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Vážení přátelé a příznivci EDY,

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2021,

ve které si můžete přečíst veškeré informace

o naší činnosti, službách a aktivitách.

Rok 2021 byl tím dalším „covidovým“ rokem a přinesl  

nám nemálo těžkostí a překážek. Ve službě rané péče 

jsme opět museli omezit poskytování terénních

i ambulantních služeb, zrušili jsme pobytový kurz

pro rodiny a vzdělávání a týmová setkání

a porady se přesunuli do online prostoru.

I přesto jsme klientům – více než třem stům rodin

dětí s postižením zraku nebo s kombinovaným

postižením – poskytovali služby kontinuálně

a dle možností bez omezení. Místo plánovaného

pobytového kurzu jsme klienty pozvali alespoň

do ZOO na společné setkání s mnoha zážitky. 

Služby krizové linky byly rozšířeny na cílovou skupinu 

všech osob, kterých se týká téma zdraví v ohrožení

a v době lockdownu byl telefon i chat Linky EDA

hojně využíván. V roce 2021 jsme zaznamenali

přes tisíc hovorů.

Pevně doufám, že se již situace v roce následujícím 

nebude opakovat a budeme moci fungovat bez omezení

a s aktivitami, které naše klienty více propojují, 

přinášejí  jim společné zážitky a umožňují vzájemné 

sdílení a poznávání. I my v EDOVI se raději setkáváme 

osobně, než prostřednictvím webové kamery.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnankyním EDY,

ať už odborným pracovnicím nebo kolegyním

z administrativního zázemí. Všechny jsou pro EDU

a kvalitu a míru poskytovaných služeb důležité a bez 

jejich nasazení, nápadů a píle by EDA nebyl EDOU. :-) 

Ze srdce děkuji také všem donátorům a dárcům,

díky jejich darům a často dlouhodobé podpoře může 

EDA růst a poskytovat stále kvalitnější služby.

Rok 2022 mnoho pozitivních zpráv nepřináší, a tak 

nám všem přeji, abychom ho zvládli s optimismem, 

otevřeným srdcem a láskou k potřebným. Pro EDU

si přeji, aby přežil fi nančně a měl kolem sebe dostatek

vás - dárců, přátel a příznivců. Dodáváte nám sílu

a odvahu vše zvládnout.

Děkuji za vaši přízeň!

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka

Foto: Ondřej Cihla
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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
a statutární zástupce:
Mgr. Petra Mžourková

Zaměstnanci:

Vedoucí služby rané péče:
Mgr. Jana Ježková (úvazek 0,9)

Poradkyně rané péče a další
odborní pracovníci:
Benešová Markéta

Bučková Aneta

Cikánková Alena

Donátová Lucie

Gregorová Lucie

Herynková Martina

Janečková Klára

Janoušová Helena

Jelínková Jana

Kostelecká Magdaléna

Králová Martina

Magerová Lucie

Makovcová Eva

Nondková Andrea

Skalická Markéta

Sojková Aneta

Vachulová Jana

(součet přepočtených úvazků 12,305)

Vedoucí služby Linka EDA:
Andrea Nondková (úvazek 0,33) 

Konzultanti Linky EDA
a další odborní pracovníci:
Benešová Markéta

Campagna Hana

Gruntová Tereza

Korcová Michaela

Kubísková Dana

Kubišová Tereza

Nesvadbová Jana

Nondková Andrea

Ottová Lenka

Ouředníčková Zuzana

Prokorátová Vendula

Reitmayerová Eva

Salcman Miroslav

Šulcová Věra

Vojtíšková Karolína

(součet přepočtených úvazků 2,76

a na DPP odpracovaných hodin - 

1007,25)

Administrativní tým:
Fibírová Petra

Holubcová Lenka

Kolafa Irena

Malá Zuzana

Špačková Helena

Zelenková Klára

(součet přepočtených úvazků 4,38)

Supervize, facilitace, odborné
konzultace (externisté):
Chytrý Michael

Kinkor Milan

Reitmayerová Eva

Rothová Eliška

Stiburek Milan

Swiecicki Irena

Spolupracovníci - externisté:
Bajgarová Ivana

Marková Andrea

Mžourek Milan

Spolupracovníci - DPP:
Bajgarová Ivana, Bučková Aneta, 

Cihla Ondřej, Čížková Veronika, 

Donátová Lucie, Dumalas Andreas, 

Gregorová Lucie, Havelka David, 

Herynková Martina, Hrůza Petr, 

Hrůzová Evelyna, Janečková Klára, 

Janoušová Helena, Jelínková Jana, 

Kantorková Hana, Kolafa Irena, 

Kostelecká Magdaléna,

Králová Martina, Magerová Lucie, 

Skalická Markéta, Špačková Lucie, 

Vachulová Jana  

(počet odpracovaných hodin - 876,5)

Ekonom, zpracování účetnictví
(externě):
Jana Karásková

Mzdové účetnictví (externě):
Irena Schejbalová

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů (externě):
Ivan Fibír
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O EDOVIO EDOVI
EDA cz, z. ú. je od roku 1990 oporou rodinám dětí

se zrakovým a kombinovaným 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, odborníky), kterých se týká téma dětí se závažnou 

diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.

Organizace EDA je také poskytovatelem vzdělávacích kurzů 

akreditovaných MPSV. 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.

Členství v dalších organizacích:
Asociace rané péče České republiky

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

International Council for Education and Re/habilitation
of People with Visual Impairment (ICEVI)

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Organizace je od roku 2015 držitelem značky Prověřená 

veřejně prospěšná organizace, kterou uděluje Asociace 

veřejně prospěšných organizací ČR. V roce 2021 obhájil 

EDA značku spolehlivosti 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.

Statutární
zástupce
(ředitelka)

Vedoucí

služby

Vedoucí

služby

Provozní

manažer

Projektový

manažer

Sociální služba

Raná péče EDA

Pracovníci

v přímé péči

Pracovníci

v přímé péči

Pracovník

úklidu

Metodici

Koordinátor

služby

Koordinátor

služby

Metodik,

intervizoři

Koordinátor

dobrovolníků

AdministrátorAsistent PR

Asistent MKT

Správa IT

Sociální služba

Linka EDA

Asistentka

ředitelky

Specialista PR Fundraiser Personalista

Administrativa

Koordinátor

vzdělávání

Ekonom,

účetní

Správní rada Revizor

Zakladatelky

EDA cz, z. ú.

Organogram
EDA cz, z. ú.
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Proč EDA?Proč EDA?
Naši službu lze
trvale označit jako:

ee edukativní, efektivní,
  erudovanou, etickou,
  ekonomickou

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

aa aktivizační, aktuální,
  akutní, adresnou
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Do nového roku 2021 vstupovaly pracovnice Rané péče

EDA s nadějí, že po dlouhých měsících omezeného

kontaktu s klientskými rodinami i kolegyněmi se 

všechno vrátí do starých kolejí - budou jezdit za svými 

klienty pravidelně jako dřív, budou se scházet v kance-

lářích a sdílet své pracovní i mimopracovní zážitky, 

začnou intenzivně pracovat na přípravě oblíbeného 

pobytového kurzu pro rodiny… Návrat k běžnému 

fungování služby se ale notně protáhl, po řadu týdnů 

probíhaly porady, kazuistická setkání i supervize stále 

výhradně v online prostředí. Platformy Zoom, Skype

a další využívaly poradkyně i ke konzultacím s rodinami,

většina setkání s klienty se už ale mohla odehrát přímo 

v místě jejich bydliště, kde má práce poradkyň největší 

smysl a dopad. 

Z důvodu pokračující pandemie covid-19 bylo nutné 

zrušit plánovaný pobyt v Resortu Blatnice, místo něj 

tým Rané péče EDA pohotově vytvořil s podporou 

Nadačního fondu Českého rozhlasu náhradní program, 

realizovatelný ve stávajících podmínkách. Od dubna

do listopadu tak probíhaly edukační webináře pro rodiče,

zaměřené na problematiku výchovy dětí, komunikace

i využití moderních technologií. 

Žádný online seminář ale nemůže nahradit skutečné 

setkání, třeba takové, k jakému došlo v květnu v areálu 

Zooparku Zájezd poblíž Kladna. Poradkyně rané péče 

připravily ve spolupráci se zkušenými průvodci ze zoo-

parku program pro děti se zrakovým postižením a jejich

blízké. Nejen děti s těžkým zrakovým postižením

ocenily příležitost poznávat hmatem různé přírodniny, 

ale také sáhnout si na živá zvířata. Vedle poznávání

zvířátek si děti užily možnost pohybu ve volném prostoru,

na obří trampolíně, lanovce a velkých klouzačkách, 

měly možnost vyzkoušet si lukostřelbu, spolu s rodiči 

si během dešťových přeháněk zazpívat a zahrát na

Orffovy nástroje a na závěr dne si opéct buřty u ohníčku.

