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Úvodní slovoMilí přátelé,

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2012. Tento rok byl pro nás

i přes počáteční finanční nejistotu rokem plným radosti z práce v rodinách,

rokem stability organizace poskytující sociální službu „v novém kabátu“

a rokem rozvoje fundraisingu, prezentace a propagace.

Usilovně jsme také pracovali na zkvalitňování služby, a to i v rámci širší

spolupráce se Středisky pro ranou péči v Liberci a Plzni. Tato spolupráce

probíhala po celý rok v oblastech vzdělávání, kazuistických seminářů

a odborných stáží. Společně se také podílíme na vydávání časopisu Raná

péče, který je určen našim klientům i široké veřejnosti.

V roce 2012 došlo opět ke snížení dotací ze státních zdrojů, což v našem

případě znamenalo na několik měsíců omezit poskytování služby pro rodiny

ve Středočeském kraji. Vše ale zachránila naše účast v Adventních koncertech

České televize, kde jsme díky dárcům z celé republiky získali chybějící finanční

prostředky. Služba tak nakonec mohla být poskytována všem klientským

rodinám bez omezení.

Rok 2012 byl pro nás také rokem rozvojovým, a to především v oblasti

fundraisingu a public relations. Naším cílem bylo co nejvíce zviditelnit naši

organizaci, a získat tak důvěru dárců. Tento záměr se nám vcelku daří

a chceme v něm pokračovat i v roce 2013. Zúčastnili jsme se nejrůznějších

prezentačních akcí, vydali jsme kalendář osobností pro rok 2013,

napsali jsme více než 50 projektů. Započali jsme spolupráci s novými

nadačními fondy a firmami. Věnujeme se také rozvoji dobrovolnictví.

Velký dík za vysoké pracovní nasazení a nové nápady patří všem

zaměstnancům. Díky jejich píli, optimismu a entuziasmu mohl být rok 2012

rokem úspěšným. Velice si vážím toho, že máme tak kvalitní tým pracovníků.

Děkuji také všem donátorům, kteří nás podpořili finančním darem, a ještě více

těm, kteří nám finanční prostředky poskytli na mzdy pro zaměstnance

a na provozní náklady. Na tyto položky se totiž prostředky shánějí nejobtížněji,

jsou ale nejvíce potřeba. Proč, to asi není třeba vysvětlovat. Velice si ale vážíme

jakéhokoliv, i drobného, daru, který naši činnost podpoří, abychom dále mohli

pomáhat rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci.

Poděkování také patří všem dobrovolníkům, externím spolupracovníkům

a příznivcům z řad klientů i rodinných příslušníků našich zaměstnanců.

Jejich podpora je pro nás nepostradatelná.

Osobně se těším na další práci pro Ranou péči EDA a doufám v zachování

vaší přízně.

Petra Mžourková (Cihlová)
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Základní údaje
o společnosti Skalická Markéta

Špačková Helena
Štvrtňová Jana
Vachulová Jana
Vachulová Marie
Vaňkátová Martina

Poslušná Eva

Bártová Lenka
Dumalas Andreas
Karásková Jana
Klinská Kateřina
Vachule Marek
Vachulová Markéta

KOČKA, s.r.o. (do 30. 10. 2012),
Jana Karásková (od 1. 11. 2012)

Pešková Kateřina
Pexiederová Alice

Asociace pracovníků v rané péči
Asociace veřejně prospěšných
organizací
SKOK, občanské sdružení

Kolegyně na rodičovské dovolené:

Další spolupracovníci:

Zpracování účetnictví:

Členství v dalších organizacích:
�

�

�

Zakladatelkami společnosti jsou:

Správní rada:

Dozorčí rada:

Ředitel:

Zaměstnanci:

Mgr. Petra Cihlová
Mgr. Martina Herynková

PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Miroslava Bartošová
PhDr. Dagmar Moravcová

Mgr. Eva Poslušná
PaedDr. Terezie Kochová
Petr Binder

Mgr. Petra Cihlová

V průběhu roku 2012 nedošlo
ke změnám ve složení správní
a dozorčí rady.

Bezděková Eva
Cihlová Petra
Donátová Lucie
Herynková Martina
Hrušková Andrea
Králová Martina
Magerová Lucie

Poslání
společnosti

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.

Cíle společnosti �

�

�

�

�

�

Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče
Rodina je o službách včas informována
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.

Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte
Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností
Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti
své a svého dítěte a způsobech péče o ně

Cílem činnosti společnosti v roce 2012 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.
V  roce 2012 byla společnost personálně dobře zajištěna. Pro nedostatek
finančních prostředků bylo od 18. května do 18. října omezeno poskytování
služby ve Středočeském kraji. Byli jsme nuceni snížit frekvenci mezi jednotlivými
konzultacemi na 3 – 4 měsíce, pro klienty Středočeského kraje byly zastaveny
služby ambulantní. Toto omezení bylo zrušeno jen díky solidaritě občanů České
republiky, kteří poskytli finanční dar v rámci Adventních koncertů České televize.
Část výtěžku z této charitativní akce byla věnována naší organizaci. V ostatních
krajích probíhalo poskytování služeb bez omezení i přesto, že finanční zdroje
od Ministerstva práce a sociálních věcí a jednotlivých krajů nebyly dostatečné.
Na dofinancování služby se nám podařilo získat zdroje od individuálních
a firemních dárců i od nadací a nadačních fondů.

�

�

�

�
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Poskytované
služby

Evidence služeb
dle krajů

�

�

�

�

�

�

�

– 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,
příprava a zasílání tištěného časopisu ( ) a

( ) pro rodiče,
vhodných pro děti se zrakovým postižením, telefonické

konzultace rodině či pracovníkům  zařízení,
(jedná se o společný program pro skupinu rodičů se zřetelem

na posílení svépomoci, výměnu zkušeností a kontaktů),
– zjišťování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání,

podpora pohybového vývoje, telefonické konzultace rodině či pracovníkům
zařízení,
základní , pomoc při výběru předškolního
zařízení, doprovod k lékaři nebo na úřad,

pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází
dítě klientské rodiny

2x ročně
4x ročně

,

terénní služby

Raná péče elektronického
zpravodaje půjčování kompenzačních pomůcek
a speciálních hraček

setkávání rodin

ambulantní služby

sociálně právní poradenství

instruktáže

pobytový týdenní kurz pro rodiny.

Kraj Praha Středočeský Ústecký Pardubický Celkem
klientských rodin 81 68 37 10

chlapců 40 34 21 5

děvčat 41 34 16 5

konzultací v rodinách 344 261 141 39

doprovodů do zařízení 20 16 7 10

ambulancí 61 40 20 2

účast na setkáních
rodičů 56 37 12 0

% terénních služeb 73,82 82,65 89,03 88,75

nově přijatých rodin 19 11 7 2

ukončení služeb 17 17 8 2

půjčeno hraček,
pomůcek, knih 1608 1052 419 171

průměrný počet km
na jednu cestu
a jednu poradkyni 10,85 45,36 92,13 132,13

písemných
a mailových kontaktů 1290 966 316 124

telefonických kontaktů 513 436 296 102

196
100
96

785
53

123

105
83,56

39
44

3250

70,12

2696
1247

Hl. m. Praha 63 klientů

Středočeský kraj 63 klientů

Ústecký kraj 27 klientů

Pardubický kraj 10 klientů

163 klientůcelkem

Kapacita
pracoviště
pro terénní
i ambulantní služby

( )Výroční zpráva 2012
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Události roku 2012 Benefiční akce
4. 4.

19. 5.

2. 12.

– benefiční akce bratří kapucínů v prostorách kláštera
na Hradčanech. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován naší organizaci.

– charitativní akce na zámku Stránov, část výtěžku byla
věnována naší organizaci

– divadelní představení souboru
KLAP ve Studiu Švandova divadla, zprostředkovala Nadace umění pro zdraví

Večer u kapucínů

Dáda Days

Benefiční představení Děti dětem

Prezentační akce
19. 4.

5. 5.

11. 5.

25. 5.

26. – 27. 5.

13. 6.

24. 6.

18. 9.

20. 9.

3.10.

1.– 31.10.
18.10.

1. – 30.11.

29. 11.

– náměstí Míru v Praze 2,
pořadatel MČ Praha 2

– Rock Café, Praha 1

–Technická knihovna, Praha 6

– celodenní akce ve spolupráci s Nadací Leontinka,
Vítězné náměstí, Praha 6

– Psychiatrická léčebna Bohnice

– současné i bývalé klientské rodiny a další hosté
na společném setkání s programem a pohoštěním, Praha 4, zahrada kostela
sv. Františka

– Psychiatrická léčebna Bohnice

– Sofijské náměstí, Praha 12

– Kubánské náměstí, Praha 10

– kampaň organizovaná statutárním
městem Most, výstavní panel na magistrátě města, prezentační akce
v obchodním centru Central Most

