3

15 000 Kč

Městská část
Praha 4

10 000 Kč

Městská část
Praha 5

9 100 Kč

Městská část
Praha 6

23 000 Kč

Městská část
Praha 7

13 500 Kč

Městská část Praha 8

28 000 Kč

Městská část Praha 9

20 000 Kč

Městská část
Praha 10

60 000 Kč

Městská
část
Praha 10

Městská část
Praha 11

12 000 Kč

Městská část Praha 12

7 000 Kč

Městská část Praha 13

30 000 Kč

Městská část Praha 14

11 500 Kč

Městská část Praha 15

24 000 Kč

Městská část Praha 17

6 000 Kč

Městská část Praha 18

19 000 Kč

Městská část Praha 20

12 000 Kč

Městská část
Praha 21

Podpora beneﬁčního koncertu
rané péče EDA – S brejlema
nebo bez brejlí
60 000 Kč

Mrač

8 000 Kč

Praha - Suchdol

10 000 Kč

Nymburk

7 500 Kč

Praha - Libuš

24 000 Kč

Pardubický kraj

Oleška

7 600 Kč

Praha - Zbraslav

12 000 Kč

Osek (obec)

5 000 Kč

Osík

2 000 Kč

Dotace na podporu sociální služby
„Program víceleté podpory
sociálních služeb“
91 000 Kč

Pardubice

20 300 Kč

Automobil pro ranou péči
v Pardubickém kraji
120 000 Kč

Přelíc

7 600 Kč

Sředočeský kraj

Přezletice

7 600 Kč

Přelouč

5 000 Kč

Račice

12 000 Kč

Útecký kraj

358 000 Kč
16 199 Kč

Sedlčany

2 000 Kč

Stehelčeves

7 600 Kč

Strančice

3 500 Kč

Terezín
MĚSTA A OBCE:
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Beroun
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17 500 Kč

Městská část Praha 2

Tmaň

12 000 Kč
7 600 Kč

7 600 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Městská část
Praha 1

NADACE A NADAČNÍ FONDY:
Život dětem o. p. s.
Příspěvek na Rehabilitační
a kompenzační pomůcky
pro ranou péči
23 851 Kč

Nadace rozvoje občanské
společnosti
Projekt na posílení kapacity
rané péče v Praze z prostředků
The VELUX Foundations
653 000 Kč

MĚSTSKÉ ČÁSTI:
12 000 Kč

2 000 Kč
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Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška
Podpora rozvoje zrakových schopností a dovedností dětí s těžkými
vrozenými vadami zraku a další
rozvoj péče o stimulaci zrakových
dovedností u dětí s centrálními
poruchami zraku v raném věku
600 000 Kč
Příspěvek na účast na semináři
Cognitive Vision pro instruktorky
zrakové stimulace
61 800 Kč
Příspěvek na vytvoření baterie
animovaných vizuálních programů
pro diagnostiku a terapii zrakových
vad u dětí raného věku
70 000 Kč

Nadace Leontinka
Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí ﬁnančních
prostředků na úhradu provozních
nákladů s tím souvisejících.
175 000 Kč
Příspěvek na zakoupení iPadu
a Ozobota
15 000 Kč
Projekt Auto není cíl,
ale nezbytný
prostředek
60 000 Kč
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Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové
Příspěvek na rozšíření půjčovny
o kompenzační pomůcky pro děti
s postižením zraku
15 000 Kč
FINANČNÍ DARY
OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:
Acticom s.r.o.
5 000 Kč
Carl Zeiss spol. s r.o.
50 000 Kč
CrossFit Committed s.r.o. 26 000 Kč
Denté Clinic
Prague s.r.o.
43 000 Kč
DentJH s.r.o.
5 000 Kč
Duovize s.r.o.
56 000 Kč
Eppendorf Czech
& Slovakia s.r.o.
30 000 Kč
Foragra s.r.o.
24 000 Kč
KBC DONATION TEAM
BLUE CHALLENGE
42 034 Kč
Kongregace Sester
Nejsvětější Svátosti
5 000 Kč
Rakouské gymnázium
v Praze, o.p.s.
9 065 Kč
Optika Anděl spol. s.r.o. 10 500 Kč
RS Service –
SVĚTOZOR s.r.o.
14 000 Kč
Perfect Canteen, s.r.o.
2 000 Kč
R&B Gastronomy s.r.o.
2 000 Kč
Statek Novák
Jarpice - Kamenice s.r.o. 5 000 Kč
SUDOP Praha, a.s.
5 000 Kč
SUNFIN PRAHA s.r.o.
10 000 Kč

