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( 1 ) ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
o co byl rok 2015 pro EDU hektičtější než loňský, o to
byl úspěšnější. Byl to rok oslav 25. výročí poskytování
služby rané péče v České republice, proto jsme letos
napjali veškeré síly a snažili se své aktivity směřovat tak,
abychom propagovali obor rané péče jako takový – a to
i přes každoroční nervozitu z počátečního nedostatku
ﬁnancí. Díky nadacím, nadačním fondům a ﬁremním
i individuálním dárcům se nám chybějící prostředky
podařilo získat, a všem 244 rodinám jsme tak mohli
službu rané péče poskytovat bez omezení. Navíc jsme
díky projektu „Máme dítě s postižením, ale máme
se na koho obrátit“ podpořenému Nadací Sirius měli
příležitost informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o službě rané péče, poskytovat psychologickou
pomoc klientským rodinám a zavést novou službu –
bezplatnou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA
800 40 50 60.
Pokračovala také naše dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška,
který podporuje program rozvoje zrakového vnímání
a pobytové kurzy pro rodiny, a s nadací Leontinka, díky
níž máme dlouhodobě zapůjčený automobil pro terénní práci a která v rámci projektů podporuje provoz
všech služebních vozů a nákup speciálních pomůcek.
Pracovali jsem na tom, abychom naši unikátní aplikaci EDA PLAY pro trénink zraku a rozvoj motoriky
rozšířili o dvě nové aplikace EDA PLAY TOBY a PAULI,
tentokrát pro děti i s těžkými vadami. Ilustrace z aplikacÍ jsme rovněž použili pro výrobu nových propagačních předmětů.
Díky aktivní činnosti v profesní organizaci Asociace
pracovníků v rané péči jsme mohli zvyšovat kvalitu
poskytování našich služeb. Ve spolupráci se Středisky
pro ranou péči v Plzni a v Liberci jsme pokračovali ve
vydávání odborného časopisu Raná péče. Také jsme
přeložili dva pracovní sešity navazující na knihu „Rosteme hrou“, vydanou již v loňském roce.
I v roce 2015 se nám podařilo navázat na mezinárodní spolupráci z předchozích let. Pokračoval projekt
podpořený holandskou organizací Visio International,
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která poskytuje služby osobám se zrakovým postižením. V září 2015 jsme zorganizovali další díl kurzu pro
poradkyně rané péče z našeho pracoviště a z pracovišť
v Plzni a Liberci, prohlubující téma „Vývoj a podpora
hry dětí se zrakovým postižením“ o aspekt podpory
společné hry dětí. Kurz proběhl opět pod vedením
zkušených holandských psycholožek Yolandy Moleman
a Ans van Eijden z Visio International. Naše poradkyně
dále školily kolegy z Kosova, kteří se účastnili posouzení zrakových funkcí, konzultací v rodinách či si vyráběli pomůcky pro rozvoj zrakového vnímání.
K 25. výročí rané péče v ČR jsme pořádali dvě významné akce. Pro přátele, klientské rodiny i širokou
veřejnost jsme uspořádali velkou kulturně-osvětovou
akci Den pro ranou péči ve Šlechtovce. Na programu
intenzivně pracoval celý EDA tým několik měsíců,
a to jak ve fázi přípravy, tak přímo na místě. Oslavy
jsme završili mezinárodní konferencí „Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání u dětí
se zdravotním postižením“ pro pracovníky rané péče
a speciální pedagogy; účastníkům jsme zprostředkovali kontakt se světově uznávanými odbornicemi
v čele s oftalmoložkou Dr. Leou Hyvärinen.
V létě jsme nabrali trochu sil a vrhli se do příprav v řadě
již čtvrtého charitativního kalendáře „O kolečko víc“,
tentokrát tematicky zaměřeného na automobilové
veterány, se kterými se vyfotilo 12 známých osobností.
V listopadu nás ještě příjemně zaskočila zpráva
o ocenění Neziskovka roku 2015, které jsme si vyzvedli na půdě senátu, a rok jsme zakončili beneﬁčním
koncertem „S brejlema nebo bez brejlí“, jehož výtěžek
byl použit na nákup nového vozu pro terénní službu.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala celému EDA
týmu, který svým nasazením vytváří nejen kvalitní pracovní prostředí s vysokou odborností, ale přináší také
lidskost, dobrou náladu, smích i vřelost a srdečnost,
která se v neposlední řadě odráží na dlouhodobé spokojenosti našich klientských rodin.
Děkuji ale i všem našim dárcům a příznivcům. Bez
vás bychom nemohli pomáhat rodinám, které mají dítě
s postižením a naši podporu potřebují, ani bychom nemohli zvyšovat a rozvíjet úroveň poskytovaných služeb.
Doufám, že nás budete doprovázet i v roce následujícím. Děkujeme za vaši důvěru.

Příjemné čtení!

Petra Mžourková
ředitelka
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( 2 ) Z Á K L A D N Í Ú DA J E
O O R GA N I Z AC I
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
Dozorčí rada (do 31.12. 2015):
Mgr. Eva Bačkovská
PaedDr. Terezie Kochová
Ing. Eliška Austerlitzová
Ředitel:
Mgr. Petra Mžourková

Administrativní tým:
Dohnalová Marcela, Fibírová Petra,
Heidlerová Michaela, Ježková Jana, Kolafa Irena,
Malá Zuzana, Špačková Helena,
Další spolupracovníci (externisté + DPP):
Bártová Lenka, Černohorská Eliška, Dumalas Andreas,
Herynek Štěpán, Holeček Milan, Hornek Tomáš,
Pišoftová Jitka, Pospíšilová Pavla, Schaefer Martin,
Svobodová Barbora, Svobodová Vlaďka, Špačková
Jitka, Tobišková Kateřina, Trubačová Lenka
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
Asociace pracovníků v rané péči
Asociace veřejně prospěšných společností

V průběhu roku 2015 nedošlo ke změně
v zakládací listině a také nedošlo ke změně
ve složení správní rady a dozorčí rady.
ZAMĚSTNANCI
Poradkyně rané péče a další odborní pracovníci:
Cikánková Alena, Donátová Lucie, Herynková Martina,
Kubeschová Anna, Kukačková Dagmar,
Králová Martina, Magerová Lucie, Makovcová Eva,
Nondková Andrea, Pexiederová Alice,
Skalická Markéta, Vachulová Jana,
Vaňkátová Martina, Vísnerová Tereza
Kolegyně na rodičovské dovolené: Bačkovská Eva
Konzultantky Linky EDA (DPP):
Benešová Markéta, Kopřivová Irena,
Lifková Michaela, Nondková Andrea, Ottová Lenka,
Ouředníčková Zuzana, Stretti Silvie, Štěchová Dominika,
Vísnerová Tereza, Reitmayerová Eva
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V březnu roku 2015 proběho hodnocení naší organizace
v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových
organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti
neziskových organizací v ČR“,který ﬁnančně podpořil
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Výsledkem je obdržení značky Spolehlivá veřejně
prospěšná organizace. Dárci tak mají jistotu, že organizace se značkou spolehlivosti je každoročně prověřována, adekvátně hospodaří s darovanými prostředky,
odpovědně naplňuje svoje poslání a neustále pracuje
na svém dalším rozvoji.

2.1 Co je u nás nového

2.2 Poslání

Na konci roku 2015 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
Rané 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“).

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

Proč EDA?
K tomuto kroku nás vedlo především to, že již dále
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
rodiny dětí po těžkém úraze, onemocnění či postižení,
která slouží především jako psychologická podpora
rodinám ve chvílích krize.

2.3 Cíle
• Rodina je o službě rané péče včas informována.

e

edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou

• 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.

d

dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou

• Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého
dítěte.

a

aktivizační, aktuální, akutní, adresnou

• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování
o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte
a způsobech péče o ně.

Nicméně naši službu lze dále označit za:

Co se ještě změnilo?
Omladili jsme logo organizace, dále jsme zprovoznili
nové přehlednější webové stránky www.eda.cz
a všichni pracovníci změnili emailové adresy na
jmeno.prijmeni@eda.cz.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015

• Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých
schopností a dovedností.
• Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
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Cílem činnosti organizace v roce 2015 bylo zajistit dostupné a v souladu se standardy sociálních služeb poskytované služby sociální prevence - rané péče všem
rodinám na území Hl. města Prahy, Středočeského
a části Ústeckého a Pardubického kraje, ve kterých
se narodí nebo vyrůstá dítě s těžkým zrakovým nebo
kombinovaným postižením ve věku od narození do 7
let a které o tyto služby požádají.
Dalším cílem bylo zprovoznit bezplatnou Linku EDA,
která je další službou sociální prevence dle Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se
jedná o službu telefonické krizové pomoci. Od března
jsme 2x týdně poskytovali telefonickou a chatovou krizovou pomoc pečujícím osobám, kterých se týká téma
dětí se závažnou diagnózou, po úraze, předčasně narozených nebo s postižením.
Prostřednictvím podpory Nadace Sirius jsme mohli
naplňovat další cíl, a to informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o službách rané péče a o Lince EDA.
Vydali jsme 20 000 informačních letáků a distribuovali
je mezi lékaře, sestry a sociální pracovníky nemocnic
a ambulantních pracovišť po celé republice. Účastnili
jsme se také několika odborných konferencí, kde jsme
představili ranou péči jako obor, který vhodně navazuje na péči zdravotníků, a může tak doplnit potřebnou
pomoc a podporu pro rodiny dětí v těžké situaci.