Podobně bohatý program čekal i na návštěvníky Zahrad-

ního setkání, které proběhlo ve venkovních prostorách 

Centra Filipovka v druhé půlce června - jen místo

živých zvířat na děti čekali Kvak a Žbluňk, loutkoví

hrdinové z pohádky divadélka DAMDAM.

V oblasti personální se tým Rané péče EDA od srpna 

rozrostl o novou poradkyni, která se s nadšením vrhla 

do zaškolování i samostatné práce s klienty.

Stejně jako v uplynulých letech Raná péče EDA nabí-

zela kromě základních konzultací poradkyň i další 

specializované služby tří zrakových terapeutek, dvou 

konzultantek pohybového vývoje a odbornou pomoc 

konzultantky v oblasti sociálního poradenství.

Tým tří pracovnic psychologické podpory poskytoval 

rodinám terénní psychologickou pomoc v obtížných

situacích. V průběhu roku se uskutečnilo 100 konzultací

psychologické podpory v celkovém rozsahu 163 hodin, 

a to u klientů ze všech čtyř krajů, do kterých poradkyně 

z EDY dojíždějí.

3 RANÁ PÉČE EDARANÁ PÉČE EDA

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.
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KRAJ » Praha Středočeský Ústecký Pardubický CELKEM

počet klientů (rodin) 117 113 54 17 301

z toho nepřijatých (zájemci, žadatelé)* 14 10 4 3 31

chlapci 72 59 36 9 176

děvčata 45 54 18 8 125

konzultace terénní (včetně konzultací v zařízeních
a doprovodů na úřad, k lékaři) 518 458 238 54 1268

konzultace ambulantní (posouzení zrakových
funkcí, konzultace k pohybovému vývoji) 118 87 29 6 240

% terénních služeb 81,45% 84,04% 89,14% 90,00% 84,08%

seminář, setkání rodičů 36 36 40 20 132

konzultace poskytnuté distanční formou
(audiovizuální i audio konzultace) 79 51 68 5 203

telefonické kontakty 333 332 209 53 927

e-mailové a písemné kontakty 1573 1543 1328 857 5301

nově přijatí klienti 17 16 9 4 46

klienti, u kterých byla služba ukončena 25 25 14 8 72

průměrná dojezdová vzdálenost za klientem (km) 13,5 49,0 99,0 148,4 50,3

* 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
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POSTŘEHY Z RODINPOSTŘEHY Z RODIN
Pro organizaci EDA  je velmi důležité vědět, jak rodiny 
hodnotí vzájemnou spolupráci. Jedním z prostředků, 
jak zjistit spokojenost klientů, je anonymní dotazník, 
který rodiny vyplňují v rámci procesu ukončování služ-
by rané péče. V roce 2021 odevzdalo vyplněný dotazník
31 klientů. Výsledky ukázaly různá zajímavá fakta – 
nejmladšímu přijatému dítěti byl jeden měsíc, k na-
prosté většině rodin se informace o rané péči dostaly 
včas (nejčastěji od lékařů z FN Motol), podobně většina 
rodin byla s průběhem spolupráce zcela spokojená.
Vedle otázek zaměřených na rozvoj rodičovských
kompetencí a dovedností dítěte směřují otázky i na 
spokojenost s konkrétní poradkyní rané péče, která 
byla rodině přidělena. Využívat služeb Rané péče EDA 
totiž znamená pro rodiny pustit si do své sociální
bubliny cizího člověka, uvítat ho ve své domácnosti, 
sdílet s ním často velmi osobní témata a zážitky. 
Také v roce 2021 dostaly poradkyně rané péče z EDY 
od “svých” rodin velkou pochvalu. Klienti oceňují nejen 
jejich profesionalitu a odborné znalosti, laskavost, 
empatii, schopnost otevřeně a přátelsky komunikovat 
s rodiči i dítětem, vstřícnost a ochotu, ale také třeba 

dochvilnost nebo sportovní založení. Mezi odpověďmi 
na otázku „Co jste nejvíc oceňovali na své poradkyni?“ 
byly i následující: 
 Za dobu našeho „členství“ se u nás vystřídaly tři 

poradkyně. Každá z nich měla své kvality. Ať už to byla 

schopnost výborně vysvětlit, co a proč a jak se dělá, 

nebo výborná schopnost empatie a ochota vyslechnout 

trápení rodiče a navrhnout mu možné řešení, případně 

mu dát pocítit, že na daný problém nemusí být sám…

 Na jakoukoliv moji otázku mi vždy odpověděla tak, 

že jsem tomu rozuměla, což se mi u očního lékaře 

nestává. Velmi oceňuji, že s námi rodiči mluvila jako s 

rovnocennými partnery, trpělivá, empatická, respektují-

cí přístup k dceři, vždy perfektně připravená, dochvilná.

 Byla  rádcem na naší cestě, záchranářem, který 

byl vždy připravený nám hodit záchranný kruh,  vrbou 

našich starostí, byla naším strážným andělem. Je moc 

hodná, milá, trpělivá, když jsme cokoliv potřebovali, 

hned pomohla, poradila , zjistila, přivezla, zařídila. 

Nenechala nás ztratit se na naší cestě. Jsme jí vděční 

za tolik věcí. Bez ní bychom nebyli tam, kde jsme.

 Děkujeme.
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Linka EDA v roce 2021 prošla zásadní změnou, i vlivem

Covidu rozšířila cílovou skupinu klientů o téma zdraví

v ohrožení. I nadále je však určena všem pečujícím o dítě 

s vážnou diagnózou, ohrožením vývoje či s postižením. 

Své služby nabízí tedy i dalším rodinným příslušníkům 

(prarodičům, sourozencům, ostatním příbuzným

či přátelům) a také všem, kterých se téma zdraví

v ohrožení, vážné diagnózy či zdravotního postižení 

dotýká. Svým klientům Linka EDA poskytuje každý

pracovní den od 9 do 15 hod. odbornou pomoc

po telefonu a chatu. Konzultanty linky je možné

kontaktovat také prostřednictvím e-mailové 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 práce, v roce 2021 společně dokončil kurz

Motivačních rozhovorů (EDA cz).  Nové kolegyně

absolvovaly jeden z následujících kurzů - Výcvik v chatu 

(Linka bezpečí), Děti a ztráta (Vigvam). Během roku 

2021 také došlo ke změně chatovacího prostředí.

Cílem služby 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.

Počet hovorů
krizové intervence
Linky EDA

CHAT TELEFON Celkem

Leden 2021 24 54 78

Únor 2021 19 62 81

Březen 2021 22 96 118

Duben 2021 22 80 102

Květen 2021 32 78 110

Červen 2021 29 79 108

Červenec 2021 21 57 78

Srpen 2021 29 68 97

Září 2021 40 77 117

Říjen 2021 28 71 99

Listopad 2021 18 52 70

Prosinec 2021 12 50 62

Celkem 296 824 1120

Linku a chat EDA provozuje EDA cz, z. ú. s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Linka EDA: 800 40 50 60

www.eda.czChat EDA:

linka@eda.czE-mail:

PO PÁ

Pečujete o dítě po úrazu
nebo s postižením?

Chcete se s někým
poradit?

Byla u vašeho dítěte
zjištěna závažná diagnóza?

ZDARMA

4 LINKA EDALINKA EDA
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5 OCENĚNÍ V ROCE 2021OCENĚNÍ V ROCE 2021
Titul PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
ORGANIZACE již potřetí
V roce 2021 prošla organizace složitým procesním

a fi nančním auditem, který vedl k získání značky

spolehlivosti na další tříleté období. Hodnocení

provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí

v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo

neudělení značky pak na základě jejich doporučení 

rozhoduje Rada značky spolehlivosti, složená

z nezávislých odborníků z nezisku i businessu.

EDA si této značky, kterou uděluje Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR, z.s., velmi váží. Pro dárce 

je potvrzením, že jimi poskytnuté prostředky budou 

využity transparentně a efektivně, v souladu

s posláním organizace.

