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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva za rok 2013. Mnozí z vás
možná považují třináctku za číslo nešťastné. Já ovšem mohu ráda
konstatovat, že rok 2013 byl pro Ranou péči EDA rokem úspěšným.
Nejenže se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků
na poskytování služby pro všech 203 rodin, ale byli jsme úspěšní
i v mnoha dalších projektech.

Další a pro nás důležitá spolupráce pokračovala i v rámci Asociace
pracovníků v rané péči a se Středisky pro ranou péči Plzeň a Liberec,
se kterými také společně vydáváme časopis Raná péče. Možnost
účastnit se nadregionálních kazuistických seminářů je pro poradkyně
rané péče velkým přínosem. Máme tak možnost soustavně zvyšovat
kvalitu námi poskytovaných služeb.

Nadace Vodafone podpořila vývoj speciální aplikace EDA PLAY
pro trénink zraku a rozvoj motoriky, kterou jsme s pomocí firmy Sugar
& Ketchup spustili v květnu 2013 do provozu a počet stahování dosáhl
ke konci roku 1100, a to i v zahraničí, především v USA a Velké Británii.

Chtěla bych zde poděkovat všem, kterým není situace rodin v těžké
životní etapě lhostejná. Děkuji všem dobrovolníkům, externím
spolupracovníkům, ale i všem příznivcům rané péče. Jejich podpory
a pomoci si velmi vážíme.

S videospotem k aplikaci EDA PLAY jsme získali Cenu poroty v soutěži
o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu, kterou pořádala organizace
Neziskovky.cz.

Děkuji také všem donátorům, bez jejichž finanční nebo věcné podpory
bychom nemohli poskytovat službu bez omezení všem rodinám,
které jí potřebují.

Vydali jsme již druhý charitativní kalendář, tentokrát tematicky
zaměřený na motocykly JAWA, s kterými se vyfotilo 12 osobností.
Všech 600 ks kalendáře bylo do konce roku vyprodáno.

Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům za jejich vysoké
pracovní nasazení, vytrvalost a neustálou smršť nápadů, kterými
přispívají k úspěchům naší společnosti.

Pokračovala také naše dlouholetá spolupráce s Nadačním fondem
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, který podporuje program Rozvoje
zrakového vnímání a pobytové kurzy pro rodiny, a s nadací Leontinka,
díky níž máme dlouhodobě zapůjčený automobil pro terénní práci
a která v rámci projektů podporuje provoz všech služebních vozů
a také nákup elektronických pomůcek.

Práce pro Ranou péči EDA mi činí velkou radost a doufám,
že roky následující budou také tak úspěšné jako rok 2013.

Rok 2013 byl také ve znamení mezinárodní spolupráce. Navštívili jsme
holandskou organizaci Visio v rámci týdenní odborné stáže pro 9
zaměstnanců. Naše kolegyně nás reprezentovala na mezinárodních
konferencích v Istanbulu a Oxfordu. Na podzim se další dvě kolegyně
zúčastnily 4. Balkánského setkání pracovníků rané péče v Makedonii,
kde byly osloveny k další spolupráci v Kosovu. V květnu u nás absolvovaly odbornou stáž dvě kolegyně z Francie.
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Základní údaje o společnosti

Poslání společnosti

Zakladatelkami společnosti jsou:
Mgr. Petra Mžourková
Mgr. Martina Herynková

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých
vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje
v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého
člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným
zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit
vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti,
schopnosti a nadání.

Správní rada:
PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Miroslava Bartošová
PhDr. Dagmar Moravcová
Dozorčí rada:
Mgr. Eva Bačkovská
PaedDr. Terezie Kochová
Petr Binder (do 17. 6. 2013)
Ing. Eliška Austerlitzová (od 18. 6. 2013)
Ředitel:
Mgr. Petra Mžourková
Zaměstnanci:
Donátová Lucie, Heidlerová Michaela, Herynková Martina,
Hrušková Andrea, Králová Martina, Kubeschová Anna,
Magerová Lucie, Mžourková Petra, Pešková Kateřina,
Pexiederová Alice, Schaeferová Markéta, Skalická Markéta,
Špačková Helena, Štvrtňová Jana, Vachulová Jana,
Vaňkátová Martina, Vísnerová Tereza
Kolegyně na rodičovské dovolené:
Bačkovská Eva
Další spolupracovníci:
Bártová Lenka, Bezděková Eva, Caithamlová Eva, Dneboská Sylva,
Dulavová Lucie, Dumalas Andreas, Karásková Jana, Klinská Kateřina,
Kochová Klára, Špačková Jitka
Zpracování účetnictví:
Jana Karásková
Členství v dalších organizacích:
l Asociace pracovníků v rané péči
l Asociace veřejně prospěšných společností
l SKOK, občanské sdružení
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Cíle společnosti
Veřejnost i odborníci vědí o službách rané péče.
l Rodina je o službách včas informována.
l Rodina získá veškeré dostupné informace:
l o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem,
které má postižení nebo jehož vývoj je ohrožen;
l o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního
zabezpečení, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek);
l o dalších službách a zařízeních (respitní péče, předškolní
zařízení, speciálně pedagogická centra atd.);
l o kontaktech na odborníky.
l Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
l Dítě dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností
a dovedností.
l Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech
a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o ně.
Cílem činnosti společnosti v roce 2013 bylo zajistit dostupné a v souladu se standardy sociálních služeb poskytované služby sociální
prevence – rané péče všem rodinám na území Hl. města Prahy,
Středočeského a části Ústeckého a Pardubického kraje, ve kterých
se narodí nebo vyrůstá dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným
postižením ve věku od narození do 7 let a které o tyto služby požádají.
V roce 2013 byla společnost personálně dobře zajištěna. I přes
počáteční nedostatek finančních zdrojů se nám v rámci dofinancování
z prostředků MPSV, které vyhovělo našim žádostem, a z finančních
darů a grantů od měst, obcí, nadací, nadačních fondů a od individuálních a firemních dárců podařilo poskytovat služby pro všechny rodiny
bez omezení. Kapacita byla pro kraje Hl. m. Praha a Ústecký opakovaně naplněna. Žadatelé ale nemuseli čekat na zahájení poskytování
služby déle než dva měsíce.
l
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Poskytované služby
l