2.4 Poskytované služby rané péče
• terénní služby – konzultační návštěvy v domácnosti
rodiny, konzultace v navazujících zařízeních pro děti,
např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická
zařízení apod., podpora při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě,
u odborných lékařů, krizová intervence
• ambulantní služby – posuzování zrakových funkcí,
rozvoj zrakového vnímání, podpora pohybového
vývoje, krizová intervence, telefonické konzultace
rodině či pracovníkům zařízení
• základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení, doprovod k lékaři nebo
na úřad
• psychologická pomoc rodičům a jejich podpora
(krizová intervence, provázení v těžké životní situaci)
• instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází dítě klientské rodiny
• půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních
hraček vhodných pro děti se zrakovým postižením
• příprava a zasílání tištěného časopisu (2x ročně)
a elektronického zpravodaje (4x ročně) pro rodiče
• setkávání rodin, semináře pro rodiče a pobytový
týdenní kurz pro rodiny

MAXIMÁLNÍ KAPACITA PRACOVIŠTĚ

Hl. město
Praha

Středočeský
kraj

Ústecký
kraj

Pardubický
kraj

CELKEM

kapacita v roce 2015 (počet klientů)

75

70

40

15

200

2.5 Evidence služeb rané péče dle krajů
KRAJ

PRAHA

STŘEDOČESKÝ

ÚSTECKÝ

PARDUBICKÝ

CELKEM

počet klientů (rodin)

93

86

48

17

244

chlapci

53

50

28

12

143

děvčata

40

36

20

5

101

398

374

235

92

1099

79

67

20

3

169

% terénních služeb

85,04%

84,80%

92,16%

96,84%

86,67%

telefonické kontakty

235

286

169

53

743

e-mailové a písemné kontakty

880

597

330

108

1915

nově přijatí klienti

24

37

11

4

76

ukončení klienti

30

18

11

2

61

počet nepřijatých klientů*

16

11

10

2

39

13,5

48,7

95,2

139,4

52,3

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

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

průměrná dojezdová vzdálenost (km)

* Důvody pro nepřijetí (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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2.6 Prezentační a beneﬁční akce
3. 4.

NGO Market 15. veletrh neziskovek,
Praha 8 Karlín

15.–16. 5.

Kongres Pediatrie pro praxi Olomouc

30. 5.

Traktorový piknik (pro klienty)

31. 5.

Den pro ranou péči ve Šlechtovce,
Praha 7

9. 6.

Den se Světluškou před Palladiem,
Praha 1

10. 6.

Zahradní slavnost (pro klienty)

11. 6.

Jarmark neziskových organizací,
Jiřího z Poděbrad, Praha 3

12.–13. 6.

Kongres Pediatrie pro praxi,
Hradec Králové

18. 6.

Konference „Nové metody v diagnostice
a rozvoji zrakového vnímání u dětí se
zdravotním postižením“ ve spolupráci
s FHS UK, Praha 5

18. 6.

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb,
Praha 1, Střelecký ostrov

19.– 21. 6.

Setkání mladých oftalmologů, Frymburk

5. 9.

Beach volejbal Charity turnaj
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5. 9.

Den s GE Aviation, Letiště Letňany

5. 9.

Leontinka slaví 10 let

9.–11. 9.

IV. konference pracovníků v rané péči
v ČR, Olomouc

12. 9.

Babí léto v Bohnicích

17.–18. 9.

Kongres Pediatrie pro praxi Praha

17.–19. 9.

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Hradec Králové

21. 9.– 2. 10.

Výstava sociálních služeb Prahy 13,
radnice Prahy 13

26.– 27. 9.

Pediatrické dny Luhačovice

7.– 9. 10.

Neonatologické dny Zlín

9. 10.

Den otevřených dveří v EDOVI,
Trojická 2, Praha 2

9.–10. 10.

Kongres Pediatrie pro praxi Brno

22. 10.

Den neziskových organizací Praha 5

4. 11.

Křest charitativního kalendáře
„Osobnosti na třech kolech“

10.–11. 11.

Kongres Pediatrie pro praxi Plzeň

23.– 27. 11.

Vánoční trhy na náměstí Míru

26.– 28. 11.

Aussie festival

8.– 9. 12.

ČSOB vánoční trhy

16. 12.

Beneﬁční koncert „S brejlema nebo
bez brejlí“ v klubu Jazz Dock, Praha 5
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( 3 ) K L Í ČOV É P R OJ E K T Y
3.1 „Máme dítě s postižením, ale máme se
na koho obrátit“

3.3 „Zůstat s mámou - podpora dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“

V průběhu roku 2015 jsme díky podpoře Nadace Sirius
mohli naplňovat následující cíle projektu:

Cílem projektu je podpora dítěte se zrakovým postižením a jeho rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat doma
a nemuselo do ústavní péče, a to především v Praze,
kde je ﬁnancování rané péče dlouhodobě nedostačující. Díky projektu informujeme odbornou veřejnost
o nabídce služeb rané péče a Linky EDA. V jeho rámci
také klientským rodinám nabízíme setkání rodičů,
která jsou tematicky zaměřena na oblast výchovy dětí
s postižením, pracovní poradenství nebo slaďování
pracovního života a péče o dítě s postižením.

• informovat odbornou zdravotnickou veřejnost
o existenci rané péče a jejích službách pomocí
přednášek, vzdělávacích kurzů a individuálních
depistážních schůzek
• zavést novou službu – první celostátní bezplatnou
krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA
800 40 50 60 pro všechny pečující, kterých se týká
téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu
nebo s postižením
• poskytovat rodinám ambulantní a terénní psychologickou pomoc
Období projektu: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Období projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Projekt je realizován prostřednictvím Fondu pro nestátní
neziskové organizace, zprostředkovatel: NROS a Nadace
Partnerství.

Projekt je realizován
s podporou Nadace Sirius.

3.2 „Včasná pomoc dětem se zrakovým
a kombinovaným postižením“

3.4 „Rozvoj pohybového vývoje u dětí
s kombinovaným postižením“

Cílem projektu je posílení kapacity služby rané péče
v Hlavním městě Praze a Ústeckém kraji, kde počet
zájemců dlouhodobě přesahuje kapacitu pracoviště.
Současně prostřednictvím vzdělávání zvyšujeme odbornost poradkyň rané péče a tím udržujeme trvale
vysoký standard námi poskytovaných služeb.

Cílem projektu je podpořit pohybový vývoj u dětí
s postižením zraku a kombinovaným postižením
pomocí komplexní nabídky služeb konzultantky
pohybového vývoje.
Období projektu: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016

Období projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Projekt je organizován Nadací rozvoje občanské společnosti
a ﬁnancován z prostředků VELUX Foundations.
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Projekt je realizován
s podporou
Nadačního fondu J&T.

3.5 EDA PLAY

Co chystáme:

Aplikace byla primárně vyvinuta pro děti se zrakovými
vadami a poruchami jemné motoriky. Umožňuje
nastavit obrazové zpracování aplikace a kategorii
úkolů tak, aby obtížnost odpovídala zrakovým dovednostem a dovednostem jemné motoriky dítěte. Hra
využívá atraktivních úkolů, ilustrací, hudby a zvuků
k tomu, aby dítě zaujala, bavila, a rozvíjela tak jeho
schopnosti. Úkoly ani obrazové zpracování aplikace
nejsou nahodilé. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci
s odbornicemi na zrakové vady a na péči o děti se
speciálními potřebami. Aplikace navíc nabízí simulátor
čtyř nejčastějších zrakových vad - každý si tak může
vyzkoušet, jak dítě se zrakovým postižením vidí.

Od poloviny roku 2015 pracujeme na dvou nových
aplikací z rodiny EDA PLAY – EDA PLAY TOBY a EDA
PLAY PAULI, tentokrát pro děti i s těžkými vadami.
Aplikace EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI jsou
navrženy jako jednoduché interaktivní hry, které motivují dítě ke sledování děje na displeji iPadu a následně
k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikací
podporuje koordinaci ruky, oka a pohybu.
Budou uvedeny na trh na jaře 2016. Aplikace
vznikají opět ve spolupráci s digitálním studiem
Sugar & Ketchup, s. r. o.