1. místo v soutěži Zlatý banán
za nejlepší příběh dárce
Soutěž o příběh roku „Zlatý banán“, do které se mohou 

zapojit výhradně neziskové organizace s udělenou 

značkou spolehlivosti, vyhrál EDA s příběhem „Matka 

vzácně nemocného děvčete sundala i obrazy ze stěny, 

aby pomohla potřebným. Do “EDNIČKY” šetří dětem 

se zrakovými vadami“. EDA si banánovou trofej převzal 

20. ledna 2022 na slavnostním galavečeru ve Švandově 

divadle. Ocenění, diplom a šek na 30 000 Kč za první 

místo v soutěži příběhů spolehlivých neziskovek ale 

pořadatelé z Asociace veřejně prospěšných organizací 

ČR, z.s. (AVPO ČR) a partneři soutěže z Alza.cz a.s. 

předali týmu EDY již při osobní návštěvě v sídle orga-

nizace na pražském Chodově. Porota soutěže, složená 

z řad dárců a zástupců médií, ocenila životní příběh 

maminky Kláry, která pečuje s celou rodinou o dceru 

Rozárku. Ta se narodila s velmi vzácným genetickým 

onemocněním a potřebuje stálou a intenzivní péči. 

ZLATÝ       BANÁN
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Naši dárci jsou lidé, kteří si zaslouží nejen velký dík, ale
také velký respekt. Příkladem toho je naše dlouhodobá
a pravidelná přispěvatelka Klára Vaňáková, jejíž příběh
EDA přihlásil do soutěže „Zlatý banán“. Pracuje jako 
památkářka a bydlí v pražské Hostivaři. Klára je mamin-
kou dvou dcer. Starší Kačka už je dospělá. Její mladší
dcerka Rozárka dostala do vínku tetrasomii. Je to velmi
vzácné genetické onemocnění, které se v Česku nevy-
skytuje, a tak i v Asociaci pro vzácná onemocnění je
ve skupině sama. Zkrátka Vzácná mezi vzácnými.

„Z našeho běžného bytu se stalo místo pro setkávání 
s ranou péčí. Tělocvična s posilovnou a rehabilitační 
komůrkou, která posiluje ochablé tělo. Věčná škola, ve 
které doháníme to, co se ve škole nestihne, a hlavně 
na co není čas, když Rozárka postupuje tak strašně 
pomalu. Místo pro pláč, když dochází síly. Místo, kde 
se pořád hledá pomoc. Místo, kde si bolest podává 
ruku s beznadějí,“ popsala nám jednou situaci Klára. 
Kombinované postižení její dcery vyžaduje intenzivní 
péči celé rodiny.

„Musíme kde co překonat, kde co odpouštět a musíme
se to snažit zvládnout. Musíme se radovat z toho, co jiní
berou jako samozřejmost, musíme přehlížet pichlavé 
pohledy kdekoho venku. Pohledy těch, co náš příběh 
Vzácné mezi vzácnými neznají a celé té odlišnosti
nerozumí. Ještěže má Rozárka sestru Kačku, která ji
chrání, rozumí jí a má ji nadevše ráda. To ona nám umí 
otevřeně říci, abychom nekřičeli, když dochází síly, to ona
umí chválit, když my už nevidíme ten mikropokrok,“ 
dodává Klára, kterou osud skutečně nešetří. Letos
v květnu, poté, co tragicky zahynula její mladší sestra 
Madlenka, se Klára nakazila novým koronavirem
a částečně ztratila sluch. To zkomplikovalo nejen běžný
život rodiny, ale také nastaly komplikace s péčí
o Rozárku. Najednou byla sama Klára odkázána
na pomoc druhých.

„Zaplatili jsme si asistenci, doma se všichni zapojili
s plným nasazením. Dnes už je to lepší, naučila jsem 
se chodit nejen ven, ale i do obchodu, také doprovázím 
Rozárku po lékařích,na rehabilitace a ostatní terapie. 
V září budu mít sluchadla a pak zas bude vše jako dřív. 
Bez pomoci druhých bychom to nezvládli a dobře
to víme! Pomoc nebereme jako samozřejmost
a moc si jí vážíme.“

I přesto se Klára a její rodina snaží pomáhat druhým. 
Někdy jen tím, že pravidelně volá osamělým babičkám 
z klubu seniorů v Praze 10. Jindy zas namaže svačinu
kolegovi, pro kterého je to velmi složité, neboť po světě
chodí od dětství s berlemi. Když ale v červenci přišlo
tornádo, Klára zrovna neměla peníze navíc, aby pomohla.
Nakonec doma ze stěn sundala tři obrazy a odnesla je 
do charitativní aukce. A tato vzácná duše si zároveň
vždycky najde způsob, jak přispět na naši službu nejmen-
ším dětem se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Jak sama s úsměvem říká, pravidelně odkládá peníze 
do „EDNIČKY“. 

„To je pokladnička z papíru. Stojí u mne na stole a když 
mne popadne „rozpusta“ a svádí mne k rozhazování, tak
si to odepřu, ušetřené peníze vhodím právě do ní a pak 
mohu pravidelně pomáhat. Druhým důvodem, proč si 
vybrat právě EDU, bylo, že sama jsem se potýkala se 
složitější oční vadou. Vím, kolik starostí rodiče mají, 
když jejich dítě špatně vidí. Je to velmi těžké, být v roli 
rodiče, který ví, že právě jeho dítě neuvidí ty všechny 
krásy světa, i když o nich mnohokrát uslyší - samo ale 
ten krásný obraz neuvidí,“ vysvětluje Klára svou moti-
vaci, aby vždycky nějakou tu korunu pro EDU ušetřila.

Děkujeme paní Kláře i všem našim dárcům,
díky jejichž příspěvkům můžeme pomáhat těm,
kteří to nejvíce potřebují.
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6 PREZENTAČNÍ, PRODEJNÍ A BENEFIČNÍ AKCE 2021PREZENTAČNÍ, PRODEJNÍ A BENEFIČNÍ AKCE 2021

17. 6. Zahradní slavnost

19. 6. – 20. 6. Dyzajn market léto

4. 9.
Beach Help Cup a Antuka Help Cup –
charitativní turnaj na pomoc poskytovatelům
sociálních služeb v Praze

8. 9. O2 podzimní trhy

15. 9. EDEN - sociální veletrh Praha 10

23. 9. Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením 

Vzhledem k epidemické situaci neměl EDA ani v roce 

2021 příliš mnoho příležitostí prodávat své charitativní 

předměty na kulturních, společenských či prodejních 

akcích. V prvním pololetí se objevila prakticky jediná,

o to milejší nabídka účastnit se letního Dyzajn marketu

v Holešovicích - a to si EDA nenechal ujít. Z fi rem, které

tradičně pořádají trhy pro své zaměstnance, EDU oslovila

jen společnost O2, ostatní fi remní trhy až do konce roku

byly odvolány. Na tuto situaci pohotově zareagovala

fi rma Rohlík, která na svém e-shopu umožnila i veřejně

prospěšným organizacím prodávat jejich vánoční zboží. 

Také tuto příležitost EDA plně využil, a úspěšně tak 

kompenzoval ztráty způsobené výpadkem prodejních 

akcí. Oblíbené předměty z pruhované kolekce a další 

kousky, jejichž prodejem organizace dofi nancovává

své aktivity, bylo možné zakoupit také na sociálním 

veletrhu Prahy 10 v EDENU, na Zahradní slavnosti

pro klientské rodiny a na podzimní akci, věnované 

představení rehabilitačních pomůcek pro děti

s postižením odborné veřejnosti i klientským rodinám.

„ÚSTAV PRO MĚ NEBYL VOLBOU“„ÚSTAV PRO MĚ NEBYL VOLBOU“
V rámci akcí celopražského významu pro rok 2021 byl 
podpořen projekt EDY na zvýšení povědomí o potřeb-
nosti sociální služby rané péče a zároveň včasné pomoci
rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Vedle fi nančního zajištění benefi čního koncertu
S brejlema nebo bez brejlí, který nebylo možné z důvodů
pandemie covid 19 uskutečnit, byl příspěvek určen 
také na outdoorovou kampaň v ulicích Prahy.
Ve dnech 16.11. – 29.11. 2021 bylo možné na území

hlavního města zahlédnout 90 CLV ploch upozorňují-
cích na práci poradkyň rané péče. 
Poděkování patří poradkyni Martině Herynkové, která 
se stala tváří kampaně. 

Projekt byl podpořen MHMP v rámci grantu 
z programu akce celopražského významu.

