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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
začátek roku 2015 byl pro nás přípravným obdobím, abychom od 1. září
mohli zahájit činnost našeho SPC. Bylo potřeba zajistit všechny potřebné dokumenty, aby SPC bylo zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Bylo potřeba zajistit finanční zdroje na provoz a mzdy zaměstnanců.
V tomto směru nám velice vyšly vstříc Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška a Nadace Leontinka. Bez jejich podpory bychom nemohli činnost zahájit, jelikož státní dotace od MŠMT je velice nízká.
V začátcích nám také výrazně pomohl náš zakladatel – EDA cz, z. ú.
Ať už pronájmem automobilu, který je nezbytný pro terénní výjezdy,
nebo možností zapůjčení speciálních pomůcek, kterých má naše organizace prozatím poskrovnu, i přesto, že nám na pořízení pomůcek poskytla finanční prostředky GE Money Bank, a. s.
Školní rok začal velmi rychlým přijímáním klientů, kterých jsme během
podzimu zaregistrovali téměř 200 a naplnili jsme tak naši optimální kapacitu. Standardně probíhala speciálně pedagogická vyšetření, výjezdy
našich pracovníků do škol a dalších zařízení, vystavování doporučení,
ambulantní konzultace a další poradenství. Věnovali jsme se také studiu
nové školské legislativy, která vstoupí v platnost 1. září 2016.
Pokud celý první kalendářní rok činnosti naší organizace shrnu, mohu
konstatovat, že i přes finanční těžkosti a nutnou byrokracii byl rokem
úspěšným a troufám si tvrdit, že byl dobrým startem pro roky následující.
Mnohokrát děkuji Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, Nadaci Leontinka a GE Money Bank, a. s. za finanční podporu, které si velmi vážíme
a byla pro nás obrovskou vzpruhou do začátku naší činnosti. Bez jejich
podpory by nemohla být poskytnuta pomoc téměř 200 dětem, žákům
a studentům s postižením zraku v rámci jejich vzdělávání.
Také děkuji za obrovský entuziasmus našich zaměstnanců a za jejich
profesionální přístup při zajištění všech zákonných požadavků v rámci
poskytování služeb SPC.
Držte nám palce do dalších let!
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Mgr. Petra Mžourková,
ředitelka a statutární zástupce
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2.

Základní údaje o organizaci
Organizace byla založena 30. prosince 2014
a je registrována u Městského soudu v Praze – oddíl U, vložka 122
Zakladatel:
Raná péče EDA, o. p. s. (od 1. 1. 2016 EDA cz, z. ú.)
Správní rada:
PaedDr. Jana Vachulová
Mgr. Lucie Magerová
Ing. Sylvie Dneboská
Ředitel/statutární zástupce:
Mgr. Petra Mžourková
V průběhu roku 2015 nedošlo ke změně v zakládací listině a také
nedošlo ke změně ve složení správní rady a dozorčí rady.
Zaměstnanci
Mgr. Martina Králová, speciální pedagog – tyfloped
PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagog – tyfloped
Mgr. Petra Mžourková – ředitelka
Další spolupracovníci (externisté + DPP):
Ing. Michaela Heidlerová – administrátor
Ekonom, zpracování účetnictví:
Jana Karásková
Zařazení do sítě škol a školských zařízení:
1. 9. 2015
Kapacita:
300 klientů
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Poslání
Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání
i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.
• Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských
zařízeních i v místě jejich bydliště.
• Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům.
Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.
• Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími
se na výchově a vzdělávání studenta
. s postižením zraku.
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Komu jsou služby SPC určeny
Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.
Diagnostické, terapeutické,
a vzdělávací činnosti:

metodické,

konzultační

• Speciálněpedagogická diagnostika
•
Komplexní odborné poradenské služby pro děti, žáky a studenty
se zrakovým a kombinovaným postižením, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
• Terénní návštěvy
• Ambulantní služby
• Výuka čtení a psaní Braillova písma, zvětšeného černotisku, nácvik
podpisu, jak používat kompenzační a další speciální pomůcky
• Grafomotorická cvičení
• Spolupráce při výběru vhodné školy
• Metodické vedení pedagogů a asistentů pedagogů, konzultace pro pedagogické pracovníky
• Smyslová výchova žáků se zrakovým postižením, rozvoj zrakových
funkcí, zrakový trénink, zraková hygiena
• Rozvoj matematických představ, rozvoj estetického vnímání u žáka
se zrakovým postižením, u nevidomých žáků s využitím tyflografiky
• Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobslužných dovedností
• Odborné podklady pro integraci dětí, žáků a studentů se zrakovým
a kombinovaným postižením
• Půjčování odborné literatury
• Poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek, optických pomůcek, hraček, učebnic
• Sociálně právní poradenství, podpora při podávání žádostí o kompenzační pomůcky
• Setkávání s dalšími odborníky, pořádání odborných seminářů, dny
otevřených dveří, workshopy a zážitkové semináře
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Průběh spolupráce s SPC
V SPC EDA pracují speciální pedagožky – tyflopedky. S žadatelem o službu se obvykle spojí telefonicky a domluví se na termínu setkání. První
kontakt probíhá nejčastěji ambulantně. Během první společné návštěvy se zjišťují potřeby a přání klientů a domlouvá se průběh spolupráce.
Dle situace se poté speciální pedagog kontaktuje se školním zařízením,
kam dítě nastoupí, popř. které již navštěvuje.
Terénní forma spolupráce probíhá formou návštěv speciálního pedagoga ve školkách a školách, kde se účastní vyučování a spolupracuje
s vyučujícími. Je-li potřeba, může kontakt proběhnout i v rodině.
Druhou formou spolupráce je ambulantní služba, kdy rodiče s dítětem
docházejí v pravidelných intervalech do SPC a dítě spolupracuje se speciálním pedagogem.
Jednou z forem služby je také terénní zraková stimulace, která probíhá
ve speciálních školách, kde jsou vzdělávány děti s kombinovaným postižením.
Cílem činnosti organizace v roce 2015 bylo zahájit činnost SPC
od 1. září 2015 v souladu se zákonnými normami, poskytovat ve vysoké
kvalitě diagnostické, terapeutické, metodické, konzultační a vzdělávací
činnosti klientům. Dalším cílem bylo získat dostatečné finanční zdroje
na zajištění nejnutnějších provozních a osobních nákladů a propagovat
organizaci mezi potenciálními klienty a zařízeními.
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Evidence klientů
Počet klientů podle měsíce přijetí
Měsíc

Počet klientů

Přijato

září 2015

147

147

říjen 2015

164

17

listopad 2015

179

15

prosinec 2015

183

4

Počet klientů dle kraje poskytování služby
Kraj

září 2015

říjen 2015

listopad 2015

prosinec 2015

Celkem

Hl. m. Praha

41

3

3

1

48

Středočeský

50

3

5

1

59

Ústecký

49

8

5

0

62

Pardubický

1

1

0

0

2

Královéhradecký

1

1

0

0

2

Jihočeský

4

1

2

2

9

Karlovarský

1

0

0

0

1

.
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Klíčové projekty

7.

„Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA“
Období projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Cílem projektu je podpora žáků a studentů s postižením zraku nebo
kombinovaným postižením, zajištění vysoké kvality komplexní poradenské poskytované služby tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší
a rovnocenný přístup ke vzdělání a tím umožněn běžný život mezi vrstevníky.
Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška.
„Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA“
Období projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Cílem projektu je podpora zahájení činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace dětí s postižením zraku.
Projekt je realizován s podporou Nadace Leontinka.
„SPC EDA pro všechny děti s postižením zraku“
Období projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Cílem projektu je podpora dětí se zrakovým postižením prostřednictvím speciálních a kompenzačních pomůcek, které budou pořízeny díky
získaným finančním prostředkům.
Projekt je realizován s podporou GE Money Bank, a.s.

Podpora v roce 2015
Institucionální dárci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

74 088,- Kč

Nadace a nadační fondy
Nadace Leontinka
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

50 000,- Kč
230 000,- Kč

Firemní dárci
GE Money Bank, a.s.
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43 514,- Kč
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Finanční a ekonomické údaje
Výkaz zisku a ztrát
Náklady

v celých tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

39000,00

Osobní náklady celkem

241000,00

Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem

4000,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

284000,00

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

85000,00

Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

125000,00

Provozní dotace celkem

74000,00

Výnosy celkem

284000,00

Hospodářský zisk za období 0,- Kč

.
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Rozvaha (přehled majetku a závazků)

AKTIVA

v celých tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem

277000,00

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

277000,00

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

277000,00

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

1000,00

Jmění celkem

1000,00

Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem

276000,00

Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

63000,00

Jiná pasiva celkem

213000,00

Pasiva celkem

277000,00

Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú., nemá aktivity
v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.
Organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú,. nemá organizační složku podniku v zahraničí.
Náklady organizace Speciálně pedagogické centrum EDA, z .ú., byly vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro které byla organizace založena.
Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí: 0,- Kč
Správní rada vykonává funkce bez nároku na honorář.
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Kontakty
Sídlo:
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Táborská 458
256 01 Benešov
IČ: 03621405
Kontaktní pracoviště:
(zapsané v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 7. 2016)
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
Tel: 724 400 827
E-mail: spc@eda.cz
Web: www.eda.cz
Bankovní spojení:
2100725104/2010
Účet je vedený u Fio banky

Jak nás můžete podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM

VĚCNÝM DAREM
Nejvíce bychom přivítali:
• speciální a kompenzační pomůcky
• diagnostické testy
• odbornou literaturu
• kancelářské potřeby
• notebook pro terénní práci
• osobní automobil pro terénní práci

.
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