– nakouknutí pod pokličku Rané péče EDA

Jarmark nestátních neziskových organizací

Festival IMY

NGO Market

Bambiriáda

Festival Mezi ploty

Zahradní slavnost

Den Prahy 7 ve Stromovce

Festival Babí léto

Veletrh sociálních služeb Praha 12

Veletrh sociálních služeb Praha 10

Říjen pro neziskovky v Mostě

Výstava poskytovatelů sociálních služeb v Mělníku

Den otevřených dveří



V tomto roce setkávání rodičů navázalo na tradici z předchozích let a probíhalo
se stejnou intenzitou a pravidelností v měsíčních intervalech.
Rodiče velmi oceňují každou chvilku, kdy mohou vzácně spočinout a sdílet
své zkušenosti s různými situacemi ze svého života, který se v mnohém odlišuje
od průměrného obyvatele (náročné hospitalizace, neuzavřené diagnózy dětí,
dlouhé a opakované lázeňské pobyty, hledání vhodných odborníků,…).
Vnímají proto setkání jako užitečné, právě proto, že se mohou vzájemně potká-
vat a své příběhy sdílet. Program někdy bývá stěžejní a je velkým lákadlem pro
návštěvnost, jindy je důležitý tím, že nabízí příležitost vyrobit si něco pěkného
nebo užitečného, z čeho mohou mít rodiče nebo děti radost, a současně vzniká
prostor pro povídání.
Stálicí v těchto aktivitách je práce s mandalami, které máme vždy po ruce.
Vítané programy jsou také ty, které přinášejí konkrétní náměty k tomu, co mohou
rodiče udělat sami pro sebe. Obohacující byly také programy ve večerních hodi-
nách právě pro mimořádnost, kterou vnesly do běžného chodu rodin. Maminky
si dopřály a zařídily volný večer pro sebe, což bývá velkou cenností, kterou rádi
podpoříme.Často jsou rodinné systémy díky situaci, v jaké se nacházejí, natolik
přetížené, že vrátit se k přirozenému odpočinku a udělání si času pro sebe je
něco, čemu se rodiče musí znovu naučit. Při dopoledních setkáních je zajištěna
možnost hlídání dětí dobrovolníky. Pro rodiče to bývá vítaná pomoc a odpočinek,
pro děti, hlavně v předškolkovém věku, je to ideální příležitost bezpečně si
vyzkoušet pobývat chvilku bez rodičů, kteří však jsou vždy na dosah. Rodiče
mohou zjistit, do jaké míry jsou jejich děti samostatné, jak dokáží navazovat
přímé kontakty s vrstevníky a novými lidmi a pouštět se do nových činností.
V roce 2012 proběhlo 7 dopoledních, 3 večerní a 2 celodenní setkání (sobotní
Traktorový piknik u klientské rodiny, Zahradní slavnost).

( )7

Setkání rodičů
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Kalendář osobností
2013

Během roku 2012 vznikal náš první charitativní kalendář
. Tento projekt vznikl ve spolupráci naší organizace,

Alzheimercentra Průhonice a fotografa Jiřího Šourka.
Součástí kalendáře jsou například spisovatelka Barbara Nesvadbová,
kardiochirurg prof. Jan Pirk, herec Arnošt Goldflam, zpěvačka
Marcela Březinová, herečka Valérie Zawadská, zpěvák Richard Tesařík,
herec Lukáš Vaculík nebo zlatá medailistka Barbora Špotáková a další.
Všechny osobnosti se pro náš kalendář vyfotily bez nároku na honorář.
29. listopadu proběhl slavnostní křest kalendáře v galerii Jiřího Šourka,
za přítomnosti paní Květy Fialové, pana prof. Pirka, Jana Fischera a dalších.
Výtěžek z prodeje téměř 400 kusů byl určen na provozní náklady organizace.

„Portréty osobností 2013“
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2. – 9. 6. 2012, Hotel Bára, Benecko v Krkonoších

Konkrétní cíle kurzů pro rodiny:

Dopolední programy:

Odpolední programy:

Večerní programy:

Našim cílem bylo realizovat týdenní kurz pro klientské rodiny, a doplnit tak terén-
ní individuální služby rané péče v rodinách o skupinovou aktivitu celých rodin.

Rodičům poskytnout příležitost pro vzájemné sdílení pocitů a výměnu zkuše-
ností s lidmi z jiných částí republiky, kteří jsou v podobné situaci.
Posílit kompetence rodičů - poskytnout rodičům nové metody a techniky
stimulace dítěte s možností opakovat je denně po celý týden, a tak si je dobře
zafixovat.
Seznámit rodiče s novými speciálními pomůckami a odbornou literaturou
a dalšími novinkami v oblasti kompenzace postižení zraku.
Děti s postižením zařadit do programu ve skupinkách a dát jim možnost zažít
společnou hru a komunikační interakci.
Sourozencům, případně dalším členům rodiny, nabídnout pozornost
a pozitivní zážitky sdílené celou rodinou.