ODBORNÁ AKCE - REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S POSTIŽENÍMODBORNÁ AKCE - REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S POSTIŽENÍM
V září 2021 proběhlo setkání pro odborníky z oblasti
fyzioterapie a rehabilitace dětí, rané péče a speciálního
školství, ale také pro rodiče dětí s postižením a pro 
zástupce nadací, kteří na pomůcky poskytují fi nanční 
prostředky. Účastníci se mohli seznámit s nabídkou 
vystavovatelů společností MEDICCO, HELP CENTRUM, 
REHA 2015, MEDESA CARE, MEYRA ČR a CANOCAR. 
Cílem akce byla možnost prohlédnout si na jednom 

místě většinu pomůcek dostupných v ČR a také propojit
odborníky z jednotlivých krajů, aby mohli mezi sebou 
sdílet své zkušenosti s rehabilitačními pomůckami,
a osobně se poznali s obchodními zástupci jednotlivých
fi rem. Pro rodiče to byla jedinečná příležitost vyzkou-
šet si, která z nabízených pomůcek bude právě jejich 
dítěti vyhovovat nejvíce. 
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VOLEJBAL PRO EDUVOLEJBAL PRO EDU
Jako každý podzim, i v září 2021 proběhl charitativní 
volejbalový turnaj Help Cup, který je pořádán na pod-
poru poskytovatelů sociálních služeb. 
Již tradičně měl EDA zastoupení jak na antukovém 
turnaji, tak v turnaji na písku. Celý den bylo krásné 

počasí, které mělo jistě podíl na vítězství EDOVA týmu 
Zubaté žáby. Turnaj proběhl v atmosféře přátelství,
radosti a zdravého soutěžení a jak sportovci,
tak fanoušci EDY si akci užili. Sympatickým bonusem 
pak byla výhra, kterou šikovné týmy pro EDU vybojovaly
a kterou tvořila částka přes 20 tisíc korun.

BENEFIČNÍ KONCERT „S BREJLEMA NEBO BEZ BREJLÍ“ BENEFIČNÍ KONCERT „S BREJLEMA NEBO BEZ BREJLÍ“ 
Benefi ční koncert pro EDU v klubu Jazz Dock, který
se měl konat začátkem prosince, musel být i v roce 
2021 s ohledem na zhoršující se epidemiologickou 
situaci zrušen. Přípravy na tento večer trvaly měsíce, 
stály hodiny a hodiny práce zaměstnanců, ale také 
účinkujících i dobrovolníků.

EDA proto děkuje i zde veřejně všem, kteří se na pří-
pravě večera podíleli, skupinám Hm a United Heads, 
klavíristce Ráchel Skleničkové a kapele Moody Cat 
Band s Ester Kočičkovou, která měla prvním
prosincovým večerem v Jazz Docku provázet.
Díky patří také všem těm, kteří si zakoupili vstupenky 
a chtěli tak podpořit službu Rané péče EDA.

Záštitu nad akcí převzala Mgr. Milena 
Johnová, radní Hlavního města Prahy 
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Nezisková organizace EDA  
vás zve na benefiční koncert

www.eda.cz � vstupenky zde �

Účinkují Ráchel Skleničková, Hm, 
United Heads, Moody Cat Band 
a Ester Kočičková, která bude 
zároveň večerem provázet.

19.00
1. 12. 2021 
Jazz Dock
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7 KLÍČOVÉ PROJEKTY A DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCEKLÍČOVÉ PROJEKTY A DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

1. R1. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postiženímaná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
Díky kontinuální podpoře Nadace J&T mohla organi-
zace poskytovat službu rané péče dalším 15 rodinám 
v Praze a Pardubickém kraji v takové míře, v jaké ji 
rodiny potřebují. Finanční prostředky z obou projektů 
byly využity k částečné úhradě nájmu, mezd odbor-
ných pracovníků a managementu. Projekt ukončený 
v červnu 2021 posloužil také k úhradě ověření značky 
spolehlivosti, udělované Asociací veřejně prospěšných 
organizací ČR.

Období projektu: 1. 1. – 31. 7. 2020

    31. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Projekty jsou podpořeny Nadací J&T

2. EDA 2. EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexněpomáhá včas, kvalitně a komplexně
V letech 2019 - 2021 EDA realizoval v rámci grantového
programu Včasná pomoc dětem, vyhlášeného Nadací 
rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci
s The VELUX Foundations, projekt EDA pomáhá včas,
kvalitně a komplexně.  Čeho se organizaci díky podpoře
NROS podařilo během projektového období dosáhnout?
 Poradkyně Rané péče EDA mohly dojet k více rodinám 
 v Praze a Pardubickém kraji, tedy v regionech, kde je
 služba rané péče dlouhodobě podfi nancována.
 V obdobích, kdy to bylo možné, probíhala vstupní 
 jednání za účasti multidisciplinárního týmu (porad-
 kyně rané péče, zraková terapeutka, konzultantka 
 pohybového vývoje, pracovnice psychologické podpory).
 Klienti Rané péče EDA měli možnost absolvovat sérii
 ambulantních setkání, zaměřených na stimulaci zraku:

 celkem proběhlo 108 konzultací za účasti 39 rodin
 Tým rané péče absolvoval sérii tří seminářů zaměře-
 ných na problematiku PAS 
 Proběhla osvětová kampaň v 1150 čekárnách pediatrů
 (letáčky s informacemi o rané péči a Lince EDA
 800 40 50 60), ve 230 čekárnách byla k vidění
 elektronická animovaná verze letáku

Období projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti

z prostředků The VELUX Foundations.
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3. R3. Rok 2021 se Světluškouok 2021 se Světluškou
Na podporu ze strany Nadačního fondu Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška se mohl EDA spolehnout i v roce 
2021. Původně sepsaný projekt Učíme se vidět, ale 
jinak bylo nutné kvůli pokračující pandemii covid-19
v průběhu realizace zcela přepracovat. Některé změny 
se týkaly jen detailů jako byl termín akce nebo její přesun
do online prostředí.  Místo oblíbeného pobytového kurzu 
ale bylo třeba vymyslet nový, v covidových podmínkách 
realizovatelný program, zaměřený na rodiče. 
Vzdělávání, které díky podpoře ze Světlušky v roce 2021 
absolvovaly zrakové terapeutky a poradkyně Rané péče 
EDA, je věnována samostatná kapitola této výroční 
zprávy. V rámci projektu vznikla i série vzdělávacích 
webinářů pro rodiče, připravovaných jak poradkyněmi
rané péče, tak externími odborníky. Tematicky byly 
webináře zaměřeny na Montessori pedagogiku,
možnosti alternativní komunikace, sourozence dětí
se zrakovým postižením, možnosti zrakové stimulace 
v domácím prostředí a představení aplikací EDA PLAY. 
Jednotlivé webináře jsou k vidění i nadále na Youtube 
kanálu organizace www.eda.cz/webinare. 
Reakce rodiny:
Na základě zhlédnutí webináře na téma Montessori 
prvky ve výchově dětí jsme našemu dvouapůlletému 
synovi přestavěli jeho hrací koutek. Koupili jsme regál, 
do kterého jsme  umístili pouze pár hraček, ty jsme 
mu po pár dnech obměňovali. Syn si tak dokázal hrát 
delší dobu s jednou hračkou. Webinář nás také inspi-
roval k novým hrám na netradičních mistech pro hraní, 
jako je třeba kuchyň. Děkujeme za inspiraci a odhodlá-
ní pořádat edukačni aktivity i ve složité době covidu.
 Herzogovi

Finanční prostředky ze sbírky Světluška umožnily reali-
zovat setkání rodin v  Zooparku Zájezd i nakoupit velmi
užitečné sklopné desky a nové světelné a zvukové hračky.
V neposlední řadě bylo možné všem odborným pracov-
níkům pořídit sluchátka s mikrofonem, tolik užitečná
v časech, kdy bylo možné scházet se na poradách
a vzdělávacích akcích jen ve virtuálním prostoru.
Další prostředky získala organizace v rámci grantového
řízení Fondu Kaufl and. Projekt Zvýšení odbornosti týmu
poradkyň rané péče EDA umožnil třem pracovnicím 
absolvovat akreditovaný kurz Poradce rané péče, jedné
poradkyni zvýšit svou kvalifi kaci absolvováním kurzu
Zrakový terapeut a jedné poradkyni zúčastnit se kurzu
Bazální stimulace. Celý tým Rané péče EDA pak v rámci
projektu absolvoval sérii kazuistických a supervizních 
setkání.
NF ČRo pružně reagoval i na potřeby organizací
v  epidemicky složité situaci. Díky příspěvku z Fondu 
Kaufl and na projekt Mimořádná podpora na ochranné
pomůcky a testování mohl EDA pořídit dostatečné 
množství antigenních testů, respirátorů a dalších 
ochranných prostředků.