EDA PLAY je dlouhodobě prezentována na odborných
konferencích v České republice i v zahraničí.
Počet stažení k 31. 12. 2015 činil 407 ks, a to 55 %
z USA a Kanady, 40 % z Evropy a 5 % z ostatních zemí.
Technické informace:
• Přístroje: iPad
• Jiná platforma (Android) se nyní neplánuje
• Cena aplikace je 4,99 USD. V ceně je česká
a anglická jazyková mutace a více než 45 úkolů.
• Dostupnost: Na iTunes App Store
• Aplikace EDA PLAY je nativní a byla vyvinuta
ve standardním vývojovém prostředí Xcode.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015

Vývoj aplikace TOBY podpořil Nadační fond ČR ze sbírky
Světluška a vývoj aplikace PAULI Nadační fond GSK.
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3.6 Kalendář osobností 2016
„O KOLEČKO VÍC“

Rok se s rokem sešel a EDA opět pokřtil svůj
charitativní kalendář, který tentokrát nesl název
„O KOLEČKO VÍC“.
Na křest se osobně dostavila herečka a patronka
EDY Jana Plodková, baletka Marta Drastíková, šéfkuchař Filip Sajler, harﬁstka Kateřina Englichová
a zpěvačka Juwana Jenkins. Projekt již tradičně
vznikl ve spolupráci EDY s fotografem Jiřím Šourkem.
Křest se uskutečnil od 19 hodin v nově otevřené
restauraci Perfect Canteen právě šéfkuchaře Filipa
Sajlera. Večer byl tedy rovněž gurmánským zážitkem.
EDA vydal charitativní kalendář již počtvrté a tradičně na podporu své činnosti ve spolupráci se známými osobnostmi. Ty se pro tento kalendář tentokrát
nechaly vyfotografovat s automobilovými veterány.
Součástí programu bylo vystoupení známého rockového violoncellisty Jana Skleničky, který se postaral
o hudební doprovod. Při příležitosti křtu proběhla
premiéra nového televizního
levizního spotu, který natočila
produkční a kreativníí společnost Lucky Man Films
v čele s režisérem Janem
nem Vejnarem.
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( 4 ) DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
4.1 Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška
Již tradičně EDU podporuje Nadační fond Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.
V roce 2015 jsme mohli realizovat projekt „Využití zrakových dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením k rozvoji komunikace“, jehož cílem je podpora hry jako významná a přirozená součástí vývoje
dítěte, díky níž dochází k rozvoji sociálních dovedností,
rozvoji zrakového vnímání, ale i emotivního ladění dítěte,
navazování a udržení kontaktů, komunikace s rodiči
i s okolím.
Uspěli jsme také v rámci grantového programu Technologie se Světluškou s projektem „EDA PLAY TOBY“.
Díky této podpoře bude vytvořena jako tréninková pomůcka pro děti s těžkými zrakovými vadami a poruchami jemné motoriky nová aplikace z rodiny EDA PLAY.
Díky podpoře projektu „Společně 2015“ jsme mohli
uskutečnit týdenní pobytový kurz pro klientské rodiny
zaměřený na problematiku vývoje dětí a volnočasových
aktivit s nimi.

Ptáte se, jaká témata jsme probírali? Byla to taková
všehochuť: od problematiky nestandartního vývoje
našich dětí, přes různé tipy a rady od ostatních rodičů,
poradkyň či dalších přítomných odborníků až po velká –
a pro některé z nás velmi aktuální – témata jako např.
skloubení zaměstnání s péčí o dítě s postižením či
možnosti respitních pobytů.
Jako velmi obohacující vnímám příběhy a osudy ostatních rodin. Co všechno zažili před/ při/ po narození dítěte
s postižením, jak se k tomu postavila rodina, přátelé,
známí, ale i rodiče sami či sourozenci, jak kdo musí
bojovat s úřady a institucemi (školky, školy, ...), kde se
daří spolupráce, jaké mají plány do budoucna.
Můj velký obdiv patří také nevidomým či slabozrakým
maminkám, které se vypravily do neznámého prostředí se svými malými dětmi. Hodně se mi vryl zážitek,
když jsem měla možnost jednu z nich odvést po večerním programu do jejího bungalovu. Část areálu byla
osvětlena, a tam jsem tudíž mohla být průvodkyní;
v okamžiku, kdy jsme zašly do neosvětlené části, kde
byla úplná tma, se však najednou naše role proměnily.
Ta, kterou jsem doprovázela, se mi stala průvodkyní
a bezpečně si svou bílou holí naťukala ty správné
dveře:-) Vyprávění o životě bez možnosti vidět, o očních
protézkách (o něčem takovém jsem slyšela poprvé
v životě) či o radostech a starostech s vodicím psem
patřilo pro mne osobně k tomu vůbec nejzajímavějšímu ze všech večerních programů.
Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce z EDY
Petře Mžourkové a všem, kteří se na přípravě
a realizaci pobytu podíleli.“
Magdalena Tomášková, klientská maminka

A co o pobytovém kurzu píše jedna z účastnic?
„Před pár dny jsme se vrátili z pobytu s ranou péčí EDA.
Hlavu mám plnou plánů a nápadů; mám pocit, že se mi
tam ani nemůžou vejít. A tak mezi praním špinavého
prádla a běžnými denními povinnostmi usedám každou
volnou chvilku k počítači a píšu emaily na všechny strany
a čtu odpovědi, které mi na oplátku ze všech stran
přicházejí. Najednou mi hlavou proběhne myšlenka –
„škoda, že už nejsme na pobytu“. Tam bylo vše jaksi
jednodušší a přímější. Mobilní signál byl sice jen někde
uprostřed louky, zato však byl neustále nablízku někdo,
s kým se dalo povídat, přemýšlet nahlas nad různými
tématy, vymýšlet nové věci atd. Ať už to bylo ve skupince
při dopoledním programu, u oběda v jídelně, během
odpoledního programu pro děti nebo večer v rámci programu pro rodiče (a některé malé nespavce). A samozřejmě kdykoli mezitím.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015

4.2 Nadace Leontinka
Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se
zrakovým postižením již 10 let, stejně tak neziskovým
organizacím jako je EDA.
V roce 2015 jsme s podporou Nadace Leontinky realizovali projekt „Svítání“, v jehož rámci máme dlouhodobě
zapůjčené auto pro terénní práci, a projekt „Auto není
cíl, ale nezbytný prostředek“, který pomáhá ﬁnancovat provoz automobilů. Dále prostřednictvím projektu „Raná péče pro rodiny dětí se
zrakovým a kombinovaným postižením“ přispívá Nadace Leontinka
na provozní náklady služby rané
péče. Další pravidelný prokjekt
„Nemluvit neznamená nemyslet“
podporuje alternativní komunikaci
u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
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( 5 ) V Ý Z N A M N É U DÁ LO S T I
5.1 Den pro ranou péči ve Šlechtovce
Poslední květnový den proběhla ve Stromovce
v areálu Šlechtovky velká kulturně-osvětová akce
Den pro ranou péči.
S vydatnou pomocí ochotných dobrovolníků a rodinných
příslušníků jsme postavili stany a stánky, nachystali hry
a soutěže pro děti, vystavili ceny do tomboly i naše propagační materiály (premiéru měla ve Stromovce naše
nová „trička, která jsou vidět“) a s lehkým rozechvěním
jsme čekali, jestli někdo přijde… Počasí k nám bylo vlídné
a umožnilo hladký průběh všech divadelních a hudebních představení pro děti a dospělé i celé řady soutěží
a dalších lákavých aktivit.

Odpolední program byl zaměřený spíše na dospělé;
vystoupily skupiny Screwballs, The Radicals, United
Heads, Biorchestr a Květy, které svou produkcí přilákaly i řadu náhodných návštěvníků Stromovky. Nelenili
ani dobrovolníci, kteří se vydali do hloubi parku s letáčky a balónky a lákali kolemjdoucí k návštěvě našeho
veselého „cirkusu“.
Velký dík nás všech patří Ester Kočičkové – ta akci nejen
moderovala s vtipem a šarmem jí vlastním, ale přišla
se zajímavými nápady už ve fázi přípravy a ve Stromovce
s námi vydržela až do konce, zcela nad rámec původní
dohody. Děkujeme i všem účinkujícím, všem milým
pekařkám a pekařům, všem, kdo přispěli cenami do
tomboly, našim partnerským organizacím (Raná péče
Stodůlky, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.,
APLA a Pestrá společnost), které se podílely na programu. – a především všem, kdo jste přišli podpořit
naše úsilí dát o existenci služby rané péče vědět co
nejširší veřejnosti.
Záštitu této akci poskytl starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský
a ﬁnančně ji podpořili Magistrát hlavního města Prahy
a Nadace Generali a České pojišťovny.

Zatímco si první návštěvníci začali sedat na lavičky
a sledovat pohádku o neposlušných kůzlátkách, kterou
pro nás sehrály Buchty a loutky, neposednější děti si
už stihly dojít pro kartičky, na které měly sbírat razítka
za splněné úkoly, a „daly se do práce“. Následující účinkující – skupina BomBarďák – tak mohla získat dojem,
že její písničky nikdo neposlouchá… Děti ale poslouchaly,
jen u toho skládaly puzzle, psaly Braillovým písmem,
učily se znakovou řeč, zkoušely, jaké to je orientovat se
v prostoru se zakrytýma očima, divočily ve skákacím
hradu a mlsaly cukrovou vatu nebo některý ze skvělých
koláčů, které pro charitativní prodej upekly naše maminky a příznivkyně.
O něco později už mlsali všichni – naše patronky Jana
Plodková a Juwana Jenkins spolu s paní ředitelkou
Petrou Mžourkovou slavnostně rozkrojily obrovský dort
s modrým panáčkem a každý, kdo měl chuť, si mohl užít
opravdové narozeniny – 25 let služby rané péče u nás.
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5.2 Mezinárodní konference u příležitosti
25. výročí rané péče v ČR
Dne 18. června jsme ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy uspořádali u příležitosti
25. výročí rané péče v ČR mezinárodní konferenci
„NOVÉ METODY V DIAGNOSTICE
A ROZVOJI ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“.
Konferenci zahájil příspěvek jedné ze zakladatelek
rané péče u dětí se zrakovým postižením PaedDr. Jany
Vachulové, která se v něm věnovala historii rané péče.
Připomenula cestu rané péče od mravenčí depistáže
až po aktuální koncepci rané péče a pokrytí této služby
v celé České republice.