Kurzu pro rodiny se zúčastnilo celkem 19 rodin - 19 dětí se zrakovým nebo
kombinovaným postižením, 12 sourozenců dětí s postižením, 10 rodičovských
párů, 6 samostatných matek, dvě asistentky pedagoga a 1 babička.

byly zaměřené na rozvoj dětí a odehrávaly se ve skupi-
nách po třech až pěti rodinách. Jsou to vzácné chvíle, kdy jsou oba rodiče
přítomni pokrokům a aktivitám dítěte, o které často v domácím prostředí otec
(výjimečně matka) přichází, protože je v práci. Sourozenci měli dopoledne svoji
skupinu a aktivity, aby mohli zažívat skupinu vrstevníků bez stálého dohledu
rodiče a dělení se o pozornost rodičů se svým sourozencem, který má postižení.

byly řešeny formou workshopů a zážitkových aktivit,
pro celou rodinu. Odpoledne také probíhaly individuální konzultace na téma
pohybový vývoj, krmení, integrace dětí do běžných školek a škol.

v této době probíhaly přednášky, diskuse, workshopy
a relaxační program pro rodiče (hlídání dětí zajišťovaly studentky).

V rámci vyplněných hodnotících dotazníků rodiče považovali na kurzu za nejpří-
nosnější: zdroj informací a získání zkušeností, setkání a sdílení s jinými rodinami,
různorodost činností pro děti, nové zážitky, večerní program pro rodiče, fakt,
že i rodinou poskytnuté zkušenosti mohou být někomu dalšímu užitečné a pro-
spěšné, nasazení týmu, strávení společného času, zažití dětského kolektivu,
nápady k výrobě pomůcek a na společné hry, seznámení s jinými rodiči, získání
nových kamarádů, naučení se novým aktivitám, konzultace s ostatními poradky-
němi a fyzioterapeutkou, odpočinek, zábava a tvoření, vše naplnilo naše očeká-
vání.
Kurz pro rodiny byl podpořen finančním příspěvkem Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška, finančním darem rodiny Slabých a dalšími drobný-
mi dary individuálních dárců.

1.

2.

3.

4.

5.

„ Společně“
kurz pro rodiny

2012
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Praxe studentů

Časopis
a elektronický
zpravodaj
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V roce 2012 jsme vydali ve spolupráci se Střediskem pro ranou péči Plzeň,
o.p.s. a se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. dvě čísla časopisu
Raná péče pro klienty i veřejnost.
Každé číslo má své tematické zadání, obsahuje zajímavé rozhovory, nápady
na speciální pomůcky, informace o odborné literatuře, rozhovory s rodiči,
kalendárium a další informace z pracovišť.

Sourozenci - o nich a od nich
Komunikace

Témata časopisu v roce 2012:
1/2012
2/2012

Pro klienty jsme také připravili elektronický zpravodaj, který vychází 4x ročně.
Časopis si mohou předplatit i bývalí klienti, odborníci z oborů blízkých rané péči,
oftalmologická pracoviště, školní knihovny, ale i další zájemci.
Více informací na mailové adrese: casopis@ranapece.eu

Během roku 2012 pokračovala naše spolupráce s několika vyššími
a vysokými školami, jejichž studenti u nás vykonávali praxe.

Celkem se zde vystřídalo 9 studentů, objem praxí je 270 hodin.

Pedagogická fakulta UK Praha
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Pedagogická fakulta UP Olomouc
Vyšší odborná škola sociálně – právní, Jasmínová 37, Praha 10
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha 4

Jednalo se o studenty těchto škol:
�

�

�

�

�
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Hospodaření
společnosti

(v Kč)

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Aktiva

Pasiva

(přehled majetku a závazků)

Materiál 507 843,27
Spotřeba energie 171 826,93
Opravy a udržování 93 099,37
Cestovné 51 569,00
Náklady na reprezentaci 11 418,00
Ostatní služby 1 315 273,19
Osobní náklady 4 783 831,51
Daně a poplatky 8 197,00
Ostatní náklady 56 990,60
Odpisy 337 400,00
Poskytnuté příspěvky 500,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží 357 405,70
Ostatní výnosy (úroky) 14 984,74
Přijaté příspěvky 1 563 616,08
Státní dotace 3 751 000,00
Provozní dotace - kraje 531 058,68
Provozní dotace - města a obce 176 100,00
Provozní dotace - nadační příspěvky 956 931,25

Dlouhodobý nehmotný majetek 79 061,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1 728 851,56
Zboží (trička, kalendáře) 70 704,40
Peníze 20 032,00
Účty v bankách 3 244 146,56
Pohledávky včetně záloh 104 707,41
Přechodné účty aktiv a pasiv - 2 793,00

Závazky - 8 442,60
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 339 297,76
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 8 642,00
Jiné pohledávky a závazky 89 800,00
Přechodné účty aktiv a pasiv 50 175,77
Vlastní jmění 2 924 270,00

Dary 1 722 042,75
Veřejná sbírka 105 777,37

Účetní závěrka za období 2012 je součástí dokumentu "Zpráva nezávislého
auditora o ověření účetní závěrky 2012", který je přílohou elektronické verze
této výroční zprávy.

