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Vážení přátelé,

rok se s rokem sešel a opět je tu pro vás další výroční 

zpráva. Po celý rok 2018 jsem slýchávala, že osmičkové 

roky jsou osudové – a historie českých dějin nám to 

potvrzuje. I pro EDU byl rok 2018 tak trochu osudovým, 

především to byl ale rok plný změn.

Změnou největší bylo naše stěhování do nových prostor 

v Praze 4 na Chodově. Před samotným stěhováním 

prošly nové prostory rozsáhlou rekonstrukcí. Od dubna 

již naše poradkyně rané péče vyjíždějí za rodinami

z krásných, velkých a voňavých kanceláří a pomůcky 

pro klienty vybírají z velké půjčovny. Přidanou hodnotou 

nového působiště je zahrada a také vlastní parkoviště. 

Poděkování patří všem zaměstnancům, jejich rodinným 

příslušníkům a dalším dobrovolníkům, kteří nám

s rekonstrukcí a stěhováním pomohli.

I přes velké zatížení, které nám rekonstrukce

a stěhování přinesly, jsme nezaháleli. V březnu jsme 

spustili další novinku, a to e-shop. Nabízíme na něm 

EDOVY charitativní předměty. Díky e-shopu se nám 

zvýšil jejich prodej, a můžeme tak více podpořit

poskytování služeb pro klienty. Veškerý výnos z prodeje 

jde totiž na podporu činnosti organizace. Mám velkou 

radost, že se prodeji daří. Máte už i vy pruhované tričko 

s kačenkou nebo s pejskem? Pokud ano, vyfoťte se

s ním na cestách a fotku nám pošlete na mail nebo 

facebook. EDA tak může procestovat celý svět.

 

Nezaháleli jsme ani v pomoci klientům a usilovně

jsme pracovali na zvyšování kvality poskytovaných 

služeb rané péče i krizové Linky EDA. O tom, kolika 

klientům jsme v roce 2018 pomáhali, se dočtete dále. 

Prioritou služeb je poskytování služeb všem klientům, 

kteří je potřebují, a to hlavně včas.

Nejdůležitější je pro mne a pro všechny z EDY možnost 

plnit naše poslání a pomáhat rodinám dětí s postižením 

zvládat jejich často velmi složitou životní situaci.

Za to, že můžeme pomáhat, patří dík všem donátorům

a dárcům, ať už nadacím, fi rmám nebo fyzickým

osobám. Mnohdy ani neznáme jména individuálních 

dárců a nemáme možnost jim poděkovat.

Každé i drobné pomoci si však velmi vážíme.

S potěšením sleduji, jak postupně roste počet dárců, 

kteří nám přispívají pravidelně každý měsíc.

Považuji je za součást naší EDOVY rodiny.

Držte nám palce, ať je pro EDU rok 2019 rokem

klidnějším, a pokud přijdou další změny,

ať jsou jen pozitivní a přínosné.

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka
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Základní údaje o organizaci:
Organizace byla založena 6. října 

2010 a je registrována u Městského 

soudu v Praze - oddíl U, vložka 361

Zakladatelkami organizace 
jsou:
Mgr. Petra Mžourková

Mgr. Martina Herynková

Správní rada:
PaedDr. Alexandra Bečvářová

Mgr. Miroslava Bartošová

PhDr. Dagmar Moravcová

Revizor:
Ing. Eliška Austerlitzová

Ředitel:
Mgr. Petra Mžourková

V průběhu roku 2018 nedošlo

ke změně v zakládající listině

a také nedošlo ke změně ve složení 

správní rady a dozorčího orgánu.

Zaměstnanci:

Vedoucí služby rané péče:

PaedDr. Jana Vachulová

Mgr. Petra Mžourková

Poradkyně rané péče a další

odborní pracovníci:

Bučková Aneta

Donátová Lucie

Gregorová Lucie

Herynková Martina

Janečková Klára

Kubeschová Anna

Kukačková Dagmar

Králová Anna

Králová Martina

Magerová Lucie

Makovcová Eva

Nondková Andrea

Pexiederová Alice

Skalická Markéta

Vísnerová Tereza

Kolegyně na rodičovské dovolené: 

Bačkovská Eva

Cikánková Alena

Vedoucí služby Linka EDA:

Andrea Nondková 

Konzultantky Linky EDA:

Benešová Markéta

Homolová Hana

Collerová Markéta

Kopřivová Irena

Nondková Andrea

Ottová Lenka

Ouředníčková Zuzana

Punčochářová Anna

Váchová Barbora

Vaníčková Monika

Vísnerová Tereza

Reitmayerová Eva

Administrativní tým:

Dobešová Lenka

Fibírová Petra

Heidlerová Michaela

Holubcová Lenka

Ježková Jana

Malá Zuzana

Neumannová Jarmila

Špačková Helena

Kolegyně na rodičovské dovolené: 

Kolafa Irena

Další spolupracovníci

(externisté + DPP):

Bajgarová Ivana

Bouzek Mattasová Jindřiška

Cikánková Alena

Dumalas Andreas

Enčevová Mária

Holeček Milan

Kolafa Irena

Kouwen Otto

Kubeschová Marie

Makovcová Eva

Marková Andrea

Magera Michael

Mžourek Milan

Rothová Eliška

Sedlák Martin

Stiburek Milan

Schaefer Martin

Skudová Simona

Swiecicki Irena

Tobišková Kateřina

Venglářová Martina

Ekonom, zpracování účetnictví:

Jana Karásková

Mzdové účetnictví:

Irena Schejbalová
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Členství v dalších
organizacích:

Asociace pracovníků v rané péči

Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR

International Council for Education and Re/habilitation

of People with Visual Impairment

Organizace je od roku 2015 držitelem značky

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou uděluje 

Asociace veřejně prospěšných organizací. V roce 2018 

Značku spolehlivosti EDA obhájil na další tříleté období. 

Dárci tak mají jistotu, že EDA adekvátně hospodaří

se získanými fi nančními prostředky, odpovědně naplňuje 

svoje poslání a neustále pracuje na svém dalším rozvoji.

EDA cz, z. ú. je od roku 1990 oporou

rodinám dětí se zrakovým a kombinova-

ným postižením či ohrožením vývoje

v raném věku. Poskytuje odbornou službu

rané péče, poradenství a psychickou 

oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky –

na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického 

a části Ústeckého kraje. 

Od března 2015 provozuje první celorepublikovou krizovou

Linku EDA 800 40 50 60 pro pečující (rodiče, blízké, odbor-

níky), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, 

po těžkém úrazu nebo s postižením.

Organizace EDA je také akreditovanou vzdělávací institucí

Nabízí vzdělávání a konzultace především v oblasti vývoje 

dětí s postižením zraku a péče o ně, vydává odborné 

publikace a časopis (K)OUKEJ.

Poslání
Pomáháme rodinám dětí se specifi ckými potřebami

zvládat složité životní situace.

Proč EDA?
Naši službu lze trvale označit jako:

e  edukativní, efektivní, erudovanou, etickou,

  ekonomickou

d  dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, 

  do domu, důvěryhodnou

a  aktivizační, aktuální, akutní, adresnou

Posláním sociální služby raná péče 

EDA je poskytovat podporu, pomoc

a provázení rodinám, ve kterých

vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombi-

novaným postižením, s ohledem

na specifi cké potřeby dětí i rodičů.

Tuto službu sociální prevence jsme nabízeli v roce 2018 

všem rodinám, ve kterých se narodilo nebo vyrůstá dítě

s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením

ve věku od narození do 7 let a které o tyto služby požádaly. 

Letošní rok byl pro EDU nejen rokem změny sídla,

ale po dlouhé době i rokem změn v týmu poradkyň.

Rozloučili jsme se se dvěma kolegyněmi, naopak jsme

ve druhém pololetí tři nové přivítali. Jsme vděčni rodinám, 

že umožnily nejen běžné intervize stávajících poradkyň, 

ale i účast zaškolujících se kolegyň při velkém množství 

terénních konzultací. Bez této praktické formy vzdělávání 

se příprava nových poradkyň neobejde. 

Tým rané péče EDA nabízí kromě základních konzultací 

poradkyň i další specializované služby. V týmu v průběhu 

celého roku 2018 nadále působily dvě konzultantky

pohybového vývoje, velmi zkušené fyzioterapeutky.

Zároveň pokračovala i odborná pomoc konzultantky

sociálního poradenství. Dvě kolegyně poskytovaly

rodinám terénní psychologickou podporu

a pomoc v obtížných situacích. Tato

psychologická podpora může probíhat

O
EDOVI

RANÁ PÉČE
EDA

Organogram
EDA cz, z. ú.

EDA cz, z. ú.
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KRAJ » Praha Středočeský Ústecký Pardubický CELKEM

počet klientů (rodin) 124 87 51 23 285

z toho nepřijatých (zájemci, žadatelé)* 17 8 3 0 28

chlapci 68 50 32 10 160

děvčata 56 37 19 13 125

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

575 378 197 116 1266

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

130 56 24 1 211

% terénních služeb 82,79% 88,31% 89,40% 99,14% 84,97%

účast na semináři, setkání rodičů 22 21 3 1 47

telefonické kontakty 380 225 148 87 840

e-mailové a písemné kontakty 1101 780 353 224 2458

nově přijatí klienti 28 15 19 4 66

klienti, u kterých byla služba ukončena 39 20 17 6 82

průměrná dojezdová vzdálenost za klientem (km) 12,0 49,7 92,8 141,8 52,7

* Důvody pro nepřijetí žadatele (většinou po proběhlé první konzultaci a vstupním jednání): jiná cílová skupina, nízký stupeň postižení,

   nepodání žádosti o službu, bydliště mimo region působnosti

Evidence služeb rané péče dle krajů

paralelně s běžnými konzultacemi poradkyně a rodiče 

ji využívají například v případě dlouhodobé přetíženosti 

(změny v rodinné situaci, dlouhodobý tlak při péči o dítě, 

vyrovnávání se s dlouhou hospitalizací dítěte apod.).

