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ZÁSADNÍ ČÍSLA ROKU 2020

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

13 618 392
celkové náklady 

organizace

6 536
stažených

aplikací v ČR
i ve světě

294
rodin

v rané péči

72 854
najetých km

za klienty

78
nových klientů

v rané péči

1 545
konzultací
v rané péči

8 600
návštěvníků
edaplay.cz

532
objednávek
na e-shopu

1 062
hovorů na
Lince EDA

POSELSTVÍ
Je radost sledovat v nejistotami poznamenaném společenském prostředí lidi, 

kteří bez ohledu na své starosti přicházejí do rodin s postiženými dětmi, kterým 

pomáhají postavit se na nohy. Ulehčují rodičům nesnadné zvládání nelehkého 

údělu. Raná péče EDA blahodárně působí už 30 let. Přeji všem, kdo se nasazují 

v nezištné službě EDA vytrvalost a radost. Rodičům dětí vyslovuji obdiv, že své 

úsilí o dobrý život svých dětí nevzdávají a zahrnují je láskou.

Naděje a světlo do budoucna se konkretizuje v těchto obětavých jedincích.

10. 3. 2021 Václav Malý, biskup
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Vážení a milí přátelé a příznivci EDY,

myslím, že se příliš nespletu, když označím rok 2020 

za jeden z nejtěžších a nejsložitějších v novodobých 

dějinách České republiky. Byl to rok náročný,

plný nejistot a obav, a následky pandemie koronaviru 

se nevyhnuly ani naší organizaci.

V předkládané výroční zprávě se tak můžete blíže

seznámit, jak jsme se popasovali s veškerými 

ochrannými opatřeními a omezeními, jaké jsme 

zavedli novinky a jaká nám rok 2020 přinesl negativa 

a pozitiva. Rozhodně jsme měli možnost naučit se 

novým metodám komunikace, přemýšlet o nových 

možnostech poskytování služeb a podpory klientům 

rané péče i krizové linky. I přesto, že jsme v roce 2020 

trávili hodně času prací z domova, kde jsme se kromě 

práce věnovali domácí výuce našich dětí a zastupovali 

kuchařky školních jídelen a instruktory sportovních 

kroužků, nezaháleli jsme a všechny činnosti v EDOVI 

jsme posunuli o velký krok dál.

Povedlo se nám spustit další, již pátou aplikaci

EDA PLAY TOM, úspěšně jsme realizovali několik 

zásadních projektů podporovaných nadacemi a také 

celorepublikovou osvětovou kampaň, zaměřenou

na ranou péči i Linku EDA. Ztrojnásobili jsme počet 

objednávek na našem charitativním e-shopu

a rozšířili jsme cílovou skupinu krizové linky.

Rok 2020 měl být také rokem oslav 30. výročí existence 

rané péče v ČR. Plánovali jsme několik akcí, z nichž se

mohla uskutečnit jen menší verze setkání oslavenců 

a příznivců rané péče se zážitkovým programem na 

Dni pro ranou péči, který se konal v září v zahradním 

areálu Centra Filipovka. Jsem velmi ráda, že jsme 

mohli pomyslně sfouknout třicet svíček z krásného 

dortu, který EDA dostal darem, a důstojně tak vzdát 

hold všem zakladatelům a zakladatelkám rané péče, 

současným a bývalým poradkyním a dalším zaměst-

nancům i všem podporovatelům. Je beze sporu,

že se za ta léta stala raná péče nedílnou součástí 

podpory rodin dětí s postižením po celé republice.

Těší mě, že ani v tak těžkém a složitém roce neutichla 

podpora dárců. Ze srdce děkuji  všem individuálním i 

fi remním dárcům a nadacím i nadačním fondům

za jejich fi nanční i věcnou podporu. Díky této podpoře 

může EDA poskytovat služby všem klientům, kteří je

potřebují, a také může rozvíjet svou činnost a dále 

naplňovat své poslání. Díky, že nám zachováváte

přízeň, velmi si vaší podpory vážíme.

Poslední slova bych ráda věnovala všem zaměstnan-

cům a spolupracovníkům. Děkuji vám, milé kolegyně 

a milí kolegové, za práci, kterou pro EDU odvádíte. 

Děkuji za vaši týmovost, schopnost a ochotu být 

nablízku ostatním kolegům, ale i klientům. Vážím si 

nejen vašeho entuziasmu a fl exibility, s jakými jste 

zvládli těžké období roku 2020, ale také optimismu 

a nových nápadů, se kterými jste naskočili do roku 

2021, jenž nám, jak již všichni víme, přinesl také dost 

komplikací a omezení.

Přála bych si, aby činnost EDY nebyla pandemií a jejími 

následky ohrožena a my měli brzy možnost fungovat

tak, jak jsme byli zvyklí. Abychom si mohli užívat 

radostí a svobody jako před pandemií. Snad se mi mé 

přání vyplní.

Optimismus a dobrou náladu přeji nám všem a děkuji, 

že zůstáváte s EDOU!

Mgr. Petra Mžourková
ředitelka

Foto: Ondřej Cihla

1. ÚVODNÍ SLOVO

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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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

Zaměstnanci:

Vedoucí služby rané péče:

Mgr. Jana Ježková (úvazek 0,9)

Poradkyně rané péče a další
odborní pracovníci:

Benešová Markéta

Bučková Aneta

Donátová Lucie

Gregorová Lucie

Herynková Martina

Janečková Klára

Janoušová Helena

Jelínková Jana

Jeníčková Daniela

Kostelecká Magdaléna

Kukačková Dagmar

Králová Martina

Magerová Lucie

Makovcová Eva

Nondková Andrea

Skalická Markéta

Vachulová Jana

Vísnerová Tereza

(součet přepočtených úvazků 14,48)

Vedoucí služby Linka EDA:

Andrea Nondková (úvazek 0,3) 

Konzultanti Linky EDA

a další odborní pracovníci:

Benešová Markéta

Campagna Hana

Gruntová Tereza

Kopřivová Irena

Kubísková Dana

Nesvadbová Jana

Nondková Andrea

Ottová Lenka

Ouředníčková Zuzana

Prokorátová Vendula

Reitmayerová Eva

Salcman Miroslav

Vísnerová Tereza

Vojtíšková Karolína

(součet přepočtených úvazků 2,68

a na DPP odpracovaných hodin - 544)

Administrativní tým:

Fibírová Petra

Holubcová Lenka

Malá Zuzana

Poláková Michaela

Špačková Helena

Zelenková Klára

(součet přepočtených úvazků 5,9)

Kolegyně na rodičovské dovolené: 

Kolafa Irena

Spolupracovníci - externisté:

Bajgarová Ivana

Marková Andrea

Mžourek Milan

Spolupracovníci - DPP:

Cihla Ondřej

Cikánková Alena

Čížková Veronika

Dumalas Andreas

Fibírová Petra

Holubcová Lenka

Janečková Klára

Janoušová Helena

Ježková Jana

Kolafa Irena

Králová Martina

Kulíšková Evelyna

Magerová Lucie

Malá Zuzana

Skalická Markéta

Slavíková Ivana

Vísnerová Tereza

(počet odpracovaných hodin - 1480)

Ekonom, zpracování účetnictví:

Jana Karásková (externě)

Mzdové účetnictví:

Irena Schejbalová

Pověřenec pro ochranu

osobních údajů :

Ivan Fibír (externě)

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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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

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 2018 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.

Organogram
EDA cz, z. ú.
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Březnové vyhlášení nouzového stavu vedlo k přerušení

poskytování terénní i ambulantní formy služby rané 

péče a přechodu na distanční formu (konzultace 

prostřednictvím telefonu, mailu příp. videohovoru). 

Zároveň byl omezen pohyb osob na pracovišti

a zavedeny služby v kanceláři. Pracovníci krizové

linky začali pracovat z domova. Komunikace v týmu

probíhala v online formě.

Vydání řady metodických pokynů, které vycházely

z aktuálních vládních nařízení a z pokynů MPSV

poskytovatelům služeb, nastavilo pravidla dalšího

fungování v organizaci. Byla jasně stanovena hygienická

pravidla pro pobyt v prostorách EDY a po uvolnění 

omezení v květnu i pro terénní službu.

V průběhu jarního období se podařilo pomocí krajských 

distribucí zásobit EDU základními osobními ochrannými

prostředky, především dezinfekcí, rouškami, rukavicemi

a respirátory.

V letním období byl vhodný čas myslet na získání dalších 

ochranných prostředků před očekávanou podzimní 

pandemickou vlnou. Díky řadě projektů se podařilo

zásobit EDU tak, aby poradkyně mohly poskytovat

službu bez výraznějšího omezení až do konce roku.

Koronavirová pandemie výrazně ovlivnila také průběh 

oslav třiceti let poskytování rané péče v Česku a pěti

let od založení krizové Linky EDA. Z plánovaných

akcí pro veřejnost mohla být uspořádána pouze

zářijová zahradní slavnost Den pro ranou péči.

Zrušeny byly také všechny akce pro rodiny,

včetně oblíbeného týdenního pobytového

kurzu. 

Díky velké disciplinovanosti celého kolektivu

nemuselo být pracoviště ani jednou

uzavřeno z důvodu karantény. Ani v tak

obtížné době tedy nebylo poskytování

obou služeb přerušeno. 

Panáčka EDU zastihl začátek pandemie v domácnosti 

poradkyně rané péče Jany. Hned na začátku mu

pořídila improvizovanou roušku z papírového kapesníku 

a s kolegyněmi sdílela jeho fotku. 

A tak se zrodil dva měsíce trvající seriál ranních

fotografi ckých scének, v kterých EDA glosoval vše, 

co právě hýbalo veřejným prostorem - od nedostatku 

droždí až po pravidla práce z domova nebo on-line 

školní výuku...  

   Proč EDA?
Naši službu lze
trvale označit jako:

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

e edukativní, efektivní,

  erudovanou, etickou,

  ekonomickou

d dostupnou, důležitou,

  diferencovanou,

  dlouhodobou, do domu,

  důvěryhodnou

a aktivizační, aktuální,

  akutní, adresnou

EDA V ČASE OMEZENÍ A LOCKDOWNŮ
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             Posláním sociální služby Raná péče EDA

             je poskytovat podporu, pomoc a provázení rodi-

nám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombi-

novaným postižením, s ohledem na specifi cké potřeby 

dětí i rodičů. Také v roce 2020 nabízela organizace tuto 

službu sociální prevence 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 tuto službu požádaly. Rok 2020 byl ovšem 

nestandardní i v oblasti poskytování služeb rané péče. 