l

l

l

l

l

l

Terénní služby – konzultační návštěvy v domácnosti rodiny, konzultace v navazujících zařízeních pro děti, např. MŠ, stacionáře,
speciální školy, zdravotnická zařízení apod., podpora při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě,
u odborných lékařů
příprava a zasílání tištěného časopisu Raná péče (2x ročně)
a elektronického zpravodaje (4x ročně) pro rodiče, půjčování
kompenzačních pomůcek a speciálních hraček vhodných pro děti
se zrakovým postižením
setkávání rodin (jedná se o společný program pro skupinu rodičů
se zřetelem na posílení svépomoci, výměnu zkušeností a kontaktů),
ambulantní služby – posuzování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podpora pohybového vývoje, telefonické konzultace
rodině či pracovníkům zařízení
základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení, doprovod k lékaři nebo na úřad
instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení,
kam dochází dítě klientské rodiny
pobytový týdenní kurz pro rodiny.

Kapacita pracoviště pro terénní
i ambulantní služby
Hl. m. Praha

63 klientů

Středočeský kraj

63 klientů

Ústecký kraj

30 klientů

Pardubický kraj

10 klientů

celkem

166 klientů

Evidence služeb dle krajů
Kraj
počet klientů (rodin)
chlapci
děvčata
konzultace terénní (včetně konzultací
v zařízeních a doprovodů na úřad, k lékaři)
konzultace ambulantní (posouzení zrakových
funkcí, konzultace k pohybovému vývoji)
telefonické kontakty
e-mailové kontakty
% terénních služeb
nově přijatí klienti v roce 2013
ukončení klienti v roce 2013
průměrný počet km na jednu cestu

Praha
76
42
34

Středočeský
72
45
27

Ústecký
42
24
18

Pardubický
13
7
6

celkem
203
118
85

365

333

178

81

957

72
536
655
90,8
16
16
11,1

64
486
449
84,1
25
26
39,7

17
270
115
92
15
17
100,1

2
122
86
98,8
6
3
139,2

155
1414
1305
89,1
62
62
72,525
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Události roku 2013
1. - 5. 7. 2013
ICEVI Europe 2013 – odborná konference pro péči a vzdělávání dětí
s postižením, Turecko (aktivní účast)
14. 9. 2013
Babí léto v Bohnicích – multižánrový festival,
areál Psychiatrické léčebny Bohnice
18. 9. 2013
Setkání rodičů a dětí – výlet do ZOO ve Dvoře Králové ve spolupráci
s dobrovolníky GE Volunteers
Prezentační a benefiční akce
19. 4. 2013
Jarmark nestátních neziskových organizací – náměstí Míru v Praze 2,
pořadatel MČ Praha 2

11. – 13. 9. 2013
3. konference pracovníků v rané péči, Olomouc (aktivní účast)
11. 9. 2013
Doxagora – prezentace aplikací pro neziskový sektor, Praha

24. 4. 2013
Slavnostní otevření herny pro nevidomé a slabozraké děti
v sídle Rané péče EDA za podpory Nadace Umění pro zdraví

13. – 15. 9. 2013
Low Vision: From Laboratory Research to Clinical Practice, Oxford
(aktivní účast)

11. – 18. 5. 2013
„Společně“ – kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením, hotel Bára, Benecko

1. 10. – 31. 10. 2013
Říjen pro neziskovky v Mostě – prezentační výstava na MÚ Most

10. – 11. 5. 2013
Sympozium dětské oftalmologie, Olomouc (aktivní účast)
3. 5. 2013
NGO Market – 14. veletrh neziskovek, Národní technická knihovna,
Praha 6
23. 5. 2013
Tisková konference – aplikace EDA PLAY pro trénink zraku
a jemné motoriky již v AppStoru,
Americké centrum při Velvyslanectví USA v Praze
24. 5. 2013
Bambiriáda – celodenní akce ve spolupráci s Nadací Leontinka,
Vítězné náměstí, Praha 6
19. 6. 2013
Zahradní slavnost Rané péče EDA – současné i bývalé klientské
rodiny i další hosté na společném setkání s programem
a pohoštěním, zahrada kostela sv. Františka z Assisi, Praha 4
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2. 10. 2013
Veletrh sociálních služeb na Gutovce, Praha 10
14. 11. – 31. 10. 2013
Výstava sociálních služeb Mělník – radnice
14. 11. 2013
Křest charitativního kalendáře – Portréty osobností a historické
motocykly
18. 11. 2013 – 31. 1. 2014
Výstava portrétů klientů Rané péče EDA„Jsme tu, i když nevidíme“
součástí Neviditelné výstavy, Novoměstská radnice
21. 11. 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou
reklamu roku 2013 (Cena poroty za videospot k aplikaci EDA PLAY),
Era svět, Praha 1
4. 12. 2013
Setkání rodičů a dětí – Mikulášská s nadílkou pro děti
s GE Volunteers
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Mezinárodní spolupráce
V průběhu roku 2012 jsme byly požádány o umožnění stáže dvou
pracovnic rané péče z francouzského města Angers na našem
pracovišti. Jednalo se o součást většího projektu Leonardo Mobility,
v jehož rámci zaměstnanci z Angers navštíví také italskou a holandskou ranou péči (s oběma institucemi také udržujeme osobní
kontakty).
Stáž se uskutečnila ve dnech 27. až 31. května 2013. Z Angers (Institut Montéclair ANGERS, http://mfam.deficience-sensorielle.org/Deficience-visuelle-.html) přijela ředitelka tamějšího oddělení rané
péče SAFEP paní Catherine Thibault a oční lékařka zabývající se
raným věkem Sabine LeGouvello. Již předem obě kolegyně vyjádřily
zájem především vidět práci s dětmi ve věku do cca dvou let;
díky ochotě našich klientských rodin jsme měly možnost zahraniční
návštěvu přivézt přímo do jejich domácností.
Další klienti souhlasili s přítomností obou kolegyň při posuzování
zrakových funkcí v naší pracovně stimulace zraku v Trojické ulici.
Tam se obě Francouzky zúčastnily také večerního setkání rodičů
s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou Veronikou Vítovou.
Metodička stimulace zraku Markéta Skalická pro ně zajistila stáž
v Centru zrakových vad v Motole. Kolegyně tam zažily během celého
dopoledne několik ambulancí a ocenily míru, s jakou se tam pacientům věnují. Velice ochotně nás přijala i paní doktorka Anna Zobanová
na poliklinice Barrandov. Šíře záběru jejího pracoviště a její odborná
erudovanost vzbudily u francouzských kolegyň velký obdiv.