Náklady na mzdu ředitele 12 000,00
Odměny členů správní rady 0,00
Odměny členů dozorčí rady 0,00

Celkem 7 337 948,87

Celkem 7 351 096,45

13 147,58

Fondy 1 827 820,12



Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací, grantů a soukromých darů,
kteří nás v roce 2012 podpořili a spolupracovali s námi.
Díky nim se raná péče může i nadále rozvíjet!

Hlavní město Praha 1 472 000,00 Kč
Středočeský kraj 1 018 000,00 Kč
Ústecký kraj 860 000,00 Kč
Pardubický kraj 401 000,00 Kč

Hlavní město Praha – tříletý grant, pro rok 2012 305 000,00 Kč
Pardubický kraj 60 000,00 Kč

Městská část Praha 1 20.000,00 Kč
Městská část Praha 3 35.000,00 Kč
Městská část Praha 11 33.000,00 Kč
Městská část Praha 12 15.000,00 Kč
Město Beroun 6.000,00 Kč
Město Čáslav 10.000,00 Kč
Město Čelákovice 2.000,00 Kč
Město Mníšek pod Brdy 2.000,00 Kč
Město Neratovice 15.000,00 Kč
Město Osek 2.000,00 Kč
Město Pečky 3.500,00 Kč
Město Příbram 5.000,00 Kč
Město Roztoky 15.000,00 Kč
Město Říčany 2.600,00 Kč
Obec Dolní Zálezly 5.000,00 Kč
Obec Horoměřice 2.000,00 Kč
Obec Mochov 3.000,00 Kč
Obec Nový Jáchymov 2.500,00 Kč
Obec Vlkov pod Oškobrhem 5.000,00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 751 000,00 Kč

Kraje

Města a obce
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Poděkování

Nadace a benefiční akce
Česká televize - Adventní koncert pro Ranou péči EDA
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekt Podpora rozvoje
zrakového vnímání u dětí s centrální poruchou zrakového vnímání a u dětí
s vrozenými zrakovými vadami vyžadujícími okluzní terapii, nošení brýlí
a kontaktních čoček
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - "Společně" -
kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením
Nadace Leontinka - zapůjčení služebního automobilu
Nadace Leontinka - projekt "Auto není cíl, ale nezbytný prostředek" v hodnotě
Nadace Leontinka - projekt „Nemluvit neznamená nemyslet“ v hodnotě
Benefiční koncert u bratří kapucínů - uspořádání celého koncertu s výtěžkem
Nadační fond AVAST - projekt „Raná péče EDA jede za vámi“ -
nákup nového automobilu v hodnotě
Nadační fond GSK - projekt „Rozvoj komunikace u dětí se zrakovým
nebo kombinovaným postižením pomocí speciálních pomůcek“  v hodnotě
zvýšeno  hlasováním zaměstnanců společnosti GlaxoSmithKline o bonus
Nadace Umění pro zdraví - projekt „Herna pro nevidomé a slabozraké děti“
v hodnotě
Dětský divadelní klub Švandova divadla - benefiční představení v hodnotě
Dáda Days – benefiční akce v hodnotě

2 148 842,60 Kč

348.970,00 Kč

100.000,00 Kč

60.000,00 Kč
60.000,00 Kč

9.028,00 Kč

302.400,00 Kč

153.000,00 Kč
150.000,00 Kč

85.000,00 Kč
3 600,00 Kč

15 000,00 Kč

( )Výroční zpráva 2012



Dary do 4.999 Kč:

Dary 5.000 Kč - 50.000 Kč:

Dary nad 50.000 Kč:

Věcné dary:

Bendová Libuše 4.000,00 Kč
Bonhardová Jana 2.000,00 Kč
Brdička Tomáš 1.000,00 Kč
Busek Petr 500,00 Kč
Fibír Ivan 2.000,00 Kč
Holečkovi Milan a Jitka 2.000,00 Kč
Hospodská Lucie 2.000,00 Kč
Masnerová Alexandra 3.000,00 Kč

Bohatý Martin 5.000,00 Kč
Hejsek Jakub 12.000,00 Kč
Korčáková Jana 8 000,00 Kč
Kronus Zdeněk 10 000,00 Kč
Mňuková Andrea 5.000,00 Kč

Tomáš Slabý 100.000,00 Kč

paní Mayerová - šicí stroj
paní Lanková - zprostředkování daru
paní Češelská - materiály ke ketogenní dietě
paní Mejzrová - hračky a pomůcky
paní Navarová - hračky
paní Karlová - hračky a pomůcky
Nakladatelství Portál p.Bařtipánová - 10 knih do naší knihovny

Firmy

Podpora projektu ,,Kalendář Osobnosti 2013“

IKEA
PATRON
GE Money Bank

Letiště PRAHA, a.s.