Aktuálnost nabídky potvrzuje velký zájem – uskutečnilo se

88 konzultací psychologické podpory u 22 klientů ve 2 krajích. 

Pro velký zájem klientů o posuzování zrakových funkcí 

dítěte v průběhu poskytování rané péče jsme do týmu 

kromě dvou stávajících zrakových terapeutek přibrali

na částečný úvazek třetí kolegyni s touto specializací. 

Stěhování do nových prostor nám umožnilo provětrat a ná-

sledně díky některým projektům i obohatit naši půjčovnu 

hraček, pomůcek a literatury. Intenzivně jsme pracovali

i na novém systému jejich evidence pomocí čárových kódů.

Cíle rané péče EDA
 Rodina je o službě rané péče včas informována.

 Rodina získá veškeré dostupné informace:

 o metodách, pomůckách a postupech práce
  s dítětem s postižením nebo dítětem, jehož vývoj
  je ohrožen;

 o svých právech a nárocích (dávky a výhody
  sociálního zabezpečení, získávání rehabilitačních
  a zdravotních pomůcek);

 o dalších službách a zařízeních (respitní péče,
  předškolní zařízení, speciálně pedagogická centra 
  atd.);

 o kontaktech na odborníky.

 Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého 

 dítěte.

 Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování

 o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte

 a způsobech péče o ně.

 Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých 

 schopností a dovedností.

 Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.

EDA cz, z. ú.
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Poslání
Posláním krizové linky EDA je poskytnout 

klientům odbornou pomoc (porozumění 

a náhled na klientovu situaci, zvyšování 

aktuálních kompetencí, hledání všeho, co 

situaci zlepší a minimalizuje její následky) i lidský přístup 

(pochopení, podporu, zájem) v bezpečném prostředí.

Popis
Krizová telefonická linka EDA 800 40 50 60 je určena pře-

devším pečujícím o dítě s vážnou diagnózou, ohrožením 

vývoje či s postižením. Své služby nabízí i dalším rodinným

příslušníkům (prarodičům, sourozencům, ostatním

příbuzným či přátelům) a také všem, kterých se téma

vážné diagnózy či zdravotního postižení dotýká.

Klientům poskytuje každý pracovní den od 9 do 15 hod 

odbornou pomoc po telefonu a chatu. Ti ji mohou

kontaktovat také prostřednictvím naší emailové poradny.

Linka EDA má stabilní a funkční tým

jehož součástí jsou speciální

pedagogové, psychologové,

sociální pracovníci a další

profese. Tým Linky soustavně

pracuje na zlepšování

svých odborných dovedností

a zlepšování kvality naší práce.

Během roku 2018 také došlo

k dalšímu přibývání hovorů

prostřednictvím chatu.

POČET HOVORŮ
KRIZOVÉ
INTERVENCE
LINKY EDA

CHAT TELEFON Celkem

Leden 2018 54 9 63

Únor 2018 47 12 59

Březen 2018 46 33 79

Duben 2018 34 23 57

Květen 2018 51 15 66

Červen 2018 41 10 51

Červenec 2018 17 16 33

Srpen 2018 60 13 73

Září 2018 29 17 46

Říjen 2018 64 29 93

Listopad 2018 28 19 47

Prosinec 2018 33 10 43

Celkem 504 206 710

Linka EDA: 800 40 50 60
Chat EDA: www.eda.cz
E-mail: linka@eda.cz

LINKA
EDA

PO LETECH 
NA NOVÉ
ADRESE

Po dlouhých měsících nejistoty

a složitého hledání nových prostor

se v roce 2018 organizace EDA

přestěhovala na pražský Chodov.

První prohlídka místa, které krátce 

předtím opustila Česká pošta,

proběhla již v březnu 2017. Od počátku bylo zřejmé,

že objekt, pocházející z roku 1984, bude vyžadovat

rozsáhlé stavební úpravy. V létě 2017 se začalo pracovat 

na architektonické studii, během zimy proběhlo výběrové 

řízení stavebních fi rem a v polovině února 2018 se dělníci 

a řemeslníci pustili do práce. Stavební úpravy byly hotové 

během šesti týdnů a zatímco se ve „Filipovce“ ladily 

detaily, tým EDY s pomocí dobrovolníků zabalil všechny 

pomůcky a zařízení stávajícího pracoviště v Trojické.

Stěhování proběhlo ve dvou fázích. Začátkem dubna byla 

přesunuta půjčovna hraček - nešlo jen o to sbalit stovky 

hraček, knih a pomůcek, ale také rozebrat regály, upravit

je s ohledem na dispozice nového skladu a znovu postavit.

O dva týdny později proběhla další fáze stěhování, tento-

krát za asistence profesionální stěhovací fi rmy.

Za nadstandardní pomoc při rekonstrukci vděčí EDA

Ondřeji Baťovi ze Z & D stavební společnosti spol. s r.o.

Na nové adrese se líbí klientským rodinám i zaměstnancům.

Společné prostory zútulnil svými obrázky Lukáš Urbánek,

ilustrátor, autor dětských knížek a tvůrce vizuální podoby 

aplikací EDA PLAY. Poradkyně získaly velkou a přehlednou

půjčovnu hraček a pomůcek, konzultace zrakových a po-

hybových terapeutů probíhají v nově vybavené ambulanci.

Při návratu z konzultací už nemají pracovnice EDY problém

zaparkovat, navíc to mají z parkoviště na pracoviště 

doslova pár kroků. Příjemnou změnu oproti centru Prahy 

představuje i zahrada, která objekt Filipovky obklopuje

a k zábavě i odpočinku ji mohou využívat jak pracovníci, 

tak klienti organizace.
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22.3. ČSOB - velikonoční trhy

26.3. ČEZ - velikonoční trhy

28.3. Česká televize - velikonoční trhy

2. – 6.4. Anheuser-Busch - velikonoční trhy

7.4. INSPO

11.4. NGO Market 2018

16.5. EDEN - Veletrh sociálních služeb Praha 10

5.6. Veletrojka

7.6. HELPFAIR Veletrh sociálních služeb Praha 1

8. – 10.6. R-fest

8.9. Babí léto 8.9.2018

20.9. Open Party

14.11. Ipsos - předvánoční trh

28.11. GSK - vánoční trhy

29.11. Jazz Dock

3.12. ČEZ - vánoční trhy

4.12. ČEZ - vánoční trhy

5.12. ČSOB - vánoční trhy

6.12. Futurama Business Park - vánoční trhy

11.12. KPMG - vánoční trhy

11. – 12. 12. Vodafone - vánoční trhy

12.12. Avast - vánoční trhy

3. – 7.12. Anheuser-Busch - vánoční trhy

18.12. Dentsu Aegis - vánoční trhy

19.12. Rakouské gymnázium - vánoční trhy

PREZENTAČNÍ, 
PRODEJNÍ,

VZDĚLÁVACÍ
A BENEFIČNÍ AKCE

V ROCE 2018

Open party EDY v nových prostorách
na pražském Chodově
Organizace EDA uspořádala v novém sídle uvítací party, 

na kterou přišli klienti, příznivci a přátelé EDY. Akce se 

zúčastnili významní hosté - starosta Prahy 11 Petr Jirava 

a patronky organizace herečka Jana Plodková

a zpěvačka Juwana Jenkins. 

Juwana Jenkins na oslavě zazpívala, zahrál Ondřej

Galuška. Klientské děti se svými sourozenci se pobavily 

na skákacích hradech a trampolíně.  Připraveny byly

i další aktivity pro děti různých věkových kategorií. 

Dospělí hosté se seznámili s novými prostorami a se všemi

službami organizace, vyzkoušeli si zrakově stimulační 

pomůcky a brýle simulující zrakové vady. Přítomní si také 

mohli zakoupit charitativní předměty EDA
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1. Zkvalitnění
 služeb rané péče
 prostřednictvím zvýšení 
 multidisciplinarity týmu
Rodiny dětí s vícečetným postiže-

ním patří mezi nejčastější klienty 

organizace. EDA disponuje

týmem, ve kterém úzce spolu-

pracují odborníci z různých oborů, a může těmto rodinám 

poskytnout všestrannou péči a podporu.

V rámci multidisciplinarity odborného týmu tak organizace 

zajišťuje vedle standardních služeb rané péče i konzultace 

v oblasti pohybového rozvoje a stimulace zraku, pečující 

členové rodiny mohou využít také služby psychologické

podpory. Díky podpoře Nadace J&T mohly probíhat kon-

zultace podle individuálních potřeb klientů, a to jak v místě

jejich bydliště, tak ambulantně v prostorách organizace 

nebo prostřednictvím telefonických a mailových konzultací.

Období projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

Projekt je podpořen Nadací J&T

2. Včasná pomoc dětem se zrakovým
 a kombinovaným postižením
Také v průběhu roku 2018 pokračoval EDA v naplňování

záměrů dvouletého projektu, jehož hlavním cílem je 

rozšíření kapacity služby rané péče EDA pro rodiny dětí 

se zrakovým a kombinovaným postižením. Významnou 

aktivitou projektu byla cílená osvětová kampaň zaměřená 

na zvýšení informovanosti o rané péči

mezi pediatry a odbornou veřejností.

Období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti

z prostředků The VELUX Foundations.

3. EDA se stěhuje!
Asociace partnerů diplomatického sboru (DSA) podporuje

EDU již několik let. V roce 2018 její velkorysý příspěvek 

umožnil vybavit nové prostory organizace sedmi skříněmi

na hračky a speciální pomůcky, které poradkyně rané 

péče vozí do rodin. Skříně v jednotlivých místnostech 

byly vyrobeny na míru a umožňují udržovat na pracovišti 

pořádek a příjemnou atmosféru.

Období projektu: rok 2018

Projekt je podpořen DSA.