Projekt bude pokračovat i v roce 2014, konkrétně uspořádáním semináře na téma Vývoj hry u dítěte se zrakovým postižením, překladem
a vytištěním knihy holandských autorek na toto téma, workshopem
pro lékaře a další odborníky o přípravě dítěte na vyšetření u očního
lékaře.
Holandští kolegové dále nabídli dvěma pracovníkům naší organizace
možnost účastnit se 4. Balkánského setkání pracovníků v rané péči,
které se konalo od 18. – 22. 11. 2013 v makedonském Skopje.
Program setkání ve Skopje byl zaměřen na výměnu zkušeností
balkánských zemí s poskytováním služeb rané péče a další vzdělávání
pracovníků. My jsme se zejména zajímaly o využití programu Oregon.
I ostatní témata týdne, jako stimulace zraku, podpora pohybového
vývoje a srovnání pohybového vývoje zdravého dítěte a dítěte se zrakovým postižením, prostorová orientace a echolokace, rozvoj jemné
motoriky a plánování služby byly velmi dobře zpracovány a podány.
Byly jsme potěšeny, že kolegové se zájmem vyslechli i naše příspěvky
o způsobu hodnocení zrakových funkcí dítěte, námi vyvinuté aplikaci
na iPad EDA PLAY či způsobu plánování a zaznamenávání průběhu
služby. Byly jsme osloveny kolegy z Kosova k pokračování spolupráce
v průběhu dalšího kalendářního roku.

Pro nás bylo důležité, že jsme se ujistily o velké podobnosti obsahu
našich služeb rané péče.
Díky projektu podpořenému holandskou organizací Visio, která poskytuje služby osobám se zrakovým postižením, se tým 9 zaměstnanců
naší organizace zúčastnil od 14. – 18. 10. 2013 pětidenní odborné
stáže v Holandsku. Navštívili jsme speciální školu pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením v Haren (Visio School for multiple
disabled in Haren), poradenské centrum v Nijmegen a Amsterdamu
(Visio centre for rehabilitation and advice Nijmegen, Visio centre for
rehabilitation and advice Amsterdam), měly jsme možnost intervize
v rodinách využívajících službu rané péče. V rámci stáže jsme absolvovaly přednášky a workshopy na námi vybraná témata, například průběh služby rané péče v Holandsku, využití iPadů při práci s dítětem,
program Feel free a hmatové vnímání dětí se zrakovým postižením,
autismus, centrální postižení zrakového vnímání.
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EDA PLAY – ohlédnutí za rokem 2013
Aplikace je primárně určena pro děti se zrakovými vadami a poruchami jemné motoriky, umožňuje nastavit obrazové zpracování aplikace
a kategorii úkolů tak, aby obtížnost aplikace odpovídala zrakovým
dovednostem a dovednostem jemné motoriky dítěte. Aplikace využívá atraktivních úkolů, ilustrací, hudby a zvuků k tomu, aby dítě bavilo
si s aplikací hrát a rozvíjet tak svoje schopnosti. Aplikace je v češtině
a angličtině.
Aplikace vznikla ve spolupráci Rané péče EDA a digitálního studia
Sugar And Ketchup za podpory Nadace Vodafone Česká republika.
Úkoly ani obrazové zpracování aplikace nejsou nahodilé. Aplikace
byla vyvíjena ve spolupráci s poradkyněmi Rané péče EDA Markétou
Skalickou, Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou
Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.
Aplikace se představila veřejnosti 23. 5. 2013 v Americkém centru
při Velvyslanectví USA v Praze.
O aplikaci vyšlo mnoho nekomerčních PR článků a recenzí (např.
Superapple.cz, Spokojenedeti.cz, portál Nadace Vodafone, I-sen.cz,
Budupomahat.cz, Zdraviamy.cz, Technet idnes, časopis Betynka,
časopis Naše rodina), reportáž byla také v České televizi v hlavním
zpravodajství nebo v pořadu Sama doma.
Mnoho recenzí vyšlo na zahraničních webech (Wonderbaby.org,
Pinter Friendship circle.org, USA, Thinking outside the Lightbox
v USA, Friendship circle.org a další)
EDA PLAY byla představena také na konferencích v České republice

i v zahraničí (XI. Sympozium dětské oftalmologie v Olomouci, ICEVI
Europe 2013 Turkey,„Low Vision: From Laboratory Research to Clinical
Practice“ v Oxfordu, 3. Konference pracovníků v rané péči v Olomouci,
DoxAgora diskuze v centru Dox v Praze, na týdenní stáži v Holandsku).
Prezentační videospot, který k aplikaci vytvořil autor všech obrázků
Lukáš Urbánek, byl oceněn Cenou poroty v rámci soutěže o nejlepší
veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2013.
Počet stažení byl k 31. 12. 2013 přes 1100 ks, a to z 60% v anglicky
mluvících zemích, 30% Česká republika a 5% ostatní země. Veškerý
výnos z prodeje aplikace je použit pro neziskovou činnost Rané péče
EDA, a tak se stává také úplně novým nástrojem fundraisingu naší
organizace. Lenka Bártová, fundraiserka, k tomu říká:„V dnešní době
je třeba hledat stále nové možnosti financování neziskového sektoru.
Propojení aplikace, která pomůže nejen dětem se zrakovými vadami,
ať už malými nebo většími, ale také přinese finance na provoz rané
péče, je prostě dokonalé.“
Technické informace:
l Přístroje: iPad
l Jiná platforma – Android – se nyní neplánuje
l Dostupnost: Na iTunes App Store
https://itunes.apple.com/cs/app/eda-play/id633272369?mt=8
l Aplikace EDA PLAY je nativní a byla vyvinuta ve standardním
vývojovém prostředí Xcode.
l Cena aplikace je 4,99 USD. V ceně je česká a anglická jazyková
mutace a více než 40 úkolů.