V jarním období pandemie koronaviru, od 16. března

do 7. května 2020, nebylo možné nabízet terénní

návštěvy v rodinách. Poradkyně rané péče byly s klienty 

v kontaktu distančně – konzultace probíhaly po telefonu 

nebo formou videohovorů, velká část komunikace se 

uskutečnila přes mail. Rodiny měly v rámci konzultací 

možnost projevy svého dítěte natočit a záznam poslat 

poradkyni, případně některé z konzultantek pohybo-

vého vývoje. Velká pozornost byla věnována novým 

žadatelům o službu, kde mnohdy neproběhla ani

první návštěva poradkyně v rodině. Ukázalo se,

že dobrou spolupráci je možné navázat i pomocí

telefonického a emailového kontaktu. Z pozdějších 

vyjádření těchto rodin vyplynulo, že se jim v jejich 

nelehké životní situaci, navíc ztížené nouzovým stavem, 

dostalo potřebné podpory a pomoci. Vedle samotných 

konzultací a individuální práce pro klienty (doporučení 

pro nadace, vypracování závěrečné zprávy nebo zprávy 

pro školské zařízení, hledání vhodných pomůcek

a možností jejich fi nancování apod.) poradkyně

věnovaly čas samostudiu, tvorbě metodických materiálů 

a článků, přípravě prezentací pro plánované vzdělávání

a řadě dalších aktivit, na které v běžném terénním pro-

vozu nezbývá čas. Některé z nich s velkým nasazením 

připravovaly tipy na tvořivé a zábavné aktivity pro děti 

i dospělé, fotily pracovní postupy a točily videa, která 

byla rodinám k dispozici na sociálních sítích. Po celou 

dobu distančního poskytování služby byl tým v kontaktu 

online, přes platformu Zoom probíhaly každý týden 

porady, odborné vzdělávání, kazuistické semináře, 

schůzky metodiků i týmu, který pracoval na tvorbě nové 

aplikace EDA PLAY. Poprvé v historii organizace došlo 

i na online přijímací pohovor se zájemkyní o práci 

poradkyně rané péče. 

Koncem dubna bylo mezi klienty rané péče provedeno 

dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že rodiny 

mají velký zájem o ambulantní služby i návštěvu

poradkyně v místě bydliště již v průběhu května

a června. Od 11. května začal EDA za zpřísněných 

hygienických podmínek opět poskytovat ambulantní 

služby, primárně vstupní jednání pro žadatele o službu. 

Vzhledem k situaci se vstupních jednání neúčastnil celý 

multidisciplinární tým, ale pouze zraková terapeutka

a poradkyně s rodinou spolupracující. Od stejného data 

začaly opět probíhat návštěvy poradkyň v rodinách

a od začátku června pak vedle vstupních jednání mohly 

rodiny využít možnosti posouzení zrakových funkcí

a možnost absolvovat sérii setkání se zrakovou

terapeutkou, zaměřených na intenzivní stimulaci zraku 

dítěte. V podzimním období koronavirové pandemie pak 

nebylo poskytování služeb rané péče přerušeno vůbec, 

ačkoliv část klientů využila raději distanční formu

kontaktu se svou poradkyní. 

A co ve službě rané péče probíhalo podobně jako

v uplynulých letech? Opět se významně obměnil tým 

poradkyň: dvě pracovnice odešly do jiných organizací,

jedna se po dlouhé rodičovské dovolené k práci

poradkyně rané péče vrátila. Nejen tým rané péče,

ale všechny zaměstnance EDY pak zasáhl odchod

kolegyně, která podlehla těžké nemoci.

Raná péče EDA nabízela stejně jako v uplynulých

letech kromě základních konzultací poradkyň i další 

specializované služby. Rodinám byly v průběhu

celého roku 2020 k dispozici tři zrakové terapeutky,

dvě konzultantky pohybového vývoje, zároveň

pokračovala i odborná pomoc konzultantky v oblasti 

sociálního poradenství. Tým psychologické podpory

se personálně obměnil a rozrostl na počet tří konzul-

tantek, které poskytovaly rodinám terénní psycho-

logickou podporu a pomoc v obtížných situacích.

V průběhu roku se uskutečnilo 42 konzultací

psychologické podpory u 14 klientů ze všech čtyř

krajů, do kterých poradkyně z EDY dojíždějí, z toho

17 konzultací proběhlo osobně, 11 konzultací online

na platformách Zoom a Skype, 10 konzultací bylo

telefonických a čtyři formou emailu.

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
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KRAJ » Praha Středočeský Ústecký Pardubický CELKEM

počet klientů (rodin) 122 94 54 24 294

z toho nepřijatých (zájemci, žadatelé)* 6 15 3 4 28

chlapci 75 60 39 13 187

děvčata 47 34 15 11 107

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

406 272 188 58 924

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

104 63 20 5 192

% terénních služeb 79,61 % 81,19 % 90,38 % 92,06 % 82,80 %

seminář, setkání rodičů 15 2 1 0 18

konzultace poskytnuté distanční formou
(audiovizuální i audio konzultace)

155 90 157 27 429

telefonické kontakty 561 377 326 118 1382

e-mailové a písemné kontakty 2140 1253 1143 303 4839

nově přijatí klienti 32 31 11 4 78

klienti, u kterých byla služba ukončena 28 11 8 9 56

průměrná dojezdová vzdálenost za klientem (km) 12,6 42,0 87,8 112,1 43,9

* 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

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

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.

9
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Výročí 30 let rané péče v Česku, které si EDA v roce 

2020 připomněl, přináší skvělou příležitost ohlédnout 

se za minulostí této služby. A podrobněji se dozvědět 

o tom, jak v úplných začátcích poradkyně rané péče 

vlastně pracovaly. Počátky rané péče jako takové se – 

tehdy ještě v Československu – datují do roku 1990.

Ve skutečnosti ale kořeny této služby nejmenším 

dětem a jejich rodinám sahají až hluboko do 70. let. 

Pamatuje si na to současná poradkyně EDY

Jana Vachulová. 

„Myslím, že začátky bývají většinou těžké, ale to už

k prosazování něčeho nového asi patří. Zároveň jsou 

také krásné, protože vzniká nějaká nová kvalita.

V našem případě nová služba, která v tehdejší

republice opravdu nikdy předtím neexistovala,“ 

vzpomíná Jana Vachulová, která už jako studentka 

speciální pedagogiky pracovala od roku 1979

s nevidomými dětmi.

První konzultace a pobyty
I přes historicky dobrou kvalitu vzdělávání nevidomých, 

které fungovalo na našem území od dob Rakousko-

-Uherska, neexistovala systematická odborná podpora 

jejich rodin. Rodiče, kterým se narodilo dítě s těžkým 

postižením zraku, se museli spokojit pouze s informací,

že jejich dítěte se po nástupu do mateřské školy ujmou 

odborníci.    

První změny v oblasti poradenství pro rodiče velmi

malých dětí se začaly rýsovat někdy kolem roku 1977

s praxí PhDr. Josefa Smýkala v Brně. Ten si zval rodiče 

na občasné konzultace do speciální mateřské školy

pro nevidomé. 

„Stále však šlo výrazně o pedagogické zaměření na dítě,

o úkolování rodičů, ve velké většině o práci s dětmi bez 

kombinovaného postižení, pouze s postižením zraku. 

Teprve týdenní pobyty pořádané v polovině osmdesátých

let Komisí rodičů a přátel zrakově postižených dětí při 

tehdejším Svazu invalidů již zahrnovaly celou rodinu, i 

když programy bývaly oddělené – s dětmi pracovali 

pedagogové nebo studenti, ve stejnou dobu měli rodiče 

přednášky dalších odborníků. A potom jsme najednou 

viděli i to, že také rodina jako celek potřebuje podporu, 

aby situaci zvládla a aby ty správné věci, kterými se dá

dítěti užitečně pomáhat v rozvoji, vůbec měla sílu dělat,“

upřesňuje Jana Vachulová, která v té době působila 

jako oddílová vedoucí a později jako učitelka ve škole 

pro nevidomé v Praze - Hradčanech a jako dobrovolnice 

se zapojovala do práce s rodinami.

I přes určitý posun však šlo stále jen o izolované aktivity,

které ani zdaleka nepokrývaly potřeby celé cílové

skupiny. Na těchto pobytech, které v podstatě navazo-

valy na první domácí konzultace v rodinách, pracovali 

studenti speciální pedagogiky. V Čechách je odborně 

vedli asistentka Helena Flenerová a psycholog

PhDr. Oldřich Čálek z Pedagogické fakulty UK,

na Moravě pak už zmíněný PhDr. Josef Smýkal,

ředitel školy pro nevidomé v Brně. 

Velkou pomocí při kontaktování rodin byla spolupráce

tehdejšího Oftalmopedického ústavu, předchůdce

nynějšího Centra zrakových vad Motol. Stálými členkami

prvního týmu rané péče byly dvě jeho pracovnice,

psycholožka Yvonna Lucká a současná poradkyně

rané péče EDA Markéta Skalická, tehdy Tatarová. 

„Z tohoto zdroje jsme dostávali kontakty na rodiče

jednotlivých dětí. Návštěvy v rodinách se konaly

v dvouměsíčních intervalech v rámci výzkumného

úkolu Ministerstva zdravotnictví týkajícího se pohybo-

vého vývoje dětí,“ popisuje Jana Vachulová dobu těsně 

před opravdovým mezníkem v profesionalizaci rané 

péče v Československu.

30   LET RANÉ PÉČE V ČESKU:
           Korespondenční lístky místo mobilů,
           autoatlas místo navigace,
           ale stále stejný cíl
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Revoluce i v rané péči
Ten nastal krátce po Sametové revoluci 8. prosince 1989,

kdy se ze Svazu invalidů oddělili zástupci nevidomých

a založili Českou unii nevidomých a slabozrakých.

Ta až do roku 1997 provozovala sedm poradenských 

pracovišť pro rodiny dětí s postižením zraku, takzvaných

středisek rané péče. Poté je převzala Společnost pro 

ranou péči, dokud se v roce 2010 neosamostatnila 

pracoviště v Praze, Plzni a Liberci. A právě kontinuálně 

fungující pražské pracoviště, včetně stále zde působících

tří kolegyň z původní zakladatelské generace – Markéty

Skalické, Martiny Herynkové a Jany Vachulové – oslavilo

v roce 2020 třicáté výročí svého působení, nyní v rámci 

neziskovky EDA cz, z.ú.

Za rodinou vlakem
a s korespondenčním lístkem
Stejně pestré jako samotná historie rané péče byly

i zážitky prvních poradkyň v terénu. V 90. letech se jim 

totiž o vybavení, jaké mají k dispozici dnes, ani nesnilo. 