3.
KLÍČOVÉ

PROJEKTY

EDA cz, z. ú.
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Aplikace EDA PLAY jako ucelená rodina
Aplikace vyvinuté za supervize odborníků na stimulaci zraku a ranou péči tvoří ucelenou 

skupinu her pro procvičování zrakových dovedností a jemné motoriky.

Rodina aplikací EDA PLAY nese společné znaky. Jejich základní stavební prvky jsou černé 

pozadí, jednoduché obrázky ve výrazných barvách a jednoduchý děj, který je zároveň tak 

atraktivní, aby zaujal i dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

4.
ROK 2018

S RODINOU
APLIKACÍ
EDA PLAY

Rodina aplikací EDA PLAY

Hry, které tvoří rodinu aplikací EDA PLAY:
Nejjednodušší hra z rodiny EDA PLAY je aplikace EDA 
PLAY TOBY. Jako jediná je vedle iPadů dostupná také pro

tablety s platformou Android. Tuto hru mohou děti hrát 

už od roku 2016, v roce 2017 byla rozšířena o nové úkoly.

V aplikaci EDA PLAY PAULI je možné prožít den s holčič-

kou Pauli. Aplikace je dostupná od roku 2016, ovládání je

tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné

a hrubé motoriky mohou posunovat děj hry kupředu. Hru 

mohou využít i děti s centrálním postižením zraku (CVI). 

EDA PLAY ELIS je nejmladší hrou, do rodiny aplikací

přibyla v lednu 2017. Všechny obrázky ve hře jsou – stejně

jako u ostatních aplikací z rodiny EDA PLAY – zpracovány 

na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných

tvarech. Nejen děti s CVI, ale i další děti se zrakovými 

vadami nebo kombinovaným postižením mohou pochopit 

děj a mít radost ze hry.

Hra EDA PLAY je aktualizována
pro nové systémy
V roce 2018 byla aktualizována nejstarší aplikace s názvem

EDA PLAY. Od roku 2013 slouží pro děti se zrakovými

vadami a poruchami jemné motoriky. Hra využívá atrak-

tivních úkolů, ilustrací, hudby a zvuků k tomu, aby dítě 

zaujala, bavila, a rozvíjela tak jeho dovednosti.

             V roce 2018 byla díky podpoře od fi rmy DOW tato 

                aplikace aktualizována pro novější systémy

                    iPadů, pro iOS 11 a iOS 12

Celkový počet stažení aplikací EDA PLAY
EDA PLAY TOBY pro iPady: 2261 ks (z toho USA 1080 ks, ČR 379 ks, 

Kanada 139 ks, Velká Británie 102 ks)

EDA PLAY TOBY pro tablety s platformou Android: 1 827 ks

(z toho ČR 814 ks, USA 310 ks, Slovensko 135 ks, Brazílie 58 ks)

EDA PLAY PAULI: 252 ks (z toho USA 124 ks, ČR 64 ks, Kanada 12 ks,

Slovensko 12 ks)

EDA PLAY ELIS: 232 ks (z toho USA 97 ks, ČR 68 ks, Dánsko 15 ks, 

Slovensko 12 ks)

EDA PLAY: 113 ks (z toho USA 62 ks, ČR 35 ks)

Inspirace, jak obohatit hru dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením:
Od roku 2017 mohou rodiče, učitelé i terapeuti rozšířit 

dětem hru na tabletu o papírové pracovní listy. Stačí 

vybrat a stáhnout pracovní list z http://www.edaplay.cz/

aktivity.  Z pracovních listů bylo v roce 2018 nejoblíbenější 

bludiště s košíkem a jablkem, s dvěma kočkami a bludiš-

tě s ilustrací kozy. Nejoblíbenějším pracovním listem za 

celou dobu jejich poskytování je omalovánka kočky na 

černém pozadí.

Na webu edaplay.cz a edaplay.com mohou uživatelé 

získávat informace už od roku 2013, nejvíce návštěvníků 

webu je z České republiky (za celé období přes 5000, z 

toho v roce 2018 přes 2700 návštěv) a z USA (celkem přes 

1300, z toho v roce 2018 přes 700 návštěv).

2013 2018

V roce 2018 byla hra aktualizována
pro operační systémy iOS 11 a iOS 12. 

2016

V dubnu 2016 byly ve stejný den uvedeny 
aplikace EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI.

2017

V lednu 2017 byla uvedena 
aplikace EDA PLAY ELIS.

Od dubna 2017 je aplikace EDA PLAY TOBY  
dostupná také pro tablety s platformou Android, 

li t d 2017 b l h šíř é úk l

Aplikace EDA PLAY
byla uvedena v dubnu 2013, až do roku 2016 to byla jediná
EDOVA aplikace.

EDA cz, z. ú.
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EDA již několik let nabízí zra-

kově stimulační charitativní

předměty. Nejprve je bylo 

možné zakoupit pouze v kan-

celáři, na pobytech, akcích, 

trzích, kterých se naše orga-

nizace účastnila. Velký zájem  

však dlouhodobě směřoval

k otevření vlastního e-shopu. 

Ten byl spuštěn na jaře 2018. Přes e-shop je možné objed-

nat předměty s obrázky EDA PLAY, které navrhl výtvarník

Lukáš Urbánek. V roce 2018 bylo v nabídce několik

novinek – pruhovaná dámská trička, unisexová pruhovaná 

trička do vel. XXL,  ale poprvé i ponožky s motivem kačenky. 

Kromě produktů s obrázky EDA PLAY, odborných publikací, 

pohlednic a módních doplňků nabízí e-shop i možnost 

zakoupení dárku pro EDU. Na výběr je např. cesta

za klientskou rodinou, konzultace nebo krizová pomoc 

psychologa. Uvedená částka daru pro EDU slouží v plné 

výši k fi nancování sociálních služeb.

Od března do prosince roku 2018 bylo přes elektronický 

obchod vyřízeno 181 objednávek.

Nejoblíbenějším produktem se stalo unisexové pruhované

tričko s motivem žáby.

Velmi děkujeme za podporu a dar společnosti WEBNODE. 

Díky daru jsme mohli
provozovat internetový
obchod 1 rok zdarma.

5.
CHARITATIVNÍ 

PŘEDMĚTY
A E-SHOP

EDA

6.
BENEFIČNÍ
KONCERT

„S BREJLEMA NEBO 
BEZ BREJLÍ“

PODPOŘIL
LINKU EDA

Čtvrtý ročník benefi čního koncertu „S brejlema nebo 

bez brejlí“ uspořádala nezisková organizace EDA 29. 

listopadu v pražském klubu Jazz Dock. Koupí vstupenky 

podpořili návštěvníci koncertu provoz krizové linky EDA. 

Vystoupily skupiny Hm a United Heads a patronka EDY, 

zpěvačka Juwana Jenkins. Koncertem provázela mode-

rátorka a zpěvačka Genny Ciatti. Akci podpořila i herečka 

Jana Plodková.

Atraktivní ceny nabídla tombola. Výtěžek přispěl

k fi nancování krizové Linky EDA. Návštěvníci

koncertu měli také možnost zakoupit si

charitativní předměty z e-shopu EDA.

EDA cz, z. ú.
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1. Nadační fond Českého
 rozhlasu ze sbírky
 Světluška
Stejně jako v uplynulých letech

i v roce 2018 organizaci EDA 

podpořil Nadační fond Českého

rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Jak se tato podpora konkrétně 

projevila v práci s klientskými 

rodinami?

Název projektu Rozvoj zrakových schopností a dovedností 

dětí s těžkými vrozenými vadami zraku a další podpora roz-

voje zrakových dovedností u dětí s centrálními poruchami

zraku v raném věku hovoří sám za sebe. Finanční prostřed-

ky, získané z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci 

dlouhodobého grantového programu Krok za krokem, 

pomáhají v práci zrakovým terapeutkám z EDY: umožnily 

vybavit místnost pro vyšetření zraku kvalitním osvětlením 

se stmívači a nakoupit nové diagnostické testy a stimulační 

desky se vzory, které terapeutky využívají při práci s dětmi. 

V rámci projektu se poradkyně rané péče mohly vydat

na domácí i zahraniční konference - jednak získat nové 

poznatky a inspiraci, ale také seznámit kolegy ze zahraničí 

s činností organizace. V neposlední řadě získaný příspěvek 

umožnil vydat informační brožuru o problematice cent-

rálního postižení zraku (CVI).

Bez tradiční podpory Světlušky by se jen velmi obtížně 

dařilo realizovat oblíbený týdenní kurz pro rodiny dětí se 

zrakovým postižením. Částka, kterou EDA získal

pro projekt Společně 2018, umožnila nabídnout rodinám

velmi přátelskou cenu za kurz včetně ubytování a stravy. 

Příspěvek pomohl uhradit také náklady na aktivity – vedle 

pravidelného programu s poradkyněmi to bylo setkání

s canisterapií a muzikoterapií nebo konzultace s odbornými 

pracovníky (fyzioterapeutky, psychoterapeutka, zrakové 

terapeutky). Z projektu bylo fi nancováno také hlídání dětí, 

ať už dopolední program pro sourozence nebo večerní 

hlídání při programu rodičů.

2. Nadace Leontinka
Mezi nejspolehlivější dlouhodobé partnery EDY patří 

Nadace Leontinka. S její podporou může EDA klientským 

rodinám poskytovat stabilní a všestranné služby v takovém 

intervalu, který vyhovuje jak jednotlivým klientům,

tak standardům organizace.

Projekty realizované ve spolupráci s Nadací Leontinka

v roce 2018 – „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek”

a „Úhrada provozních nákladů střediska rané péče“

byly zaměřeny především na podporu terénní služby.