Aplikace EDA PLAY
pomáhá dětem trénovat zrak
a jemnou motoriku.
Veškerý výnos z prodeje aplikace je použit
na poskytování služeb Rané péče EDA
v souvislosti s jejím posláním.
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Kalendář osobností 2014
I v roce 2013 se mnoho známých osobností rozhodlo naši organizaci
podpořit účastí na již druhém charitativním kalendáři pro rok 2014,
tentokrát s tématem„Portréty osobností a historické motocykly“.
Tento projekt vznikl ve spolupráci s fotografem Jiřím Šourkem
a navazuje na úspěšný projekt kalendáře 2013.
Patronem projektu je známý kardiolog a sběratel starých motocyklů,
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Projektu se dále zúčastnily tyto osobnosti: Prof. Pavel Pafko,
Václav Postránecký, Pavel Liška, Arnošt Goldflam, Květa Fialová,

Naďa Konvalinková, Gabriela Soukalová, Vladimír Šmicer, Alice Nellis,
Daniela Písařovicová, Zbyněk Frolík a další.
Všechny osobnosti se vyfotily bez nároku na honorář a spolupráce
s nimi byla doslova pohodová.
Křest kalendáře proběhl 14. listopadu v sídle naší organizace,
součástí programu bylo také promítání fotografií z cest Pavla Suchého,
který projel na motorce JAWA kolem světa (www.jawakolemsveta.cz).
Výtěžek z prodeje 600 ks je celý určen na provozní náklady organizace.

Informační materiály
S podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
se nám v roce 2013 podařilo vydat tři odborné brožury nejen
pro rodiče dětí se zrakovým postižením.
Brožury řeší problematiku pořízení vhodných brýlí pro dítě, nošení
kontaktních čoček a také okluzní terapii.
Za spolupráci a odborné posouzení textů děkujeme
MUDr. Anně Zobanové.
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Raná péče EDA, o.p.s.
Setkání rodičů

V roce 2013 jsme pokračovali v nabídce Setkání rodičů. Jako již
v minulých letech setkání probíhalo jednou měsíčně mimo letní
prázdniny.
Celkem se uskutečnilo 7 dopoledních, 2 večerní setkání v Rané péči
EDA a 1 celodenní setkání - Zahradní slavnost, k tomu letos přibyla
2 setkání v Ústeckém kraji (konkrétně v Kadani) ve spolupráci
s o. s. Limity.
Vycházíme z toho, že pro rodiče je velmi důležité sdílet své zkušenosti
s různými situacemi ze svého života, který se v mnohém odlišuje
od průměrného obyvatele (náročné hospitalizace, neuzavřené diagnózy dětí, dlouhé a opakované lázeňské pobyty, hledání vhodných
odborníků,...), a velmi oceňují každou chvilku, kdy mohou vzácně
spočinout.
Setkání bývá užitečné právě proto, že se rodiče mohou vzájemně
potkávat a své příběhy sdílet, popřípadě požádat zkušenější rodiče
o nápady a informace.
Nabídka programu někdy bývá motivační a je velkým lákadlem pro
návštěvnost. Někdy je zásadní, že nabízí příležitost vyrobit si něco
pěkného nebo užitečného, z čeho mohou mít rodiče nebo děti radost,
a současně vzniká prostor pro povídání. Pro někoho je důležité moci
jen přijít, rozhlédnout se a užívat si atmosféru. Vyrábění není povinné.
Oblíbené programy jsou také ty, které přinášejí konkrétní náměty
k tomu, co mohou rodiče udělat sami pro sebe. Obohacující byly také
programy ve večerních hodinách právě pro svou časovou mimořádnost, kterou vnesly do běžného chodu rodin. Maminky si dopřály
a zařídily volný večer pro sebe, což bývá velmi cenné a často v rodinách nové. Rodinné systémy bývají díky situaci, v jaké se nacházejí,