Do třetice jsme přivítali speciální pedagožku, Dipl. Päd.
Gertrude Jaritz, jež nás významně ovlivnila v devadesátých letech při zřizování naší služby rané péče. Dlouhá
léta pracovala v rané péči a ve speciálně pedagogickém
centru v Rakousku, ve Štýrském Hradci. Gertrude Jaritz
aktuálně učí na střední škole a vede kurzy na vysoké
škole pro nové pracovníky rané péče a speciálně pedagogických center v Rakousku. Ta na konferenci předvedla zrakově stimulační panenky Lilli a Gogo, které se
již v rané péči u dětí se zrakovým postižením dlouhodobě používají. Následně pak ukázala uplatnění postaviček Lilly a Gogo v knižním provedení a nakonec
i v počítačové animaci zrakově stimulačního programu.

Do Prahy jsme dále pozvali mezinárodně uznávané
odbornice. Dr. Lea Hyvärinen MD, PhD, FAAP z Finska
se dlouhá léta věnuje dětem se zrakovými vadami. Jako
světově uznávaná odbornice v oblasti dětské oftalmologie, docentka vývojové neuropsychologie na Helsinské
univerzitě a autorka celosvětově užívaného systému
testů zrakové ostrosti LEA Vision Test System měla
velmi přínosnou přednášku s řadou videoprojekcí, v nichž
objasnila, jak mozek zpracovává zrakovou informaci,
a ukázala na souvislosti se zrakovou rehabilitací.
Do Prahy dále dorazila zkušená pedagožka a dětská
psycholožka z holandské spřátelené organizace Visio
Drs. Marijolein Dik z Nizozemí, která obeznámila přítomné s neuropsychologickým posuzováním zrakových
a hmatových funkcí. Objasnila vztahy mezi vnímáním,
pozorností a vizuálně motorickou a hmatově motorickou integrací. Vše též doplňovala videozáznamy.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015
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5.3 Neziskovka roku 2015
Naše organizace byla ve středu 3. listopadu vyhlášena na půdě Senátu České republiky vítězem ocenění „Neziskovka roku 2015“ v kategorii středních
neziskovek.
Ocenění Neziskovka roku je pro nás největším dárkem
k letošnímu 25. výročí existence organizace; je zároveň
potvrzením, že jsme neustrnuli a jsme stále se rozvíjejícím profesionálním týmem odborníků. EDA obdržel
vedle unikátní trofeje také ﬁnanční příspěvek 20 000 Kč.
Vítěze ocenění vybírala z celkového počtu 115 přihlášených odborná komise složená z expertů v oblastech
řízení, lidských zdrojů či ekonomiky.

5.4 Beneﬁční koncert „S brejlema nebo bez
brejlí“ v klubu Jazz Dock
Ve středu 16. prosince se v pražském klubu Jazz Dock
konal koncert pro EDU pod názvem „S brejlema nebo
bez brejlí” na podporu včasné pomoci rodinám dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením.
Večer moderovala herečka Jana Plodková a moderátorka Karla Mráčková. Záštitu nad akcí převzala ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová a starosta
Prahy 5 Radek Klíma. Součástí programu byla snaha
všech účastníků o zápis do České knihy rekordů o největší počet lidí v brýlích na jednom místě. Na správný
průběh osobně dohlížel komisař z agentury Dobrý den.
Rekord se podařil díky 203 účastníkům, který přišli na
koncert v brýlích. Vybralo se 54 030 Kč. Veškerý výtěžek
z prodeje vstupenek bude použit na nákup nového vozu
pro terénní služby rané péče.
Charitativní koncert by se nemohl uskutečnit bez dalších
partnerů, kteří nám poskytli zdarma nebo za symbolické částky své služby nebo produkty. Prostor pro konání
koncertu zajistil sponzorsky klub Jazz Dock.
Projekt dále podpořili:
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( 6 ) P U B L I K UJ E M E ,
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
6.1 Časopis Raná péče a Zpravodaj
V roce 2015 jsme spolu se Střediskem pro ranou péči
Plzeň, o.p.s. a se Střediskem pro ranou péči Liberec,
o.p.s. vydali již 5. ročník časopisu Raná péče, který
je určen jak pro čtenáře z řad klientských rodin, tak
pro spolupracující odborníky i širokou veřejnost.
Časopis Raná péče obsahuje zprávy z aktuálního dění
na zmíněných pracovištích, příspěvky od rodičů i od
pracovníků, rubrikami prolíná hlavní téma čísla, které
je probráno z různých úhlů pohledu a představuje rozmanitost názorů. Zastoupeny jsou i informace o pomůckách a hračkách, které mohou být využity pro podporu
hry i dalších dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Nedílnou součástí časopisu jsou
i rozhovory na různá témata s odborníky i rodiči.
Hlavními tématy v roce 2015 byly:
1. Děti a jídlo a vše, co s tím souvisí
2. Metody podpory vývoje dětí (nejen) s postižením

Dále 4x ročně vydáváme elektronický Zpravodaj pro
naše klientské rodiny.
Nabízíme v něm aktuální informace o našich aktivitách,
doporučujeme různé pomůcky a hračky, literaturu
a webové 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 naše kolegyně
a aktualizujeme kalendárium akcí.
Koncem roku jsme také začali s pravidelným vydáváním informačního newsletteru pro dárce, partnery
a rodiče, který bude vycházet 8x ročně.

6.2 Pracovní sešity
Jak v praxi učitele, asistenta nebo rodiče efektivně
podpořit vývoj hry dítěte se zrakovým nebo kombinovaným postižením? A v podstatě jakéhokoli dítěte,
u kterého se hra nevyvíjí „sama od sebe“?
Na knihu „Rosteme hrou“ přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 2015 – „Škála vývoje hry“,
která nám pomůže pomoci přesně zařadit současný
stav vývoje hry dítěte, a „Pracovní sešit ke knize
Rosteme hrou“, který je nástrojem k tvorbě plánu
podpory vývoje hry.
Autorkami jsou nizozemské kolegyně Broek, Moleman
a Hellendoorn. Oba sešity lze zakoupit (na rozdíl
od základní publikace Rosteme hrou, která je rovněž
v e-shopu Portálu) pouze v naší organizaci. Cena
„Škály“ je 235 Kč a „Pracovního sešitu“ 255 Kč.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015
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6.3 Mezinárodní spolupráce
Díky pokračování projektu podpořeného holandskou
organizací Visio International, která poskytuje služby
osobám se zrakovým postižením, jsme v září 2015
zorganizovali další díl kurzu pro poradkyně prohlubující téma „Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým
postižením“ o aspekt podpory společné hry dětí. Kurz
proběhl opět pod vedením zkušených holandských
psycholožek Yolandy Moleman a Ans van Eijden z Visio
International.
Semináři předcházela právě několikaměsíční práce na
překladu dvou pracovních sešitů navazujících na knihu
„Rosteme hrou“, kterou jsme vydali již v loňském roce.

V roce 2015 pokračovala naše pomoc kolegům
z Kosova. Ti se 18. června nejprve zúčastnili námi pořádané mezinárodní konference k 25. výročí rané péče
v ČR, poté zůstali do 23. června na stáži na našem
pracovišti. Absolvovali společné konzultace s poradkyněmi, účastnili se posouzení zrakových funkcí, vyrobili si
pomůcky pro motivaci ke zrakové práci. Poradkyně rané
péče Bc. Alice Pexiederová a Mgr. Martina Herynková
pak v týdnu 7. – 11. září odjely do kosovské Peji, kde ve
škole pro nevidomé děti lektorovaly týdenní kurz o rané
péči, způsobu posuzování zrakových funkcí a vývoji hry
u dětí se zrakovým postižením v raném věku.

21.-23. 5. 2015 na XII. sympoziu dětské oftalmologie
v Bratislavě vystoupila naše zkušená kolegyně
PaedDr. Markéta Skalická s příspěvkem o využití
nových technologií při práci s dětmi se zrakovým
postižením raného věku (aplikace EDA PLAY).

6.4 Praxe a stáže studentů
Během roku 2015 pokračovala naše spolupráce
s několika vysokými a vyššími odbornými školami,
jejichž studenti u nás vykonávali praxe. Celkový
objem praxí činil 340 hodin.

Jednalo se celkem o 44 studentů těchto škol:

Nově je vyšší zájem spolupracujících pracovišť o odborné stáže, např. v rámci zaškolování jejich nových
pracovníků – zde je vidět, že naše organizace je považována za službu s velmi dobrou úrovní, a to i v mezinárodním kontextu. Celkově u nás 8 stážistů strávilo
168 hodin.

• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha,
obor SPPG

Mezi vysílající organizace stážistů patří:

• ETF Univerzity Karlovy Praha, obor „Pastorační
a sociální práce“

• Raná péče „I MY“, Soběslav
(1 poradkyně rané péče)

• Fakulta biomedicínských technologií ČVUT Praha,
obor „Optik a optometrista“

• Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s.
(3 poradkyně rané péče)

• Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Praha 6, Evropská 33

• Nové lázně Teplice (1 ergoterapeutka)
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• Raná péče Kosovo (3 poradkyně rané péče)

( 7 ) PODPORA V ROCE 2015
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací,
grantů a soukromých darů, kteří nás v roce 2015
podpořili a spolupracovali s námi. Díky nim se EDA
může i nadále rozvíjet a poskytovat kvalitní služby.