Díky nadačnímu příspěvku se organizaci podařilo zachovat 

počet terénních konzultací v klientských rodinách, a tím 

zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny 

klientské rodiny v domácím prostředí. K terénní práci 

neodmyslitelně patří možnost používat služební vozidla 

v dobrém technickém stavu. EDA dbá na bezpečnost 

poradkyň na cestách i na to, aby mohly klientům vedle 

svých znalostí a zkušeností pravidelně přivážet vhodné 

pomůcky. Služební vozy navíc využívají pro cesty do rodin 

i pracovnice psychologické krizové podpory. Proto je udr-

žování vozového parku v provozuschopném stavu jednou 

z priorit organizace. V roce 2018 došlo k výměně dlouhá 

léta spolehlivě sloužící červené Corridy, kterou měl EDA 

k dispozici díky Nadaci Leontinka, za nový vůz Škoda ve 

„fi remní“ zelené barvě. Nadační příspěvek byl dále použit 

na úhradu provozních nákladů spojených s návštěvami 

poradkyň v rodinách (pohonné hmoty)

a s provozem auta rané péče EDA

(servis, zimní pneumatiky,

vybavení nového vozu).

7.
DLOUHODOBÁ 
SPOLUPRÁCE

EDA cz, z. ú.
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8.
ROZHOVOR

S VLADIMÍREM 
KOŘENEM

EDA pomáhá
dávat světlo a radost
Vladimír Kořen je znám jako

moderátor televizního pořadu, 

který přibližuje divákům tajem-

ství přírody a vědy. Obyvatelé 

Říčan ho znají jako starostu, 

kterého dělá devátým rokem. 

Říčany se staly pod jeho

vedením nejlepším městem pro život v České republice.

S organizací EDA se Vladimír Kořen podrobněji seznámil,

když s jejími zaměstnanci a klientskými rodinami společně

natáčeli charitativní díl pořadu Zázraky přírody.

Sympatický moderátor navštívil také sídlo organizace, 

kde se jako nevidomý pokusil jíst špagety, šlehačkový

dezert a také si vyzkoušel různé pomůcky a hry

pro zrakově postižené děti.

Jste starosta, televizní moderátor, manžel a otec tří dětí,

jaký máte recept na to, abyste zvládl velkou časovou 

vytíženost a stres?

Opravdu mi schází to, co člověk potřebuje nejvíc, odpočinek.

I víkendy jsou plné, třeba tento. V sobotu večer jsem pře-

dával ceny tanečníkům v Říčanech, protože zde probíhala 

jedna z největších tanečních soutěží v České republice. 

Přes den jsme měli masopust, v neděli ráno jsem jel

na natáčení pořadu Zázraky přírody do České televize. 

Navíc mám spoustu drobných pracovních strastí,

například že nám někdo ukradl strom. V průběhu celého 

starostenského týdne řeším investiční záměry typu nové 

školy, kde potřebujeme sehnat pár desítek milionů, navíc 

řešíme dotace na cyklostezku a další organizační věci. 

Cítím se pak velmi vyčerpaně. 

Jak se odreagujete, abyste to vydržel? 

Občas jdu na ryby. Svět si užívám, život je pro mě důležitý,

nechci promarnit ani vteřinu. Nejsem typ člověka, který

padne večer na kanape a nic nedělá. Jsem hodně činorodý. 

Stále beru počítač s sebou, a když mám někde chvilku, 

vím, že například musím opravit některé tiskové zprávy 

nebo napsat odpovědi na otázky. Přál bych si, abych mohl 

být více se svými dětmi, nejmladšího syna Vašíka ještě 

potřebuji zdokonalit v lyžování.

Účastníte se aktivně i náročných akcí a pokusů v pořadu 

Zázraky přírody, jak snášíte mnohdy velmi adrenalinové 

situace? 

Těžko. Nejsem odvážný sportovec, který ujíždí na adrenali-

nových sportech, nejsem ani mimořádně zručný a pohy-

bově talentovaný. Je potřeba zatnout zuby. Kdyby tam 

účinkoval člověk, který pravidelně skáče s padákem, není

to takové drama, jako když Kořen skáče ze Žižkovské věže.

Teď jsme natáčeli na Lipně a tam jsem musel plavat

v zamrzlé přehradě. Hasiči mi vyřezali díru v ledu a vlezl 

jsem do vody, která měla čtyři stupně. Mám radši teplou 

vodu ve vaně, ale překonal jsem se.

Minulý rok jste se podrobněji seznámil s organizací 

EDA, když jsme společně natáčeli charitativní díl pořadu 

Zázraky přírody, který již deset let moderujete.

Znal jste vy osobně už dříve pojem „raná péče“? 

O rané péči jsem slyšel a myslím, že je to potřebná 

záležitost. V rámci svých starostenských aktivit jsem měl 

příležitost projít několik zařízení, kde se starají o děti

s různými handicapy. Mám manželku šachistku, která dala 

dohromady metodiku pomáhající rozvoji intelektu pro po-

třeby dětí v mateřských školách. Prošel jsem s ní desítku 

institucí, kde jsme zavedli tuto metodiku, a vznikla s nimi 

dlouhodobá spolupráce.

Vy jste znalý. Jako organizace jsme si nechávali dělat 

výzkum a zjistili jsme, že pojem raná péče nezná ani 

deset procent obyvatel ČR. 

V rámci společnosti je hodně témat, o kterých se mluví. 

Každý si říká, že na to má nějaký názor, a pak se ukáže, 

že je to jen pocitová záležitost a vůbec o té problematice 

nic neví. Mezi těmito lidmi jsou i takoví, kteří rozhodují

o důležitých záležitostech v rámci zastupitelstev

a politických reprezentací. 

Na vlastní kůži jste si vyzkoušel v rámci natáčení

speciálního dílu pořadu Zázraky přírody, jehož tématem 

byl zrak, jaké je to být nevidomý. Co všechno se vám 

vybaví, když si vzpomenete, jak jste se s páskou přes

oči procházel po lese?

Vybavuji si to, byl to pro mě zážitek, zkoušel jsem si to

i doma. Myslím si, že si to člověk potřebuje zažít, aby

si cenil toho, že mu fungují všechny smysly. Vnímavost

je velmi důležitá, aby nám svět neproběhl před očima jen 

jako kulisa, aby si člověk vážil barev a tónů okolo sebe. 

Snažím se postihnout okamžik všemi smysly. Když člověk 

přijde o zrak nebo se mu zrak začne zhoršovat, teprve 

pak si uvědomí, jak velká ztráta to je.

Bál jste se při natáčení, že spadnete nebo narazíte

do stromu? 

Věděl jsem, že kolem mě je televizní štáb, a pokud by 

mi hrozilo nebezpečí, že na mě zakřičí a nenechají mě 

čvachtat se třeba v rybníce nebo narazit do stromu,

tak škodolibí zase nejsou. 

Jaký máte jako komunální politik názor na charitativní 

akce? 

Stát je plný konzervativních stereotypů, ale svět

je rychlejší a právě i sociální služby a jejich EDA cz, z. ú.
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9.
PUBLIKUJEME, 

SDÍLÍME
ZKUŠENOSTI

Časopis, zpravodaj
V roce 2018 byla vydána dvě čísla

časopisu (K)OUKEJ.

Číslo 1/2018 mělo téma hra:

Pojďte, budeme si hrát
Obsahem čísla byla hra v různých

podobách, názory na ni očima odborníků různých profesí

Význam hry a pohled na hru byl vysvětlen v rozhovoru

s ergoterapeutkou i dětskou psycholožkou. Představena 

byla fi liální terapie, posilující vztahy mezi dětmi a jejich 

rodiči prostřednictvím „hravých půlhodinek“, interakce 

mezi členy rodiny byla popsána i v článku věnovanému

videotréninku interakcí. Význam byl věnován také symbo-

lické hře, aktivnímu učení L. Nilsen, černobílým hračkám 

i několika užitečným pomůckám. V časopise vznikl prostor

pro představení her ze světa zvířat. 

SPC EDA informovalo o zajímavém projektu Krajské vědec-

ké knihovny v Liberci Děti čtou nevidomým dětem a o po-

můckách využitelných nejen při hře, ale i během výuky. 

Z rehabilitačních pomůcek byly představeny zdravotní 

kočárky a dětské vozíky od fi rmy Medicco. V článku Škola 

hrou byl zdokumentován běžný den rodiny, která vzdělává 

chlapce v domácím prostředí. Věnovali jsme se také

iPadům a jejich smysluplnému využívání. Informace

o hrách a hraní byly zaměřeny nejen pro naše nejmenší, 

ale i pro dospělé čtenáře. Prostor pro zajímavé knihy byl 

vyplněn hned třemi tituly a pokračování měla i pravidelná   

rubrika Nejen pro sourozence a Sloupek Hra.

Číslo 2/2018 s názvem:

Škola a vzdělávání aneb každý má svou cestu
Téma druhého čísla se týkalo různých možností vzdělávání.

Bylo zaměřeno na rozdílné pohledy a úvahy o možnostech

vzdělávání včetně představení několika vzdělávacích insti-

tucí. Zkušenosti s cestou vzdělávání dětí, ale i s cestou 

vlastní, např. při vykonávání profese asistenta pedagoga, 

byly sdíleny samotnými rodiči. SPC EDA připojilo poděko-

vání organizaci P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú. za výrobu pomůcek 

určených nejen pro hru. Tipy k domácímu tvoření byly 

součástí sourozenecké rubriky. V pravidelném sloupku

o hře byl prostor tentokrát věnován senzopatické hře.

Třikrát na téma CVI
Velké množství dětí v klientských rodinách rané péče má

diagnózu CVI (centrální zrakové postižení). Centrální posti-

žení zraku není postižení oka, ale stav, kdy zrakový systém

mozku nedokáže pochopit nebo interpretovat, co oko vidí.