natolik přetížené, že vrátit se k přirozenému odpočinku a udělání si
času pro sebe je něco, čemu se rodiče musí znovu naučit. Letos večerní
setkání s muzikoterapií a ergoterapií jen pro rodiče představily tyto
dvě doplňkové terapie a předznamenaly následující dopolední
setkání i s dětmi. Rodiče získali lepší pochopení, co mohou od těchto
aktivit s dětmi získat, a sami na sobě si vyzkoušeli, jak„to funguje“.
V tomto roce jsme znovuotevřeli naši hernu díky Nadaci Umění pro
zdraví, která nám pomohla zajistit její úpravu a dovybavení herními
prvky. Při dopoledních setkáních je právě v herně zajištěno hlídání
dětí dobrovolníky. Pro rodiče to bývá vítaná pomoc a odpočinek –
uvolní si ruce - doslova a do písmene. Pro děti, hlavně v období, než
začnou pravidelně navštěvovat MŠ či jiné kolektivní zařízení, je to
ideální příležitost bezpečně si vyzkoušet pobývat chvilku bez rodičů,
kteří však jsou vždy na dosah. Rodiče mohou zjistit, do jaké míry
jsou jejich děti samostatné, jak dokáží navazovat přímé kontakty
s vrstevníky a novými lidmi a pouštět se do nových činností.
Mezi již tradiční setkání patří velikonoční a mikulášské setkání,
do kterých se svou pomocí při programu i hlídání dětí zapojují
dobrovolníci z GE Volunteers.
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„Společně“ – pobytový kurz pro rodiny 2013
Hotel Bára, Benecko, 11. – 18. 5. 2013
Jaký byl? Dobrodružný, o zážitky nebyla nouze. Není divu, někde
se přece muselo odrazit, že se na něj všichni zaměstnanci poctivě
připravovali a těšili se na společně strávené chvíle s rodinami.
Místo zůstalo stejné jako minulý rok. Již na minulém pobytu jsme
ocenili krásné okolí a vstřícnost personálu ubytovacího zařízení.
Úvodní večerní seznámení s rodinami bylo nápadité, podle indiánského horoskopu. Každý si našel své zvíře, které mu svou charakteristikou
bylo nejbližší, prostě někdo má rád volnost a prostor jako orel, jiný
je pevně nohama na zemi jako medvěd. Tak jsme se našli a utvořili
skupiny, ale to neznamená, že se nedali dohromady lidé jiných
znamení indiánského horoskopu, ba naopak. Znáte to, protiklady
se přitahují. Program byl tradičně rozdělen na dopolední, odpolední
a večerní. Dopolední setkávání ve skupinkách dětí, rodičů a poradkyň
rané péče bylo věnováno zrakové, hmatové stimulaci a psychomotorickému rozvoji. Vše probíhalo formou her, přiměřeně potřebám
a schopnostem dětí. Hráli jsme si všichni ..., zpívali, malovali, cvičili.
Prostor se našel i pro sdílení zkušeností mezi rodiči, ale i relaxaci
s vůněmi aromatických olejů.
Při odpoledním programu nás např. navštívila Pestrá společnost, o.p.s.
Rodiče a děti měli možnost vyzkoušet si aktivity s asistenčními psy.
Někteří na základě této zkušenosti došli k přesvědčení, že doma přibude další člen rodiny – asistenční pes – a dostali potřebné informace,
jak při jeho pořizování postupovat. Další odpoledne bylo vyhrazeno
tradičnímu výletu na ekofarmu. Došlo i na orientační závod pro rodiče
a děti, kdy děti hledaly poklady a občas našly i skřítky, pro rodiče byly
připraveny šifry. Kreativita rodin se projevila při posledním odpoled-
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ním programu, který byl věnován Land Artu, při kterém vznikly
krásné obrazce z přírodních materiálů. Na závěr se konala vernisáž
s prohlídkou vytvořených děl. Během této přírodní vernisáže jsme se
rozloučili s krásnou okolní přírodou a každý si ve svém fotoaparátu
nebo mobilním telefonu uchoval své vzpomínky na zážitky z pobytu.
Večerní programy byly pestré, vyráběli jsme pomůcky pro rozvoj zraku
a hmatu. Další večer měli rodiče možnost seznámit se s optickými
a elektronickými pomůckami, které jim představili pracovníci firmy
Spektra, v.d.n. Nechyběl večer věnovaný pohybu, milovníci bowlingu
si společně změřili síly v nedaleké herně. Příznivci klidnějších aktivit
relaxovali při svíčkách. Večer s firmou SUGAR AND KETCHUP, s.r.o.,
která se zabývá vývojem aplikací pro chytré mobilní telefony a tablety, byl věnovaný semináři, při kterém se rodiče dozvěděli o možnostech využití iPadů. Čas byl i na aplikaci Rané péče EDA, o.p.s.,
EDA PLAY, která slouží ke stimulaci zraku a rozvoji jemné motoriky,
na jejímž vzniku se tato firma podílela.
Kromě poradkyň rané péče byly důležitými účastníky pobytu studentky, které se staraly o sourozence, připravily pro ně program a večer
dohlížely na spící děti, aby se rodiče mohli bez obav zúčastnit večerních programů.
Kurz se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
Děkujeme.

Raná péče EDA, o.p.s.
Časopis a elektronický zpravodaj
V roce 2013 jsme spolu se Střediskem pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
a se Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. vydali opět dvě čísla
časopisu Raná péče (již 3. ročník), který je určen jak pro čtenáře z řad
klientských rodin, tak pro spolupracující odborníky i širokou veřejnost.
Časopis Raná péče obsahuje zprávy z dění na zmíněných pracovištích,
příspěvky od rodičů i od pracovníků, rubrikami prolíná hlavní téma
čísla, které je probráno z různých úhlů pohledu a představuje rozmanitost názorů. Zastoupeny jsou i informace o pomůckách a hračkách,
které mohou být využity pro podporu hry i dalších dovedností dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením. Nedílnou součástí časopisu jsou i rozhovory na různá témata s odborníky i rodiči. Důležitými
rubrikami jsou i kalendárium akcí a poděkování, kde máme možnost
zmínit naše podporovatele, dárce a sponzory.

Hlavními tématy byly:
1/2013 - Rozvoj a podpora zraku
2/2013 - Vzdělávání a integrace
Časopis je možné si předplatit, více informací získáte na našem webu
či dotazem na mailu: casopis@ranapece.eu.
Dále 4x ročně vydáváme elektronický Zpravodaj pro naše klientské rodiny. Nabízíme v něm aktuální informace o našich aktivitách, komentáře a doporučení na různé pomůcky a hračky, literaturu a odkazy,
které mohou být nápomocné pro podporu vývoje dětí i ulehčit rodičům péči o ně. Autory článků jsou jako i v časopise poradkyně i rodiče.
Pravidelně v rozhovoru představujeme naše kolegyně a aktualizujeme kalendárium akcí. Klientským rodinám nabízíme možnost inzerce.

Praxe studentů
Během roku 2013 pokračovala naše spolupráce s několika vysokými
a vyššími odbornými školami, jejichž studenti u nás vykonávali praxe
a stáže.
Vystřídalo se zde 7 studentů na dlouhodobých praxích a 15 studentů
krátkodobě, celkový objem praxí se zvýšil na 425 hodin.
Jednalo se o studenty těchto škol:
l Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno,
obor sociální práce
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l

Univerzita Palackého Olomouc, obor SPPG raného věku

l

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor SPPG

l

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor SPPG

l

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

l

Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 37, Praha 10

Výroční zpráva 2013
Hospodaření společnosti (v Kč)
ROZVAHA (přehled majetku a závazků)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Aktiva