Středovy pekárny, s.r.o.
LUSH
Jikoterm
ACTIVA
Unilever
SUDOP
GreenSun Partners, pan Žemlička
VOLF a partneři, advokátní kancelář
xPhoNet
ACI Components
Česká pošta
Medesa
EATON Elektrotechnik
Trivalent
HTC

Primagas
ESPRIT
Jikoterm
BOSCH

- nábytek do sídla společnosti v hodnotě 15.161,00 Kč
- polohovací zařízení TAMPA se stolečkem v hodnotě 32.000,00 Kč

- speciální výtvarné potřeby,
asanace omítky a umytí všech oken, podpora zahradní slavnosti
a zajištění občerstvení v hodnotě 20.000,00 Kč
Projekt „Budeme se společně dívat“ v hodnotě 25.000,00 Kč

- projekt „Budeme se společně dívat“
v hodnotě 34.258,00 Kč

2.000,00 Kč
- věcný dar v podobě kosmetických balíčků

- instalatérské práce v hodnotě 5.000,00 Kč
- kancelářské potřeby v hodnotě 18.145,00 Kč
- čistící prostředky a kosmetika v hodnotě 6.500,00 Kč

- finanční dar 10.000,00 Kč
- finanční dar 20.000,00 Kč

- finanční dar 50.000,00 Kč
- finanční dar 2.000,00 Kč

- finanční dar 15.000,00 Kč
- finanční dar 56.000,00 Kč

- finanční dar 20.000,00 Kč
- finanční dar 176.800,00 Kč

- finanční dar 25.000,00 Kč
- pět dotykových telefonů v hodnotě 15.000,00 Kč

- nákup kalendářů v hodnotě 15.000,00 Kč
- nákup kalendářů v hodnotě 12.500,00 Kč

- nákup kalendářů v hodnotě 7.500,00 Kč
- nákup kalendářů v hodnotě 10.000,00 Kč
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Poděkování

Individuální dárci
MC Liška Lysolaje 1.500,00 Kč
Kautský Lubor 200,00 Kč
Kurka Jaroslav 2.000,00 Kč
Mrózek Roman 2.000,00 Kč
Ruzyak Larissa 725,00 Kč
Šídlo Martin 2.000,00 Kč
Vychodilová Jitka 100,00 Kč
Zach Pavel 3.000,00 Kč

Neale Liz 30.000,00 Kč
Preissler Zdeněk 5.000,00 Kč
Rybárová Markéta 12.000,00 Kč
Šimková Magdalena 10.000,00 Kč
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Dobrovolníci

Individuální dárci

( )Výroční zpráva 2012

Trvalý měsíční příkaz:
Binder Petr 250,00 Kč
Černá Markéta 200,00 Kč
Fibír Ivan a Fibírová Petra 300,00 Kč
Filipec Petr 200,00 Kč
Jandík Ivo 100,00 Kč
Jiráková Lenka 150,00 Kč
Kafková Markéta 300,00 Kč
Kalinová Lenka 100,00 Kč
Kloučková Kateřina 220,00 Kč
Martínek Miloš 100,00 Kč
Mašková Petra 200,00 Kč
Mejzrová Veronika 100,00 Kč
Minár Jan 200,00 Kč
Mojžíšek Jiří 300,00 Kč

Neznámý dárce 100,00 Kč
Nováková Dominika 100,00 Kč
Optika Anděl s.r.o,
paní Vedralová 1.000,00 Kč
Petráň Radek 100,00 Kč
Poborská Růžena 500,00 Kč
Potužníková Kateřina 100,00 Kč
Prouzová Jana 200,00 Kč
Swiecicki Irena 100,00 Kč
Škorníková Kateřina 50,00 Kč
Tačnerová Vladislava 200,00 Kč
Vachulová Markéta 200,00 Kč
Vondráčková Marcela 300,00 Kč

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali 615 hodin svého času:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(pan Skopal a pan Smíšek) - za tisk letáků zdarma
- zvuk, hudba, nahrávací studio k naším rádiovým spotům

-
za účinkování v našich spotech

- fotograf
- překladatelka

- šéfredaktor časopisu Čilichili
- za tisk samolepek zdarma

- překladatelka mnoha našich dokumentů
- zprostředkování nákupu DVD Učíme se společně dle Mary Lee

- grafika a sazba zpravodaje zdarma
- odvoz pomůcek na kurz pro rodiny a zpět

- spolupráce na přípravě časopisu
- příprava doprovodné akce v rámci kalendáře osobností
- pořízení fotodokumentace a zpracování fotografií ze setkání

rodičů a z konzultací v rodinách

Firma ART living
Ježek Ondřej
Ježkovy Jana a Jůlie, Martin a Kačka a Péťa Kubínovi, Helenka Kouwen

Novotný Stanislav
Kovaříková Pavla
Štefan Švec
Tiskárna VH PRINT (pan Josef Hlávko)
Lucie Šuchmová
Paní Turková
Václav Pišoft „Studio Pí,“
Pan Tetaur
Jana Vránková
Petr Magera
Otto Kouwen