7.2 Nadace a nadační fondy
Nadace ČEZ:
• Nákup speciálních pomůcek
nejen pro trénink zraku

20 000 Kč

7.1 Institucionální dárci
Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím krajů:
Hl. město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj

1 772 000 Kč
1 976 000 Kč
1 138 000 Kč
283 000 Kč

Kraje:
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Pardubický kraj
Ústecký kraj
Hlavní město Praha

Nadace GCP:
• Vánoční dar od zaměstnanců
České pojišťovny a pojišťovny Generali
pro ranou péči a Linku EDA
1 000 000 Kč
• Finanční podpora akce
Den pro ranou péči
10 000 Kč

245 000 Kč
204 000 Kč
66 000 Kč
70 000 Kč
15 000 Kč

(projekt Den pro ranou péči)

Města a obce:
Město Beroun
Město Český Brod
Město Hořovice
Město Osek
Město Pardubice
Město Štětí
Obec Červený Újezd
Obec Dolní Zálezly
Obec Horoměřice
Obec Chýně
Obec Luštěnice
Obec Mnetěš
Obec Sulice

3 000 Kč
5 000 Kč
2 800 Kč
5 000 Kč
23 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
2 400 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
MĚSTO

HOŘOVICE

Městské části:
Městská část Praha 1
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
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 4

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015

15 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
17 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
26 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

Nadace Leontinka:
• Projekt Raná péče pro rodiny dětí
se zrakovým a kombinovaným
postižením
100 000 Kč
• Projekt Auto není cíl,
ale nezbytný prostředek
100 000 Kč
• Projekt Nemluvit neznamená nemyslet 40 541 Kč
• Projekt Svítání – dlouhodobý pronájem
vozu Škoda Fabia

Nadace Lyoness:
• Projekt Hračky nám pomáhají růst
(Spielsachen helfen uns zu wachsen)

7000 EUR

Městská
část
Praha 10
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Nadace rozvoje občanské společnosti:
• Projekt Včasná pomoc dětem
se zrakovým a kombinovaným postižením
organizovaný NROS a ﬁnancovaný
z prostředků VELUX Foundations
25 836 EUR
• Projekt Zůstat s mámou – Podpora dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením
realizovaný prostřednictvím Fondu
pro nestátní neziskové organizace.
Zprostředkovatel NROS
a Nadace Partnerství
890 000 Kč
• Projekt Hračky nám pomáhají růst
realizovaný prostřednictvím projektu
Pomozte dětem organizovaného
NROS a Českou televizí
237 920 Kč

Nadace Sirius:
• Projekt Máme dítě s postižením,
ale máme se na koho obrátit

2 427 200 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška:
• Projekt Využití zrakových dovedností
dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením k rozvoji komunikace
350 000 Kč
• Projekt Společně 2015 – Týdenní kurz
pro rodiny dětí se zrakovým postižením 160 000 Kč
• Projekt EDA PLAY TOBY - vytvoření
další aplikace do rodiny EDA PLAY
128 000 Kč

Nadační fond GSK:
• Projekt EDA PLAY PAULI - vytvoření
další aplikací do rodiny EDA PLAY

105 000 Kč

Nadační fond J&T:
• Projekt Rozvoj pohybového vývoje
u dětí s kombinovaným postižením
• Deník BLESK a projekt Srdce pro vás

171 084 Kč
50 510 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové:
• Projekt Výbor dobré vůle pro integraci
rodin dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením
30 000 Kč
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7.3 Firemní dárci
ACI - Auto Components International – podpora charitativního kalendáře „O kolečko víc“ v hodnotě 76 000 Kč.
ACTIVA – celoroční dodávka kancelářských potřeb
v hodnotě 20 000 Kč.
Agentura Channel Crossings – poskytnutí jazykových
kurzů pro naše poradkyně v hodnotě 43 125 Kč.
Antonín Galatík - HYPRO – podpora činnosti organizace
v hodnotě 40 000 Kč.
Český Aeroholding – podpora projektu „Letiště Václava
Havla pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením 2015“ v hodnotě 50 000 Kč.
ČSOB pojišťovna – ﬁnanční dar na tisk charitativního
kalendáře ,,O kolečko víc” v hodnotě 15 000 Kč.
Dr. MAX – ﬁnanční dar na nákup vozu pro terénní
službu v hodnotě 50 000 Kč.
EPPENDORF - podpora rané péče v hodnotě 30 000 Kč.
FSN Committee / Výbor místních zaměstnanců, Velvyslanectví USA – ﬁnanční podpora projektu „Začleňování lidí s hendikepem do běžného života“ v hodnotě
18 696 Kč.
IVECO – podpora projektu „IVECO a EDA pomáhají společně dětem s postižením zraku“ v hodnotě 10 000 Kč.
KPMG – sbírka zaměstnanců zdvojnásobená zaměstnavatelem v hodnotě 60 000 Kč.
MAX Immo – dražba zaměstnanců a přátel ﬁrmy ve
prospěch Rané péče EDA v hodnotě 21 019 Kč.
Mountﬁeld - Jana Moravová – podpora charitativního
kalendáře „O kolečko víc“ v hodnotě 22 500 Kč.
Pojišťovna Generali prostřednictvím zaměstnanců –
podpora charitativního kalendáře „O kolečko víc“ v hodnotě 14 000 Kč.
Primagas – podpora projektu „Rozvoj komunikace u dětí
s kombinovaným postižením pomocí nových technologií“
v hodnotě 24 000 Kč a ﬁnanční dar na tisk charitativního
kalendáře ,,O kolečko víc” v hodnotě 10 000 Kč.
TRIVALENT – podpora v hodnotě 25 000 Kč.
Perfect Canteen Aviatica Filipa Sajlera – raut pro
70 osob včetně prefektní obsluhy při křtu kalendáře
v hodnotě 8 550 Kč.
RETAIL FASHION - ESPRIT – podpora charitativního
kalendáře „O kolečko víc“ v hodnotě 12 500 Kč.
SUDOP – podpora rané péče v hodnotě 10 000 Kč.
VEČERY U KAPUCÍNŮ – beneﬁční koncert na podporu
služby rané péče v částce 7 163 Kč.
108 AGENCY – sbírka zaměstnanců v hodnotě 10 000 Kč.

7.4 Individuální dárci
Věcné dary:

Dary 5 000 Kč - 15 000 Kč
Bohumský Petr
Fabiánová Jitka
Hejsek Jakub
Kasal Štěpán
Kulhánková Jana
Pleskač Filip
Sviták David
Šefernová Dana
Šimková Magdalena
Žemlička Jiří

10 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
21 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

Dary do 5 000 Kč
Báčová Jana
Brzobohatá Jaroslava
Gregor Radovan
Harald Scheu
Holeček Milan
Kapounovi
Košťál Jan
Krcho František
Kynclová Jitka
Nováková Bohdana
Šťastná Martina
Tomáš Pavlů
Wieluchová

3 600 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
350 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
450 Kč

Rodina Kulčárova (maminka paní Martina Kulčárová) –
pomůcky do naší půjčovny
Rodina Matýska Matíka (maminka paní Soňa Šubjaková) –
pomůcky do naší půjčovny
Rodina Kuldanova – rolovací piáno do naší půjčovny
hraček
GE Money bank – pomoc s výrobou předmětů na vánoční
trhy ve spolupráci s dětmi z dětských domovů Korkyně,
z Jablonného v Podještědí a Semil
Alzheimer home Zátiší – pomoc s výrobou předmětů
na vánoční trhy (perníčky, záložky do knížek a další)
Speciální dárci:
Zpěvačka Juwana Jenkins a herečka Jana Plodková –
naše dvě stálé podporovatelky a patronky, které se naši
organizaci rozhodly podporovat nejen dary, ale také
dobrovolnictvím a stálou spoluprací
Sylva Dneboská – pomoc při propagaci a prezentaci EDY,
fundraising
MUDr. Anna Zobanová – oční specialistka na problematiku dětského věku

Trvalé měsíční příkazy:
500+
Optika Anděl s.r.o., paní Vedralová
Poborská Růžena
Táčnerová Vladislava
300+
Fibír Ivan a Fibírová Petra
Kurka Jaroslav
Vintr Stanislav

Kafková Markéta
Mojžíšek Jiří
Vondráčková Marcela

200+
Berková Dana
Černá Markéta
Filipec Petr
Kloučková Kateřina
Macková Marcela
Minár Jan
Nováková Dominika
Schaeferová Markéta

Binder Petr
Dneboský Miloš
Hollerová Lucie
Lebedová Zuzana
Mašková Petra
Nohejl David
Prouzová Jana
Swiecicki Irena

100+
Bezděková Barbora
Jandík Ivo
Jiráková Lenka
Martínek Miloš
Newaldová Monika
Potužníková Kateřina

Ducko Milan
Javůrková Alena
Marková Lenka
Mejzrová Veronika
Petráň Radek
Svoboda Vojtěch
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7.5 Dobrovolníci
V roce 2015 EDOVI pomohlo 58 dobrovolníků, kteří
celkem odpracovali 495 hodin.
Děkujeme všem těmto spolupracujícím organizacím
i jednotlivcům:
Pan Ptáček a pan Tůma – kvaliﬁkované opravy hraček
Milan Holeček – jazykové korektury propagačních
materiálů, zpravodaje, časopisu
Stanislav Novotný – fotograf výjimečných kvalit a velké
ochoty
Otto Kouwen – zhotovení fotograﬁí
Marek Vachule – montáž regálů do půjčovny pomůcek
Růžena Poborská – ruční výroba originálních hraček
Pan Gans – bezplatný servis telefonní ústředny
Ani konané akce by se bez dobrovolníků neobešly:
DEN PRO RANOU PÉČI VE ŠLECHTOVCE:
Záštita nad akcí: starosta MČ Prahy 7 Jan Čižinský
Kapely: Květy, Biorchestr, United Heads, The Radicals,
Screwballs, Bombarďák, divadlo Buchty a loutky
Moderace: Moderátorka Ester Kočičková, patronka
herečka Jana Plodková, patronka zpěvačka Juwana
Jenkins
Partneři akce: Bar Šlechtovka, Nadace Generali,
Piatnik, Channel Crossings, ProﬁCatering, Bamboolik,
Johnny servis, BIOOKO, Rádio 1, Mléčný bar – cukrová
vata Litoměřice, Tetování Jana Bludská