Postižené je tedy zpracování zrakových vjemů,a to od mír-

ných problémů ve zrakovém vnímání až po úplnou nevido-

most. Tým pěti odborníků z EDY – zrakových terapeutů

a poradců rané péče – v průběhu celého roku 2018 

pracoval na materiálu o tomto tématu. Brožura s názvem 

„Dívám se, ale nevidím“ vyšla na konci roku 2018 a již

putuje do rodin, lékařských ambulancí i školských zařízení.

klienti potřebují pomoc naléhavě. Zaplať Pán Bůh, že máme 

lidi, kteří svůj čas dávají druhým, nedokážu si představit, 

že by systém bez organizací, jako je EDA, Česká katolická 

charita a jiné, fungoval. Tyto organizace jsou nezastupitel-

né a pracuje v nich spousta dobrých lidí, kteří si uvědomují 

svou odpovědnost za to, že druhý může potřebovat pomoc. 

Podle vašeho názoru je tedy správné oslovovat veřejnost

se žádostí o pomoc? 

Spolupodílíte se na něčem dobrém, to je věc, která už 

provází lidstvo tisíce let. Je to záležitost, která je teď a tady.

Už v antice byly popsány vztahy mezi Charitkami o tom, 

jak poskytovat dobrodiní, jak dobrodiní přijmout a zase 

vrátit. Je to takový kruh, který patří k lidstvu od nepaměti.

Kdyby se vás někdo zeptal, proč by měl podpořit právě 

EDU, jak byste ho povzbudil?

Jsou určitě lidé, kteří měli štěstí a mohou pomáhat. 

Hledají tu správnou organizaci, respektive správnou věc, 

kterou chtějí podpořit. Pomoc lidem či dětem, které mají 

problém se zrakem, má obrovský smysl. Pomáháte dávat 

světlo a radost. Když jsme točili Zázraky přírody s EDOU, 

bylo všude cítit dobro, že EDA poradí a pomůže. 

Poradkyně rané péče jezdí často do rodin, které jsou

v těžké situaci a narodilo se jim dítě s těžkým zrakovým 

a kombinovaným postižením. I v Říčanech má EDA své 

klientské rodiny. Přijal byste pozvání do některé této 

rodiny, abyste se seznámil s prací našich poradkyň?

I když jsem velmi časově vytížený, je to podnětná záležitost

a rád bych takovou nabídku přijal.

EDA cz, z. ú.
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Jejím cílem je seznámit čtenáře s nejčastějšími příčina-

mi, projevy a řešeními centrálních poruch vidění u dětí 

předškolního a školního věku.

Ještě před vydáním brožury EDA uspořádal 14. října 2018

celodenní seminář pro rodiče na téma CVI, odborně

připravený kolegyní Markétou Skalickou. Účast rodin 

byla hojná a ohlas také, jak dokládají vyjádření rodičů

ve Zpravodaji EDY č. 31:

Maminka Ondry: „V neděli jsme byli celá rodina na semi-

náři paní Skalické k CVI. Byl plný informací, které nám 

pomohou do budoucna. Většinu času jsem měla pocit,

že se mluví přímo o Ondráškovi. Nechápala jsem totiž,

že se mě poleká, když k němu přijdu potichu, a přitom

je schopný při bližším kontaktu najít pramen vlasů,

který mi trčí z hlavy. Teď už chápu.“

Tatínek Adámka: „Překvapilo mě, že máme úplně stejné 

problémy s orientací mezi vzory jako lidé s CVI, jen v menší 

míře (třeba na obrázku se schovanými písmenky). Zaujalo

mě poznání, že děti s CVI odvracejí zrak, aby si dokázaly

zpracovat, co viděly. To může znamenat, že Adama zajímá-

me, i když většinou kouká jinam. To je povzbudivá myšlen-

ka. Seminář byl moc fajn. Díky, že jsem se mohl zúčastnit.“

A do třetice je téma CVI podstatnou částí náplně kurzu 

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakové-

ho vnímání, akreditovaného a nabízeného EDOU odborné 

veřejnosti. V roce 2018 opět proběhl, byl zcela zaplněn

a na další běh už čekají zájemci.

Brožura byla 

vydána díky

podpoře

Nadačního fondu

Českého rozhlasu

ze sbírky

Světluška

Účast na konferencích a vzdělávání
Zrakové terapeutky se zúčastnily významných oftalmo-

logických setkání, která se konala na začátku podzimu. 

Jednalo se o říjnové Trendy v dětské oftalmologii a zářijový

sjezd České oftalmologické společnosti; na obou před-

stavily zkušenosti s dětmi s jednostrannou kataraktou, 

po úrazu mozku a s CVI.

Nejen kvůli zaškolování nových kolegyň, ale i díky nabíd-

ce vzdělávání zprostředkované Asociací rané péče ČR, 

jíž je EDA členem, vznikla možnost se v průběhu roku 

zúčastnit kvalitních kurzů připravených na míru poradky-

ním rané péče (individuální plánování, motivace klienta, 

senzomotorická integrace, time management, práce

s dětmi s PAS…). 

V listopadu 2018 se poradkyně zúčastnily konference 

pořádané ARPČR „Raná péče v mezinárodním kontextu“. 

Vedoucí služby Jana Vachulová společně se zahraniční 

lektorkou z Itálie Josée Lanners na konferenci prezen-

tovala příklad dobré praxe při poskytování rané péče 

cizincům dlouhodobě žijícím v ČR. Klientská rodina EDY, 

o kterou se jednalo, umožnila natočení krátkého snímku,

ve kterém se k této problematice oba rodiče velmi otevřeně

vyjádřili. Mgr. Anna Strenková představila výsledky svého 

výzkumu věnovaného spokojenosti cizinců se sociálními 

službami v ČR, v jehož rámci spolupracovala i s EDOU. 

Konference v Soluni - nejen o sourozencích
Poradkyně rané péče EDA Tereza Vísnerová a Markéta 

Skalická odletěly začátkem listopadu 2018 do Soluně na 

evropskou konferenci pořádanou mezinárodní organizací 

ICEVI, která sdružuje odborníky z oblasti sociální a spe-

ciálně - pedagogické péče o osoby se zrakovým posti-

žením. Konference byla určena především těm, kteří se 

zabývají psychologickými aspekty péče. Poradkyně EDY 

prezentovaly formou posteru službu krizové intervence

a terénní psychologickou podporu určenou klientům

rané péče EDA.

Účast poradkyň rané péče na vzdělávacích kurzech

a konferencích i následné sdílení

v týmu pomáhá EDOVI rozšiřovat

a prohlubovat znalosti

potřebné ke kvalitnímu

poskytování služeb. 

Praxe studentů
Během roku 2018 pokračovala

spolupráce EDY s několika vysokými

školami, jejichž studenti zde vykonávali praxe.

Nejdelší tradici má kontakt s Katedrou speciální

pedagogiky UK Praha, ale na praxi docházeli i studenti

z Evangelické teologické fakulty UK (obor sociální

a pastorační práce) nebo z Fakulty tělesné výchovy

a sportu UK (obor Aplikovaná tělesná výchova).

Novinkou byla přítomnost studentů závěrečného ročníku 

gymnázia v rámci rozhodování o volbě dalšího studia.

Podklady pro bakalářskou práci zaměřenou na testování 

hmatových dovedností podle holandské metodiky Tactual

Profi le získala studentka speciální pedagogiky při návště-

vách klientských rodin s malými nevidomými dětmi. 

Během stáže v EDOVI byly zaškoleny dvě začínající

poradkyně rané péče z LIRY Liberec. 

Celkově organizace EDA letos poskytla 350 hodin

praxí a stáží deseti studentům a stážistům. 

Poděkování patří klientským rodinám, které

umožnily účast studentů při konzultacích. EDA cz, z. ú.
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Děkujeme všem poskytovatelům 

státních a krajských dotací, grantů 

a soukromým dárcům, kteří naši 

organizaci v roce 2018 podpořili

a spolupracovali s námi.

Díky nim se můžeme i nadále

rozvíjet a poskytovat kvalitní služby.

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Auto pro ranou

péči EDA - 2017 290 400 Kč

Dotace na provozování

sociální služby

Linka EDA 1 023 262 Kč

KRAJE:

Havní město Praha 2 914 000 Kč

Sředočeský kraj 2 980 800 Kč

Útecký kraj 1 151 615 Kč

Pardubický kraj 600 000 Kč

Dotace na zajištění služeb sociální 

prevence na období 2016 – 2018

v rámci projektu Rozvoj sociálních 

služeb v Pardubickém kraji

fi nancovaného z Operačního

programu Zaměstnanost.

MĚSTA A OBCE:

Město Beroun 5 000 Kč

Město Bělá

pod Bezdězem  9 500 Kč

Město Bílina 9 000 Kč

Město Brandýs

nad Labem –

Stará Boleslav 6 000 Kč

Město Klecany 7 990 Kč

Město Kralupy

nad Vltavou 4 500 Kč

Město Libochovice 4 000 Kč

Město Mělník 5 000 Kč

Město

Mladá Boleslav 7 500 Kč

Město Most 10 000 Kč

Město Osek (Ústecký kraj) 5 000 Kč

Město

Příbram 15 000 Kč

Město Sedlčany 2 000 Kč

Město

Slaný 4 000 Kč

Obec Čížkovice 7 000 Kč

Obec Knovíz 10 000 Kč

Obec Liteň 5 000 Kč

Obec Osek (Středočeský kraj) 5 000 Kč

Obec Proboštov 11 600 Kč

Obec Přezletice 7 990 Kč

Obec Ptice 7 990 Kč

Obec Račice 11 600 Kč

Obec Stehelčeves 7 990 Kč

Obec Sulejovice 10 000 Kč

MĚSTSKÉ ČÁSTI:

Městská část

Praha 1 26 000 Kč

Městská část Praha 2 20 000 Kč

Městská část

Praha 3 21 143 Kč

Městská část

Praha 4 10 000 Kč

Městská část

Praha 5 10 000 Kč

Městská část

Praha 6 22 900 Kč

Městská část

Praha 7 10 000 Kč 

Městská část Praha 8 35 000 Kč

Městská část Praha 9 5 000 Kč

Městská část

Praha 10 60 000 Kč

Městská část

Praha 11 20 000 Kč

Městská část Praha 12 20 000 Kč

Městská část Praha 13 30 000 Kč

Městská část Praha 15 16 000 Kč

Městská část Praha 17 10 000 Kč

Městská část

Praha 21 3 150 Kč

NADACE A NADAČNÍ FONDY:

Nadace Leontinka

Příspěvek na nákup vozidla a provoz

175 225 Kč

Příspěvek na zakoupení automobilu 

pro potřeby rané péče

40 000 Kč

Projekt Podpora vývoje dítěte

se zrakovým a kombinovaným 

postižením prostřednictvím využití 

moderních technologií

20 000 Kč

Projekt Auto není cíl,

ale nezbytný prostředek 

80 000 Kč

Příspěvek na zajištění

služby rané péče 

175 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu

ze sbírky Světluška

Projekt Společně 2018 - týdenní kurz

pro rodiny dětí se zrakovým

postižením

200 000 Kč

Projekt Rozvoj zrakových schopností

a dovedností dětí s těžkými vrozenými

vadami zraku a další podpora rozvoje

zrakových dovedností u dětí

s centrálními poruchami zraku

v raném věku 

467 600 Kč

DSA Prague

Projekt EDA se stěhuje! 