Náklady
Materiál

330 249,27

Dlouhodobý nehmotný majetek

Spotřeba energie

130 070,84

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

69 215,76
114 630,46
13 488,00

Ostatní služby

2 041 248,12

Osobní náklady

4 848 830,09

Daně a poplatky

10 560,00

Ostatní náklady

76 227,34

Odpisy
Poskytnuté příspěvky

Ostatní výnosy (úroky, plnění pojištovny)
Přijaté příspěvky
Státní dotace

59 324,40
152 000,00
5 097 479,44

Provozní dotace města a obce

276 500,00

Provozní dotace nadační příspěvky

1 258 822,27

Provozní dotace

7 012 801,71
615,96

12 000,00

Odměny členů správní rady

0,00

Odměny členů dozorčí rady

0,00

33 040,00
9 284,00
3 981 376,57
124 707,41

Jiné pohledávky

-17 718,00

Přechodné účty aktiv a pasiv

Závazky

412 009,73

1 728 851,56

Pohledávky včetně záloh

1 000,00

380 000,00

Náklady na mzdu ředitele

Účty v bankách

Pasiva

Provozní dotace kraje

Hospodářský zisk za období

Peníze

0,00

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží

Zboží (trička, kalendáře)

79 061,90

-810,00

7 941,99

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

371 216,85

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

100 149,56

Jiné pohledávky a závazky
Přechodné účty aktiv a pasiv

97 765,00
275 793,68

Vlastní jmění

2 938 033,74

Fondy

2 146 892,62

Dary

2 017 372,25

Veřejná sbírka

129 520,37

Účetní závěrka za období 2013 je součástí dokumentu
„Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2013“,
který je přílohou elektronické verze této výroční zprávy.
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Raná péče EDA, o.p.s.
Poděkování
Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací, grantů a soukromých darů, kteří nás v roce 2013 podpořili a spolupracovali s námi.
Díky nim se raná péče může i nadále rozvíjet!

Města a obce
Město Benešov
Město Brandýs nad Labem

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Pardubický kraj

5 688 477,- Kč
1 700 000,- Kč
1 823 000,- Kč
1 045 000,- Kč
250 000,- Kč

Město Čáslav

Kraje
Hlavní město Praha - víceletý grant, pro rok 2013
Pardubický kraj
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305 000,- Kč
60 000,- Kč

3 000,- Kč
15 000,- Kč

Město Hořovice

3 000,- Kč

Město Kadaň

5 000,- Kč

Město Králův Dvůr

5 000,- Kč

Město Mníšek pod Brdy

2 000,- Kč

Město Most

5.000,- Kč

Město Neratovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotační program
„Rodina a ochrana práv dětí“
Podpora projektu„Společně pro rodinu 2013“
228 954,- Kč
Ministerstvo zdravotnictví
Podpora projektu„Pobytový kurz pro rodiny dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením 2013“
60.000,- Kč

10 000,- Kč

15 000,- Kč

Město Osek

5 000,- Kč

Město Pečky

3 500,- Kč

Město Poděbrady

4 000,- Kč

Město Příbram

5 000,- Kč

Město Roztoky

7 000,- Kč

Město Říčany

3 000,- Kč

Obec Červený Újezd

10 000,- Kč

Obec Chýně

5 000,- Kč

Obec Vlkov pod Oškobrhem

5 000,- Kč

Obec Rohozec

1 000,- Kč

Městská část Praha 1

10 000,- Kč

Městská část Praha 3

13 000,- Kč

Městská část Praha 4

50 000,- Kč

Městská část Praha 8

15 000,- Kč

Městská část Praha 10

11 000,- Kč

Městská část Praha 11

30 000,- Kč

Městská část Praha 12

20 000,- Kč

Městská část Praha 13

20 000,- Kč

Výroční zpráva 2013
Poděkování
Nadace a benefiční akce
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška - projekt Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí s centrální poruchou
zrakového vnímání a u dětí s vrozenými zrakovými vadami vyžadujícími okluzní terapii, nošení brýlí a kontaktních čoček
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška –„Společně“ - týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením
Projekt Čtení pomáhá na terénní službu rané péče, jehož garantem je také Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
Nadace VODAFONE podpora projektu„EDA PLAY“
Nadační fond TESCO - finanční dar
Nadace Naše dítě - podpora projektu„Poskytování rané péče pro rodiny dětí s těžkým postižením“ v hodnotě
Nadace Leontinka - podpora projektu„Auto není cíl, ale prostředek“
Nadace Leontinka - podpora projektu„Nemluvit neznamená nemyslet 2013“
Nadace Umění pro zdraví - podpora projektu„Výroba hmatových knih“

250 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
450 000,- Kč
12 500,- Kč
20 000,- Kč
50 000,- Kč
65 000,- Kč
15 000,- Kč

Firmy
Firma KPMG - podpora projektu na tisk charitativního kalendáře
DharmaGaia - knížky pro přemýšlivé lidi do naší půjčovny
Letiště PRAHA - finanční podpora projektu„Letiště Václava Havla pro rodiny dětí se zrakovým postižením“
GE Money bank - finanční podpora projektu„GE Money bank podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“
LINET, s.r.o. - finanční podpora kalendáře 2014
GreenSun partners - finanční podpora kalendáře 2014
Art Zoo, o.s. - finanční dar
ACI - Auto Components International - finanční podpora kalendáře
MEDESA - finanční dar
SUDOP - finanční dar
ESPRIT (FASHION STORES) - finanční dar
TRIVALENT - finanční dar
Pojišťovna GENERALI - finanční dar

20 000,- Kč
4 800,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč
5 000,- Kč
20 000,- Kč
5 532,- Kč
80 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
12 500,- Kč
25 000,- Kč
10.000,- Kč

edesa
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Raná péče EDA, o.p.s.
Poděkování
Individuální dárci

Trvalý měsíční příkaz

Dary do 4 999 Kč:

Binder Petr

na 250,- Kč

Jana Bonhardová

2 000,- Kč

Černá Markéta

na 200,- Kč

Radovan Gregor

1 000,- Kč

Fibír Ivan a Fibírová Petra

na 300,- Kč

Filipec Petr

na 200,- Kč

Michaela Guthová

300,- Kč

Alena Hlavinková

2 000,- Kč

Ing. Jandík Ivo

na 100,- Kč

manželé Holečkovi

2 000,- Kč

Jiráková Lenka

na 150,- Kč

500,- Kč

Kafková Markéta

na 300,- Kč

Martin Šídlo

2 000,- Kč

Kalinová Lenka

na 100,- Kč

Magdalena Tomášková

3 000,- Kč

Kloučková Kateřina

na 220,- Kč

Kurka Jaroslav (od 12/2013)

na 300,- Kč

Jitka Nečasová

Dary 5 000 – 10 000 Kč:

Marková Lenka

na 100,- Kč

Zdeněk Beneš

18 000,- Kč

Martínek Miloš

na 100,- Kč

Filip Pleskač

5 000,- Kč

Mašková Petra

na 200,- Kč

Mejzrová Veronika

na 100,- Kč

Minár Jan

na 200,- Kč

Magdalena Šimková

10 000,- Kč

Dary 10 001 Kč a více Kč:
Ing. Jakub Hejsek

17 000,- Kč

Mojžíšek Jiří

na 300,- Kč

Paní Kozáková a pan Kratina

15 000,- Kč

neznámý dárce

na 100,- Kč

Liz Neale

25 000,- Kč

Nováková Dominika

na 100,- Kč

Optika Anděl s.r.o., paní Vedralová (do 7/13 na 1 000,- Kč) na 500,- Kč
Petráň Radek

na 100,- Kč

Poborská Růžena

na 500,- Kč

Potužníková Kateřina

na 100,- Kč

Prouzová Jana

na 200,- Kč

paní Kopalová, Strojírny Chrášťany - mnoho vynikajících oplatek

Schaeferová Markéta

na 200,- Kč

na zahradní slavnost i pro naše kolegyně v Holandsku

Skorníková Kateřina

na 50,- Kč

Věcné dary
Nakladatelství Portál - 6 knih do naší půjčovny knih

Vinice Hnanice - vynikající víno na křest našeho kalendáře
Firma ACTIVA - 12 rámů na naši výstavu fotografií
a kancelářské potřeby na celý rok v hodnotě

20 925,- Kč

Swiecicki Irena

na 200,- Kč

Tacnerová Vladislava

na 200,- Kč

Vinter Stanislav

na 300,-Kč

Vondráčková Marcela

na 300,- Kč
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Poděkování
Dobrovolníci
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali 214 hodin
svého času.

Dlouhodobě spolupracující organizace i jednotlivci
Petr Hroch Binder - podpora nejen finanční, ale i psychická :-)
MUDr. Anna Zobanová - oční specialistka na problematiku dětského
věku
Vašek Pišoft„Studio Pí“ - grafika a sazba zpravodaje zdarma
Lucie Šuchmová - překladatelka mnoha našich dokumentů
do angličtiny zdarma
GE Volunteers - za perfektní dobrovolníky a pravidelné akce
pro naše klienty

Výstava fotografií„Jsme tu, i když nevidíme“
MHMP - podpora celého projektu finanční částkou 15.000,-Kč

Česká spořitelna a portál Zapojímse - za nadšené dobrovolníky

Michaela Hrubá - fotografka

DDM MONET Modřany - spolupráce na setkávání rodičů,
pronájem prostor divadla Na Cikorce

ACTIVA - rámy na fotografie

M-ocean - pomoc při zahradní slavnosti
Unilever - dárky pro naše klienty

Jan Sklenička - violoncellista
Neviditelná výstava - prostory na Novoměstské radnici
Stanislav Novotný - fotografie z vernisáže

Lush - dárky pro naše klienty
Pomoc rukama
Kalendář osobností 2013

Pan Ptáček a pan Tůma - kvalifikované opravy hraček

Jiří Šourek - fotografování a příprava kalendáře osobností
bez nároku na honorář
Osobnosti z kalendáře, které se naprosto bez rozmýšlení
a bez nároku na honorář vyfotily do našeho kalendáře prof. Jan Pirk, prof. Pavel Pafko, Václav Postránecký, Pavel Liška,
Arnošt Goldflam, Květa Fialová, Naďa Konvalinková,
Gabriela Soukalová, Alice Nellis, Vladimír Šmicer, Zbyněk Frolík
a Daniela Písařovicová

Děkujeme
Štefan Švec z Boomerag Publishing - za zveřejnění inzerce
v časopisu ČILI CHILI
Petr Palme - fotografie ze setkání rodičů
Senior Dům MARTA - pomoc s ručními pracemi