„Zpočátku jsme měli k dispozici stůl a telefonní linku

v jedné z kanceláří České unie nevidomých a slabozra-

kých v Haštalské ulici v Praze, poté se naše pracoviště 

usídlilo ve dvou malých místnostech v přízemních 

prostorách v Thámově ulici v pražském Karlíně.

V maličkém kumbálku vznikal základ naší půjčovny 

hraček a pomůcek, která nyní čítá několik set položek. 

Z tehdejšího pražského pracoviště jsme vyjížděli

do rodin po celých Čechách. Auto jsme neměli, takže

se jezdilo buď vlaky a autobusy nebo díky podpoře 

České unie nevidomých a slabozrakých nás do rodin 

vozilo jejich auto s řidičem,“ vybavuje si Jana Vachulová 

tehdejší podmínky začínající terénní služby pro rodiny. 

Pro dnešní poradkyně pak zní poněkud exoticky,

že raná péče fungovala i bez mobilů či GPS navigací

a řada rodin dokonce neměla ani pevnou linku.

„Kdo si dnes umí představit domlouvání konzultací 

pomocí korespondenčních lístků? Cestování jen podle 

papírového autoatlasu? Naopak ledacos bylo na tom 

úplném začátku vlastně jednodušší – jméno a kontakt 

na potenciální klienty jsme většinou získávali bez obtíží 

přímo od lékařů, což už nyní zní hodně zvláštně.“

Co ale za celé ty roky zůstalo v podstatě stejné,

je základ přístupu ke klientům.

„Stabilní součástí zásad v naší službě je respekt

k rodině; přesvědčení, že největšími odborníky

na své dítě jsou jeho rodiče. My je v tom provázíme

a přinášíme inspiraci a podporu v takové míře, o jakou 

má rodina zájem. Od úplných počátků získáváme

nespočet svědectví od rodin, že služba rané péče

jim skutečně pomohla, podržela je ve velmi těžkých 

chvílích. Často jde o zpětnou vazbu právě od rodin, 

jejichž děti to mají a budou mít v životě hodně těžké. 

Ale pro rodinu a její fungování se díky rané péči něco 

posunulo k lepšímu,“ dodává Jana Vachulová. 

Služby rané péče v Česku postupně začaly poskytovat

i další organizace a tým pražského pracoviště stál také 

u základů profesní organizace Asociace rané péče ČR. 

Jejím prostřednictvím členská pracoviště nejen udržují 

kvalitu rané péče, ale mají i možnost společného

vzdělávání a obhajoby své profese. Pomyslným

dovršením profesionalizace rané péče v Česku

se pak stal leden 2007, kdy vstoupil v platnost

zákon o sociálních službách a poprvé se v české

legislativě objevil pojem „raná péče“.



            Linka EDA je krizová linka určená zejména

       pečujícím o dítě s vážnou diagnózou, ohrožením

vývoje či s postižením. Odbornou pomoc nabízí i klientům,

kteří vážnou diagnózu, postižení či jiné zdravotní omezení

sami mají. Na jaře 2020 své služby Linka EDA nabídla 

také všem, které zasáhla pandemie nemoci COVID-19. 

Obrátit se tak na ni nově mohou ohrožené osoby, pra-

covníci v první linii, klienti, kteří hledají další informace 

či je zasáhly důsledky pandemie - izolace, fi nanční 

tíseň, obavy o zdraví své a svých blízkých atd.

Posláním Linky EDA je poskytnout klientům

odbornou pomoc - porozumění a nadhled v aktuální 

situaci, zvyšovat kompetence klientů a hledat vše, co 

jim pomáhá se posunout dál a minimalizovat důsledky 

nepříznivé životní situace. Zároveň nabízí lidský přístup 

(podporu, pochopení, zájem) se zaměřením na indivi-

duální potřeby a konkrétní situaci. Standardní součástí

služby je základní sociálně – právní poradenství

a zprostředkování kontaktů na ostatní poskytovatele 

sociálních služeb.

Linku EDA je možné kontaktovat každý pracovní den

od 9 do 15 hodin telefonicky či prostřednictvím chatu

nebo poslat svůj dotaz e-mailem na: linka@eda.cz.

Tým linky EDA se průběžně vzdělává a rozšiřuje

své odborné znalosti a praktické dovednosti. Kromě

individuálních či skupinových intervizí a supervizí

absolvovali konzultanti Linky EDA první víkendové

setkání v Motivačních rozhovorech - nově akreditova-

ném kurzu, kterým organizace rozšířila nabídku svých

vzdělávacích aktivit. Další čtyři dny vzdělávání v této 

metodě konzultanty Linky EDA čekají v následujícím

roce. Technika motivačních rozhovorů rozšiřuje 

kompetence konzultantů při hledání a rozvíjení vnitřní 

motivace ke změně chování u klientů.

Počet hovorů
krizové intervence
Linky EDA

CHAT TELEFON Celkem

Leden 2020 30 39 69

Únor 2020 36 56 92

Březen 2020 44 46 90

Duben 2020 39 42 81

Květen 2020 18 52 70

Červen 2020 51 65 116

Červenec 2020 31 58 89

Srpen 2020 31 89 120

Září 2020 18 69 87

Říjen 2020 19 68 87

Listopad 2020 20 73 93

Prosinec 2020 11 57 68

Celkem 348 714 1062

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
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             Cena za návrat do života 2020
Hned začátkem nového roku 2021 přišla do EDY dobrá 

zpráva. Organizace získala cenu České společnosti pro

jakost, konkrétně první místo v kategorii Návrat do života.

Toto ocenění společnost uděluje organizacím, které 

významným způsobem přispívají k návratu lidí s posti-

žením do běžného pracovního a rodinného života.

Za běžných okolností by bylo slavnostní předávání cen

součástí velkého galavečera České společnosti pro jakost.

Z důvodu špatné epidemické situace v souvislosti

se šířením nového koronaviru se ale ocenění i diváci 

museli virtuálně sejít prostřednictvím internetu.

Online přenosu se za EDU účastnila ředitelka

Petra Mžourková, která při poděkování za ocenění

zmínila příběh jedné z prvních klientek rané péče v Česku,

nadané nevidomé klavíristky Ráchel Skleničkové.

Coby malému dítěti se jí věnovaly i některé ze současných

poradkyň Rané péče EDA. Z Ráchel vyrostla cílevědomá

mladá žena s mnoha úspěchy a slibně nastartovanou

uměleckou kariérou. Rozhovor s ní u příležitosti 30. výročí

rané péče v Česku je součástí této výroční zprávy.

Ocenění v soutěži Zlatý banán
V lednu 2020 získal EDA ocenění v podobě druhého 

místa v soutěži  Zlatý banán, kterou vyhlásila Asociace 

veřejně prospěšných organizací ČR pro držitele značky 

Spolehlivosti. Zlatý banán je ocenění pro příběh roku

o tom, jak neziskové organizace se Značkou spolehlivosti

mění život k lepšímu. EDA do soutěže přihlásil příběh 

manželů Jurových, kteří přijali do rodiny opuštěné

miminko s centrální poruchou zraku. Kubíček za přispění

služby rané péče udělal ve svém vývoji velké pokroky. 

S celým příběhem malého Jakuba a jeho pěstounů vás 

EDA seznámil ve výroční zprávě za rok 2019. Příběh

vybraný do soutěže ukazuje pravou povahu služby, kterou

EDA svým klientům nabízí - nejen práci na rozvoji dítěte,

ale i lidské pochopení a účast na konkrétní situaci. 

5. OCENĚNÍ V ROCE 2020



22. 7. Nadace O2 - letní trh chráněných dílen a neziskových organizací

5. 9.
Beach Help Cup a Antuka Help Cup - charitativní turnaj na pomoc poskytovatelům 

sociálních služeb v Praze

16. 9. Den pro ranou péči aneb Pojď si hrát všemi smysly - oslava 30 let rané péče v ČR

16. 11. – 22. 11. Virtuální online benefi ční koncert S brejlema nebo bez brejlí v Jazz Docku

9. 12. Nadace O2 - vánoční trh chráněných dílen a neziskových organizací

12. 12. – 13. 12. Dyzajn market Zima & Vánoce - prodejní akce

19. 12. – 20. 12. Dyzajn market Zima & Vánoce - prodejní akce

            Prezentační a prodejní akce se s ohledem

             na epidemiologickou situaci konaly v roce 2020 

ve velmi omezeném množství. Na tradiční fi remní trhy 

se EDA vydal jen do sídla společnosti O2, kde byly létě 

a před Vánoci. Vedle prezentace na „domácím“ Dni pro 

ranou péči v září tak měla organizace jedinou příležitost

prodávat své charitativní předměty na vánočním Dyzajn 

marketu. Tato největší a nejnavštěvovanější venkovní 

prodejní akce v Čechách se zaměřuje na propagaci

autorské tvorby a designu a EDU velmi potěšilo, že mohl

svou pruhovanou kolekci představit právě tam. 

Navíc součástí vánočního “dyzajnmarketového balíčku 

pro EDU” nebyla jen příležitost postavit si po dva

předvánoční víkendy stánek na pražském Výstavišti. 

Díky hlasování fanoušků na Facebooku vyhrála

organizace také soutěž o to, komu připadne další 

fi nanční podpora ze strany organizátora akce.

Návštěvníci trhu si mohli pořídit tajemný balíček

„Překvap sám sebe“ plný originálních výrobků

od českých designérů, voňavou svíčku v retro hrníčku 

nazvanou „Hořím pro EDU“ nebo „Opuštěný hrneček“. 

EDA získal výtěžek z jejich prodeje ve výši 51 000 korun.

6. PREZENTAČNÍ, PRODEJNÍ A BENEFIČNÍ AKCE 2020
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Velkou oslavu významného výročí rané péče v Česku 

původně EDA plánoval na duben do krásných prostor 

Národního zemědělského muzea na Letné. Bohužel 

se do plánování zapojil také koronavirus, který nejen 

posunul setkání na polovinu září, ale desítky gratulantů 

přiměl cestovat až na Chodov. V krásném slunečném 

odpoledni 16. září je tým EDY přivítal v zahradním areálu

Filipovka, kde organizace sídlí. Na malé i velké návštěv-

níky čekala celá řada atrakcí, zábavy a také možnost 

vyzkoušet si, jak svět kolem sebe zažívají nevidomí. 

Opravdu slavnostní pohádkové uvítání obstaraly

dvě malé víly na jednokolkách. Následovalo poutavé

představení práce asistenčních pomocníků organizace

Pestrá. Účastníci EDOVY „narozeninové“ oslavy si 

mohli vyzkoušet zážitková stanoviště rozvíjející vnímání 

všemi smysly, třeba si projít hmatový  chodníček.

