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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu našeho Speciálně pedagogického centra
EDA za rok 2017. Tento rok, stejně jako roky předešlé, se nesl v duchu určité
nejistoty, zda se nám podaří získat dostatek finančních prostředků. Věděli
jsme, že potřebujeme přijmout novou kolegyni, abychom zvládli uspokojit
narůstající zájem o naše služby. Přestože podpora státu je stále velmi nedostačující, podařilo se nám díky našim dlouhodobým i novým donátorům
organizaci stabilizovat. V září 2017 jsme přijali novou speciální pedagožku,
a mohli jsme tak navýšit kapacitu. Velké díky za finanční podporu tak patří
Nadaci Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadaci Leontinka a Nadaci
Agrofert. Bez ní bychom těžko poskytovali tolik potřebné terénní konzultace ve školkách a školách nebo konzultace ambulantní pro téměř 270 klientů. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s naší zakládající organizací
EDA cz, s níž pořádáme pobytové týdenní kurzy pro celé rodiny a která
nám také pronajímá část prostor pro naše detašované pracoviště, propůjčuje služební automobil a kompenzační pomůcky pro naše klienty. Těší nás
přímá práce se společnými klienty – pokud alespoň po nějakou dobu čerpají souběžně služby rané péče i SPC, ukazuje se to jako velmi výhodné.
Touto cestou bych chtěla poděkovat svým třem milým kolegyním – Martině Králové, Evě Matouškové a Petře Slavíčkové. Jsou to profesionálky na
pravém místě, s velkou mírou entuziasmu a odhodlání zvládnout všechny
nástrahy školského zákona a nových nařízení. Velmi si vážím toho, že mohu
být součástí takto skvělého týmu.
V loňském roce se také pomalu začalo dařit firemnímu a individuálnímu
fundraisingu. I když jsme nezískali vysoké částky, každá zaslaná stokoruna
nám dává sílu pokračovat v práci, která má smysl pro desítky rodin, a také
nám dává možnost zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Děkuji všem,
kteří nás v roce 2017 podpořili – ať už finančně, věcným darem nebo jiným
druhem pomoci.
Vynasnažíme se i v příštích letech udržet naši činnost a poskytovat takové
služby, abychom mohli kvalitně, pravidelně a dlouhodobě pomáhat dětem
se zrakovým a kombinovaným postižením chodit do školy v místě bydliště
stejně jako jejich vrstevníci nebo tam, kde se jim líbí. Držte nám v našem
snažení palce!
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Mgr. Petra Mžourková,
ředitelka
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Základní údaje o organizaci
Organizace byla založena 30. prosince 2014
a je registrována u Městského soudu v Praze – oddíl U, vložka 122
Zakladatel:
EDA cz, z. ú.
Správní rada:
PaedDr. Jana Vachulová
Mgr. Lucie Magerová
Ing. Sylvie Dneboská
Ředitel/statutární zástupce:
Mgr. Petra Mžourková
V průběhu roku 2017 nedošlo ke změně v zakládací listině a také
nedošlo ke změně ve složení správní rady a dozorčí rady.
Zaměstnanci
Mgr. Martina Králová, v edoucí SPC, sociální pracovník,
speciální pedagog – tyfloped
PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagog – tyfloped
Mgr. Petra Slavíčková, 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:
500 klientů

Poslání Speciálně pedagogického centra EDA (dále SPC EDA)
Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče za 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 EDA určeny
Nabídka služeb je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým
a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 2,5 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, například při podávání žádostí o kompenzační pomůcky