4. N4. Nadace Leontinkaadace Leontinka
Mezi EDOVY spolehlivé partnery v roce 2021 patřila stejně 
jako v předchozích letech Nadace Leontinka. S pomocí 
nadačního příspěvku, získaného v rámci projektu Rozvoj 
a provoz EDA cz, z. ú. – raná péče pro děti se zrakovým 
postižením a jejich rodiny, se klientským rodinám dostalo 
stabilní a všestranné služby v takovém intervalu, který 
vyhovoval jak jednotlivým klientům, tak standardům
organizace.
Na podporu terénní služby byl zaměřen projekt Provozní 

náklady služebních automobilů. Finanční prostředky
z tohoto projektu pomáhají EDOVI udržovat vozidla
v provozuschopném stavu. Bezpečnost poradkyň
na cestách je pro organizaci velmi důležitá, stejně jako 
to, aby mohly klientům vedle svých znalostí a zkušeností 
pravidelně přivážet vhodné pomůcky.
A nejsou to jen poradkyně, kdo využívá
služební vozy - do rodin v nich míří
i pracovnice psychologické podpory.
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8 ROK 2021 S RODINOU APLIKACÍ EDA PLAYROK 2021 S RODINOU APLIKACÍ EDA PLAY

Aplikace EDA PLAY TOM a TOBY zamířily
do tisíců nových domácností

V roce 2021 projevili zájem o aplikace uživatelé po celém světě. Organizace zaznamenala nadprůměrná
množství stažení, zejména u aplikací EDA PLAY TOM a EDA PLAY TOBY, nabízených zdarma.

Počty stažení za celý rok 2021:Počty stažení za celý rok 2021:

  EDA PLAY TOBY

43 950 nových uživatelů, z toho přes 35 tisíc v USA, 

přes 2,5 tisíce ve Velké Británii, 2 tisíce ve Finsku,

894 v České republice, 500 na Islandu, 87 na Slovensku 

a 80 v Polsku.

  EDA PLAY TOM

19 730 nových uživatelů, z toho přes 16 tisíc v USA,

576 v Německu, 1 074 v ČR, 190 ve Velké Británii,

86 v Kanadě, 154 v Turecku, 110 na Slovensku.

  EDA PLAY

342 nových uživatelů, z toho 142 v USA, 92 v ČR,

40 v Kanadě, 12 na Slovensku a 11 v Německu.

  EDA PLAY PAULI

317 nových uživatelů, z toho 124 v USA, 108 v ČR,

27 v Kanadě, 17 ve Velké Británii a 11 na Slovensku.

  EDA PLAY ELIS

283 nových uživatelů, z toho 115 z České republiky,

95 v USA, 14 v Kanadě, 13 ve Velké Británii

a 12 na Slovensku

Zábava se zvířátky z aplikací i mimo tablet
I v roce 2021 vznikla řada pracovních listů, které vznikaly

s vědomím toho, že řada rodin stále tráví dlouhé dny

v karanténě a nemá přístup k barevné tiskárně.

Tvůrci se tedy pokusili vytvořit sady obrázků a úkolů, 

které je možné vytisknout černobíle, a přitom jsou

stejně atraktivní jako obrázky barevné. Pracovní listy 

jsou dostupné na www.edaplay.cz/omalovanky

a na www.edaplay.cz/dokreslujeme, nové inspirace

k společnému tvoření i bez potřeby vytištěného pracov-

ního listu jsou dostupné na www.edaplay.cz/tvorime

Veselé Velikonoce se zvířátky z aplikací 
Na jaře 2021 byla na stránkách organizace poprvé 

představena série pracovních listů se zvířátky

z aplikací nazvaná Velikonoce s EDOU. Rodiče a děti

si mohli vybírat z více než stovky zábavných úkolů. 

Součástí nabídky byly i inspirace pro společné tvoření, 

ke kterému rodič nepotřebuje tiskárnu.

https://www.eda.cz/velikonoce-s-edou

Simulátor zrakových vad na výstavě
Každá hra v rodině aplikací EDA PLAY obsahuje vedle 

samotných úkolů také simulátor zrakových vad.

Ten si mohou zájemci samostatně vyzkoušet také

na výstavě Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí

s handicapem. Výstava vytvořená v roce 2020 je putovní, 

v roce 2021 ji bylo možné navštívit v Plzni. 
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9 CHARITATIVNÍ PŘEDMĚTY CHARITATIVNÍ PŘEDMĚTY a e-shopa e-shop EDA EDA
S rozšiřováním nabídky charitativních předmětů EDA 

ani tento rok nezahálel. K pejskovi, kačence a žábě

na oblíbených pruhovaných ponožkách přibyl nově 

motiv modrého slona.

Nabídku šperků rozšířily provázkové náramky,

které dobře padnou na každou ruku. V neposlední

řadě EDOVI udělala radost spolupráce s fi rmou Bjež 

při tvorbě a prodeji originální sportovní čelenky,

vhodné pro běžce, cyklisty i milovníky jakéhokoliv

jiného sportu.

V složitém roce 2021 EDOVI pomohlo hned několik 

spřátelených fi rem, které organizaci dlouhodobě pod-

porují. Objednaly si pro své zaměstnance nebo obchodní 

partnery dárky, které jim EDA za pomoci dobrovolníků 

připravil. Firma SUDOP si nechala od EDY dárkově 

zabalit 380 hrnků z nabídky e-shopu. Společnost ČEZ 

s pomocí EDY obdarovala 700 balíčky kávy Coffeeda 

zdravotnický personál ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady a v Thomayerově nemocnici. Firma Čeněk

a Ježek zase u EDY objednala sady hrnečků a kávy, 

doplněné plackami s obrázkem ježka z aplikace EDA 

PLAY. Netradiční formou EDU podpořila společnost 

Autoport, která za každého ze svých 70 zaměstnanců 

koupila poukaz na cestu poradkyně rané péče

za klientskou rodinou v hodnotě 150 korun.

Přes pokračující nepříznivou epidemiologickou situaci

zaznamenal e-shop EDA 392 nových zákazníků. 

Celkem bylo učiněno 437 objednávek, což je pro EDU 

důkazem, že se zákazníci do jeho e-shopu vracejí.

EDA se snaží, aby jím nabízené charitativní předměty 

nejen zaujaly vizuálně, ale také aby byly kvalitní. Zdá se,

že to zákazníci e-shopu oceňují a nakupují opakovaně.

10 PUBLIKUJEME, VZDĚLÁVÁME (SE)PUBLIKUJEME, VZDĚLÁVÁME (SE)

Časopis (K)OUKEJČasopis (K)OUKEJ
I v roce 2021 vyšla dvě čísla časopisu (K)OUKEJ.

Číslo 1/2021 bylo věnováno předškolnímu vzdělávání 

nahlíženému z různých úhlů pohledu. Část byla zaměře-

na na teoretické úvahy o tom, kdy je ten správný čas

k nástupu do předškolního zařízení, a zpracovávala 

otázky a obavy, které s touto situací souvisejí. V druhé 

části bylo představeno několik mateřských škol

a soukromých dětských skupin včetně vzdělávacích 

programů, které nabízejí. Prostor byl věnován i tématu 

využití volného času a nechyběly ani pravidelné rubriky 

Recenze knih a Nejen pro sourozence.

Číslo 2/2021 bylo zaměřeno na digitální technologie

a téma psychologické podpory a pomoci v podobě, v jaké

ji nabízí organizace EDA. Na digitální technologie je

v čísle nahlíženo nejen jako na pomocníky, kteří dovedou

usnadnit běžný život a obklopují své uživatele prakticky

neustále, ale též z pohledu možných rizik.

Číslo se zabývalo i porovnáním pomůcek využívaných

v rámci rané péče dříve a dnes. Recenzní rubrika

pak byla zaměřena tematicky na představení knihy

Digitální demence. Stránka pro sourozence opět přinesla 

návod na výrobky, kterými děti rády obdarovávají

své blízké – tentokrát na sněžítko a záložku.
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Elektronický ZpravodajElektronický Zpravodaj
Vychází 4x ročně a je určen především pro klientské 

rodiny a předplatitele časopisu (K)OUKEJ.