Mohli se také seznámit s Braillovým písmem, absolvovat

zkoušku stereoskopického vidění nebo si zahrát holand-

ský  biliár. Zahradní slavnost gradovala rozkrojením 

dortu s velkým logem EDY, kterého se ujala ředitelka 

organizace Petra Mžourková za pomoci jedné ze zakla-

datelů rané péče v ČR Jany Vachulové z EDY, ředitelky 

Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška

Gabriely Drastichové a zástupkyně Nadace J&T

Miroslavy Klapalové. Slavnostní blahopřání pronesl 

radní pro sociální oblast MČ Praha 11 Petr Jirava.

A aby toho sladkého nebylo málo, následovaly Buchty! 

Nejednalo se o ty s tvarohem, ale o divadelní soubor 

Buchty a loutky a jejich pohádku Tři malá prasátka. 

Festival dobré nálady pokračoval koncertem

slavného anglického hudebníka žijícího v Čechách 

Jamese Harriese.

DEN PRO RANOU PÉČI ANEB POJĎ SI HRÁT VŠEMI SMYSLY
Oslava 30 let rané péče v ČR
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V roce 2020 se EDA připojil k oslavám třiceti let rané 

péče v České republice. Pomyslným zlatým hřebem 

měl být tradiční benefi ční koncert v Jazz Docku. Rok 

co rok je právě tato akce velkou oslavou a důležitý m 

místem setkání  s partnery, podporovateli i klienty 

organizace v neformálním prostředí. Tím slavnostnější 

měl být koncert S brejlema nebo bez brejlí v jubilejním 

roce. Plány byly veliké, ale z důvodu pandemie nemoci 

covid-19 zůstaly jen na papíře. 

Nicméně, něco krásného se přece jen podařilo.

Organizační tým se inspiroval pohádkou o kouzelném 

obušku a vznikl nápad uspořádat KONCERT, JAKÝ 

SVĚT NEVIDĚL.

Každý  měl možnost zakoupit si jako tradičně vstupenky

přes portál SMS ticket a svý m lístkem tak podpořit 

služby rané péče i letos. Samotnou akci pak EDA

uspořádal virtuálně pomocí sociálních sítí. 

Po dobu jednoho týdne tak mohli zájemci sledovat 

kampaň na Facebooku a Instagramu, během které si 

připomněli minulé ročníky koncertu v Jazz Docku

prostřednictvím fotografi í, krátkých videí a upoutávek, 

ale i milých videopozvánek, které pro EDU natočili 

patroni z řad známých osobností. 

 Samotný koncert na podporu EDY pak mohli zájemci 

sledovat ze záznamu v archivu České televize z roku 

2016. Tehdy na pódiu účinkovali Jana Plodková, Adam 

Mišík, Juwana Jenkins, Xavier Baumaxa, Marek Daniel 

a také kapela United Heads. Ta samozřejmě zahrála

i píseň S brejlema nebo bez brejlí, která dala sérii 

benefi čních koncertů pro EDU název. 

A jak celá virtuální akce dopadla?

Zájemci mohli podpořit EDU třemi typy vstupenek:

základní vstupenkou, vstupenkou s láskou nebo

vstupenkou s velký m objetím a láskou k EDOVI.

Lišily se cenou, a tedy i výší částky, kterou kupující

EDU podpořil.

Velkým překvapením pro všechny pak bylo spontánní

vystoupení bý valého klienta rané péče EDA Vítka Ševčíka,

který  všem přítomný m s chutí zazpíval a zahrál na 

akordeon. Po zapálení narozeninového ohně podpořila 

hřejivou atmosféru muzika kapely Hoch Me 5.

Všichni přítomní si mohli po celou dobu pochutnávat 

na koláčích, zákuscích, bábovkách i slaný ch dobrotách, 

které pro EDU napekli fanoušci organizace.

Se zajištěním občerstvení pomohly EDOVI také

společnosti Profi Catering, Crocodille a Primagas. Akce 

by se neobešla ani bez profesionálního ozvučení, stanů 

a dalšího vybavení zapůjčeného společností M-OCEAN.

Moderování se s lehkostí sobě vlastní ujala Lenka

Bártová, bý valá klientská maminka Rané péče EDA

a posléze fundraiserka organizace.

Akci podpořil Magistrát hl. města Prahy, záštitu převzali 

radní pro sociální oblast hl. m. Prahy Milena Johnová

a starosta MČ Praha 11 Jiří Dohnal.

KONCERT, JAKÝ SVĚT NEVIDĚL
S brejlema nebo bez brejlí - s rouškou nebo bez roušky
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7. KLÍČOVÉ PROJEKTY A DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

      1. EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně
Slova včas, kvalitně a komplexně dobře vystihují pod-

statu služby rané péče. Rodině je třeba být k dispozici

co nejdřív od chvíle, kdy zjistí, že něco není v pořádku. 

Díky grantové podpoře mohou poradkyně včas dojet

k většímu počtu rodin v Praze a Pardubickém kraji, 

tedy v regionech, kde je služba rané péče dlouhodobě 

podfi nancována. Z grantu byla uhrazena také osvětová

kampaň v čekárnách pediatrů, a to nejen tradiční letáč-

ky s informacemi o rané péči a Lince EDA 800 40 50 60, 

ale také realizace prvních elektronických animovaných 

letáků v dějinách EDY. Kvalita poskytovaných služeb 

bezesporu souvisí se vzděláváním pracovníků organizace.

V roce 2020 bylo toto vzdělávání zacíleno na problematiku

dětí s poruchami autistického spektra. 

Komplexnost služeb rané péče EDA spočívá v tom,

že rodinám pomáhají nejen poradkyně rané péče,

ale i zrakové terapeutky, konzultantky pohybového vývoje

a pracovníci psychologické podpory. Také jejich práce 

je spolufi nancována z uvedeného projektu.

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

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti

z prostředků The VELUX Foundations.

2. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým
 a kombinovaným postižením
Nadační příspěvek umožnil organizaci poskytnout

včas službu rané péče dalším 15 rodinám v Praze 

a Pardubickém kraji. Finanční prostředky z dalšího 

projektu byly využity k částečné úhradě nájmu, mezd 

odborných pracovníků a managementu a poslouží

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

Projekt je podpořen Nadací J&T

3. Podpora pohybového vývoje dětí
 s postižením zraku
Díky nadačnímu příspěvku mohla organizace nabídnout

klientům také v roce 2020 nadstandardní služby v oblasti

pohybového vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením. Dvě fyzioterapeutky (konzultantky pro po-

hybový vývoj) poskytovaly konzultace přímo v domácím 

prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe spolupracuje.

Každá konzultace byla přizpůsobena individuálním 

potřebám rodiny.

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

Projekt byl podpořen Nadací Jistota

v rámci programu Srdeční záležitost

4. Škoda auto pomáhá
EDA získal v roce 2020 podporu z grantového programu

„MOBILITA“ od ŠKODA AUTO. Konkrétně to znamená, 

že vozový park organizace se rozrostl o stříbrnou

Škoda Octavia Combi. Díky novému vozidlu se porad-

kyně rané péče dostaly častěji a navíc komfortně

a bezpečně do rodin svých klientů ve všech regionech 

působnosti organizace.



5. Rok 2020 se Světluškou
Nadační fond Českého rozhlasu je partnerem EDY již 

mnoho let. Prostředky získané z veřejné celonárodní

sbírky Světluška organizaci každoročně umožňují 

rozšířit inventář pomůcek potřebných pro kvalitní práci 

zrakových terapeutů, poskytnout tolik potřebné vzdělá-

vání pracovníkům nebo vyjet s rodinami na oblíbený 

týdenní pobytový kurz. Po propuknutí pandemie ale 

bylo třeba začít důkladně promýšlet, které projektové 

aktivity je reálné ve stávajících podmínkách uskutečnit, 

a co bude třeba odložit na „lepší časy“.

První z projektů se podařilo realizovat bez větších změn

v harmonogramu či fi nancování. S jeho výsledkem – 

aplikací pro rozvoj zrakových dovedností a jemné

motoriky EDA PLAY TOM – se může bezplatně sezná-

mit každý majitel tabletu či iPadu. Nový přírůstek

do rodiny EDA PLAY podpořila Světluška v rámci

grantového programu Asistivní technologie

a kompenzační pomůcky.

Další prostředky od Světlušky získal EDA na projekt 

Učíme se vidět, ale jinak v rámci grantového programu

Mobilita a sebeobsluha. Součástí projektu bylo vytvoření

Metodiky pro diagnostiku zrakových dovedností dětí 

raného věku a dětí s centrálními vadami zraku, která 

bude využívána zrakovými terapeutkami při posuzování

zrakových funkcí.  Do uvedeného projektu spadala také 

realizace pobytového kurzu, který se z důvodu nepříznivé

epidemiologické situace nemohl uskutečnit. NF ČRo 

laskavě umožnil převést fi nance určené na pobyt

do mzdových nákladů na zrakové terapeutky.

Prostředky určené na červencovou cestu dvou zrakových

terapeutek na odbornou konferenci v Dublinu se podařilo

přesunout na příští rok. Ze stejného zdroje měla být 

hrazena i účast několika pracovnic na Setkání dětských

oftalmologů, ortoptistek a zrakových terapeutů

v Litomyšli, rovněž přesunutého na rok 2021. V rámci 

projektu se dále povedlo nakoupit řadu užitečných 

pomůcek, které najdou využití v rámci diagnostiky

nebo při rozvoji prostorové orientace dětí.

EDOVI se dostalo rovněž podpory ze strany Fondu

Kaufl and, který je od roku 2019 spolehlivým partnerem

Světlušky. Finanční příspěvek z prvního projektu umožnil

hradit mzdové náklady nové poradkyně Rané péče EDA, 

druhý projekt pomůže organizaci uhradit náklady

za účast poradkyň na vzdělávacích kurzech,

kazuistických setkáních a supervizích.

6. Nadace Leontinka
Nadace Leontinka patří mezi EDOVY dlouholeté partnery

v rámci pomoci rodinám dětí se zrakovým postižením. 

Finanční zdroje od Leontinky tradičně pomáhají hradit 

náklady organizace mj. v oblasti personálních nákladů. 

V roce 2020 pomohl nadační příspěvek uhradit náklady 

na plat poradkyně rané péče. 