ZAHRADNÍ SLAVNOST:
Partneři akce: Agentura M-ocean, Římskokatolická
farnost u kostela Narození Panny Marie Praha-Michle
Dobrovolníci: GE Volunteers
KŘEST KALENDÁŘE 2016 ,,O KOLEČKO VÍC”:
Patronka projektu: herečka Jana Plodková
Partneři akce: Perfect Canteen Aviatica
Hudba: Violoncellista Jan Sklenička
Dobrovolníci: Standa, Marian, Petr, Katka a Michaela
z České spořitelny, Markéta Závůrková, otec a syn
Cihlovi
BENEFIČNÍ KONCERT ,,S BREJLEMA NEBO BEZ
BREJLÍ” V CLUBU JAZZ DOCK:
Záštita nad akcí: Ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Michaela Marksová, starosta MČ Prahy 5
MUDr. Radek Klíma
Moderace: dvě skvělé dámy – Jana Plodková
a Karla Mráčková
Kapely: Zpěvačka Petra Ernyeiová, zpěvačka Juwana
Jenkins s kapelou, kapela Ille a kapela United Heads
Partneři akce: Club Jazz Dock, Agentura Dobrý den
Dobrovolníci: Ondřej a Tereza Cihlovi, Daniel Bohuslávek,
Štěpán Herynek a Kateřina Krejčová

Spolupracující organizace: Pestrá společnost, NAUTIS,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Diakonie,
SANU BABU, Argo, Polí5/Rekomando, skupina Longital,
Euromedia, EMCO, Golemtech a For Dreams
Dobrovolníci: Klára Janečková, Michael Magera, Tomáš
Magera, Monika Slavíková, Sylva Dneboská, Barbora
Kořínková, Tereza Cihlová, Ondra Cihla, Adam Kuvik,
Dorka Součková, Jitka, Michal a Lucie Špačkovi,
Standa Krůžela, Marian Bačák, Kateřina Ševčíková,
Iva Gergelová a sestra, Bára Vašková, Milan Mžourek, fotograf Stanislav Novotný, kameraman Róbert
Sisák z RS Produkce, Robert Vachule, Petr Skalický
a Helena Kouwen

POMOC S EVIDENCÍ HRAČEK:
Kateřina Vlachová, Jana Frýdová, Michaela Kohnová,
Jitka Jedličková, Klára Pospíšilová, Dita Kirschová,
Lucie Gažovičová, Monika Čechurová, Helena Vokálková,
Kateřina Křemenová, Jana Dušková, Jaroslav Vokřál
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( 8 ) FINANČNÍ A EKONOMI CKÉ ÚDAJE
8.1 Výkaz zisku a ztrát
10 908 119,97

NÁKLADY

100,00%

Materiál

764 443,00

7,01%

Spotřeba energie

142 439,46

1,31%

Opravy a udržování

134 832,39

1,24%

Cestovné

86 368,00

0,79%

Náklady na reprezentaci

41 232,00

0,38%

Ostatní služby

2 248 092,17

20,61%

Osobní náklady

7 416 261,00

67,99%

Daně a poplatky

14 188,00

0,13%

Ostatní náklady

60 263,95

0,55%

10 908 489,00

100,00%

727 595,00

6,67%

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
Veřejné zdroje - státní, krajské a městské

3 677,00

0,03%

983 550,00

9,02%

5 169 000,00

47,39%

600 000,00

5,50%

247 741,00

2,27%

6 016 741,00

55,16%

Provozní dotace nadační příspěvky

3 176 926,00

29,12%

Provozní dotace

9 193 667,00

84,28%

Hospodářský zisk za období

369,03

8.2 Rozvaha
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

79 061,90

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

870 857,56

Zboží (trička, kalendáře, knihy, reklamní předměty)

141 194,00

Peníze

64 584,00

Organizace Raná péče EDA, o.p.s. nemá aktivity v oblasti
výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztazích.
Organizace Raná péče EDA, o.p.s. nemá organizační
složku podniku v zahraničí.

12 292,50

Náklady organizace Raná péče EDA, o.p.s. byly vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které
byla organizace založena.

Závazky

10 854,71

Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí:
12 000,-Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

26 887,04

Účty v bankách
Pohledávky včetně záloh
Přechodné účty aktiv a pasiv

5 661 054,18
229 054,00

PASIVA

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

5 108,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

1 118 294,05

Vlastní jmění

2 081 737,74

Fondy
dary
veřejná sbírka

3 814 847,57
3 563 831,47
251 016,10

Výsledek hospodaření

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015

Správní a dozorčí rada vykonává funkce bez nároku
na honorář.

369,03

21

8.3 Výkaz zisku a ztrát (srovnání posledních tří let)
2013

NÁKLADY

7 635 519,88

2014
100,00%

7 684 276,51

2015
100,00%

10 908 119,97

100,00%

Materiál

330 249,27

4,33%

420 666,45

5,47%

764 443,00

7,01%

Spotřeba energie

130 070,84

1,70%

92 863,08

1,21%

142 439,46

1,31%

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

69 215,76

0,91%

56 839,34

0,74%

134 832,39

1,24%

114 630,46

1,50%

65 313,00

0,85%

86 368,00

0,79%

13 488,00

0,18%

12 195,00

0,16%

41 232,00

0,38%

Ostatní služby

2 041 248,12

26,73%

1 549 787,18

20,17%

2 248 092,17

20,61%

Osobní náklady

4 848 830,09

63,50%

5 404 444,06

70,33%

7 416 261,00

67,99%

Daně a poplatky

10 560,00

0,14%

10 719,98

0,14%

14 188,00

0,13%

Ostatní náklady

76 227,34

1,00%

68 448,42

0,89%

60 263,95

0,55%

0,00

0,00%

3 000,00

0,04%

0,00

0,00%

Odpisy
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

1 000,00

0,01%

7 636 135,84

100,00%

7 684 974,51

100,00%

10 908 489,00

100,00%

412 009,73

5,40%

501 736,39

6,53%

727 595,00

6,67%

59 324,40

0,78%

8 978,14

0,12%

3 677,00

0,03%

152 000,00

1,99%

477 636,47

6,22%

983 550,00

9,02%

5 097 479,44

66,75%

5 048 000,00

65,69%

5 169 000,00

47,39%

380 000,00

4,98%

690 000,00

8,98%

600 000,00

5,50%

276 500,00

3,62%

269 800,00

3,51%

247 741,00

2,27%

Veřejné zdroje - státní, krajské a městské

5 753 979,44

75,35%

6 007 800,00

78,18%

6 016 741,00

55,16%

Provozní dotace nadační příspěvky

1 258 822,27

16,49%

688 823,51

8,96%

3 176 926,00

29,12%

7 012 801,71

91,84%

6 696 623,51

87,14%

9 193 667,00

84,28%

Provozní dotace

Hospodářský zisk za období
615,96

8.4 Výrok auditora
Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jany Chvatlinové,
č. oprávnění 1581, uvedeného v dokumentu „Zpráva
nezávislého auditora“ ze dne 29. 6. 2016, účetní závěrka
za období roku 2015 „podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv společnosti Raná péče EDA, o.p.s. k 31. 12. 2015
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními
předpisy“.
Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí
je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce
za rok 2015.
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Hospodářský zisk za období
698,00

Hospodářský zisk za období
369,03

(9) CO ŘÍKAJÍ SAMOTNÉ RODINY
NA NAŠE SLUŽBY?
„Při odchodu od oční lékařky jsem obdržela kontakt
na ranou péči. Nevěděla jsem nic o její činnosti. Hned
jsem se obrátila na EDU, i když jsem neměla tušení,
co se bude dít… Měla jsem pocit, že všechno je jako
ve snu, začal podivný život. Snažím se slovy vystihnout,
že se najednou zaběhnutý „obyčejný“ život mění, já nevím,
jak moc je naše miminko nemocné atp. Začala jsem
se uzavírat do sebe, manžel mi oporou nebyl. Dlouho
jsem se tím trápila, ale je nutné napsat, že od chvíle,
kdy jsem manžela přestala řešit, ulevilo se mi. Manžel
má obě děti rád, musel si tím projít „po svém“. Hlavně
musím zmínit, že jsem potřebovala ještě energii a čas
pro starší dceru, měla osm a půl roku.
Přístup pracovnic je velmi profesionální, lidský. Okamžitě
vám pomáhají a v tu chvíli ani nevíte, jak moc. Zajímá je
dítě, které má zdravotní problém, ale také jeho rodina.
Pořádají setkání rodin, na kterých se dozvíte nové
informace týkající se dětí, ale také načerpáte energii.
Ze začátku jsem neměla chuť jít mezi lidi, mluvit se mi
moc nechtělo, ale když EDA pořádal Mikulášské setkání, řekla jsem si, že je to pro Marianku a musíme jít.
Oslovilo mne rodinné přijetí, neustále se na nás někdo
příjemně usmíval, nelze to popsat. Důležité ovšem je,
že od chvíle, kdy jsme se s „naším malým miminkem“