Objevují se v něm pravidelné rubriky jako „Tipy na hračky

a pomůcky“, kam přispívají kromě poradkyň i rodiče 

nebo další odborníci. V rubrice „Infoservis“ dostávají

čtenáři  informace o aktivitách a dění v EDOVI,

o projektech, které EDA realizuje nebo na kterých se 

podílí. Autory těchto článků jsou hlavně pracovníci PR, 

marketingu či fundraisingu. Zajímavou pravidelnou 

rubrikou je „Rozhovor“, ve kterém je vždy představena

některá kolegyně/kolega z týmu. A rubrika „Nejen 

pro sourozence“ obsahuje rady a zkušenosti rodičů, 

nápady na výtvarné činnosti s dětmi a také osvědčené 

recepty spolupracovníka redakce Cyrila. Zpravodaj 

uzavírá „Kalendárium“ s informacemi o všech chystaných 

a proběhlých akcích nejen pro rodiče, ale i pro odbornou 

a laickou veřejnost.

Praxe a stáže 2021Praxe a stáže 2021
Pokud se již v roce 2020 studenti místo živého setkání

s praxí rané péče museli spoléhat na informace ze 

sociálních sítí EDY, bohužel v roce 2021 se situace 

opakovala. Letos absolvovala v EDOVI 13 hodin praxe 

naživo pouze jediná vysokoškolská studentka. 

Zkušené poradkyně Rané péče EDA však naštěstí měly 

příležitost podělit se s budoucími kolegyněmi z oboru 

o své dlouholeté znalosti terénní práce v rodinách 

prostřednictvím intervizí v rámci kurzu Poradce rané 

péče. Pět poradkyň (Lucie Donátová, Lucie Gregorová, 

Martina Herynková, Lucie Magerová a Jana Vachulová) 

doprovázely frekventantky kurzu, pořádaného Asociací 

rané péče ČR, celkem do 24 rodin. 

Se zaškolující se poradkyní se zúčastnily přípravy

i samotné konzultace v její klientské rodině a poté se 

kolegyni věnovaly v rámci detailní zpětné vazby. Díky 

takovým příležitostem se jednotlivá pracoviště rané 

péče vzájemně obohacují často více než formálnějším 

vzděláváním.

Na základě jednoznačně kladného ohlasu těchto inter-

vizí se EDA zapojuje také do přípravy systému výměny 

stáží v rámci Asociace – snad již v roce 2022 naživo.

Vzdělávání týmu Rané péče EDAVzdělávání týmu Rané péče EDA
v roce 2021v roce 2021
Kurzy, semináře, workshopy, kazuistická
setkání pro celý tým:
 Série  workshopů zaměřených na práci s dětmi
 s kombinací zrakového postižení a PAS (lektorky: 

 Mgr. Gosia Sedlmayerová, Mgr. Hana Prokurátová, 

 Centrum LIRA)

 Tyfl ominimum (zážitkový seminář vedený

 PaedDr. Janou Vachulovou a Mgr. Lucií Magerovou)

 Orofaciální stimulace (workshop s konzultantkami 

 pohybového vývoje dětí Bc. Lucií Gregorovou

 a Mgr. Lucií Donátovou)

 Cílená zpětná vazba jako nástroj (kurz akreditovaný 

 MPSV, lektorky: Mgr. Eva Reitmayerová,

 Mgr. Andrea Nondková)

 Individuální plánování v rodinách dětí s nejistou 
 prognózou (workshop pod vedením

 Mgr. Evy Reitmayerové a Mgr. Andrey Nondkové)

 Šest kazuistických seminářů, z toho dva za účasti 

 poradkyň rané péče z organizací KUK Plzeň

 a Centrum LIRA Liberec. 

 Pět supervizních setkání
 (supervizor Mgr. Milan Kinkor)

Individuální vzdělávání:
 Poradce rané péče (kurz akreditovaný MPSV) –

 absolvovaly tři poradkyně 

 Krizová intervence (kurz akreditovaný MPSV) –

 absolvovala jedna poradkyně/pracovnice

 psychologické podpory a pomoci

 Bazální stimulace (kurz akreditovaný MPSV) –

 absolvovaly dvě poradkyně

 Vojtovský seminář – absolvovala konzultantka

 pohybového vývoje

Zpravodaj EDA cz, z. ú.

42/2021
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Vzdělávání zrakových terapeutů:
 Kurz zaměřený na diagnostiku a terapii centrálního 
 postižení zraku u dětí (online na Perkins School for 

 the Blind, Boston) – absolvovaly tři zrakové terapeutky

 Zrakový terapeut (kurz akreditovaný IPVZ) – absolvo-

 vala poradkyně zaškolující se na zrakovou terapeutku

Účast na konferencích:
 7th European Conference on Psychology and Visual 
 Impairment (1.- 2.7. online,  organizátor: ICEVI, 

 aktivní účast PaedDr. Markéta Skalická)

 European Aniridia Conference (31.7.-1.8. online, 

 organizátor: Aniridia Europe)

 XV. Sympozium dětské oftalmologie (3.- 4.9., Litomyšl,

 organizátor: Česká společnost dětské oftalmologie

 a strabologie, aktivní účast Mgr. Eva Makovcová)

EDA jako poskytovatelEDA jako poskytovatel
akreditovaného vzděláváníakreditovaného vzdělávání
Mezi spolupracujícími odborníky si EDA již vybudoval 

pověst poskytovatele kvalitních kurzů, které jsou nejen 

odborně fundované díky dlouholetým zkušenostem 

lektorů, ale mají i prakticky využitelný obsah.

Stabilně velmi oblíbený je kurz „Prevence smyslové 
deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání“
lektorky PaedDr. Markéty Skalické, zaměřený na pocho-

pení důsledků postižení zraku na vývoj a každodenní 

život dítěte. V roce 2021 se uskutečnil ve dvou plně 

obsazených termínech, což je v souvislostech pandemie 

velmi pěkný výsledek. Kromě zájemců zvenčí se ho 

zúčastnily i nejnovější členky týmu Rané péče EDA.

„Sourozenci dětí s postižením“, EDŮV nově akreditovaný 

kurz lektora Mgr. et Mgr. Davida Havelky, Ph.D., byl 

třetím kurzem uspořádaným v „covidovém“ roce 2021 

pro veřejnost. Již nyní je jasné, že o něj bude zájem

i v budoucnosti.

Vzhledem k rozrůstajícímu se týmu naplnili pracovníci 

organizace celý první běh nové vzdělávací aktivity nabíze-

né aktuálně EDOU, a to kurzu „Cílená zpětná vazba“ 

lektorek Mgr. Evy Reitmeyerové a Mgr. Andrey Nondkové.

Podobně tým Linky EDA otestoval nově akreditované 

„Motivační rozhovory“ přednášené Mgr. Lenkou Ottovou. 

Všechny zmíněné kurzy budou nadále součástí nabídky 

vzdělávání, bude rovněž možné připravit je na míru 

podle potřeb organizací, které o ně projeví zájem.

Na sklonku roku 2021 byl akreditován zatím poslední 

EDŮV kurz, a to „Úvod do krizové intervence“ lektorek 

Mgr. Lenky Ottové a Mgr. Zuzany Ouředníčkové,

který bude v nabídce až v roce 2022. Tím počet EDOU 

akreditovaných kurzů stoupl na pět.

Podpora rozvoje organizacePodpora rozvoje organizace
v rámci programuv rámci programu
Grow with Google AcademyGrow with Google Academy
EDA dostal příležitost se na konci roku 2021 vzdělávat

v rámci programu Grow with Google Academy pro 

neziskové organizace. Semináře se věnovaly tématům: 

nastavení procesů v organizaci, řízení, hodnotám a vizi, 

budování komunit či efektivní komunikaci v týmu.

Nabyté znalosti se nejvíce promítly do strategického 

plánování organizace pro následující dva roky.

Děkujeme společnostem Google a Impact Hub

za podporu. 