Krátce před vánočními svátky pak dostaly klientské 

děti z EDY od Leontinky dárek. Vlastně těch dárků byla 

plná krabice: stavebnice LEGO, dřevěné ovoce a nářadí, 

zvukové vkládačky se zvířátky i dopravními prostředky, 

mašinky a hudební nástroje, které svítí a vydávají různé 

zvuky – přesně takové hračky, které děti se zrakovou 

vadou zaujmou a motivují ke hře, k pohybu a komunikaci

s dalšími členy rodiny, navíc velmi nenásilně u dětí 

podporují rozvoj jemné motoriky.
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Zajímavosti ze světa čísel 2020:

  EDA PLAY
  (od r. 2013, jen pro iPady):

493 ks staženo, z toho: 145 Japonsko, 134 ČR,

123 USA, další 2 nejsilnější země: Kanada, Nizozemí

  EDA PLAY TOBY
  (od r. 2016)

iPady: 2 530 ks staženo, z toho: 1 300 USA, 309 ČR,

223 UK, 143 Kanada, 66 Austrálie

Android tablety: Přes 2 440 ks staženo, z toho: cca 970 

v ČR, 244 v USA, 150 Slovensko, 90 Turecko, 90 Polsko

  EDA PLAY PAULI
  (od r. 2016, jen pro iPady):

598 ks staženo, z toho: 244 ČR, 193 USA,

další 3 nejsilnější země: Austrálie, Kanada, Japonsko

  EDA PLAY ELIS
  (od r. 2017, jen pro iPady):

475 ks staženo, z toho: 220 v ČR, 133 USA,

další 3 nejsilnější země: Austrálie, Japonsko, Slovensko

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

18

8. ROK 2020 S RODINOU APLIKACÍ EDA PLAY

  EDA PLAY TOM

Rodina aplikací EDA PLAY, které pomáhají dětem

se zrakovým a kombinovaným postižením v procvičování

zrakových dovedností a motoriky a na jejichž vývoji se 

podílejí odborníci z organizace EDA, se na konci roku 

2020 rozrostla o novou aplikaci EDA PLAY TOM.

Nová hra, inspirovaná zálibami a potřebami Tomáška,

chlapečka s kombinovaným postižením, volně navazuje

na aplikaci EDA PLAY TOBY. Záměrem EDY bylo vytvořit 

hru, která zaujme jak děti v batolecím věku, tak i starší

děti s kombinovaným postižením, procvičí jejich zrakové

dovednosti a bude zároveň natolik jednoduchá, aby v ní

mohlo být úspěšné i dítě s limity v motorických doved-

nostech. Ve spolupráci poradkyň rané péče a zrakových 

terapeutek z EDY, ilustrátora Lukáše Urbánka a vývo-

jářského týmu Sugar and Ketchup vznikla řada nových 

atraktivních úkolů, které motivují děti k rozvoji jejich 

dovedností hravou formou a pomáhají jim lépe snášet

nepříjemnosti, jako je např. zalepení oka při okluzní terapii.

Protože hra neobsahuje mluvený komentář,  je velmi 

dobře přístupná nejen dětem v České republice, ale na 

celém světě. Zkušenosti odborného týmu EDY promít-

nuté do aplikace pro děti s postižením se tak dostávají 

do různých zemí a rodin bez ohledu na to, jaký je ma-

teřský jazyk dítěte. Nová aplikace je dostupná zdarma

jak pro iPady, tak pro tablety s platformou Android.

Pracovní listy
Už od roku 2017 mohou rodiče, pedagogové a asistenti 

z webu edaplay.cz/aktivity bezplatně stahovat pracovní 

listy, které vznikají pod supervizí poradkyň rané péče 

a zrakových terapeutek z EDY.  V průběhu roku 2020 

přibyly pracovní listy s dopravními prostředky, obličeji, 

omalovánky na téma podzim. Současně s vydáním nové 

aplikace EDA PLAY TOM byly na web přidány nové

pracovní listy v ucelené sadě na téma Les a dvorek. 

Za rok 2020 navštívilo web edaplay.cz a edaplay.com

přes 8 600 návštěvníků, z toho 5 600 z ČR, další

návštěvníci byli z USA, ze Slovenska, Velké Británie

a z Kanady.

Celkově došlo v roce 2020 k více než 6 tisícům událostí 

spojených se stažením pracovních listů.

Z nově přidaných pracovních listů se prosadila bludiště 

se zvířátky a úkoly s rozpoznáváním částí obličeje. 
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EDŮV adventní kalendář
Rok 2020 byl pro všechny náročný. Poradkyně rané 

péče, které se podílejí na vývoji aplikací, se rozhodly 

adventní čas zpříjemnit nejen klientským rodinám EDY, 

ale všem, kteří navštíví web eda.cz. Připravily adventní 

kalendář Vánoce s EDOU, plný zábavných úkolů

pro děti, pracovních listů, vystřihovánek a inspirací

od poradkyň rané péče na společné hry a vyrábění. 

9. CHARITATIVNÍ PŘEDMĚTY A E-SHOP EDA

     Pandemie nemoci covid-19 významně zasáhla

i do prodeje EDOVÝCH charitativních předmětů.

V průběhu roku se nekonaly žádné fi remní trhy,

kde EDA obvykle prezentuje své aktivity. Naštěstí díky 

vhodně zaměřené kampani na sociálních sítích se před 

vánočními svátky objevilo v e-shopu velké množství 

objednávek, které pomohly EDOVI fi nančně

a obdarovaným udělaly radost.

I v obtížném roce 2020 se EDA snažil nabídku e-shopu 

obohatit. V reakci na přání zákazníků se na černých 

dámských tričkách objevil motiv kočičky. Rozšířila se 

také nabídka vzorů na ponožkách, a to o motiv žabky. 

Nově se zákazníci setkali v e-shopu s tužkami,

propiskami a nálepkami s motivy zvířátek a hraček, 

které mohou znát z aplikací EDA PLAY.  V neposlední 

řadě EDA uvedl do prodeje náramky, které pro organi-

zaci vyrábí její patronka, volejbalistka Laura Holubcová.

Absolutním šampionem v prodeji se staly ponožky

s kačenkou velikosti 43 - 45, druhé nejprodávanější 

bylo pruhované pánské tričko velikosti XXL se šnekem 

a na třetím místě skončilo dětské tričko velikosti 122

s motivem pejska.

Za celý rok v e-shopu nakoupilo 346 zákazníků

a 31 z nich dokonce opakovaně. 

Novinkou roku 2020 bylo navázání spolupráce

se Zásilkovnou. Zdá se, že to zákazníci přivítali, protože 

od toho okamžiku bylo 80% objednávek zasíláno právě 

tímto způsobem. Jeho výhodou je nejen nižší cena

za doručení, ale i pohodlnější vyzvednutí zásilky.

Nově EDU při prodeji charitativních předmětů podpořila

společnost Alza, která organizaci umožnila  prodávat 

mezi charitativními předměty na svém e-shopu placky 

se zvířátky z aplikací EDA PLAY.
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10. PUBLIKUJEME, SDÍLÍME ZKUŠENOSTI

      Časopis (K)OUKEJ
Rok 2020 byl výjimečný i pro redakci časopisu

(K)OUKEJ. Obě čísla časopisu vydaná v tomto roce

byla mimořádná.

Číslo 1/2020 bylo věnováno pomůckám. Na tvorbě 

tohoto čísla se podíleli pracovníci fi rem, kteří s pomůc-

kami zacházejí každý den. Intenzivní komunikace při 

psaní článků a předávání informací probíhaly v době, 

kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav, přesto se podařilo 

informace zpracovat  do podoby uceleného časopisu. 

Mezi spolupracujícími fi rmami byly MEDESA care,

MEDICCO, MEYRA, PATRON a REHA 2015, které

čtenářům podrobně představily jak svou historii, 

tak nabídku současného portfolia produktů. Prostor

byl věnován také pomůckám vhodným pro cestování

a úpravu vozidel. Zkušenosti klientů i dalších odbor-

níků shrnula kapitola Pomůcky nejen k zapolohování. 

Část textu byla věnována trojí možnosti fi nancování 

pomůcek, a to prostřednictvím MZČR, MPSV a MŠMT. 

Nechyběly ani oblíbené recenze knih a kapitola

Nejen pro sourozence, která byla rozšířena o příběhy, 

ve kterých hrají sourozenci hlavní roli. Číslo o pomůckách

bylo výjimečné nejen svým obsahem, ale i rozsahem, 

který se přiblížil počtu 60 stran.

Číslo 2/2020 bylo věnováno uplynulým třiceti letům

v rané péči. Mimořádné číslo, které obsahuje historicky 

cenné informace, chronologicky seřazené od počátků

této sociální služby u nás až po současnost, bylo

vydáno v celobarevném provedení a jeho obsah zabírá

více než 80 stran. O začátcích poskytování služby rané 

péče v rozhovorech hovoří odborníci, kteří ranou péči

v českých zemích zakládali nebo k ní měli v jejích

počátcích velmi blízko. Čtenáři se dozvědí mnohé

o historii i současnosti organizace EDA cz, z. ú., která 

je současným zřizovatelem služby Raná péče EDA,

a seznámí se s řadou jejích spolupracovníků. Vzhledem 

k významnému výročí byly do čísla zařazeny vzkazy

a přání pro EDU od spolupracujících odborníků, nadací 

a příznivců, a také vzpomínky bývalých klientů na jejich 

zkušenosti s ranou péčí. Ani v tomto vydání nechybí 

rubrika Recenze, tentokrát zaměřená převážně

na knihy, na jejichž vydávání či překladech se podílely 

poradkyně Rané péče EDA. A rubrika pro sourozence 

opět přinesla čtenářům nejen zajímavé příběhy, ale i 

příležitost spolu s dětmi tvořit.

Elektronický Zpravodaj
Vychází 4x ročně a je určen především pro klientské 

rodiny a předplatitele časopisu (K)OUKEJ.

Autory článků jsou poradkyně, rodiče, pracovníci PR, 

fundraisingu, marketingového oddělení či krizové linky. 

Zpravodaj přináší čtenářům aktuální informace o dění 

v EDOVI: o aktivitách pro odbornou i laickou veřejnost,

o projektech, na kterých se EDA podílí. Součástí

Zpravodaje jsou jak odborné informace o zraku, tak 

aktualizovaná legislativa ze sociální oblasti týkající se 

klientů organizace, nebo třeba informace o spolupráci 

EDY s dobrovolníky.

V rubrice „Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci“

se objevují pravidelně např. články na téma centrální 

postižení zraku, ale i nápady a tipy přímo z rodin. Jedná 

se o doporučení na speciální a kompenzační pomůcky, 

hračky, literaturu či odkazy, které mohou být užitečné 

jiným rodičům při podpoře vývoje jejich dětí a mohou 

jim ulehčit péči o ně. Zajímavou pravidelnou rubrikou 

je „Rozhovor“, ve kterém je vždy představena jedna 

kolegyně z týmu EDA.
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Brožury o brýlích, okluzorech, čočkách,
očním vyšetření a CVI
O tom všem pojednávají brožury, které pro rodiče dětí 

se zrakovými vadami vydává EDA již od roku 2013.