Pivnice U sadu - raut včetně zapůjčení skla a porcelánu

Marek H. - pomoc při zveřejnění inzerátu v časopise ČSA Review

Lucie Moravcová - JAWA kolem světa - zpestření programu

Milan Holeček - korektura našeho zpravodaje
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Raná péče EDA, o.p.s.
Příběhy z rodin
Proč jsme Ranou péči potřebovali
Poměrně brzy po porodu naší první a zatím jediné dcery Adélky
v květnu 2005 se zjistilo, že s ní není všechno v pořádku. O rané péči
jsem se dozvěděla už v motolské nemocnici, když k nám přišla paní
doktorka Moravcová z centra zrakových vad. Kvůli operaci srdce jsme
se na funkční vyšetření zraku do Trojické ulice dostali v roce a půl.
A začal se řešit zrak. Paní poradkyně nás objednala na oční vyšetření
k paní doktorce Zobanové, která umí pracovat s dětmi s kombinovaným
postižením. Dodnes tam chodíme a jsem velmi ráda. Začala jsem také
docházet do rané péče na setkání maminek, které bylo přibližně jednou
měsíčně. Tehdy to byl můj první kontakt s ostatními rodiči, zjištění,
že v tom nejsme sami. Ze setkání s rodinami s trošku staršími dětmi
člověk vidí, že se to všechno dá zvládnout. Plus pokračovaly pravidelné
návštěvy u nás doma, vždy tak jednou za měsíc přišla naše poradkyně
si poslechnout, co se děje, přinesla nějaké nové pomůcky na vyzkoušení,
poradila, pomohla.
Člověk si udělá představu, co se dá, co se nedá, jaké hračky a pomůcky
si koupit, jaké ještě ne. Myslím, že nám toto ušetřilo hodně peněz,
na začátku jsem měla pocit, že musíme vyzkoušet úplně všechno,
co kdyby, několik metod jsme zkusili, ještě větší spoustu nejrůznějších
pomocných metod i nadějí na zázrak jsme nestíhali a já kvůli tomu
špatně spala. Prostě hlavně nic nezanedbat. Tyto nejistoty je ale třeba
někde konzultovat, čas běží hrozně rychle, zkušenosti nejsou, a všichni,
kdo jsme citově zainteresovaní na našich dětech, pro ně uděláme vše.
Dnes už vím, že u mé dcery, která dobře snáší rehabilitaci Vojtovou metodou, je třeba hlavně cvičit, občas je možné něco vyzkoušet, ale nesmí
to být na úkor Vojtovky. Prostě proč nahrazovat terapii, která pomáhá,
něčím jiným. Každodenní Vojtovka je monotónní, ubíjející a je fakt,
že mě to asi štvalo víc než Adélku, ale myslím, že bez ní bychom nebyli
tam, kde jsme. Prodavačů naděje na zázrak bylo vždy hodně, vždy
se něco objevilo, za půl roku byli nahrazeni jinými. Jsem moc vděčná,
že pro tyto naše úlety mají poradkyně pochopení.
Naší poradkyni jsem mimo jiné hodně vděčná za to, že nám vysvětlila,
že naše Áda nezvládá dělat dvě věci najednou. Při zrakové stimulaci
musí být napolohována tak, že nepoužívá žádný jiný sval - prostě jen
pohne okem. Vypadá to naprosto samozřejmě, ale na to bychom
bez zkušeností a rady rané péče sami přicházeli hodně dlouho a ztratili
bychom drahocenný čas. Adélka dostala brýle, pro začátek sedm dioptrií.
Potřebujete-li vědět, jaké brýlové rámečky se dávají malým dětem
a kde jich mají velký výběr, rozhodně se můžete obrátit na ranou péči.

Naše paní poradkyně nám vždy přinesla nějaké hračky nebo pomůcky
na zrakovou stimulaci. Některé byly jednoduše vyrobitelné, některé byly
drahé, vždy ale byly vybrány tak, aby Adélku rozvíjely. Ty, co se nejvíce
osvědčily, jsme si koupili nebo vyrobili. Ušetřili jsme hodně tápání, peněz
i prostoru. Někdy jsme byli sami překvapeni, co naše dcera zvládne, když
se jí věří.
Raná péče EDA pro své klientské rodiny organizuje jednou ročně týdenní
pobyty. Je to příležitost setkat se s ostatními rodinami, navázat přátelství, dozvědět se další zkušenosti, tentokrát bezprostředně – doslova bez
prostředníka, naší poradkyně. My se dostali dvakrát, ve dvou
a ve třech letech. Asi nejvíc vzpomínám na „videotrénink interakcí“ –
asi půlhodinové natáčení Adélky na video, kde byla naprosto zřetelně
přistižena, že si umí pustit hudební hračku. Prostě jí vždy upadla hlavička na správné místo. Ale protože vše v jejím podání trvalo hrozně dlouho,
naživo si toho nikdo nevšiml a považovala jsem to za náhodu.
Ve třech letech postupně začnou děti chodit do školky, všichni vědí,
kam mají jít k zápisu. Dozví se to na pískovišti, chodí denně kolem
své školky atd. Takhle ale nefunguje vzdělávání postižených. Musím
ocenit přístup naší paní poradkyně, která mi, když jsem ještě před třetími narozeninami dcery začala panikařit, co dál, vysvětlila vzdělávací
systém i naše konkrétní možnosti. Navštívila s námi dva dětské stacionáře, vysvětlila mi význam speciálních pedagogických center, poradila
mi, kam za dobrým a zkušeným psychologem. Díky tomu se nám podařilo najít pro Adélku místo v denním stacionáři a dnes nemám pocit,
že jsme něco zanedbali.
I všechny naše ostatní dnešní mimoškolní aktivity začaly informací
z rané péče. Buď přímo od poradkyně nebo od ostatních rodin. …
Naše spolupráce s ranou péčí nám pomohla včas řešit mnohé problémy,
které nás jako rodinu s malým postiženým děckem zaskočily. Dala nám
pocit, že se dá vše zvládnout, pomohla nám získat sebevědomí, že i rodina s postiženým dítětem může žít hezký život. V mnoha ohle dech jiný,
ale hezký. Pomohla nám, aby těch oblastí, ve kterých je náš život odlišný,
bylo co nejméně. S ranou péčí mám pocit, že jsme nic nezanedbali,
že to prostě nešlo udělat o moc lépe. :-)
A to k životu potřebuji.
Alena Kruisová
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Výrok auditora
Dle výroku nezávislého auditora, Ing. Jiřiny Kuncové, č. oprávnění
0197, uvedeného v dokumentu„Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy“ ze dne 13. 6. 2014, účetní
závěrka za období roku 2013„ve všech významných aspektech věrně
zobrazuje předmět auditu, tj. stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu
a finanční situaci obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA o.p.s.
k 31. 12. 2013 a výsledky jejího hospodaření za účetní období 2013
v souladu s českými předpisy“.

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

Přílohy
„Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční
zprávy“, jejíž součástí je kompletní účetní závěrka a příloha k účetní
závěrce za rok 2013.

(Vzhledem ke značnému rozsahu je dokument přiložen pouze k elektronické verzi výroční zprávy, která je zveřejněna na webových stránkách
společnosti a ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.)

Kontakty
Raná péče EDA, o.p.s.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
Tel./fax:
Mobil:
E-mail:
Web:

+420 224 826 860
+420 724 400 820
praha@ranapece.eu
www.ranapece.eu/praha
www.edavisit.eu

IČO:

24743054

Bankovní spojení
Číslo účtu: 241046261/0300
Účet je vedený u ČSOB
Veřejná sbírka (S-MHMP/526883/2011)
Číslo účtu: 2500141992/2010
Účet je vedený u FIO banky

DMS
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS VIDETMAMU na tel. číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Raná péče EDA, o.p.s.
obdrží 28,50 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.
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Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc
po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK VIDETMAMU na číslo 87 777 a každý měsíc
Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Raná péče EDA, o.p.s.

www.ranapece.eu