EDA děkuje všem poskytovatelům 

státních a krajských dotací a grantů 

a soukromým dárcům, kteří

organizaci v roce 2021 podpořili

a spolupracovali s ní. Díky nim

se EDA může i nadále rozvíjet

a poskytovat kvalitní služby.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Dotace na poskytování sociální služby
Linka EDA 1 203 280 Kč

Dotace na podporu fi nančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách v souvislosti
s epidemií COVID_19 524 710 Kč

Financování zvýšených
provozních výdajů   82 973 Kč

KRAJE
Hlavní město Praha
Dotace na poskytování
sociálních služeb 2 576 000 Kč

Poskytnutí peněžních prostředků na 
projekt: S brejlema nebo bez brejlí - 
benefi ční koncert
Rané péče EDA 66 700 Kč

Dotace v Programu podpory
registrovaných sociálních služeb po-
skytovaných občanům hl. m. Prahy 
pro rok 2021 790 000 Kč

Sředočeský kraj
Dotace na poskytování
sociální služby 3 190 700 Kč

Humanitární fond
Raná péče pro rodiny dětí s postižením
zraku a kombinovaným postižením 
na území
Středočeského kraje 419 000 Kč

Pardubický kraj
Dotace na zajištění sociálních služeb 
na území Pardubického kraje
v roce 2021 444 000 Kč

Dotace na podporu sociální služby
na základě „Programu víceleté pod-
pory sociálních služeb 91 000  Kč

Dotace na projekt
„Nové technologie v Rané péči EDA“
(3x iPad včetně obalu
a USB kabelu)   28 078 Kč

Ústecký kraj
Dotace v rámci programu: „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2021“ 1 868 300 Kč

Dotace za účelem realizace sociální 
služby v rámci programu:

„Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2021 - malý dotační program“
  33 360 Kč

MĚSTA, OBCE A MĚSTSKÉ ČÁSTI
(podpora sociální služby rané péče):
Bakov nad Jizerou 19 999 Kč

Benešov 11 000 Kč

Beroun 5 000 Kč

Bílina 5 000 Kč

Brandýs nad Labem 10 000 Kč

Budyně nad Ohří 8 000 Kč

Buštěhrad 5 000 Kč

Čelákovice 5 500 Kč

Čížkovice 6 000 Kč

Duchcov 5 000 Kč

Hlízov 13 520 Kč

Hnátnice 10 000 Kč

Hovorčovice 12 000 Kč

Chýně 13 520 Kč

Chrudim 10 000 Kč

Jesenice (u Prahy) 10 000 Kč

Jesenice (u Rakovníka) 13 520 Kč

Kačice 5 000 Kč

Kostelec nad Černými lesy 5 000 Kč

Kralupy nad Vltavou 5 000 Kč

Králův Dvůr 20 000 Kč

Kunice 13 520 Kč

Lešany 13 520 Kč

Líbeznice 10 000 Kč

Libochovany 13 000 Kč

Lysá nad Labem 10 000 Kč

Louny 6 790 Kč

Milín 10 000 Kč

Milovice 10 500 Kč

Most 7 800 Kč

Mrač 13 520 Kč

Nelahozeves 20 000 Kč

Neratovice 12 000 Kč

Nymburk 10 000 Kč

Obříství 13 520 Kč

Oleška 10 000 Kč

Otročiněves 5 000 Kč

Pardubice 13 000 Kč

Povrly 13 000 Kč

Praha 1 20 000 Kč

Praha 2 28 000 Kč

Praha 3 20 000 Kč

Praha 4 5 000 Kč

Praha 5 45 000 Kč

Praha 6 45 400 Kč

Praha 7 5 000 Kč 

Praha 8 50 000 Kč

Praha 9 10 000 Kč

Praha 10 60 000 Kč

Praha 11 15 000 Kč

Praha 12 10 000 Kč

Praha 13 35 000 Kč

Praha 14 10 000 Kč

Praha 15 12 000 Kč

Praha 17 (21/22) 6 000 Kč

Praha - Dolní Měcholupy 5 000 Kč

Praha - Libuš 28 000 Kč

Praha - Suchdol 10 000 Kč

Praha - Zbraslav 10 000 Kč

Praha - Zličín 15 000 Kč

Praskolesy 3 000 Kč

Příbram 5 000 Kč

Roztoky 13 520 Kč

Rožmitál pod Třemšínem 13 520 Kč

Řepín 13 520 Kč

Sedlčany 5 000 Kč

Slaný 4 520 Kč

Stehelčeves 30 000 Kč

Strančice 3 500 Kč

Svrkyně 7 000 Kč

Teplice 30 000 Kč

Trmice 5 000 Kč

Tupadly 27 040 Kč

Unhošť 4 000 Kč

Velké Březno 7 000 Kč

Vraclav 11 960 Kč

Žatec 3 000 Kč

Žitenice 13 000 Kč

NADACE A NADAČNÍ FONDY:
Nadace rozvoje občanské
společnosti - Včasná pomoc dětem
EDA pomáhá včas, kvalitně a kom-
plexně. Projekt je zaměřen na posílení 

kapacity služby rané péče v Praze

a Pardubickém kraji z prostředků 

The VELUX Foundations.

(Období 2019 - 2021) 653 000 Kč
Vzdělávání pro poradkyně
Rané péče EDA 16 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška
Projekt Učíme se vidět, ale jinak
 832 378 Kč
Světluška - Fond Kaufl and
Zvýšení odbornosti poradkyň
Rané péče EDA
(období 2020 - 2021) 91 000 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 EDA cz, z. ú.
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Ochranné pomůcky a prostředky
pro Ranou péči EDA 81 758 Kč
Zraková terapie v Rané péči EDA
( období 2021 - 2022) 100 000 Kč
Projekty jsou realizovány za pomoci

Nadačního fondu Českého rozhlasu

ze sbírky Světluška.

Nadace J&T
Dar na úhradu mzdových a provoz-

ních nákladů – projekt „Raná péče
pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením“
(období 2021 - 2022) 150 000 Kč
Dar na úhradu mzdových a provoz-

ních nákladů – projekt „Raná péče
pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením“
(období 2020 - 2021) 150 000 Kč

Nadace Leontinka
Rozvoj a provoz EDA - raná péče

pro děti se zrakovým postižením

a jejich rodiny 200 000 Kč
Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
(období 2021- 2022) 80 000 Kč

Nadace AGROFERT
Podpora dětí s mentálním, fyzickým 
či kombinovaným postižením
(období 2020 - 2021) 100 000 Kč

Nadace České spořitelny
Dar na úhradu nákladů
spojených s činností
organizace 12 500 Kč

FINANČNÍ DARY
OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:
Alza.cz a.s. 57 800 Kč
Autoport s.r.o. 10 500 Kč
Boa projekt s.r.o. 20 000 Kč
Carl Zeiss spol. s.r.o. 50 000 Kč
Collectora software s.r.o. 20 000 Kč
ČSOB pojišťovna, a.s. 15 000 Kč
Dow 26 000 Kč
Eppendorf Czech
& Slovakia s.r.o. 40 000 Kč
Family Market s.r.o. 20 000 Kč

GIVT.cz, s.r.o. 6 093 Kč

Help Cup, z.ú. 23 145 Kč

IPSOS s.r.o. 25 000 Kč

Micronix, spol. s.r.o. 50 000 Kč

MONETA Money Bank, a.s. –
podpora projektu
EDA jezdí domů 50 000 Kč

Naviga Assistance, s.r.o. 10 000 Kč

NeoVize s.r.o. 50 000 Kč

Primagas, s.r.o. 3 000 Kč

SUDOP Praha 10 000 Kč

SUNFIN PRAHA, s.r.o. 10 000 Kč

Optika Anděl spol. s r.o. 12 000 Kč

FINANČNÍ DARY
OD NEFORMÁLNÍCH SKUPIN:
Šneci v běhu  4 430 Kč 

VĚCNÉ DARY
OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:
Alza.cz 1 919 Kč

AVPO 10 285 Kč

Člověk v tísni 23 773  Kč

DSA Prague 50 000 Kč

MK Plexi 1 211 Kč

RTB media - NICEBOY 49 554 Kč

Webnode CZ 4 999 Kč

Kaufl and Česká republika 16 000 Kč

ZA PODPORU V ROCE 2021
DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM
A JEJICH ZAMĚSTNANCŮM:
Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
Albi Česká republika
Alza.cz 

A-Tempo Verlag
Atlantis telecom
BONA
BOS. org
BY SADEFI - PO BOZP SLUŽBY 
Česká spořitelna 
Čeněk a Ježek
Hornomlýnská o.p.s.
Libeřské lahůdky
MIME DIGITAL
Marks and Spencer Czech Republic
M-ocean event & promotion agency
MOTIONBOSS.COM
Notino
Planet A
PROFICATERING - STYL PROFI
TollNet
TREPON
TRIHORSE
Rohlik.cz
Zásilkovna