2017

• Setkávání s dalšími odborníky, pořádání odborných seminářů, dny
otevřených dveří, workshopy a zážitkové semináře
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Průběh spolupráce s SPC EDA
Zájemce o službu SPC zatelefonuje či zašle e-mail na kontakty uvedené na webových stránkách. S potenciálním klientem se obvykle spojí
sociální pracovnice, která s ním probere možnosti spolupráce a navrhne termín prvního setkání. Registrační konzultace probíhá zpravidla
na pracovišti SPC. Na základě zakázky začne klient buď docházet na
ambulantní programy do našeho centra, nebo se speciální pedagožky
zkontaktují se vzdělávacím zařízením, kam dítě dochází, a navážou další
spolupráci v terénu.
Služby jsou poskytovány terénně (konzultace v MŠ, ZŠ, SŠ, ve speciálních školách, stacionářích nebo v rodinách) a ambulantně (pravidelná
spolupráce se speciálním pedagogem na našem pracovišti).
Cílem organizace v roce 2017 bylo pokračovat v činnosti SPC v souladu
se zákonnými normami a zvyšovat kvalitu diagnostické, terapeutické,
metodické, konzultační a vzdělávací činnosti pro klienty. Pro poskytování co nejkvalitnějších služeb bylo nutné rozšířit odborný tým – od
září 2017 byla přijata nová speciální pedagožka. V průběhu roku se
SPC EDA věnovalo zajištění finančních zdrojů na nejnutnější provozní
a osobní náklady a propagaci organizace mezi dárci, potenciálními klienty a zařízeními.
Pro zkvalitnění péče o děti a žáky s kombinovaným postižením byla prohloubena spolupráce s firmami, které se věnují distribuci zdravotních
a rehabilitačních pomůcek v dětském programu. Díky této spolupráci
se mohlo naše pracoviště vybavit několika novými pomůckami, které
nám byly dlouhodobě zapůjčeny či věnovány. Stali jsme se kontaktním
poradenským pracovištěm firmy Ottobock ČR s.r.o., poté firmy Medicco a pro výběr, zaměření, vyzkoušení a zapůjčení pomůcek také firmy
Firefly by Leckey.
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Na přelomu května a června se podílelo SPC EDA na uspořádání pobytového kurzu v Lučkovicích, který byl určen pro klienty služby rané
péče organizace EDA cz, z. ú. a pro klienty našeho SPC a jejich rodiče.
Celkem se kurzu účastnilo 20 rodin, z nichž 7 rodin bylo klienty SPC
EDA. Kurz byl zaměřen jak na rozvoj dovedností u dětí, tak na podporu rodičů. Našim klientům jsme nabídli především činnosti zaměřené
na posílení rozvoje kompenzačních a reedukačních smyslů. V nabídce
programu byly ucelené speciální aktivity, které byly vhodné pro děti
s postižením, a to jak v rámci individuálních konzultací, tak i při skupinových aktivitách. Pobytový kurz je vhodným doplněním standardních
služeb SPC a umožňuje zaměřit se na individuální potřeby dětí i rodičů.
Pobytový kurz mohl být realizován díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
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Evidence klientů
Počet klientů dle krajů:

Celkem 264

Praha

93

Středočeský

78

Ústecký

67

Jihočeský

18

Pardubický

5

Královéhradecký

2

Karlovarský

1

Počet klientů dle věku ve školách:

Celkem 264

MŠ

105

ZŠ

148

SŠ
VŠ

.

Počet klientů dle typu zařízení:

8
3

Celkem 264

MŠ

63

ZŠ

69

SŠ

8

VŠ

3

MŠ – speciální

37

ZŠ – speciální

77

Individuální vzdělávání (stacionář, dětské centrum apod.)