Jednotlivé texty vznikly ve spolupráci zrakových

terapeutek, poradkyň rané péče a speciálních

pedagožek z EDY s renomovanými očními lékaři.

Pětice brožur je velmi populární nejen u rodičů, ale

i u pracovníků z jiných středisek rané péče a u dětských

lékařů, proto se jejich zásoby v posledních letech

výrazně ztenčily. Díky fi nanční podpoře Nadačního

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška bylo

možné brožury zaktualizovat a na podzim 2020 znovu 

vydat – některé již potřetí! Brožury jsou k dispozici 

aké v elektronické podobě na stránkách:

https://eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/brozury

Praxe a stáže 
Rok 2020 začal pro EDU – co se týče zájmu odborné 

veřejnosti – velmi akčně. V lednu organizace poskytla 

osmihodinovou stáž nově se zaškolující poradkyni rané 

péče z pracoviště Centrum LIRA z Liberce. Tyto stáže

si vzájemně poskytují pracoviště rané péče z celé 

republiky v rámci zaškolování již tradičně. V únoru pak 

přijely do rané péče tři kolegyně z Ranej starostlivosti

z Bratislavy na déle připravovanou týdenní stáž.

Jejím cílem bylo seznámení se s chodem organizace, 

metodikami, půjčovnou hraček a pomůcek a účast

na několika konzultacích v rodinách celého EDOVA

regionu i na ambulantních službách v sídle EDY.

Dvě zaškolující se poradkyně EDY naštěstí – díky

tradičně velmi ochotné spolupráci kolegyň z Rané péče 

Diakonie – mohly na jaře absolvovat jednodenní stáže, 

které jsou povinnou součástí zaškolovacího procesu.

Bohužel obvyklé prezenční praxe studentů nebylo

možné po celý zbytek roku realizovat. Dle sdělení 

vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické

fakulty UK doc. PhDr. Ley Květoňové, Ph.D. byli

studenti odkazováni na seznámení se s EDOU

prostřednictvím webových stránek. Katedra oceňuje 

možnost vidět tam videozáznamy odborných aktivit 

EDY, který je tradičně jejich fakultním pracovištěm

pro povinné praxe studentů.

Vzdělávání v oblasti PAS
Součástí zvyšování kvalifi kace poradkyň rané péče

v roce 2020 se stalo vzdělávání v oblasti PAS (poruch 

autistického spektra). Začátkem března proběhl (ještě 

„naživo“) akreditovaný kurz s Kateřinou Thorovou, Ph. D.

z organizace NAUTIS, v listopadu 2020 pak prakticky

zaměřený celodenní workshop „Práce s rodinou s dítětem

s PAS“ vedený odbornicemi na tuto problematiku

Mgr. Gosiou Sedlmayerovou a Mgr. Hanou Prokurátovou

z libereckého Centra LIRA. Přestože se workshop

s ohledem na epidemiologickou situaci konal on-line, 

kolegyně z LIRY proložily své prezentace výstižnými 

videoukázkami a mnoha praktickými příklady, takže

i sezení u obrazovky poskytlo plnohodnotný zážitek. 

Nápad na realizaci série kurzů zaměřených na PAS 

vzešel přímo od poradkyň rané péče EDA. Organizaci 

totiž přibývá klientů s podezřením na tuto diagnózu

a práce s nimi vyžaduje dobrou přípravu.

Další prezenční vzdělávání 
Nadechnutím v mezidobí mezi pandemickými opatřeními

byl červnový dvoudenní  kurz  „Search Inside Yourself“ 

osvědčené  lektorky a koučky Ireny Swiecicki, kterého 

se zúčastnil nejen téměř celý tým EDY, ale i několik

kolegyň ze spolupracující Rané péče Diakonie. Obsahem

kurzu bylo téma důležité pro všechny, kteří pracují

v pomáhajících profesích – emoční inteligence. 

V září 2020 proběhla úspěšně první část prezenčního

šestidenního výcviku v Motivačních rozhovorech

s lektorkou Mgr. Lenkou Ottovou. Výcviku se zúčastnili 

konzultanti linky EDA a několik pracovníků z jiných 

krizových služeb. Frekventanti  výcviku se seznámili

s teorií procesu změn chování, celkovou strategií 

vedení motivačních rozhovorů a s dílčími technikami, 

kterými mohou tyto změny podpořit. Výcvik byl veden

s důrazem na vlastní zážitek, praktické ukázky,

spolupráci ve skupině a nácvik získaných dovedností. 

Vzdělávání on-line
Řada vzdělávacích akcí byla v roce 2020 zrušena nebo 

se uskutečnila online.  Ve dnech 17. – 19. září 2020 

se poradkyně rané péče Martina Králová  zúčastnila 

online XXVIII. výročního sjezdu České oftalmologické 

společnosti ČLS JEP, který se měl původně konat

v Olomouci. V listopadu Evropská asociace pro

albinismus nabídla čtyřdenní „Novinky v diagnostice

a terapii albinismu“, které sledovaly zrakové

terapeutky Markéta Skalická a Eva Makovcová.
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EDA děkuje všem poskytovatelům 

státních a krajských dotací a grantů 

a soukromým dárcům, kteří

organizaci v roce 2020 podpořili

a spolupracovali s ní. Díky nim

se EDA může i nadále rozvíjet

a poskytovat kvalitní služby.

MINISTERSTVO PRÁCE

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Dotace na provozování sociální 

služby Linka EDA 1 041 450 Kč

Dotace na fi nancování zvýšených 

provozních výdajů v souvislosti

s přijímáním karanténních,

mimořádných a krizových opatření 

v sociálních službách v souvislosti

s epidemií COVID_19 72 460 Kč

Dotace na úhradu mimořádné

odměny ke mzdě za práci ve ztíženém

pracovním prostředí v souvislosti

s aplikací opatření proti šíření

nákazy COVID_19   467 385 Kč

KRAJE
(podpora sociální služby rané péče):

Hlavní město Praha

Dotace na poskytování

sociálních služeb 2 331 000 Kč

Grant na poskytování

sociálních služeb 907 000 Kč

Dotace na projekt: Rok s EDOU –

30 let rané péče 85 073 Kč

Sředočeský kraj

Dotace na poskytování

sociální služby 2 635 400 Kč

Pardubický kraj

Dotace na podporu sociální

služby na základě

„Programu víceleté podpory

sociálních služeb“ 91 000 Kč

Dotace na zajištění sociálních

služeb na území Pardubického 

kraje v roce 2020 400 000 Kč

Dotace na projekt

„Notebook pro ranou péči

v Pardubickém kraji“:   30 000 Kč

Ústecký kraj

Dotace za účelem realizace sociální 

služby v rámci programu:

Podpora Ústeckého kraje

na sociální služby 2020 –

malý dotační program 27 800 Kč

Dotace v rámci programu:

Podpora sociálních služeb

v Ústeckém kraji 2020 1781 300 Kč

MĚSTA, OBCE A MĚSTSKÉ ČÁSTI

(podpora sociální služby rané 

péče):

Bakov nad Jizerou 7 600 Kč

Beroun 5 000 Kč

Bílina 5 000 Kč

Budyně nad Ohří  5 000 Kč

Čelákovice 9 500 Kč

Čížkovice 6 000 Kč

Duchcov 5 000 Kč

Hnátnice 10 000 Kč

Hovorčovice 9 500 Kč

Chrudim 5 000 Kč

Kačice 10 000 Kč

Kladno 24 000 Kč

Kostelec nad Černými lesy  2 000 Kč

Králův Dvůr 14 000 Kč

Kryry 10 000 Kč

Líbeznice 10 000 Kč

Libochovany 5 000 Kč

Libochovice 6 000 Kč

Louny 8 000 Kč

Měchenice 7 600 Kč

Mělník 3 000 Kč

Milín 9 500 Kč

Milovice 15 000 Kč

Most 8 500 Kč

Mrač 10 000 Kč

Oleška 10 000 Kč

Osek 5 000 Kč

Pardubice 20 300 Kč

Podbořany 4 800 Kč

Povrly 5 000 Kč

Praha 1 13 000 Kč

Praha 2 35 000 Kč

Praha 3 21 300 Kč

Praha 5 13 970 Kč

Praha 6 24 100 Kč

Praha 7 10 500 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 30 000 Kč

Praha 15 10 000 Kč

Praha 17 6 000 Kč

Praha - Nebušice 8 500 Kč

Praha - Suchdol 10 000 Kč

Praha - Zbraslav 10 000 Kč

Přelíc 10 000 Kč

Přelouč 7 000 Kč

Račice 5 000 Kč

Stehelčeves 20 000 Kč

Strančice 10 000 Kč

Tupadly u Čáslavi 20 000 Kč

Unhošť 4 000 Kč

Žatec 5 000 Kč

NADACE A NADAČNÍ FONDY:

Nadace rozvoje občanské

společnosti

EDA pomáhá včas, kvalitně a 

komplexně. 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

Příspěvek na opakované šetření 

kvality služby ARP ČR po uplynutí 

doby platnosti garance.

2 000 Kč

11. PODPORA
V ROCE 2020

Městská
část
Praha 10
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Nadační fond Českého rozhlasu

ze sbírky Světluška

Projekt Krok za krokem – Učíme se 

vidět, ale jinak 

786 000 Kč

Projekt Krok za krokem – aplikace 

EDA PLAY TOM - rozvoj zrakových 

dovedností a jemné motoriky u dětí 

s postižením

170 000 Kč

Světluška - Fond Kaufl and

Projekt Raná péče pro rodiny s dět-

mi se zrakovým a kombinovaným 

postižením

100 000 Kč

Světluška - Fond Kaufl and

Zvýšení odbornosti týmu poradkyň 

rané péče EDA (období 2020 - 2021)

91 000 Kč

Nadace J&T

Dar na úhradu mzdových a provoz-

ních nákladů - projekt „Raná péče 

pro rodiny dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením“

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 ČEZ

Podpora projektu Aplikace EDA 

PLAY TOM – nové technologie

pomáhají rozvíjet dovednosti dětí

s postižením

90 000 Kč

Nadace Komerční banky, a.s. – 

Jistota

Projekt Podpora pohybového vývoje 

dětí s postižením zraku v rámci 

programu Srdeční záležitost

(období 2019 - 2020)

100 000 Kč 

Nadace Leontinka 

Projekt na podporu osobní asistence

pro děti se zrakovým postižením

a jejich rodiny - mzdové náklady  

200 000 Kč

Projekt na pořízení stimulačních 

hraček 

8 000 Kč

Nadace AGROFERT 

Podpora rodin dětí se zrakovým

a kombinovaným postižením –

komplexní raná péče pro děti

do 7 let. (období 2020 - 2021)

100 000 Kč

Ostatní nadační podpora:

Nadace Crocodillle 

Podpora formou zajištění občerst-

vení na akci Den pro ranou péči

Nadace pojišťovny Kooperativa 

Podpora formou zajištění občerst-

vení na akci Den pro ranou péči

Nadace O2  

Podpora prostřednictvím prodeje 

charitativních předmětů EDA

na fi remních trzích

FINANČNÍ DARY

OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:

Carl Zeiss spol. s r. o. 150 000 Kč

ČSOB Pojišťovna, a.s. 100 000 Kč

IWAP 95 000 Kč

DuoVize s.r.o. / NeoVize 78 350 Kč

Mujmarket s.r.o.
(Dyzajn market) 51 000 Kč

Eppendorf
Czech & Slovakia s.r.o. 30 000 Kč

Collectora software s.r.o. 25 000 Kč

IPSOS s.r.o. 25 000 Kč

Family Market s.r.o. 21 000 Kč

3dsense s.r.o.  12 100 Kč

Optika Anděl spol. s r.o. 12 000 Kč

SUDOP PRAHA a.s. 10 000 Kč

SUNFIN PRAHA, s.r.o. 10 000 Kč

Rakouské gymnázium
Praha 9 065 Kč

Boa projekt s.r.o. 8 000 Kč

Alza.cz a.s. 6 756 Kč

Acticom s.r.o. 5 000 Kč

Help Cup, z.s. 4 928 Kč

VĚCNÉ DARY

OD SPOLEČNOSTÍ A FIREM:

Asociace veřejně prospěšných 

organizací ČR, z.s. 38 500 Kč

ŠKODA AUTO a.s. 894 500 Kč

TECHNISERV, spol. s r.o. 1 200 Kč

Webnode CZ s.r.o. 4 999 Kč

ZA PODPORU V ROCE 2020

DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM

A JEJICH ZAMĚSTNANCŮM:

Alza.cz a.s.

AVPO ČR 

BONA o.p.s.

BOS.org s.r.o.

BY SADEFI - PO BOZP SLUŽBY 

Dermacol, a.s. 

GIVT.cz s.r.o.

Gymnázium ALTIS

Hornomlýnská, o.p.s.

IPSOS s.r.o.

M-ocean event & promotion agency 

MOTIONBOSS.COM 

Pestrá, o.p.s.

Planet A, a.s.

Primagas s.r.o.

PROFICATERING 

SMART Comp. a.s. 

TollNet a.s. 

TREPON a.s. 

Webnode CZ s.r.o. 

Zásilkovna  s.r.o.



Mediální podpora

Česká televize

TV Nova s.r.o. 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:

30 000 – 60 000 Kč:

Ing. Jiří Lažanský 60 000 Kč

Monoszon David 30 000 Kč

Malý Václav 30 000 Kč

10 000 – 20 000 Kč:

Schinko Tomáš, RNDr. 15 000 Kč

Karásková Jana 10 200 Kč

Maslowski Bohdan 10 000 Kč

Jáchymová Královcová
Magdalena 10 000 Kč

Macek Jaroslav 10 000 Kč

Pilik Josef 10 000 Kč

Šefernová Dana 10 000 Kč 

Motejl Jakub, Ing. 10 000 Kč

Nosek Robert 10 000 Kč

5 000 – 9 000 Kč:

Láníková Vendula 7 700 Kč

Tichý Miloň 7 700 Kč

Sviták David 6 000 Kč

Aldorf Lukáš 6 000 Kč

Matějček Jakub 6 000 Kč

Hamr Jiří 6 000 Kč

Kafková Markéta 6 000 Kč 

Keilová Pavla 6 000 Kč

Kořínková Markéta 6 000 Kč 

Mafka Martin 6 000 Kč

Van der Kamp
Kateřina, Mgr. 5 280 Kč

Černohorský David 5 000 Kč

Michal Jan 5 000 Kč

Poláková Anna 5 000 Kč

EDA děkuje za každý jednotlivý dar

v hodnotě menší než 5 000 Kč,

který mu byl od individuálních 

dárců poskytnut v roce 2020.

Seznam všech individuálních dárců 

neleznete 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

 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 2020 

byl 181 184,84 Kč

SPECIÁLNÍ PODPOROVATELÉ

A DÁRCI EDY: 

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

Účinkující ve videospotu na podpo-

ru trvalého dárcovství: 

Anatol Svahilec - český slamer

Jana Plodková – herečka - stálá 

patronka a podporovatelka 

Jindra Polák - muzikant, frontman 

kapely Jelen

Juwana Jenkins – stálá patronka

a podporovatelka 

Marek Daniel - herec 

Michal Isteník - herec

DOBROVOLNÍCI 2020

V roce 2020 byla všemi dobrovolníky 

odvedena práce v rozsahu celkem 

386 hodin.

Údržba zahradního areálu:

Dobrovolníci společnosti Česká 

spořitelna, a.s. + Česká spořitelna - 

penzijní společnost, a.s.

Věra Mouralová, Zuzana Vaněčková, 

Simona Munzarová, Martin Stehlík, 

Marta Mojžíšová

Den pro ranou péči: 

Společnost  PROFICATERING -

Michal Polánka

společnost M-OCEAN, s.r.o.

Pestrá, o.p.s.

kapela Hoch me 5

Žákyně ZŠ Resslova, Praha 2 -

Nela Kadlecová, Hana Cikánková

Žákyně ZŠ Chodov, Praha 4 -

Jůlie Tůmová 

Studentky Gymnázia Altis -

Andrea Fabiánová, Aneta Pokorná, 

Josefína Fibírová, Natálie Čuprová, 

Mariana Jesenská

Anna Hejhalová, Anna Donátová

Antonín Donát, Cyril Donát

Milan Mžourek, Radek Cihla

Tomáš Magera, Marie-Magdalena 

Eibichová, Jakub Jeřábek

Prodej charitativních předmětů:

Jakub Malý, Tomáš Magera

Milena Jeřábková, Rút Janoušová,

Josefína Fibírová

Opravy a údržba pomůcek

a speciálních hraček:

Marek Jančuška, Petr Skalický,

Jiří Strejc

Grafi cké práce, jazykové korektury,

překlady: Ivana  Bajgarová,

Gil Bomber, Petr Donát, Hana Malá, 

Ludmila Nentvichová

Odborná a technická pomoc

specialistů:

Jakub Urbánek, Eduard Hybler,

Ivan Fibír
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12. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

NÁKLADY 13 618 373,43 100,00%

Materiál  440 294,53 3,233%

Spotřeba energie 163 881,16 1,203%

Prodané zboží 280 552,02 2,06%

Opravy a udržování 71 542,08 0,525%

Cestovné 47 507,00 0,349%

Náklady na reprezentaci 11 055,00 0,081%

Ostatní služby 1 806 020,85 13,262%

Osobní náklady 10 305 268,00 75,672%

Daně a poplatky 17 589,98 0,129%

Ostatní náklady 77 049,81 0,566%

Odpisy 390 653,00 2,869%

Poskytnuté příspěvky 6 960,00 0,051%

VÝNOSY 13 843 189,44 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 018 545,67 7,358%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 281 367,82 2,033%

Přijaté příspěvky

včetně nadačních příspěvků
2 034 738,38 14,698%

Státní dotace 1 581 295,00 11,423%

Provozní dotace kraje 8 288 572,57 59,875%

Provozní dotace města a obce 638 670,00 4,614%

Provozní dotace 10 508 537,57 75,911%

Hospodářský zisk za období 224 816,01

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1 238 974,00

Zboží (charitativní předměty) 488 787,00

Peníze 90 794,00

Účty v bankách 5 931 943,71

Pohledávky včetně záloh 87 883,00

PASIVA

Závazky 70 056,82

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 825 546,00

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 118 572,43

Jiné závazky 0,00

Výnosy příštích období a dohadné účty 485 548,91

Vlastní jmění 1 981 330,53

FONDY

dary

veřejná sbírka

3 877 131,77

2 319 899,16

1 557 232,61

Výsledek hospodaření celkem 480 195,25

ROZVAHAVÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

2018 2019 2020

NÁKLADY 15 856 038,85 100,00% 13 707 583,34 100,00% 13 618 373,43 100,00%

Materiál  1 153 595,27 7,28% 465 237,00 3,39% 440 294,53 3,23%

Spotřeba energie 101 110,91 0,64% 182 278,68 1,33% 163 881,16 1,20%

Prodej zboží 296 250,00 1,87% 336 099,35 2,45% 280 552,02 2,06%

Opravy a udržování 2 122 012,36 13,38% 72 616,75 0,53% 71 542,08 0,53%

Cestovné 62 962,24 0,40% 79 170,08 0,58% 47 507,00 0,35%

Náklady na reprezentaci 38 878,00 0,25% 14 919,00 0,11% 11 055,00 0,08%

Ostatní služby 1 768 855,86 11,16% 1 960 287,10 14,30% 1 806 020,85 13,26%

Osobní náklady 9 943 188,87 62,71% 9 825 757,99 71,68% 10 305 268,00 75,67%

Daně a poplatky 6 781,00 0,04% 15 087,50 0,11% 17 589,98 0,13%

Ostatní náklady 97 041,29 0,61% 84 692,31 0,62% 77 049,81 0,57%

Odpisy 254 387,00 1,60% 663 501,58 4,84% 390 653,00 2,87%

Poskytnuté příspěvky 10976,05 0,07% 7936 0,06% 6960 0,05%

VÝNOSY 15 861 419,85 100,00% 13 711 877,03 100,00% 13 843 189,44 100,00%

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 066 576,31 6,72% 1 249 883,46 9,12% 1 018 545,67 7,36%

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny) 143 813,20 0,91% 561 840,17 4,10% 281 367,82 2,03%

Přijaté příspěvky 5 468 940,84 34,48% 2 256 153,40 16,45% 2 034 738,38 14,70%

Státní dotace 1 023 262,00 6,45% 925 000,00 6,75% 1 581 295,00 11,42%

Provozní dotace kraje 7 660 964,50 48,30% 7 887 500,00 57,52% 8 288 572,57 59,87%

Provozní dotace města a obce 497 863,00 3,14% 831 500,00 6,06% 638 670,00 4,61%

Provozní dotace 9 182 089,50 57,89% 9 644 000,00 70,33% 10 508 537,57 75,91%

Hospodářský zisk

za období = 5 381,00

Hospodářský zisk

za období = 4 293,69

Hospodářský zisk

za období = 224 816,01

Hospodářský zisk za období 2020:  224 816,01 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:  1 864 514 Kč

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 15. 6. 2021, účetní závěrka za období roku 2020 „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 2020.