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.

stali klienty rané péče EDA, začaly konkrétní rady,
jak rehabilitovat zrak. Poradkyně nám doma pomohly
vytvářet prostředí pomocí pomůcek, hraček, abychom
Máju co nejvíce zaujali. Hned ze začátku mi zodpověděly
všechny otázky, které mne v tu dobu v souvislosti s dcerou
trápily. Měly o nás zájem! Nebyla jsem na dceru sama.
Neměli jsme žádná očekávání, ale EDA nám pomáhal
a stále pomáhá. Velké poděkování za návštěvy u nás
doma! Když byla Mari miminko, v domácím prostředí
se vše lépe vysvětlilo, ukázalo. Je to méně stresující
pro dítě. A dnes, kdy má dcera dva roky, svou poradkyni
pozná a je zvědavá, jaké hračky si může prohlédnout
a půjčit.
Konzultace by se nám líbily i delší, je to určitá „terapie“
i pro rodiče. Hlavně na začátku, v momentech, kdy se
rodina musí se zdravotním problémem dítěte vyrovnat.
Svým poradkyním pak mohou rodiče „vylít srdce“,
poradkyně rodinu i dítě zná blíže…
Naše Mari měla štěstí hned na začátku, že byla ve výborné péči pediatra, neurologa, očního lékaře i EDY!

Děkujeme, Marianka s rodinou“

DOBROVOLNÍK
Naši organizaci můžete podpořit také jako
dobrovolník. Hledáme odborníky se zkušenostmi, výpomoc pro naše propagační akce
či ambasadory, kteří by šířili povědomí
o rané péči či krizové Lince EDA.

DMS
Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS EDA na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, EDA cz, z. ú.
obdrží 28,50 Kč.

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2015
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( 10 ) P Ř Í LO H Y

24

25

Výkaz zisku a ztráty
podle Pílohy . 2
vyhlášky . 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2015
Název a sídlo úetní jednotky

( v celých tisících K )

Raná pée
Trojická 2/387
Praha 28
128 00

IO
Úþetní jednotka doruþí:
1 x píslušnému finannímu
orgánu

24743054

innosti
Oznaení

A.

íslo
ádku

Název ukazatele

Spotebované nákupy celkem
1.

Spoteba materiálu

Hospodáská

Celkem

5

6

7

1

Náklady
I.

Hlavní

Souet I.1. až I.4.

2

907

907

(501)

3

765

765

142

142

2.

Spoteba energie

(502)

4

3.

Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek

(503)

5

4.

Prodané zboží

(504)

6

Služby celkem

Souet II.5. až II.8.

7

2 511

2 511

8

135

135

II.
5.

Opravy a udržování

(511)

6.

Cestovné

(512)

9

87

87

7.

Náklady na reprezentaci

(513)

10

41

41

8.

Ostatní služby

(518)

11

2 248

2 248

Souet III.9. až III.13.

12

7 416

7 416

Mzdové náklady

(521)

13

5 661

5 661

Zákonné sociální pojištní

(524)

14

1 754

1 754

Osobní náklady celkem

III.
9.
10.
11.

Ostatní sociální pojištní

(525)

15

12.

Zákonné sociální náklady

(527)

16

13.

Ostatní sociální náklady

(528)

17

1

1

Dan a poplatky celkem

Souet IV.14. až IV.16.

18

14

14

IV.
14.

Da silniní

(531)

19

15.

Da z nemovitostí

(532)

20

16.
V.

Ostatní dan a poplatky

(538)

21

14

14

Ostatní náklady celkem

Souet V.17. až V.24.

22

60

60

60

60

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

23

18.

Ostatní pokuty a penále

(542)

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20.

Úroky

(544)

26

21.

Kurzové ztráty

(545)

27

22.

Dary

(546)

28

23.

Manka a škody

(548)

29

24.

Jiné ostatní náklady

(549)

30
31

25.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
Souet VI.25. až VI.30.
opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)

32

26.

Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

34

28.

Prodaný materiál

(554)

35

29.

Tvorba rezerv

(556)

36

VI.

26

innosti
Oznaení

íslo
ádku

Název ukazatele

30.

Tvorba opravných položek

31.

Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami

(581)

39

32.

Poskytnuté lenské píspvky

(582)

40

Hodnota VIII.33.

41

(595)

42

Souet I. až VIII.

43

VII.

Poskytnuté píspvky celkem

VIII.
33.

Da z píjm celkem
Dodatené odvody dan z píjm
Náklady celkem

(559)
Souet VII.31. až VII.32.

Hlavní

Hospodáská

Celkem

5

6

7

37
38

10 908

10 908

27

innosti
Oznaení

B.

íslo
ádku

Název ukazatele

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Souet I.1. až I.3.

45

Tržby za vlastní výrobky

(601)

46

2.

Tržby z prodeje služeb

(602)

3.

Tržby za prodané zboží

(604)
Souet II.4. až II.7.

49

1.

II.

Zmna stavu vnitroorganizaních zásob celkem

5

6

7

727

47

591

591

48

136

136

4

4

4

4

983

983

983

983

Zmna stavu zásob nedokonené výroby

(611)

50

5.

Zmna stavu zásob polotovar

(612)

51

6.

Zmna stavu zásob výrobk

(613)

52

7.

Zmna stavu zvíat
Aktivace celkem

Celkem

727

4.

III.

Hospodáská

44

Výnosy
I.

Hlavní

(614)

53

Souet III.8. až III.11.

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

(621)

55

9.

Aktivace vnitroorganizaních služeb

(622)

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

(623)

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

(624)

58

Souet IV.12. až IV.18.

59

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

60

13.

Ostatní pokuty a penále

(642)

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15.

Úroky

(644)

63

16.

Kurzové zisky

(645)

64

17.

Zútování fond

(648)

65

18.

Jiné ostatní výnosy

(649)

66
67

19.

Souet V.19. až V.25.
Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a
opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
(652)

68

20.

Tržby z prodeje cenných papír a podíl

(653)

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

22.

Výnosy z krátkodobého finanního majetku

(655)

71

23.

Zútování rezerv

(656)

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finanního majetku

(657)

73

25.

Zútování opravných položek

(659)

74

26.

Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami

(681)

76

27.

Pijaté píspvky (dary)

(682)

77

28.

Pijaté lenské píspvky

(684)

78

Hodnota VII.29.

79

9 194

9 194

(691)

80

9 194

9 194

Souet I. až VII.

81

10 908

10 908

IV.

Ostatní výnosy celkem

V.

VI.

Pijaté píspvky celkem

Provozní dotace celkem

VII.
29.

Provozní dotace
Výnosy celkem

28

Souet VI.26. až VI.28.

75

innosti
Oznaení

C.

D.

Název ukazatele

Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
34.

íslo
ádku
Výnosy - Náklady

82

(591)

83

C. - 34.

84

Da z píjm
Výsledek hospodaĜení po zdanČní

Sestaveno dne:

Hospodáská

Celkem

5

6

7

Podpisový záznam statutárního orgánu
g
úetní jjednotky
nebo podpisový vzor fyzické
ké osoby, která je úetní
úe jednotkou

31.03.2016

Právní forma úetní jednotky

Hlavní

Pedmt podnikání

Pozn.:

sociální služba raná pée

29

Rozvaha podle Pílohy . 1
vyhlášky . 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
úetní jednotky

Rozvaha v plném rozsahu

Raná pée EDA o.p.s.
Trojická 2/387
Praha 28
128 00

k 31.12.2015
( v celých tisících K )
IO
Úþetní jednotka doruþí:

24743054

1 x píslušnému fin. orgánu

Oznaení

AKTIVA

a

b

A.

íslo Stav k prvnímu dni
ádku úetního období
c

Dlouhodobý majetek celkem
I.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

III.

950

106

105

106

105

1 244

1 244

592

592

652

652

-400

-399

-26

-26

-338

-337

-36

-36

9
2

2. Software

(013)

3

3. Ocenitelná práva

(014)

4

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

Souet II.1. až II.10.

20

1. Pozemky

(031)

10

2. Umlecká díla, pedmty a sbírky

(032)

11

3. Stavby

(021)

12

4. Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných movitých vcí

(022)

13

5. Pstitelské celky trvalých porost

(025)

14

6. Základní stádo a tažná zvíata

(026)

15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

9. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

(052)

19

Souet III.1. až III.7.

28

Dlouhodobý finanní majetek celkem
1. Podíly v ovládaných a ízených osobách

(061)

21

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

(062)

22

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

4. Zápjky organizaním složkám

(066)

24

5. Ostatní dlouhodobé zápjky

(067)

25

6. Ostatní dlouhodobý finanní majetek

(069)

26

(043)

27

Souet IV.1. až IV.11.

40

1. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje

(072)

29

2. Oprávky k softwaru

(073)

30

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

3. Oprávky k ocenitelným právm

(074)

31

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

6. Oprávky ke stavbám

(081)

34

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým vcem
a souborm hmotných movitých vcí
8. Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost

(082)
(085)

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm

30

950

(012)

7. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
IV.

1

Souet I.1. až I.7.

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

2

Souþet I.až IV.