6

Rodina

1

2017
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Kazuistika
Týmová spolupráce pro klienta
Adam je šestiletý chlapec se zrakovou vadou, pohybovým a řečovým
postižením. Navštěvuje běžnou mateřskou školu, kde je integrován ve
třídě se zdravými dětmi.
Rodiče navázali před vstupem do mateřské školy spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v místě bydliště, v severočeském městě.
Vzhledem k vadě zraku bylo rodičům doporučeno zrakovou terapeutkou kontaktovat také SPC EDA pro děti s vadou zraku. Ve čtyřech letech
Adama začala spolupráce obou SPC a mateřské školy.
Nyní, před zápisem do ZŠ, proběhlo speciálně pedagogické vyšetření
a funkční vyšetření zraku ve spolupráci speciálních pedagožek obou
SPC. Rodina byla v kontaktu i se sociální pracovnicí SPC EDA, které maminka svěřila své obavy z dopravy do školy a ze školy vzhledem k tomu,
že Adam neujde delší vzdálenosti, chodí ve velmi pomalém tempu
a z kočárku již vyrostl.
Sociální pracovnice ve spolupráci s maminkou oslovila dětskou neuroložku, která má dítě v péči, a tuto situaci s ní konzultovala s dotazem, zda by chlapci mohl být předepsán dětský invalidní vozík. Poté
sociální pracovnice oslovila firmu distribuující dětské vozíky a zajistila
konzultaci se zaměřením vozíku. Vyhovující vozík není plně hrazen ze
zdravotního pojištění, proto proběhla další spolupráce rodičů a sociální
pracovnice za účelem sestavení žádosti pro nadace o finanční příspěvek
na pomůcku.
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Péči o klienta se velmi často věnuje více členů týmu SPC, nikoli pouze
speciální pedagog. Naším cílem je i nadále poskytovat klientům služby
podle jejich aktuálních potřeb.
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Vzdělávání pracovníků v roce 2017
13. – 14. 1.	Konference speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden, pořádá Národní ústav
vzdělávání
8. 2.		Vzdělávací kurz Archivace dokumentů ve školství
8. 4.		Učitelský summit v Nebušicích (práce s iPady)
30. 4., 22. 11.	Zaškolení v práci s testy Dr. Ley Hyvärinen – Romana
Chalupová (převzetí kompletní sady testů pro Speciálně pedagogické centrum EDA – získala pouze tři zařízení
v ČR)
12. – 14. 5.	Výjezdní zasedání Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
25. 8.	Interní školení – Využití diagnostických testů Klokanův kufr
– lektorka Eva Matoušková
31. 8.	Školení – využití testu prof. Ley Hyvärinen při vyšetření zraku
– lektorka Markéta Skalická
21. 9.	Celostátní konference Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center
5. 10.	Konference Asociace pracovníků v rané péči
19. 10.	Seminář: Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při
vzdělávání žáků s autismem – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
6. 11.	Školení – školská legislativa pro školský poradenský systém
– Národní ústav vzdělávání
23. 11.	Školení VOKS a AAK – Národní ústav vzdělávání
30. 11.	Školení – stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění – Národní ústav vzdělávání

Traktorové setkání
Poslední květnovou sobotu ožila zahrada rodiny Nešporových velkým
traktorovým setkáním, které se uskutečnilo již po šesté v Rohozci
u Kutné Hory. Setkání pořádají manželé Nešporovi, rodiče Martínka
a Dominička – klientů Speciálně pedagogického centra, kteří od narození vnímají svět bez zraku.
Nešporovi se svými přáteli vytvořili neopakovatelnou atmosféru.
K prohlédnutí a svezení byly k dispozici různé stroje. Děti ocenily skákací hrady, klouzačky i doprovodný program, při kterém sbíraly razítka
a podpisy při rozmanitých hrách, úkolech, s klapkami na očích i bez.
Velkým překvapením pro všechny zúčastněné byl příjezd posádky rychlé zdravotnické služby, která byla jednou z atrakcí.
Ideou celé akce bylo zpřístupnění dopravních strojů, speciálních vozidel
a techniky těm, kteří nemají vzhledem ke svému různému handicapu
nebo oslabenému zdraví možnost si je prohlédnout běžně na ulici nebo
ve svém okolí. Akce se účastnilo mnoho klientů SPC EDA, speciální pedagožky pomáhaly především se zajištěním programu pro děti.

2017
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Benefiční koncert „S brejlema nebo bez brejlí“ v klubu Jazz Dock
Dne 21. listopadu 2017 proběhl ve smíchovském klubu Jazz Dock třetí
ročník charitativního koncertu pro SPC EDA nazvaný S brejlema nebo
bez brejlí. V programu vystoupila oblíbená pardubická skupina Vypsaná
fiXa, která vedle energií nabitého vystoupení poskytla i brýle do tradiční dražby. Jako každý rok návštěvníkům zahráli funkoví United Heads.
Večerem návštěvníky provázeli tři moderátoři: naši patroni Jana Plodková, Adam Mišík a EDŮV dvorní grafik Milan Mžourek. Vedle hudby
a tance tentokrát dostala větší prostor dražba – její účastníci si mohli
odnést nejen brýle od Vypsané fiXy a Adama Mišíka, ale také luxusní
parfémy, které do aukce věnovala Jana Plodková. Došlo i na tradiční
vyhlášení nejoriginálnějších brýlí večera.