Nadační fond J&T
Příspěvek na úhradu
mzdových nákladů
pro terapeutky krizové intervence
150 000 Kč

ZA PODPORU
V ROCE 2019 DĚKUJEME
TĚMTO SPOLEČNOSTEM
A JEJICH ZAMĚSTNANCŮM:
Alza.cz a.s.
AVPO ČR
Beranův létající pivovar
Černé divadlo Praha
Česká televize
Dermacol
Foragra s.r.o.
Fotoatelier Madeleine
Markéta Závůrková
Gymnázium ALTIS
GOODLACK, s.r.o.
HBO
IWAP
Lenka Novotná - kosmetika
MK servis oken
Mercury Star s.r.o.
M-OCEAN, s.r.o.
Naše maso
Parfemland
Primagas
Radio 1
SITA
Supraphonline
Thaiﬁt
TESCO – NC Eden
TollNet a.s.
Veskle.cz
Vydavatelství Polí 5
WEBNODE
ZUŠ Praha 10 - Hostivař

Nadace KB Jistota
Podpora pohybového vývoje dětí
s postižením zraku (v rámci
programu Srdeční záležitost)
100 000 Kč

Nadace AGROFERT
Podpora dětí hendikepovaných
mentálně, fyzicky či prostředím,
ve kterém vyrůstají
70 000 Kč

VĚCNÉ DARY
OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:
Activa, spol. s r. o.
18 4016 Kč
Alza.cz a.s.
13 380 Kč
ECC Finance s.r.o.–
MY HUMMY
2 337 Kč
Lions Club
Teplice Ladies, z.s.
41 706 Kč
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INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
10 000 – 30 000 Kč:
Malý Václav
Schinko Tomáš
Michal Jan
Ježek Ondřej
Tichý Miloň
Jáchymová Královcová
Magdaléna
Šimková Magdaléna
Procházka Josef

20

30 000 Kč
15 000 Kč
14 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

5 000 – 9 000 Kč:
Hamr Jiří
Karásková Jana
Marharyta Yanko
Mafka Martin
Austerlitzová Eliška
Aldorf Lukáš
Klíma Karel
Kořínková Markéta
Láníková Vendula
Nosek Robert
Sviták David
Kafková Markéta
Švorčík Otakar
Bystrianský Martin
Hejsek Jakub
Matysková Eva
Raktos Irena
Rybářová Pavla
Šindelář Jakub

7 300 Kč
6 400 Kč
6 150 Kč
6 100 Kč
6 066 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
5 300 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

3 000 – 5 000 Kč:
Van der Kamp Kateřina
Sychrovská Petra
Hruška Pavel
Rozehnalová Bronislava
Schejbal Jiří
Vintr Stanislav
Vondráčková Marcela
Keilová Pavla
Binder Petr
Karásková Jana
Kertesz Richard
Mácha Radúz
Vylíčil Lubomír

4 840 Kč
4 800 Kč
3 667 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 500 Kč
3 250 Kč
3 200 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč

1 000 – 3 000 Kč:
Lebedová Zuzana
Vančura Miloš
Zikmundovi
Cvinerová Barbora
Berka Ivan
Černá Markéta
Dneboský Miloš
Ejemová Petra
Filipec Petr
Macková Marcela
Minář Jan
Nohejl David

2 900 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 500 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč
2 400 Kč

EDA cz, z. ú.
Schaeferová Markéta
Bédi Běla
Brzek Antonín
Citkova Jiřina
Doležal Petr
Gross Herbert
Hlavinková Alena
Hůrka Jaroslav
Kadlecová Viera
Klimková Jitka
Kopecká Anna
Liška Václav
Matějček Jakub
Moudrá Stanislava
Musilová Milada
Podškubková Nela
Roušar Josef
Svoboda Jaroslav
Špáta Pavel
Urbanová Alena
Vejmelková Nikola
Zacpalová Marie
Žabka Martin
Mazankova Martina
Zelenková Gabriela
Hořínková Barbora
Kudláček Petr
Kuchařová Petra
Palowska Ludmila
Votavová Vladimíra Alžběta
Ducko Milan
Jiráková Lenka
Binarová Martina
Blažková Anna
Stará Marie
Záleský Vladimír
Zelený Pavel
Zvedelik Ondřej
Mžourková Petra
Řejha Jiří
Cingrošová Jelena
Zgrebnak Jan
Bezvodová Alžběta
Buchtová Renáta
Jandík Ivo
Javůrková Alena
Martínek Miloš
Newaldová Monika
Petráň Radek
Petříková Antonie
Svoboda Vojtěch
Ulanova Evgenia
Zbořilová Kristýna
Skulová Silvie