105 000 Kč

Městská
část
Praha 1010.

PODPORA
V ROCE

2018

EDA cz, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

16



Nadace AGROFERT 

Projekt Rozšíření kapacity rané 

péče a podpora pečujících osob .

70 000 Kč

Výbor dobré vůle –

Nadace Olgy Havlové 

Projekt Zvýšení odborné kvalifi kace 

poradkyň rané péče EDA  

20 000 Kč

Nadace rozvoje

občanské společnosti

Projekt Rozšíření kapacity rané péče

EDA pro rodiny dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením podpo-

řen NROS z prostředků The VELUX 

Foundations (2017 - 2019) 

698 442 Kč

Nadační fond J&T

Projekt Zkvalitnění služeb rané 

péče prostřednictvím zvýšení

multidisciplinarity týmu (1 - 6/2018)

150 000 Kč

Projekt Krizová intervence jako 

součást rané péče (1 - 12/2019)

150 000 Kč

Nadace KB Jistota

Projekt Krizová intervence jako 

součást rané péče (1 - 12/2019)

100 000 Kč

FINANČNÍ DARY

OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:

EGIT s.r.o. 25 000 Kč                                                                                                                            

ČESKÁ LÉKÁRNA

HOLDING, a.s. 25 000 Kč                                                                                                                            

SUNFIN PRAHA s.r.o. 10 000 Kč     

ZOOT a.s. 7 795 Kč

Agentura Helas s.r.o. 6 320 Kč

GIVT.cz s.r.o. 2 930 Kč

Hornomlýnská, o.p.s. 957 Kč                                                                              

VĚCNÉ DARY

OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:

Activa, spol. s r. o. 21 431 Kč                                                                                                                            

Alza.cz a.s. 15 057 Kč                                                                                                                            

Atlantis telecom

spol. s r.o. 22 262 Kč     

Dvořák – VIA VESTRA –

LABYRINT 39 600 Kč

KOMANDOR

CZECH REPUBLIC s.r.o. 22 415 Kč

PARFEMLAND /

Frepiola s.r.o. 4 000 Kč

Quick Offi ce s.r.o. 5 000 Kč

THAI FIT / RS Service –

SVĚTOZOR s.r.o. 5 250 Kč

ZA PODPORU

V ROCE 2018 DĚKUJEME

TĚMTO SPOLEČNOSTEM

A JEJICH ZAMĚSTNANCŮM:

AB InBev, Anheuser - Busch 

Balet Louskáček - Vánoční sen

BeerGeek Bottle Shop

BOS.org

ČEZ

ČSOB

Dermacol

Dentsu Aegis

Energy Czech Republic

Gurmán Klub

HBO

Hestia

Ipsos

Kafe na dřevo

Komandor Czech Republic

KPMG

Kytky od Pepy - Zelený lupeny

Lucie Rákosová - Antiaging studio

Metronome Festival Prague

M-Ocean

Naše maso

Primagas

Rakouské gymnázium

Quick Offi ce

Thai Fit, RS Service - SVĚTOZOR

Sanu Babu

Scioškola Praha 11

Sephora

Supraphonline

TESCO - NC Eden

TollNet

veskle.com

Vodafone

Vydavatelství Polí5

Webnode

TRVALÍ DÁRCI

Trvalý dar do 1 000 Kč měsíčně:

Tichý Miloň, RNDr. 1000 Kč

Táčnerová Vladislava 800 Kč

Trvalý dar 301– 500 Kč měsíčně

Aldorf Lukáš 500 Kč

Jelínková Vendula 500 Kč

Kořínková Markéta 500 Kč

Vedralová Linhartová Pavla
Optika Anděl s.r.o. 500 Kč

Filipec Petr Ing. 400 Kč

Sychrovská Petra 400 Kč

Ducko Milan 333 Kč

Trvalý dar 201– 300 Kč měsíčně

Kafková Markéta 300 Kč

Kurka Jaroslav 300 Kč

Mafka Martin 300 Kč

Rozehnalová Bronislava 300 Kč

EDA cz, z. ú.
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Schejbal Jiří 300 Kč

Vintr Stanislav 300 Kč 

Vondráčková Marcela 300 Kč

Binder Petr 250 Kč

Mimrová Daniela, Ing. 250 Kč

Van der Kamp Kateřina, Mgr. 220 Kč

Trvalý dar 50 – 200 Kč měsíčně

Austerlitzová Eliška 200 Kč

Berka Ivan 200 Kč

Blahutová Magdalena 200 Kč

Černá Markéta 200 Kč

Dneboský Miloš 200 Kč

Ejemová Petra 200 Kč

Hollerová Lucie, Ing. 200 Kč

Lebedová Zuzana, MUDr. 200 Kč

Macková Marcela, JUDr. 200 Kč

Minář Jan 200 Kč

Nohejl David 200 Kč

Prouzová Jana 200 Kč

Schaeferová Markéta 200 Kč

Swiecicki Irena 200 Kč

Ulanova Evgenia 200 Kč

Hořínková Barbora 150 Kč

Jiráková Lenka 150 Kč

Pawlowská Ludmila 150 Kč

Dytrych Martin 100 Kč

Jandík Ivo, Ing. 100 Kč

Javůrková Alena 100 Kč

Kudláček Petr 100 Kč

Martínek Miloš 100 Kč

Mejzrová Veronika 100 Kč

Newaldová Monika 100 Kč

Petráň Radek 100 Kč

Petříková Antonie 100 Kč

Potužníková Kateřina 100 Kč

Svoboda Vojtěch, Ing. 100 Kč

Zbořilová Kristýna 100 Kč

Velek Dorota 50 Kč

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

(Jednorázový individuální dar):

15 000 – 20 000 Kč:

Hejsek Jakub 20 000 Kč

Mareš Pavel 15 000 Kč

6 000 – 10 000 Kč:

Horák Ondřej, Ing. 10 000 Kč

Kafka Štěpán, Ing. 10 000 Kč

Lehký Jan 10 000 Kč

Šimková Magdalena 10 000 Kč

Nosek Robert, DiS 8 000 Kč

Sviták David 6 000 Kč

5 000 Kč:

Cihelková Lenka 5 000 Kč

Černohorský David 5 000 Kč

Pavlík Ladislav,Ing. 5 000 Kč

1 000 – 3 000 Kč:

Hlavinková Alena, MUDr. 3 000 Kč

Cvinerová Barbora 2 500 Kč

Holeček Milan, RNDr. 2 000 Kč

Svobodová Kamila 2 000 Kč

Žabka Martin, Ing. 2 000 Kč

Bajer Jan, JUDr. 1 535 Kč

Janota Jozef 1 500 Kč

Bradna Jan 1 000 Kč

Děkujeme za každý jednotlivý dar

v hodnotě menší než 1 000 Kč,

který nám byl od individuálních dárců

poskytnut v roce 2018, a také všem 

dárcům, kteří nám anonymně

přispěli na sbírkový účet ve Fio bance

nebo prostřednictvím DMS.

Speciální podporovatelé a dárci EDY: 

Juwana Jenkins – stálá patronka
a podporovatelka 

Jana Plodková – stálá patronka
a podporovatelka 

Lukáš Urbánek – pomoc při výtvarné
výzdobě nových prostor EDY 

MUDr. Anna Zobanová –
oční specialistka na problematiku 
dětského věku 

Ivanka Bajgarová – dlouhodobá 
podpora projektu EDA PLAY

Dobrovolníci 2018
(práce v rozsahu celkem 241 hodin): 

RNDr. Milan Holeček - korektury 

Zpravodaj EDA a časopis (K)OUKEJ

Gil Bomber - korektury anglických 

textů

Ondřej Ježek - natáčení spotů

+ komentáře

Petr Skalický - oprava audiovizuál-

ních hraček

Ivan Fibír - konzultace e-shop

Radek Cihla - fotograf na akcích

Tomáš Magera - údržba pomůcek v 

půjčovně

Alena Steinbach Hofmanová -

vizážistka při focení

Jan Hrdý - fotograf charitativních 

předmětů a zaměstnanců EDA

Administrativní pomoc, údržba 

kanceláří, úpravy zahrady,  čištění 

pomůcek:

Ze společnosti HP - Kateřina

Hasalová, Mark Abercromby,

Jaromír Jandejsek

Ze společnosti Raiffeisen stavební 

spořitelna a.s. - Simona Patáková, 

Andrea Vaňková, Alice Vosečková, 

Linda Simmerová, Helena Davidová, 

Kateřina Krejčí, Jan Červenka

AKCE, KTERÉ BY SE BEZ VÁS 

NEOBEŠLY 

Velikonoční setkání 2018

Občerstvení a pomoc při organizaci 

setkání: společnost PRIMAGAS

a její dobrovolnice Tereza Kovářová 

a Markéta Madaoui

Benefi ční díl –

ZÁZRAKY PŘÍRODY 2018

Speciální poděkování České televizi 

a všem příznivcům a dárcům Edy

Stěhování EDA 2018

Marek Vachule, Robert Vachule, 

Petr Souček, Markéta Kořínková, 

Tomáš Kořínek, Vojtěch Svoboda, 

Jakub Svoboda, Šimon Svoboda, 

Michal Špaček, Jan Gregor,

Petr Malínský, Michal Kulíček,

Kateřina Vávrová, Lucie Špačková,

Ondřej Cihla, Milan Mžourek,

Tomáš Pavlík, Tereza Cihlová,

Jiřina Hurychová, dobrovolníci 

ze společnosti HP - Petr Jaeger, 

Christopher Lomeli, Emilie Comte 

a mnoho dalších.