Zahradní slavnost:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

- za perfektní dobrovolníky pod vedením
paní Michaely Lenochové, kteří se postarali o veškeré občerstvení

- za 9 nadšených dobrovolníků
- za skákací hrad, mama-point a techniku

i s technikem Ondrou
- za vínko z Mikulova

- za domácí pralinky
- za dárky do tomboly

- za ukázku asistenčních pejsků
- za divadlo Lilly, Gogo a EDA

- za dětské knihy do tomboly
- za grafiku pozvánky

-
za taneční ukázku i malou taneční školu

- za fotodokumentaci slavnosti

GE Volunteers

Česká spořitelna a portál Zapojímse
Agentura m-ocean

Hotel Galant
Pizza XXL Litoměřice
Firma Unilever
Pestrá společnost
Občanské sdružení ISAR
Nakladatelství Portál
Honza Bárta
Tanečníci Satno Bakalár a Moni Janoušková ze skupiny Chilli dance

Petr Palme

Setkání rodičů – hlídání dětí:
Markéta Vachulová, Lucie Mošnerová, Kateřina Švábíková, Sylva Dnebovská,
Tereza Hartmanová, Jana Smejkalová, Klára Pospíšilová, Jitka Jedličková,
Lucie Štrbová, Denisa Namanová, Marie Vachulová, Jana Hrdličková,
Tereza Baroťáková, Dominika Humlová

Dlouhodobě spolupracující organizace i jednotlivci:
�

�

�

- podpora nejen finanční
- oční specialistka na problematiku dětského věku

- spolupráce na webových stránkách

Petr Hroch Binder
MUDr. Anna Zobanová
Poradna rané péče Dorea

Spolupráce na charitativním kalendáři „Osobnosti 2013”:
�

�

�

�

�

- fotograf
- hudební skupina

- moderátorky

Jiří Šourek
Mimo tón
Barbora Černochová a Marta Zitová
Rádio Junior, paní Lenka Kupková
Alzheimercentrum Průhonice
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roce 2009 jsme se dozvěděli o srdečním tumoru u naší tehdy dvouleté dcery
Dany. V říjnu téhož roku došlo v noci k srdeční zástavě. Díky našemu včasnému
poskytnutí první pomoci, rychlému příjezdu lékaře a velké dávce štěstí jsme měli
malinkou naději, že naše dcera alespoň přežije tuto zdravotní patálii bez ohledu
na možné další zdravotní následky. Po několikaměsíčním pobytu ve FN Motol na
oddělení JIP a kardiologie, bezesných nocích plných hrůz, kdy nebylo jisté, zda
naše dcera přežije do druhého dne, jsme si naši holčičku odvezli z nemocnice
domů. Prognóza od neurologa hned na samém počátku byla, že zůstane spastická,
možná i zcela bez zraku a „ležák“.
Rozhodli jsme se, že se pokusíme našemu „pacientovi“ pomoci, vyhledat různá
zdravotnická zařízení, zjistit si různé terapie a léčebné metody, které by ji snad
mohly vrátit zpátky do života. Začátky byly hodně krušné, ale rozhodli jsme se,
že určitě budeme s osudem bojovat až do konce. Nezbytnou pomocí nám v tu dobu
a ještě dlouho potom byla poradkyně z Rané péče EDA.
Součástí naší rodinné dohody bylo i to, že já se pokusím finančně zajistit rodinu
a moje paní se vzdá na delší dobu možnosti budovat si svoji pracovní kariéru a bude
se naplno věnovat oběma dětem. I v tomto nám velmi pomohla naše poradkyně,
která se za těch 5 let stala součástí naší rodiny a věřte mi, že je nám v mnohém
bližší než někteří rodinní příslušníci.