2017

Koncert proběhl pod záštitou starostky MČ Prahy 2 Jany Černochové.
Výtěžek z akce ve výši 20 325 Kč byl určen pro rozvoj Speciálně pedagogického centra EDA.
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Klíčové projekty
„Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA“
Cílem projektu byla podpora 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 Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška.
„Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA“
Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace
dětí s postižením zraku.
„Diagnostika v SPC EDA“
Cílem projektu bylo pořízení speciálního diagnostického nástroje, který
umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka – klienta SPC EDA a který pomůže stanovit potřebná
podpůrná opatření pro jejich rozvoj. Díky projektu jsme pořídili komplexní standardizovanou diagnostickou pomůcku – „Klokanův kufr“
a Klokanovy kapsy, vhodné pro diagnostiku a práci s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Projekty jsou realizovány s podporou Nadace Leontinka.
„Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA“
Cílem projektu byla podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením
zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora
integrace dětí s postižením zraku prostřednictvím nákupu kompenzačních pomůcek a uhrazení části mzdových nákladů speciálních pedagogů – tyflopedů.
Projekt byl realizován prostřednictvím Nadace Agrofert.
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Podpora v roce 2017
Institucionální dárci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

653 440 Kč

Města a obce
Prachovice

5 000 Kč

Nadace a nadační fondy
Nadace Agrofert

150 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

250 000 Kč

Nadační fond J&T

54 601 Kč

Nadace Leontinka


30 000 Kč
50 000 Kč

Firemní dárci
Film Friends s. r. o.

5 000 Kč

Individuální dárci

2017

Barbora Austerlitz
Darina Hrdinová 
Štěpán Kasal 
Markéta Rybárová

(13)

4 500 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
2 500 Kč

12.

Finanční a ekonomické údaje
Výkaz zisku a ztrát
NÁKLADY

1 234 906,00

100%

162 915,00

13,193%

0,00

0,000%

Cestovné

18 959,00

1,535%

Ostatní služby

76 857,00

6,224%

Osobní náklady

972 431,00

78,745%

Ostatní náklady

3 744,00

0,303%

1 325 801,00

100%

92 960,00

7,012%

Přijaté příspěvky

579 401,00

43,702%

Státní dotace

653 440,00

49,286%

Provozní dotace

653 440,00

49,286%

Materiál
Spotřeba energie

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží

Hospodářský zisk za období 90 895,00 Kč

.
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Rozvaha (přehled majetku a závazků)

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

0,00

Peníze
Účty v bankách
Pohledávky včetně záloh
Přechodné účty aktiv a pasiv

53 309,00
248 616,75
0,00
284,00

PASIVA
Závazky

11 392,00

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

85 824,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

12 735,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

73 890,00

Vlastní jmění

1 000,00

Fondy

34 500,00

Dary

34 500,00

Výsledek hospodaření 90 895,00 Kč

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.

2017

Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí: 0,- Kč
Správní rada vykonává funkce bez nároku na honorář.

(15)

14.

Kontakty
Sídlo:
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Táborská 458
256 01 Benešov
IČ: 03621405
Kontaktní pracoviště:
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel: 724 400 827
E-mail: spc@eda.cz
Web: www.eda.cz
Bankovní spojení:
2100725104/2010
Účet je vedený u Fio banky
SPC EDA je členem Asociace pracovníků speciálně pedagogických
center.

Jak můžete naši organizaci podpořit?

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM DAREM nebo TRVALÝM PŘÍKAZEM
Váš dar je možné zaslat SPC EDA na účet: 2100725104/2010.
Velkým přínosem pro práci s klienty jsou také VĚCNÉ DARY
Nejvíce bychom přivítali:
• speciální a kompenzační pomůcky
• diagnostické testy
• odbornou literaturu
• kancelářské potřeby
• notebook pro terénní práci
• osobní automobil pro cesty ke klientům
a do škol
.
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