Úpravy prostor - výmalba:

Lukáš  a Jonáš

Urbánkovi

EDA cz, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

18



Open party 2018:

Zapůjčení a úprava prostoru:

Hornomlýnská o.p.s., pan Mucha

Ozvučení a zapůjčení stanů:

M-ocean event & promotion agency

Občerstvení zajistila společnost 

PRIMAGAS a její dobrovolníci

a GURMÁN KLUB

Program zajistili: Juwana Jenkins

a Ondřej Galuška

Benefi ční koncert „S brejlema nebo

bez brejlí“ v klubu Jazz Dock 2018:

Pronájem prostor: Klub Jazz Dock

Zajištění online prodeje vstupenek: 

smsticket s.r.o.

Kapely: Hm, Juwana Jenkins,

United Heads

Moderace: Genny Ciatti

Občerstvení zajistila společnost: 

Naše maso

Květiny pro účinkující:

kytkyodpepy.cz

Pomoc při akci: Tereza Houšková, 

Tereza Holubcová, Dominika

Kasnerová, Vašek Uhlíř

Věcné dary do tomboly

viz - podpořili nás. 

Balet Louskáček - Vánoční sen, 

BeerGeek Bottle Shop, Dermacol, 

a.s., Energy Czech Republic,   HBO, 

Hestia, Ipsos, Kafe na dřevo, Lucie 

Rákosová - Antiaging studio, 

Metronome Festival Prague, Thai 

Fit, RS Service - SVĚTOZOR, Sanu 

Babu, Sephora, Supraphonline, 

TESCO - NC Eden

Mikulášské rodičovské setkání 

2018:

Nadílku a občerstvení zajistily

společnosti Primagas s.r.o.

a Dermacol, a.s.

Kostýmy a pomoc při akci:

Pavla Chudobová, Michaela

Chudobová, Tomáš Budinský

ROZVAHAVÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

11.
FINANČNÍ A 

EKONOMICKÉ 
ÚDAJE
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NÁKLADY 15 856 038,85 100,00%

Materiál  1 153 595,27 7,275%

Spotřeba energie 101 110,91 0,638%

Prodané zboží 296 250,00 1,87%

Opravy a udržování 2 122 012,36 13,383%

Cestovné 62 962,24 0,397%

Náklady na reprezentaci 38 878,00 0,245%

Ostatní služby 1 768 855,86 11,156%

Osobní náklady 9 943 188,87 62,709%

Daně a poplatky 6 781,00 0,043%

Ostatní náklady 97 041,29 0,612%

Odpisy 254 387,00 1,604%

Poskytnuté příspěvky 10 976,05 0,069%

VÝNOSY 15 861 419,85 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 066 576,31 6,724%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 143 813,20 0,907%

Přijaté příspěvky 3 639 185,86 22,944%

Státní dotace 1 023 262,00 6,451%

Provozní dotace kraje 7 660 964,50 48,299%

Provozní dotace města a obce 497 863,00 3,139%

Provozní dotace nadační příspěvky 1 829 754,98 11,536%

Provozní dotace 11 011 844,48 69,425%

Hospodářský zisk za období 5 381,00

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1 186 713,58

Zboží (kniha a charitativní předměty) 311 178,58

Peníze 42 693,00

Účty v bankách 4 059 183,91

Pohledávky včetně záloh 75 201,80

PASIVA

Závazky 84 068,77

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 732 345,01

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 51 807,00

Jiné závazky 14 931,49

Výnosy příštích období a dohadné účty 587 189,00

Vlastní jmění 1 674 499,11

FONDY

dary

veřejná sbírka

2 279 044,94

905 211,72

1 373 833,22

Výsledek hospodaření celkem 251 085,55



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

Organizace EDA cz, z. ú. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

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

Odměna ředitele za výkon statutární funkce činí 12 000 Kč.

Správní rada a dozorčí orgán vykonává funkce bez nároku na honorář.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  (srovnání posledních tří let)

Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jany Chvatlinové, č. oprávnění 1581, uvedeného v dokumentu 

„Zpráva nezávislého auditora“ ze dne 27. 6. 2019, účetní závěrka za období roku 2018

„podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu EDA cz, z. ú., k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů

a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy“.

Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní 

závěrce za rok 2018.

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

která je zveřejněna na webových stránkách ústavu a ve sbírce listin vedené příslušným

rejstříkovým soudem.)

12.
VÝROK

AUDITORA
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2016 2017 2018

NÁKLADY 11 952 081,45 100,00% 12 624 945,42 100,00% 15 856 038,85 100,00%

Materiál  624 613,29 5,23% 457 468,26 3,62% 1 153 595,27 7,28%

Spotřeba energie 201 518,28 1,69% 254 311,35 2,01% 101 110,91 0,64%

Prodej zboží 277 127,00 2,32% 343 059,00 2,72% 296 250,00 1,87%

Opravy a udržování 105 754,78 0,88% 115 227,06 0,91% 2 122 012,36 13,38%

Cestovné 118 859,50 0,99% 99 150,00 0,79% 62 962,24 0,40%

Náklady na reprezentaci 21 628,00 0,18% 29 458,00 0,23% 38 878,00 0,25%

Ostatní služby 2 405 898,04 20,13% 1 858 189,42 14,72% 1 768 855,86 11,16%

Osobní náklady 7 936 971,53 66,41% 9 332 536,13 73,92% 9 943 188,87 62,71%

Daně a poplatky 14 800,00 0,12% 18 950,00 0,15% 6 781,00 0,04%

Ostatní náklady 106 662,62 0,89% 96 223,20 0,76% 97 041,29 0,61%

Odpisy 125 000,00 1,05% 10 500,00 0,08% 254 387,00 1,60%

Poskytnuté příspěvky 13 248,41 0,11% 9873 0,08% 10976,05 0,07%

VÝNOSY 10 908 489,00 100,00% 11 958 239,45 100,00% 12 864 122,93 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 792 016,58 6,62% 870 675,00 6,77% 1 066 576,31 6,72%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 86 524,14 0,72% 19 875,93 0,15% 143 813,20 0,91%

Přijaté příspěvky 905 456,73 7,57% 788 419,00 6,13% 3 639 185,86 22,94%

Státní dotace 670 000,00 5,60% 809 516,00 6,29% 1 023 262,00 6,45%

Provozní dotace kraje 6 214 280,00 51,97% 6 999 907,00 54,41% 7 660 964,50 48,30%

Provozní dotace města a obce 431 200,00 3,61% 459 000,00 3,57% 497 863,00 3,14%

Provozní dotace nadační příspěvky 2 858 762,00 23,91% 2 916 730,00 22,67% 1 829 754,98 11,54%

Provozní dotace 10 174 242,00 85,08% 11 185 153,00 86,95% 11 011 844,48 69,43%

Hospodářský zisk

za období = 6 158,00

Hospodářský zisk

za období = 239 177,51

Hospodářský zisk

za období = 5 381,00



EDA nás dokázal 
podržet i v těch méně 
šťastných chvílích.
Ve chvíli, kdy čtete tento 
rozhovor, je všech pět aut
s logem EDY v terénu;
další poradkyně vyjely 
na konzultace vlakem, 
autobusem nebo i tramvají. 

Míří každý den za rodinami, které jsou na počátku cesty, 
do níž nečekaně vstoupilo dítě se zrakovým postižením. 
Rodiče jsou plni obav, nejistot, otázek...
Poskytování služby rané péče je časem, kdy se rodiče 
ptají a my společně s nimi hledáme odpovědi.
U Terezy a Róberta Sisákových, kteří ranou péči EDA 
využívali pět let, se teď role obracejí. My se ptáme a 
maminka Jakuba nám odpovídá, abychom mohli vám, 
čtenářům, zprostředkovat jeden konkrétní osud.

Pět let života rodiny se dá zpětně popsat pomocí zážitků, 

fotografi í, ale je také třeba možné využít statistiku a těch 

pět let vtěsnat do čísel. S EDOU jste se před pěti lety 

setkali takhle: tři lidé - maminka Tereza, tatínek Róbert, 

kluk Kuba - věk tři měsíce, jedna diagnóza, dvě operace 

(vrozený šedý zákal na obou očích). Jak byste pomocí 

čísel popsali svoji rodinu teď? 

Pět lidí - ke Kubovi (5 let) přibyli dva mladší bráškové Viliam 

(tři roky) a Oliver (šest měsíců). Ranou péči jsme po pěti 

letech opustili, Kuba už je ve školce. Kubovi mezitím přibyla 

diagnóza (Warburg micro syndrom), která zahrnuje nesčet-

né jednotlivé projevy... 

Během pěti let poskytování rané péče: 400 společně 

strávených hodin poradkyň rané péče s vaší rodinou, 

112 emailů z EDY s informacemi vztahujícími se

k podpoře vývoje Kuby, nesčetné telefonáty...

Co se vám za těmi suchými čísly zpětně vybaví?