2 300 Kč
2 150 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 850 Kč
1 850 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
1 750 Kč
1 665 Kč
1 650 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 400 Kč
1 350 Kč
1 300 Kč
1 250 Kč
1 250 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 111 Kč

1 000:
Baláž Ondřej
Běhálková Karin
Bohatcová Martina

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

Černý Jan
Dočekalová Marie
Ficová Jana
Findova Anna
Haisová Jana
Holá Jaroslava
Hornová Rene
Hrsak Pavao
Hub Josef
Hurtíková Milada
Chladová Aneta
Chotětický Robert
Jandáček Jan
Jansa Zdeněk
Junek Václav
Jůzová Anna
Knapková Jana
Knob Bohumil
Kopřiva Jiří
Korcakova Bibiana
Košťál Jan
Koumar Bohumír
Krčková Marie
Kuběna Tomáš
Kunovský Bohumil
Landová Marie
Laštovicová Marie
Liška Jiří
Loskot Pavel
Lukašević Mladen
Machová Jana
Marek Tomáš
Marusiak Petr
Mátl Vojtěch
Mazancová Marie
Micek Oldřich
Michalica Pavel
Opatrný Aleš
Pekárková Jaroslava
Pisojova Iveta
Prusa Karel
Regner Kamil
Rozkovcová Jitka
Růžková Kateřina
Sebera Jiří
Stará Jana
Steinbauerová Marta
Svarcova Ludmila
Šafářová Marie
Ševčíková Lucie
Tichá Veronika
Valentová Ludmila
Valík Josef
Vaňáková Klára
Vanis Radek
Vondráková Olga
Wagner Antonín
Zacpalová Marie

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
EDA děkuje za každý jednotlivý dar v hodnotě menší
než 1 000 Kč, který mu byl od individuálních dárců
poskytnut v roce 2019. Zároveň děkuje všem dárcům,
kteří přispěli na sbírkový účet ve Fio bance –
č. účtu: 2500141992/2010 a prostřednictvím sbírky
Daruj správně nebo formou DMS - Pomozte nám vidět
mámu a tátu každý den, kterou zajišťuje Fórum dárců.
Výtěžek sbírky za rok 2019 byl 386 826,55 Kč.

Speciální podporovatelé a dárci EDY:
Juwana Jenkins – stálá patronka a podporovatelka
Jana Plodková – stálá patronka a podporovatelka
Lukáš Urbánek – výtvarník
MUDr. Anna Zobanová – oční specialistka
na problematiku dětského věku
Ivanka Bajgarová – dlouhodobá podpora projektu
EDA PLAY
RNDr. Milan Holeček – dlouhodobý dobrovolník,
korektor a dárce
DOBROVOLNÍCI 2019
V roce 2019 byla všemi dobrovolníky odvedena práce
v rozsahu celkem 223 hodin.
Vytvoření programu na evidenci skladu:
Eduard Hybler
Pořádání charitativních akcí ve prospěch EDY:
Michaela Kop a parta z Milíčovského lesa
Pomoc s údržbou zahrady, natírání laviček, sekání
trávy, úprava bylinkové předzahrádky:
dobrovolníci společnosti HP
Pavel Machovský
Tomáš Zíka
Roman Vaníček
Robert Mihók
Lucie Kratochvílová
Dušan Pražienka
Matej Chaloupka
Stanislav Šilhavý
Jakub Kříž

EDA cz, z. ú.
Zahradní slavnost:
společnost M-OCEAN, s.r.o.
dobrovolníci společnosti Primagas
Jakub Rosák
Markéta Madaoui
Pavla Chudobová
Tomáš Budinský
dobrovolnice gymnázia Altis
Andrea Fabiánová
Karolina Bartůšková
Josefína Fibírová
Aneta Pokorná
Klára Tyburcová
Natálie Čuprová
Výtvarné a kancelářské práce,
čištění a opravy pomůcek:
Simona Skudová
dobrovolníci ze společnosti Česká spořitelna
Lenka Fedorová
Jakub Haken
Čištění pomůcek po pobytu a zahradní slavnosti
+ čištění vozů:
dobrovolníci ze společnosti SITA a z České spořitelny
Daniel Paly
Martina Poddaná
Alan Bennets
Veronika Doliňáková
Eva Mateo
Beneﬁční koncert Jazz Dock – pomoc při organizaci
koncertu:
dobrovolníci ze SPŠS Dušní, Gymnázia Přípotoční,
OA Kubelíkova, OA Hovorčovická
Tereza Holubcová
Dominika Kasnerová
Tereza Houšková
Josef Rákos
Patrik Drábek
Mikulášská besídka - setkání rodičů:
dobrovolníci společnosti Primagas a z České televize
Pavla Chudobová
Tomáš Budinský
Gabriela Čambulová
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14. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
NÁKLADY