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1

Stav k posled. dni
úetního období

35
36

(086)

37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

Oznaení

AKTIVA

a

b

B.

II.

c
41

5 217

6 128

51

33

152

1. Materiál na sklad

(112)

42

2. Materiál na cest

(119)

43

3. Nedokonená výroba

(121)

44

33

141

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

45

5. Výrobky

(123)

46

6. Zvíata

(124)

47

7. Zboží na sklad a v prodejnách

(132)

48

8. Zboží na cest

(139)

49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

Souet II.1. až II.19.

71

655

218

1. Odbratelé

(311)

52

15

26

2. Smnky k inkasu

(312)

53

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

160

108

150

36

330

48

Pohledávky celkem

5. Ostatní pohledávky

(315)

56

6. Pohledávky za zamstnanci

(335)

57

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní

(336)

58

8. Da z píjm

(341)

59

(342)

60

10. Da z pidané hodnoty

(343)

61

11. Ostatní dan a poplatky

(345)

62

12. Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem

(346)

63

13. Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. samospr. celk

(348)

64

14. Pohledávky za spoleníky sdruženými ve spolenosti

(358)

65

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

16. Pohledávky z vydaných dluhopis

(375)

67

17. Jiné pohledávky

(378)

68

18. Dohadné úty aktivní

(388)

69

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

Krátkodobý finanní majetek celkem
1. Pokladna

IV.

2

Souet I.1. až I.9.

Zásoby celkem

9. Ostatní pímé dan

III.

1

Stav k posled. dni
úetního období

Souþet B.I. až B.IV.

Krátkodobý majetek celkem
I.

íslo Stav k prvnímu dni
ádku úetního období

Souet III.1. až III.8.

80

4 520

5 746

(211)

72

26

65

4 494

5 681

2. Ceniny

(213)

73

3. Úty v bankách

(221)

74

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

6. Ostatní cenné papíry

(256)

77

7. Poizovaný krátkodobý finanní majetek

(259)

78

8. Peníze na cest

(261)

79

Jiná aktiva celkem

11

Souet IV.1. až IV.3.

84

9

12

1. Náklady píštích období

(381)

81

9

12

2. Píjmy píštích období

(385)

82

3. Kurzové rozdíly aktivní

(386)

83

Souþet A. až B.

85

6 167

7 078

Aktiva celkem
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Oznaení

PASIVA

a

b

A.

II.

c
86

4 636

5 897

90

4 747

5 897

1. Vlastní jmní

(901)

87

2 191

2 082

2. Fondy

(911)

88

2 556

3 815

3. Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk

(921)

89

Souet II.1 až II.3.

94

-111

(963)

91

x

Výsledek hospodaení celkem

2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení

(931)

92

1

3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

-112

Souþet B.I. až B.IV.

95

1 531

1 181

Hodnota I.1.

97

Cizí zdroje celkem
I.

Rezervy celkem
1. Rezervy

II.

III.

32

4

Souet I.1. až I.3.

Jmní celkem

1. Úet výsledku hospodaení

B.

3

Stav k posled. dni
úetního období

Souþet A.I. až A.II.

Vlastní zdroje celkem
I.

íslo Stav k prvnímu dni
ádku úetního období

Dlouhodobé závazky celkem

(941)

96

Souet II.1. až II.7.

105

1. Dlouhodobé bankovní úvry

(951)

98

2. Vydané dluhopisy

(953)

99

3. Závazky z pronájmu

(954)

100

4. Pijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

5. Dlouhodobé smnky k úhrad

(958)

102

6. Dohadné úty pasivní

(389)

103

7. Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

Krátkodobé závazky celkem

x

Souet III.1. až. III.23.

129

697

195

1. Dodavatelé

(321)

106

7

31

2. Smnky k úhrad

(322)

107

3. Pijaté zálohy

(324)

108

4. Ostatní závazky

(325)

109

5. Zamstnanci

(331)

110

314

27

6. Ostatní závazky vi zamstnancm

(333)

111

7. Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní

(336)

112

8. Da z píjm

(341)

113

9. Ostatní pímé dan

(342)

114

10. Da z pidané hodnoty

(343)

115

11. Ostatní dan a poplatky

(345)

116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpotu

(346)

117

13. Závazky ve vztahu k rozpotu orgán územ. samospr. celk

(348)

118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl

(367)

119

15. Závazky ke spoleníkm sdruženým ve spolenosti

(368)

120

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

17. Jiné závazky

(379)

122

18. Krátkodobé bankovní úvry

(231)

123

19. Eskontní úvry

(232)

124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

21. Vlastní dluhopisy

(255)

126

22. Dohadné úty pasivní

(389)

127

23. Ostatní krátkodobé finanní výpomoci

(249)

128

151
23

5

2

200

132

Oznaení

PASIVA

a

b

IV.

Jiná pasiva celkem

íslo Stav k prvnímu dni
ádku úetního období
c
Souet IV. až IV.3.

133

1. Výdaje píštích období

(383)

130

2. Výnosy píštích období

(384)

131

3. Kurzové rozdíly pasivní

(387)

132

Souþet A. až B.

134

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

3

4
834

986

834

986

6 167

7 078

Podpisový záznam statutárního orgánu
g
úetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické
yzické osoby, která je
e úetní jednotkou

31.03.2016

Právní forma úetní jednotky

Stav k posled. dni
úetního období

Pedmt podnikání

Pozn.:

sociální služba raná pée

do 31.12.2015 o.p.s.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2015
Raná péče EDA o.p.s.
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje
Účetní období

31.12.2015
1.1.2015 – 31.12.2015

a) Základní údaje
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Hlavní předmět činnosti (poslání)
Hospodářská činnost
Ostatní činnosti
Statutární orgány
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

Raná péče EDA o.p.s. do 31.12.2015
Trojická 2/387, Praha 2
24743054
Obecně prospěšná společnost
Zajišťování rané péče podle zákona č.108/2006 SB
Správní rada
-

b) Zakladatelé, zřizovatelé
Mgr. Petra Mžourková r.č. 755206/3508, Mgr. Martina Herynková r.č. 675531/1728
Vklady do vlastního jmění nejsou.
c) Obecné účetní informace
Účetní období: 1.1.2015 – 31.12.2015
Používané účetní metody: účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví v platném
znění a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí výpočetní techniky.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: archiv společnosti Raná péče Eda o.p.s. v sídle
společnosti.
Aplikace obecných účetních zásad: dle zákona o účetnictví v platném znění.
Způsoby oceňování: dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách, zásoby v pořizovacích cenách
(cena pořízení a doprava), finanční investice v pořizovacích cenách.
Způsoby odpisování: účetní jednotka provádí u dlouhodobého hmotného majetku odpisy dle
odpisového plánu podle stanovené doby použitelnosti - pouze účetní odpisy
Způsob stanovení oprávek k majetku: součet dosavadních odpisů.
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: reálná hodnota nebyla použita.
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Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny.
Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny.
Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a
výsledek hospodaření: žádné odchylky nenastaly.
d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky: žádné změny nenastaly.
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: aktiva a závazky jsou oceňovány v souladu s § 25
zákona o účetnictví.
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající
jejím jménem a na její účet drží podíl
Nejsou.
h) akcie a podíly
Nejsou.
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva
Nejsou.
j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období
Nejsou.
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)
Nejsou.
l) Výsledek hospodaření
výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

Kč
369,03
170 859,-

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců
položka
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

zaměstnanci celkem
14
5 660 599,04
1 754 561,96
0,00
0,00
1 100

povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám
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Osobní náklady celkem

7 416 261

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou
12 000,- - měsíc prosinec 2015
o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem,
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. **
Nebyly.
p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou
Nebyly.
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období pozn:
(pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést
podrobnosti)
Nebyl ovlivněn.
r)Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Použité daňové úlevy: § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.):
rok
výše daňové úlevy
výše využití daňové úlevy
způsob využití daňové úlevy

2013
179 840
179 840
Náklady sociální
služby - 2015

2014
150 697
150 697
Náklady sociální
služba 2015

výše nevyužité daňové úlevy

2015
170 859
170 859

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný)
Účetní jednotka neměla v minulém ani běžném zdaňovacím období daňovou povinnost.
t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a
ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo
kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány:
Dlouhodobé bankovní úvěry
bankovní úvěr
-

celková výše bankovního úvěru
-

úroková sazba
-

informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby
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zajištění úvěru
-

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu )zemních samosprávných celků nebo ze státních fondů
poskytovatel
Magistrát hl. m. Praha
MPSV
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Městské části a města

účel dotace
Sociální služba
Sociální služba
Sociální služba
Sociální služba
Sociální služba

výše dotace
204 000,-5 169 000,219 000,200 000,-221 200,-

zdroj dotace
Rozpočet města
Státní rozpočet
Krajský rozpočet
Krajský rozpočet
Městské rozpočty

u) Přijaté a poskytnuté dotace nadačních fondů
Přijaté provozní dotace Nadačních fondů – významné částky
dárce
Nadační fond ČR ze Sbírky Světluška
Nadace NROS – Pomozte dětem
Nadace NROS – Včasná pomoc
Nadace Sirius
Nadace NROS – Fond pro NN

částka
510 000,-237 920,-300 468,-1 171 613,677 184,--

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období
položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:
Mgr.Petra
Mžourková

Podpis osoby odpovědné za
sestavení:
Karásková Jana

částka
396,03

Okamžik
sestavení:
29.3.2016

Telefon: 724308416

informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby
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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