Tatínek Dany, klient z Prahy

menuji se Lenka Vaňková a jsem maminkou tři dětí. Terezka 8,5 roku, Jakub 7 let
a Štěpánek 2 roky. Těhotenství Štěpánka nebylo již plánováno vzhledem k mému
onemocnění (Crohnova choroba), ale pod dohledem všech specialistů a odborníků
jsme těhotenství zvládli bez jakýchkoli problémů a maličký se 18. 8. 2009 narodil
v Ústecké krajské nemocnici, úplně zdráv. Přisál se hned na sále znamenitě, porod-
ní váha i míra byly v naprostém pořádku a my jsme byli moc šťastní, že jsme to
všechno takto zvládli a že naše obavy byly zbytečné a rozhodnutí správné.
Po čtvrtém měsíci Štěpánkovi začalo ujíždět očičko, ale nevěnovala jsem tomu tak
velkou pozornost. Nebo spíše jsem si toho nevšimla natolik. Jediné, co jsem řešila,
bylo hadrové tělíčko, to, že nedokáže udržet hlavičku – srovnávala jsem to se
staršími sourozenci – a nezdálo se mi to. Tak nás naše dětská lékařka odeslala na
vyšetření očního pozadí a objednala konzultaci na dětské neurologii. Na očním
nás paní doktorka odmítla vyšetřit z důvodu, že nesedíme (sedět jsme začali až
v 16 měsících), a sdělila nám, abychom se po dvou měsících objednali znovu k ní
a snažili se, aby maličký nějakým způsobem se snažil rozeznat 4 obrázky (domeček,
kruh, letadlo a kačenku). Tak jsem zůstala stát jako opařená a nevěřila svým uším.
Nicméně nás poté čekala návštěva neurologa, který nám hned sdělil, že se jedná
o nějakou oční vadu, kterou on diagnostikovat nemůže, a že dítko vypadá na hypo-
tonika. V tu chvíli jsem měla pocit, proč zrovna já musím mít takovou smůlu?
Proč Štěpánek nemůže být jako ostatní děti? Co nás vůbec čeká? Navíc jsem měla
v plánu svou operaci tlustého střeva, kdy se už dva roky uvažovalo o stomii (umě-
lém vývodu), a já to kvůli těhotenství odložila. A co teď?
Naštěstí máme senzační paní neuroložku, která nám vždycky dokáže pomoci,
poradit a svým způsobem nás uklidnit. V první řadě nás odeslala ke specialistovi
do Loun, kde nám ihned změřili oči a v osmi měsících Štěpánek dostal brýličky;
pro mě jako matku to bylo hodně těžké, když nám „napálili“ hned 4,5 dioptrie
na obě očíčka,  a otázky, co bude dál, tu byly stále. Pak nám řekla o rané péči, že
je to služba, která se zabývá dětičkami s postižením a pomáhá rodinám, jak rozvíjet
děťátko kupředu apod. Teď ten krok byl na nás.
Tak jsem zavolala do střediska, kde se mnou hned komunikovali, domluvili jsme si
konzultaci, a pak už to jen jelo. Těch informací bylo spoustu a my jsme byli moc
šťastní, že v tom nejsme sami, že je tu někdo, kdo nám chce podat pomocnou ruku.
Takový anděl strážný, který vám ukazuje, kterou cestou se vydat, aby to mělo efekt
hlavně pro dítě, ale i pro celou rodinu.
Na přelomu roku 2011 jsme dostali novou poradkyni rané péče a já jsem měla
trochu strach, jak bude Štěpánek reagovat - není moc zvyklý na nové lidi. Mé obavy
byly ovšem úplně zbytečné. Naši poradkyni Mgr. Martinu Královou si hned zamiloval,
jako i ostatní členové rodiny, a my jsme věděli, že tato spolupráce bude senzační.
Ať se to týče půjčování hraček na stimulaci zraku, na rozvoj motoriky, různých rad
a nápadů, po všech stránkách je to prostě báječné. Vždy, když se nám blíží termín
konzultace, tak se všichni moc těšíme na spoustu dalších nápadů, které nám
poradkyně doporučí, na to, jak ukážeme, co Štěpánek dokázal či ne a prostě
všechno v klidu probereme, popř. změníme.
Určitě velkým přínosem pro nás bylo také naše první setkání rodičů ve středisku,
kam jsme vzali naše nové přátele z Kadaně. A všem se nám tam moc líbilo.
Nešlo jen o nové informace, ale také o poznání nových lidí s obdobným osudem,
o chvilku odreagování a čas „mít chvilku pro sebe“. Ti, co vědí, mi dají určitě
za pravdu, že toho času moc není.
Závěrem chci tedy poděkovat celému středisku Rané péče EDA za jeho znameni-
tou práci, která se odráží hlavně na našich ratolestech, poděkovat za celý tým,
který tam je...

Lenka a Štěpánek Vaňkovi, klienti
(naše webové stránky stepanvanek.cz)

( )14

Příběhy z rodin
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Vyjádření auditora

Přílohy

Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jiřiny Kuncové,

Auditorka se dále vyjádřila:

č. oprávnění 0197,
uvedeného v dokumentu „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a výroční zprávy“ ze dne 4. 6. 2013, účetní závěrka za období roku 2012
„ve všech významných aspektech věrně zobrazuje předmět auditu, tj. stav aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a finanční situaci obecně prospěšné společnosti
Raná péče EDA o.p.s. k 31. 12. 2012 a výsledky jejího hospodaření za účetní
období 2012 v souladu s českými předpisy“.

„Ověřila jsem též soulad výroční zprávy společ-
nosti Raná péče EDA o.p.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost
výroční zprávy je zodpovědná správní rada obecně prospěšné společnosti
Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.“

,
jejíž součástí je účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2012.

(Vzhledem ke značnému rozsahu je dokument přiložen pouze k elektronické
verzi výroční zprávy.)

„Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy“
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