(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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14. SETKÁNÍ PO LETECH
       „Člověk musí občas upadnout, aby se zocelil,” říká 
nevidomá klavíristka. Ráchel Skleničková byla jednou
z prvních klientek rané péče v Česku.
Zcela nevidomá je od narození. Přesto se z talentované 

Ráchel Skleničkové stala úspěšná umělkyně. Odmalička

se věnuje hudbě - zpívá, skládá hudbu a hraje na klavír,

hru na klavír také vyučuje. Ve svých 28 letech má navíc

na kontě hned několik významných uměleckých počinů:

zahrála si s Pražskou komorní fi lharmonií a také 

nazpívala písničku se zpěvákem Miroslavem Žbirkou. 

Přesto Ráchel zůstala skromnou dívkou, která se umí 

radovat z maličkostí. Třeba z toho, že se nedávno

naučila samostatně vařit. Více v rozhovoru s nevidomou

umělkyní, která byla jednou z prvních klientek

rané péče v Česku.

Máte nějakou vzpomínku na toto období, kdy se vám 
poradkyně rané péče věnovaly?
Nejvíc si pamatuju různé zvuky, hračky a milé slečny

s mladými hlasy. Ale takovým tím dětským způsobem 

mi ty vzpomínky trošku splývají. 

A co první vzpomínky s klavírem? Naše kolegyně z EDY 
Jana Vachulová, která vás také měla v péči, ráda vzpo-
míná, jak jste si potrpěla na to, aby byl dobře naladěný.
Pamatuju si, že jsem byla od piana neodtrhnutelná . 

Třeba když mi byly čtyři nebo pět let, tak mě rodiče

museli od klavíru odhánět téměř násilím i v 11 v noci, 

protože jsem utíkala z postele, abych mohla dál hrát. 

Také si pamatuji, že jsem už tehdy uměla písničky, 

které by se průměrné dítě v tom věku ani nechtělo učit, 

protože byly moc těžké. Já jsem to ale brala jako výzvu, 

že se to schválně naučím. A ano, fakt mě štvalo, když 

byl klavír rozladěný. Okamžitě jsem slyšela, co tam neladí.

Co vás vlastně na klavíru a obecně na zvucích tolik 

fascinovalo? Má to nějakou spojitost s tím, že jste
od narození nevidomá?
Já jsem od začátku velmi „sluchová“, ale jsou třeba lidé

od narození nevidomí, kteří jsou zase extrémně „haptičtí“.

Tedy soustředí se hlavně na hmat. Mně sluch prostě 

připadá jako nejspolehlivější smysl, jaký mám. Takže 

ho používám nejvíc a nejdetailněji už od začátku svého 

života. A vždycky mě víc zaujalo něco, co dělá nějaké 

zvuky, než to, co neobyčejně „vypadá“ podle hmatu.

Jak vlastně nevidomé dítě může prožívat svět, když ho 
nevidí, ale takto citlivě slyší, jako vy? Dokázala byste 
popsat něco konkrétního, co je pro vás typické a pomáhá
vám sluchem si představit svět kolem sebe?
Pracuji například s echolokací. Podle sluchu odhaduji, 

jak je veliký prostor. Lusknu, mlasknu nebo udělám 

krok - to mi velmi pomáhá při orientaci. Podle sluchu 

také odhadnu, kolik vody si mám dát do french-pressu

nebo konvice, když si dělám kávu. A taky si libuju

v tom, že dokážu rozeznat asi třicet druhů ptáků, když 

zpívají venku. I jako dítě jsem hodně napodobovala 

zvuky zvířat. Takže pro mě typické je toto detailní

zkoumání a napodobování zvuků - jak v hudbě,

tak třeba v přírodě. 

Když ještě zůstaneme u vašeho dětství – vy jste chodila 
do “obyčejné” školky a školy, anebo jste měla už odma-
lička nějaké speciální vzdělávání?
Já vidím velkou výhodu v tom, že mně se ty typy vzdělá-

vání střídaly. Nejprve jsem chodila do  obyčejné školky, 

kde byly jen vidomé děti. Tam jsem se zocelila, docela 

mi šlo kontaktovat se s dětmi, i když jsem už tehdy 

měla spíše méně kamarádů, ale zato dobrých. Potom 

jsem v šesti letech přešla do přípravného ročníku

na pražských Hradčanech při škole Jaroslava Ježka 

Foto: Monika Váňová
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pro děti s postižením zraku. Na Hradčanech jsem 

zůstala do čtvrté třídy a během té doby jsem se naučila 

základy prostorové orientace, pohyb s bílou holí,

Braillovo písmo a všechny tyto důležité věci pro

nevidomé. Měla jsem tam i nevidomé vrstevníky.

Pak jsem byla integrovaná do základní školy v Lysolajích

a později jsem přešla na osmileté gymnázium Jana 

Nerudy s hudebním zaměřením. Měla jsem tam být

až do maturity, ale já jsem si ve 14 letech prosadila,

že chci přejít na Deylovu konzervatoř. Myslím, že to bylo 

velmi dobré rozhodnutí, protože tam ti profesoři věděli, 

jak vést nevidomé, ale zároveň jsem měla za sebou pět 

let integrace mezi zdravými žáky, a to mi velice pomohlo,

abych tam nekrněla. Naopak mě toto prostředí dál 

rozvíjelo, profesoři mě posílali na různé koncerty

a vystoupení. Po konzervatoři jsem pak pokračovala

na AMU, tedy opět integrace. Tím, jak se to u mě 

střídalo, tak si myslím, že je to úplně nejlepší možná 

kombinace, protože tak má nevidomý člověk skvělou 

průpravu, aby fungoval v “normálním” světě.

Tento přístup ovšem svědčí o odvaze vaší, ale také 
vašich rodičů…
Ano. Mám i nějaké negativní zkušenosti ze základní 

školy, ale já jsem si nikdy nenechala nic líbit.  A navíc

ty dobré zkušenosti rozhodně převažují. Hlavně později 

na gymnáziu jsme si o tom hodně povídali. Pomohlo i 

to, že učitelé na mě měli stejný metr jako na ostatní

a tím nás pěkně propojovali. Všechno prostě jde, když 

se chce. Dokonce jsem se zapojovala i v tělocviku. 

Myslím, že opravdu platí, že člověk se nic moc nenaučí, 

když ho nenecháte občas i trochu upadnout. 

O své hudební kariéře jste měla jasno velmi brzy. 
Promiňte laickou otázku, ale jak je možné hrát jako 
nevidomá klavíristka z not?
Noty v Braillově písmu jsem se naučila už na konzer-

vatoři. Z listu ale nehraju. Na to nemám dost rukou, 

abych mohla zároveň hmatem číst noty a k tomu hrát. 

Takže se učím takt po taktu zpaměti. Studium tak 

probíhá o něco pomaleji, než u vidomých spolužáků. 

Na druhou stranu mám poměrně rychlé prsty, takže 

tato technika mi jde docela dobře. Horší jsou takzvané 

skoky. Tam musím opravdu poctivě cvičit. Pomáhá mi

v tom například i tajči, které jsem cvičila. 

Zřejmě cvičíte poctivě a dobře, protože za sebou
už máte řadu úspěchů. Na co jste zatím nejvíc pyšná,
z čeho máte profesně největší radost?
Určitě to byla možnost zahrát si na Pražském jaru

v Rudolfi nu v květnu 2016. To jsem hrála s Pražskou 

komorní fi lharmonií. A dále možnost podívat se do 

Ameriky. Konkrétně do Washingtonu, kde jsem v roce 

2011 vyhrála soutěž “Very Special Arts” v kategorii

vážná hudba. A zároveň jsem měla možnost také

trošku nasát tu americkou atmosféru, což pro mě

byla skvělá zkušenost.   

Vy jste ale tak trošku celebrita i tady v Česku. Lidé vás 
mohli například slyšet zpívat s Meky Žbirkou nebo
Tomášem Klusem. Jak na tyto spolupráce vzpomínáte?
Moc ráda. Třeba s Meky Žbirkou jsme vyjeli natáčet

do Anglie do studia v Abbey Road, kde tvořili i Beatles. 

On je navíc profesně velmi milý a otevřený a ta písnička,

kterou pro mě složil… cítím, jak mi opravdu sedí.

Takže jsem ráda, že jsem ji mohla s ním nazpívat.  

A ještě k těm osobním úspěchům. Když jsme si začaly
povídat, zmínila jste, že karanténa a nouzový stav vás
donutil k praktickým změnám v životě. Můžete to přiblížit?
Přestěhovala jsem se nejdřív ke kamarádce a poté 

do vlastního bydlení a jednou z největších výzev bylo, 

že jsem musela začít vařit. To jsem myslela, že nikdy 

nezvládnu. Ale postupně jsem zjistila, že to fakt jde

a funguje to. Prostě opatrně a pomalu, abych se nespálila,

stačí udělat jen to, co je v receptu. Stejně tak péče

o domácnost. Dá se to vyřešit nějakou placenou službou,

nebo se máma občas přijde podívat a společně uděláme,

co je potřeba. Bála jsem se toho víc, než bylo třeba. 

Přitom jsem hlavně potřebovala prostor, aby mi do toho 

nikdo nemluvil. Právě to mi přinesla karanténa, protože

najednou nebyl nikdo “po ruce”. A teď mám i větší 

sebevědomí například v tom, že bych jednou chtěla mít 

i vlastní rodinu a vím, že budou nějaká úskalí,

ale nebude to žádná tragédie. 

Na závěr se nemůžu nezeptat na vaše profesní plány 
do budoucna.
Chtěla bych dělat všechno to, co doteď, ale ve větším

měřítku. Lépe si udělat PR, například webovky. Více 

koncertovat, víc učit, nabrat si více žáků a lépe a inten-

zivněji rozjet kontakt s Radiem Junior - Českým rozhla-

sem. Tam jsem skládala hudbu k dětské audioknize.

Když se mi to to všechno povede, tak budu moc ráda.

A až se uvolní situace s covidem, budu zase jezdit na 

různé „masterclassy“ nebo koncerty s dalšími hudeb-

níky. Moc se těším v červnu na soutěž Beethovenův 

Hradec, která by mi mohla zase otevřít nějaké další 

příležitosti na poli klasické hudby. Samozřejmě bych 

ráda obnovila spolupráci s Meky Žbirkou a Tomášem 

Klusem nebo se setkala s takovými hudebními osob-

nostmi, jako je například pianista Garrick Ohlsson. 

Foto: Monika Váňová



15. PŘÍLOHA – ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

28



29

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

30



31

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

32



33

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

34



35

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

36



37

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

38



39

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

40



41

EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



EDA cz, z. ú.VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

42



    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.

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

tel.: 224 826 860

mobil: +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
charitativních
předmětůNÁKUPEM

EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1

148 00 Praha 4

web: www.eda.cz
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