13 707 583,34

100,00%

Materiál

465 237,00

3,394%

Spotřeba energie

182 278,68

1,330%

Prodané zboží

336 099,35

2,45%

72 616,75

0,530%

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

79 170,08

0,109%
14,301%

Osobní náklady

9 825 757,99

71,681%

Daně a poplatky

15 087,50

0,110%

Ostatní náklady

84 692,31

0,618%

663 501,58

4,840%

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

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

735 127,00

Zboží (charitativní předměty)

321 384,00

Účty v bankách

14 919,00

VÝNOSY

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,578%

1 960 287,10

Poskytnuté příspěvky

AKTIVA

Peníze

Ostatní služby

Odpisy

ROZVAHA

66 057,00
4 483 261,89

Pohledávky včetně záloh

72 071,00

PASIVA
Závazky

30 712,32

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

794 352,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

58 968,00

Jiné závazky

14 931,49

7 936,00

0,058%

13 711 877,03

100,00%

1 249 883,46

9,115%

Výnosy příštích období a dohadné účty

561 840,17

4,097%

Vlastní jmění

1 365 601,53

2 256 153,40

16,454%

FONDY
dary
veřejná sbírka

2 537 503,93
1 161 456,16
1 376 047,77

925 000,00

6,746%

7 887 500,00

57,523%

831 500,00

6,064%

9 644 000,00

70,333%

620 452,38

Výsledek hospodaření celkem

255 379,24

4 293,69

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (srovnání posledních tří let)
2017