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
Malý Václav 40 000

David Monoszon 30 000

Schinko Tomáš 15 000

Macek Jaroslav 12 000

Karásková Jana 12 000

Šefernová Dana 12 000

Maslowski Bohdan 10 000

Černohorský David 8 000

Láníková Vendula 6 600

Matějček Jakub 6 000

Hamr Jiří 6 000

Košťálová Jitka 6 000

Kafková Markéta 6 000

Foltýnová Marie 6 000

Mafka Martin 6 000

Palý Daniel 6 000

Slavík Jiří 5 500

Zátopková Barbora 5 400

Van Der Kamp Kateřina 5 280

Kafka Štěpán 5 000

Týfa Lukáš 5 000

EDA děkuje za každý jednotlivý dar
v hodnotě menší než 5 000 Kč,
který mu byl od individuálních dárců 
poskytnut v roce 2021.
Seznam všech individuálních dárců 

naleznete na tomto odkazu:

https://eda.cz/cz/podporuji-nas/
individualni-darci-a-dobrovolnici/

Děkujeme i všem zde neuvedeným 
dárcům, kteří kromě přímých darů 
na účet organizace přispěli:
 na sbírkový účet ve Fio bance
 číslo účtu: 2500141992/2010

 prostřednictvím sbírky Daruj 
 správně nebo formou DMS –
 Pomozte nám vidět mámu a tátu 
 každý den, kterou zajišťuje

 Fórum dárců
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 prostřednictvím projektu Alza.cz 
 Souhvězdí pomoci
 zakoupením charitativních
 předmětů nebo poukazů v e-shopu
 EDA: https://eshop.eda.cz/
 věcným darem 
Výtěžek veřejné sbírky za rok 2021 
byl 149 899,88 Kč

SPECIÁLNÍ PODPOROVATELÉ: 
MUDr. Anna Zobanová –

oční specialistka na problematiku 

dětského věku

Ivana Bajgarová – dlouhodobá

podpora projektu EDA PLAY

Jana Plodková – herečka - stálá 

patronka a podporovatelka 

Juwana Jenkins – zpěvačka - stálá 

patronka a podporovatelka 

Laura Holubcová - sportovkyně - 

patronka a podporovatelka

Lukáš Urbánek - výtvarník

Radúz Mácha - herec

DOBROVOLNÍCI 2021
V roce 2021 byla všemi dobrovolníky 

odvedena práce v rozsahu celkem 

484 hodin.

Výpomoc v administrativě,
v e-shopu EDA a s výrobou
speciálních pomůcek:
Barbora Austerlitz, Karel Raba,

Dominika Hašková, Jana Hašková,

Lucie Holečková, Simona Skudová,

Dominika Sommerová,

Iva Klimendová, Ondřej Hoznour,

Lukáš Pavelka, Libor Kočenda,

Josefína Fibírová, Lucie Holečková,

Jana Javorská, Luděk Javorský,

Filip Řehák

Reprezentace na Beach + Antuka
Help Cup 2021: 
Jakub Němeček, Barbora Skopalová,

Anežka Neprašová, Martin Horský,

Barbora Románová, Pavlína Švandová,

Daniela Balcárková, Božena Ševčíková,

Jakub Pivoňka, Marcela Zajíčková, 

Vít Řezáč

Výpomoc na akci Rehabilitační
pomůcky pro děti s postižením: 
Jana Králová - pečení koláčů

Ondřej Cihla - fotodokumentace

MEDIÁLNÍ PODPORA:
Česká televize

Odborná a technická pomoc
specialistů: 
Ivana Bajgarová, Jakub Urbánek,

Ivan Fibír, Petra Jelínková,

tým specialistů MIME DIGITAL, s.r.o.

22

12 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJEFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

NÁKLADY 16 338 768,10 100,00%

Materiál 815 120,55 4,99%
Spotřeba energie 184 842,73 1,13%
Prodané zboží 486 518,57 2,98%
Opravy a udržování 89 294,79 0,55%
Cestovné 58 390,00 0,36%
Náklady na reprezentaci 13 403,00 0,08%
Ostatní služby 1 868 727,86 11,44%
Osobní náklady 12 344 764,00 75,56%
Daně a poplatky 7 874,00 0,05%
Ostatní náklady 94 647,60 0,58%
Odpisy 368 225,00 2,25%
Poskytnuté příspěvky 6 960,00 0,04%

VÝNOSY 16 458 422,85 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 362 130,61 8,28%
Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 397 010,33 2,41%

Přijaté příspěvky včetně nadačních 
příspěvků 2 329 278,86 14,15%

Státní dotace 1 810 963,00 11,00%
Provozní dotace kraje 9 478 331,05 57,59%
Provozní dotace města a obce 1 080 709,00 6,57%
Provozní dotace 12 370 003,05 75,16%

Hospodářský zisk za období 119 654,75

ROZVAHAVÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 870 749,00

Zboží (charitativní předměty) 454 049,00

Peníze 131 015,00

Účty v bankách 6 818 050,56

Pohledávky včetně záloh 258 535,00

PASIVA

Závazky 23 538,37

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 950 632,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 63 629,00

Jiné závazky 136 622,65

Výnosy příštích období a dohadné účty 1 054 706,86

Vlastní jmění 1 613 105,53

FONDY
dary
veřejná sbírka

4 068 106,15
2 753 403,66
1 314 702,49

Výsledek hospodaření celkem 626 408,00
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2019 2020 2021

NÁKLADY 13 707 583,34 100,00% 13 618 373,43 100,00% 16 338 768,10 100,00%

Materiál 465 237,00 3,39% 440 294,53 3,23% 815 120,55 4,99%
Spotřeba energie 182 278,68 1,33% 163 881,16 1,20% 184 842,73 1,13%
Prodej zboží 336 099,35 2,45% 280 552,02 2,06% 486 518,57 2,98%
Opravy a udržování 72 616,75 0,53% 71 542,08 0,53% 89 294,79 0,55%
Cestovné 79 170,08 0,58% 47 507,00 0,35% 58 390,00 0,36%
Náklady na reprezentaci 14 919,00 0,11% 11 055,00 0,08% 13 403,00 0,08%
Ostatní služby 1 960 287,10 14,30% 1 806 020,85 13,26% 1 868 727,86 11,44%
Osobní náklady 9 825 757,99 71,68% 10 305 268,00 75,67% 12 344 764,00 75,56%
Daně a poplatky 15 087,50 0,11% 17 589,98 0,13% 7 874,00 0,05%
Ostatní náklady 84 692,31 0,62% 77 049,81 0,57% 94 647,60 0,58%
Odpisy 663 501,58 4,84% 390 653,00 2,87% 368 225,00 2,25%
Poskytnuté příspěvky 7936 0,06% 6960 0,05% 6960 0,04%

VÝNOSY 13 711 877,03 100,00% 13 843 189,44 100,00% 16 458 422,85 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 249 883,46 9,12% 1 018 545,67 7,36% 1 362 130,61 8,28%
Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 561 840,17 4,10% 281 367,82 2,03% 397 010,33 2,41%
Přijaté příspěvky 2 256 153,40 16,45% 2 034 738,38 14,70% 2 329 278,86 14,15%
Státní dotace 925 000,00 6,75% 1 581 295,00 11,42% 1 810 963,00 11,00%
Provozní dotace kraje 7 887 500,00 57,52% 8 288 572,57 59,87% 9 478 331,05 57,59%
Provozní dotace města a obce 831 500,00 6,06% 638 670,00 4,61% 1 080 709,00 6,57%
Provozní dotace 9 644 000,00 70,33% 10 508 537,57 75,91% 12 370 003,05 75,16%

Hospodářský zisk
za období = 4 293,69

Hospodářský zisk
za období = 224 816,01

Hospodářský zisk
za období = 119 654,75

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (srovnání posledních tří let)

Hospodářský zisk za období 2021:  119 654,75 Kč
Zisk bude použit v následujícím účetním období ve prospěch hlavní činnosti, tj. ve prospěch poskytování sociálních služeb 

rané péče a krizové linky.

Organizace EDA cz, z.ú., nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti ochrany životního prostředí a v 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 revizor vykonávají funkce bez nároku na honorář.

Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci:  2 199 613 Kč

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

auditora“ ze dne 15. 6. 2021, účetní závěrka za období roku 2021 „podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu 

EDA cz, z. ú., k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu

s českými účetními předpisy“.  

Přílohy: „Zpráva nezávislého auditora“ jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní závěrce za rok 2021.

(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.)
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        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.

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

je vedený u FIO banky

tel: +420 724 400 820

e-mail: info@eda.cz

IČO: 24743054

Jak nás ještě můžete podpořit a stát se přítelem EDY?

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.cz
NÁKUPEM
CHARITATIVNÍCH
PŘEDMĚTŮ

EDA cz, z. ú.

Filipova 2013/1

148 00 Praha 4

www.eda.cz

www. eda.cz

Bankovní spojení:
5481081309/0800
Účet je vedený

u České spořitelny