Perfektní podpora nejen Kuby, ale celé rodiny. Manžel 

pracuje z domova, takže za oba mohu říci, že jsme se 

na konzultaci EDY vždy moc těšili. Vybavuje se mi první 

návštěva naší poradkyně u nás doma. Nevěděla jsem 

tehdy, co mám od rané péče očekávat, ale byla jsem mile 

překvapena. Poradkyně nám dávala perfektní rady

ohledně Kubovy terapie, nosila vždy fajn pomůcky

na hraní a stimulaci. Pomohla vybrat mateřskou školu.

Prožívala s námi i různé radostné chvilky, jako bylo

Kubovo první „pasení koníků“, snědení celého párku

s rohlíkem, očekávání zdravého miminka, pořízení nového

bydlení. Dokázala nás podržet i v těch méně šťastných 

chvílích. Například když Kubovi v jednom roce jeho věku 

diagnostikovali vzácný syndrom, nabídla nám v rámci 

EDY psychologickou podporu. Další poradkyně z EDY

nás nasměrovala na vynikající fyzioterapeutku, ke které 

s Kubou docházíme. My jsme na oplátku v časopise rané 

péče uveřejňovali pro ostatní rodiče své nápady na stimu-

lační a rehabilitační pomůcky, které jsme si mimo ranou 

péči pořídili.

Těch pět let rychle uteklo. Když k nám šla naše skvělá 

poradkyně naposledy, byla jsem pár dní před porodem, 

asi i hormony zafungovaly a já jsem měla slzy v očích. 

Uvědomila jsem si, že nám končí určitá životní etapa, že 

Kuba už není to malé miminko. Nějak to na mne všechno 

dolehlo... 

Raná péče může být velmi individuální, rodina se může 

po celou dobu poskytování služby potkávat se „svou“ 

poradkyní pouze v prostředí vlastního domova.

Nabízíme ale i skupinová setkání rodin v prostorách 

EDY a jednou ročně týdenní pobyt v rekreačním objektu 

v přírodě jižních Čech, podpořený sbírkou Světluška.

Vy patříte k těm, kteří nabízený kontakt s ostatními 

vyhledávali. Cítili jste to tak od začátku?

Co vás motivovalo, abyste na týdenní pobyt jeli dokonce 

dvakrát? A dala vám tato setkávání něco podstatného, 

případně i trvalého? 

Setkávat se s lidmi, kteří řeší podobné problémy, je podle 

nás velice důležité. Byla jsem za tuto možnost moc ráda. 

V EDOVI jsme poznali samé skvělé lidi, s jednou rodinou 

jsme v úzkém kontaktu dosud, máme i podobně staré 

děti. Vždycky, když se vidíme, říkáme si, jak je fajn,

že jsme se poznali. Hlavně naše zdravé děti spolu jednou

budou moci sdílet své zážitky a starosti s těmi svými

hendikepovanými sourozenci. Takové ty věci, které děti

se zdravými sourozenci nepochopí...

Na týdenní pobyt s EDOU ráda vzpomínám a doporučila 

bych ho všem klientům rané péče. Přes den probíhaly 

různé terapie ve skupinách, večer jsme měli možnost 

posedět ve společenské místnosti, probírat odborná 

témata týkající se našich dětí, ale třeba i hrát deskové hry 

nebo si jen tak povídat. Byl to takový odpočinek od našich 

všedních starostí. Hlídání všech dětí bylo večer zajištěno 

studentkami. Ty dokonce každé dopoledne vedly

skupinku sourozenců s krásným programem

v přírodě, takže i kvůli těm zdravým dětem

bych hned jela znova…

13.
CO ŘÍKÁ

KLIENTSKÁ
RODINA

NA NAŠE
SLUŽBY?
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EDA poskytuje služby rané péče v rodinách, které mají 

dítě s postižením. Některé tyto děti jsou jedináčci,

některé se narodily jako mladší sourozenci. S některými

rodinami ale prožíváme situaci rozhodování - lze při 

náročné péči o první dítě uvažovat o dalším?

Vy nyní máte celkem tři kluky, takže Jakub žije

se dvěma mladšími brášky. Jaké klady a zápory tahle 

situace Kubovi přináší? A měla při vašem rozhodování 

pro větší rodinu nějakou roli i služba rané péče?

Když byl Kubovi rok, řekli nám lékaři jeho diagnózu –

Warburg micro syndrom. Kuba bude stále psychomo-

toricky na úrovni tříměsíčního miminka. Mně v té době 

přišlo moc smutné, že mi Kuba nikdy neřekne mami,

že s ním nebudu moct dělat věci jako se zdravým dítětem.

Byl úžasný a pro mne dokonalý, ale ta touha po zdravém 

dítěti byla nesmírná. V EDOVI jsme tehdy potkali fajn 

rodinu, která na tom byla podobně, měla též jedno dítě s 

těžkým psychomotorickým opožděním. Též chtěli

pro svou dceru ještě sourozence. Byli pro nás takovou 

oporou a inspirací.

Když se nám narodil Vilík, bylo náročné skloubit vše 

dohromady – cvičení s Kubou čtyřikrát denně a jeho 

krmení, zraková a motorická stimulace – a k tomu péče 

o miminko a o domácnost. Ale nakonec jsme to všechno 

zvládli; když byl Vilíkovi rok, řekli jsme si, že by bylo fajn, 

kdyby měl k sobě parťáka v podobě zdravého sourozence.

Trochu to trvalo, ale dočkali jsme se a jsem za to moc 

ráda. Musím však říci, že máme velkou podporu rodiny. 

Bydlíme ve dvougeneračním domě s mými rodiči, kteří 

nám pomáhají, a taky nesmím zapomenout na manželovu

         maminku, která k nám jezdí na výpomoc až

                ze Slovenska. Bez nich by to bylo všechno těžší.

Další skvělá věc je speciální školka, kterou Kuba

třikrát týdně navštěvuje a kterou jsme vybírali společně

s poradkyní rané péče EDA. Je to fajn pocit, když víte,

že se o něj dobře postará i někdo jiný než my.

Jako rodina s třemi dětmi nemáme už tolik času na 

Kubu, jak bychom si přáli, ale takový je život. Snažíme se 

mu věnovat, co to jde, a zapojovat i sourozence.

S příchodem dalších dětí jsme se ke Kubovi přestali

chovat jako k miminku. Začali jsme ho brát automaticky 

jako staršího a moc mu to prospělo.

Raná péče není službou, za kterou by rodiny, které ji 

využívají, platily. Právě o Jakubově rodině ale můžeme

říci, že nás významně podpořila darováním svých 

schopností – tatínek Róbert natočil pro EDU několik 

krásných a užitečných osvětových fi lmů o podpoře

vývoje zraku, které můžete zhlédnout na webu

www.eda.cz. Dalším fi lmem nádherným způsobem 

zpracoval i Jakubův příběh.

Celý fi lm o Kubovi vymyslel můj manžel a šlo to úplně 

mimo mne. I mě samotnou překvapil. Bylo to takové

jeho vyjádření, jak má Kubu rád, a také to byla osvěta

pro široké okolí. Když se nás někdo zeptá, jak na tom 

Kuba je, tak ho odkážeme na video a je to pro nás

jednodušší než vysvětlování. Zde je odkaz na youtube,

dají se tam zapnout i české titulky:

https://youtu.be/754vk8OpRDA

Tento rozhovor má nejen představit aktivity EDY,

ale také motivovat dárce, aby na jeho služby přispěli – 

třeba i sebemenší částkou. Jak byste je k tomu

právě vy se svou zkušeností povzbudili?

Raná péče hrála v prvních Kubových letech velkou roli. 

Byli jsme s manželem za službu EDY moc rádi.

Překvapilo nás, že je stále ještě spousta rodin, která 

nemá o rané péči žádné informace a začíná její služby 

využívat, až když už je relativně pozdě. Stimulace zraku, 

která je v EDOVI primární, je důležitá již od narození a má 

vliv na budoucí kvalitu života dítěte. Kuba má sice kombi-

nované postižení a zrak pro něj nakonec není tím úplně 

nejdůležitějším smyslem, ale i s dalšími oblastmi vývoje 

dítěte v EDOVI odborně pomohou. A to stojí za podporu.
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14.
KONTAKTY

IČO: 24743054

Bankovní spojení:
5481081309/0800

Účet je vedený u České spořitelny

Veřejná sbírka (S-MHMP/1394475/2014):
2500141992/2010

Transparentní účet je vedený u FIO banky

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Uvítáme, když se rozhodnete naši organizaci podpořit také jako dobrovolník.
Hledáme odborníky se zkušenostmi, výpomoc pro naše propagační akce
i ambasadory, kteří budou šířit povědomí o rané péči či krizové Lince EDA.

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1

148 00 Praha 4

tel.: 224 826 860

mobil: +420 724 400 820

e-mail: info@eda.cz

web: www.eda.cz

Staňte se součástí EDOVY rodiny a pomáhejte pravidelně

Číslo účtu: /5481081309 0800
Výši měsíčního příspěvku si volíte sami. Pro potvrzení o daru pište na .darci@eda.cz

Váš pravidelný měsíční příspěvek je jistotou a tím
nejjednodušším způsobem, jak s námi můžete pomáhat. www.eda.cz

FINANČNÍM
DAREM

Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet veřejné sbírky: 2500141992/2010.
Účet je vedený u FIO banky. 

1 000 Kč

1 cesta za klientskou
rodinou

1 speciální pomůcka
do půjčovny EDA

1 hodina konzultace
poradkyně v rodině

krizová pomoc
psychologa v rodině

150 Kč 300 Kč 500 Kč

Příklady
konkrétní pomoci:

DMS
DMS

EDA 30
DMS

EDA 60
DMS

EDA 90

Na
telefonní
číslo 
87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, z toho EDA cz, z.ú. obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz

Pošlete
dárcovskou
SMS ve tvaru

www.eshop.eda.czcharitativních
předmětůNÁKUPEM
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Jak nás ještě můžete podpořit a stát se přítelem EDY?



ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

15.
PŘÍLOHA
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