2018

2019

12 624 945,42

100,00%

15 856 038,85

100,00%

13 707 583,34

Materiál

457 468,26

3,62%

1 153 595,27

7,28%

465 237,00

3,39%

Spotřeba energie

254 311,35

2,01%

101 110,91

0,64%

182 278,68

1,33%

Prodej zboží

343 059,00

2,72%

296 250,00

1,87%

336 099,35

2,45%

Opravy a udržování

115 227,06

0,91%

2 122 012,36

13,38%

72 616,75

0,53%

99 150,00

0,79%

62 962,24

0,40%

79 170,08

0,58%

NÁKLADY

Cestovné
Náklady na reprezentaci

100,00%

29 458,00

0,23%

38 878,00

0,25%

14 919,00

0,11%

Ostatní služby

1 858 189,42

14,72%

1 768 855,86

11,16%

1 960 287,10

14,30%

Osobní náklady

9 332 536,13

73,92%

9 943 188,87

62,71%

9 825 757,99

71,68%

Daně a poplatky

18 950,00

0,15%

6 781,00

0,04%

15 087,50

0,11%

Ostatní náklady

96 223,20

0,76%

97 041,29

0,61%

84 692,31

0,62%

Odpisy

10 500,00

0,08%

254 387,00

1,60%

663 501,58

4,84%

9873

0,08%

10976,05

0,07%

7936

0,06%

12 864 122,93

100,00%

15 861 419,85

100,00%

13 711 877,03

100,00%

870 675,00

6,77%

1 066 576,31

6,72%

1 249 883,46

9,12%

19 875,93

0,15%

143 813,20

0,91%

561 840,17

4,10%

3 705 149,00

28,80%

5 468 940,84

34,48%

2 256 153,40

16,45%

809 516,00

6,29%

1 023 262,00

6,45%

925 000,00

6,75%

6 999 907,00

54,41%

7 660 964,50

48,30%

7 887 500,00

57,52%

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

459 000,00

3,57%

497 863,00

3,14%

831 500,00

6,06%

Veřejné zdroje - státní, krajské a městské

8 268 423,00

64,28%

9 182 089,50

57,89%

9 644 000,00

70,33%

Provozní dotace

8 268 423,00

64,28%

9 182 089,50

57,89%

9 644 000,00

70,33%

Hospodářský zisk
za období = 239 177,51

Hospodářský zisk
za období = 5 381,00

Hospodářský zisk
za období = 4 293,69

15. VÝROK AUDITORA
Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jany Chvatlinové, č. oprávnění 1581, uvedeného
v dokumentu „Zpráva nezávislého auditora“ ze dne 29. 6. 2020, účetní závěrka za období roku 2019 „podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu EDA cz, z. ú., k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy“.
Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2019.
(Vzhledem ke značnému rozsahu je dokument přiložen pouze k elektronické verzi výroční zprávy, která je zveřejněna
na webových stránkách ústavu a ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.)
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16. PROČ MÁ SMYSL PODPOROVAT EDU?
Jana Plodková, herečka, patronka organizace EDA
EDU podporuji, protože pomáhá rodinám s dětmi s postižením v opravdu těžkých chvílích.
Poradkyně pomáhají rodičům naučit se pracovat s dítětem, půjčují jim hračky a rehabilitační
pomůcky, doprovázejí rodiče k doktorům a pomáhají jim vyřídit i další potřebné věci.
Jsou tak nablízku těm, kteří si zrovna nevědí rady ve složité situaci.
A za to si EDY moc vážím.

Manželé Marta Drastíková, baletka, a Radúz Mácha, herec
Neziskovou organizaci EDA známe již několik let a oceňujeme její služby. Pomáhá rodinám
podpořit vývoj dítěte v jejich domácím prostředí, což je pro dítě důležité. Je dobré a užitečné,
že EDA má také krizovou telefonickou linku, na kterou se mohou obrátit členové rodiny o radu,
když se dozví závažnou diagnózu dítěte nebo se musí vypořádat s následky těžkého úrazu.
Jsme rádi, že jsme měli možnost se poznat s některými pracovníky organizace a dozvědět se
o jejich práci,která je záslužná a potřebná, a proto jsme se rozhodli organizaci podporovat
ﬁnančně a stát se jejími trvalými dárci.

Filip Sajler, šéfkuchař a moderátor kulinářského pořadu
Mám rád tento citát od Jana Amose Komenského a sám říkám často: „Když můžeš pomoci,
tak musíš - a i málo je často víc, než si myslíme. Život činný je opravdový život. Zahálka je
hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat,
to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci,
učiň to s největší radostí.“ Vím, že v EDOVI se tímto mottem řídí, a proto jim rád pomáhám.

Jan Pirk, významný český kardiochirurg
Děti jsou to nejdůležitější v našem životě. Je to skutečně to jediné, co po nás zůstane.
Proto bychom je měli správně vychovávat a starat se o ně. Jestliže někoho potká
ta komplikace, že jeho dítě vyžaduje speciální péči, může to znamenat, kromě psychicky
náročné situace, i ﬁnanční problémy. A tak bychom jim my, kteří takové problémy nemáme,
měli pomoci.

Václav Malý, biskup
Už před čtyřmi roky jsem bez váhání podpořil neziskovou organizaci EDA, když se čtenářům
KT představovala poprvé. Rád tak činím i nyní. Zvu všechny ochotné k podpoře, aby měli
velkoryse otevřenou dlaň. Přeji všem aktivním osobám ve službě rané péče, aby jim jejich
konání přinášelo radost. Služba maličkým a zranitelným je záležitostí nás všech,
ne pouze úřadů a státu.

Božena Böhmová, ředitelka Křesťanského gymnázia Hostivař
I na našem gymnáziu už studovali dva žáci s vážným zrakovým postižením. Když vidím,
jak náročné je jim zprostředkovat středoškolskou výuku, uvědomuji si obrovskou zátěž,
jaké byli jejich rodiče vystaveni. Od narození je seznamovali s okolním světem převážně
prostřednictvím hmatu a sluchu. Raná péče EDA v tom rodičům pomáhá a zaslouží si
i naši podporu.
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17. PŘÍLOHA – ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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EDA cz, z. ú.
Bankovní spojení:
5481081309/0800

18. KONTAKTY

Účet je vedený u České spořitelny

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00 Praha 4

tel.: 224 826 860
mobil: +420 724 400 820
e-mail: info@eda.cz

web: www.eda.cz

IČO: 24743054

Veřejná sbírka
(S-MHMP/1394475/2014):

2500141992/2010
Transparentní účet je vedený u FIO banky

Jak nás ještě můžete podpořit a stát se přítelem EDY?
Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet veřejné sbírky: 2500141992/2010.
Účet je vedený u FIO banky.

FINANČNÍM
DAREM

150 Kč

300 Kč

500 Kč

1 000 Kč

Příklady
konkrétní pomoci:

1 speciální pomůcka
do půjčovny EDA

1 cesta za klientskou
rodinou

1 hodina konzultace
poradkyně v rodině

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

charitativních

NÁKUPEM předmětů

www.eshop.eda.cz

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.

www.eda.cz
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