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NAŠE POSLÁNÍ
DLE ZAKLÁDACÍ LISTINY Z ROKU 2015 
PLATNÉ V ROCE 2020

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky prababička – stará vědma. 
Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka a země v holistickém pojetí. Slova Edukace – výchova, 
Didaktika – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa – jako cesta komunitní práce 
dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti 
na principech solidarity, soužití generací, celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu 
motta: Spolu měníme svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho 
shora popsaného poslání V LOKALITÁCH, ve kterých ústav působí:

a)  poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – v rámci 
předškolního vzdělávání – Mateřská škola U Sovičky;

b)  zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině;

 c)  poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

d)  provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče – zájmové a neformální 
vzdělávání, prevence rizikového chování;

e)  podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí;

 f )  zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu;

g)  podporovat rozvoj alternativního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny didaktických pomůcek;

h)  působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci s lokálními 
organizacemi/samosprávou/firmami;

 i )  podporovat začínající podnikatelky, hand made domácí výrobu a tradice, regionální 
produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu práce;

 j)  rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktivně společenského 
života – podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.



PROJEKTY



DĚTSKÁ SKUPINA CHRUDIM 

JESLIČKY U SOVIČKY
Korbářova 319, Chrudim  537 01  
jeslickyusovicky@edda-chrudim.cz

V jesličkách jsme v roce 2020 poskytovali celodenní péči dětem ve věku od 1 do 5 let, otevřeno bylo pravidelně 
od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hodin. Kapacita jesliček byla 12 dětí v jeden okamžik, o něž se starali 
dvě pečující osoby a 1 provozní pracovnice, která vydávala obědy a zajišťovala činnosti s tím spojené. Dětská 
skupina Jesličky U Sovičky byla v Chrudimi první dětskou skupinou otevřenou v roce 2013, loni jsme tedy 
oslavili již 7 let existence.

V roce 2020 byl provoz této dětské skupiny financován ze 2 projektů, které oba nesly 
shodný název Jesličky U Sovičky Chrudim. První ukončil realizaci 31. srpna 2020, měl číslo 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073 0008788. Na něj navazoval projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016577, 
který započal realizaci 1. září 2020.

Oba projekty byly financovány díky podpoře z  Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky. Děkujeme za podporu tedy nejen rodičům, kteří nám důvěřují již 
tolik let, ale také donátorům, bez jejichž finanční podpory by služba zanikla. 

Cílem obou projektů bylo rozšíření služeb péče o dítě v Chrudimi a zlepšení podmínky pro zaměstnanost 
rodičů – především žen s velmi malými dětmi. V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti, 
které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení tak podporuje rovné 
příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.



MIKROJESLE 
CHRUDIM
Novoměstská 59, Chrudim 537 01 
mikrojeslechrudim@edda-chrudim.cz

Taktéž naše služba s názvem Mikrojesle Chrudim je naší službou tradiční. Neboť historicky jsme díky podpoře 
města Chrudim, Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky otevřeli 
v roce 2017 první chrudimské mikrojesle. Ty jsou určeny dětem od 6ti měsíců do 4 let věku a jsou otevřeny 
každý den od 7.00 do 16.00 hodin. Jejich výjimečnost spočívá především v individuálním přístupu, kdy 
v jeden den mohou Mikrojesle navštívit pouze 4 děti, a také v tom, že jsou zcela zdarma. Na tento počet 
dětí připadají vždy dvě chůvy, které mají kvalifikované vzdělání. 

V roce 2020 byl 1. ledna spuštěn navazující projekt Mikrojesle Chrudim II. s registračním číslem 
projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011359.

Díky rozšíření služeb péče o dítě v Chrudimi jsme přispěli ke zlepšování podmínek pro zaměstnanost 
primárně žen, které by z  důvodu celodenní péče o dítě v  případě neexistence služby měly menší 
a nebo žádnou příležitost uplatnit se na trhu práce. V rámci projektu bylo provozováno zařízení péče 
o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. 



DĚTSKÁ SKUPINA ČISTÁ U HOREK 

ŠKOLIČKA V ČISTÉ
Čistá u Horek 236, Čistá u Horek 512 35  
skolickacista@edda-chrudim.cz 

Provoz dětské skupiny v obci Čistá u Horek byl zahájen v roce 2018. Školička má od svého vzniku kapacitu 
15 dětí od 1 do 6 let v jeden okamžik. O děti pečovaly i v roce 2020 tři plně kvalifikované chůvy. Jesličky byly 
otevřeny každý všední den, od pondělí do pátku a to od 7.00 do 16.00 hodin. Svým umístěním nabízí spádově 
podporu rodičům, kteří by za podobnou službou museli jet déle jak 15-20 minut. Neexistence jesliček v Čisté 
by snížila pracovní uplatnitelnost hlavně žen žijících v blízkém okolí v regionu Podkrkonoší.

Činnost této služby byla v roce 2020 financována z projektu Školička Čistá II., registrační číslo 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015698, který jako návazný spustil realizaci 1. ledna 2020.

I tento projekt má shodný záměr, kterým je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, tedy v Čisté 
a jejím okolí a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Což je v souladu s účelem celého 
Operačního programu Zaměstnanost, v  němž byly výše jmenované projektové záměry podpořeny. 
Jesličky neboli Školička v Čisté podporují rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. 



DĚTSKÝ KLUB EDDA 
ČISTÁ U HOREK
Čistá u Horek 236, Čistá u Horek 512 35 
dkcista@edda-chrudim.cz 

Dětský klub při Základní škole Čistá u Horek zajišťoval službu péče o děti mimo školní vyučování i v roce 2020 
rodičům, kteří pečovali o děti docházející na 1. stupeň ZŠ. Podmínkou docházky dětí do zařízení je vazba na 
trh práce u obou rodičů. Stejná podmínka se týká také příměstských táborů, které již od roku 2016 v létě 
v Čisté pořádáme. Kapacita dětského klubu je v  jeden okamžik 15 dětí, toto (stejně jako u všech služeb, 
které poskytujeme) nevylučuje možnost mít v klubu zapsáno dětí více, neboť definována není kapacita 
celková ani denní, dle okamžitá. Dětský klub byl otevřený od pondělí do pátku od 12.00 do 17.00 hodin, 
aby pokryl časy, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

V roce 2020 byl dětský klub financován hned ze 2 dotací a to z projektu Dětský klub EDDA Čistá 
číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824, který končil realizaci v srpnu 2020. Plynule na tento projekt 
navázal 1. září 2021 projekt Dětský klub EDDA Čistá II. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476.

Oba projekty byly podpořeny v  rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná 
opatření Místní akční skupiny „Přijďte pobejt!“. Neboť projekty mají přidanou hodnotu opět ve slaďování 
pracovního a osobního života a doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem péče 
v daném místě (adekvátní kapacita školní družiny při ZŠ, kroužky, DDM atd.).



KOMUNITNÍ 
CENTRUM DVOREK 
CHRUDIM
Novoměstská 59, Chrudim 537 01

Komunitní centrum Dvorek, byl unikátní prostor, který měl za cíl podporu osob z cílových skupin osob 
sociálně vyloučených, tělesně postižených a sólorodičů z Chrudimi a blízkého okolí. V komunitním centru 
se lidé vyloučení měli možnost setkávat s veřejností obecně při rozličných akcích, což v roce 2020 bohužel 
zastavila pandemie COVID-19. Skrz nouzový stav vyhlášený v  České republice běžely obvyklé činnosti 
komunitního centra jen v mezidobí, kdy mohlo být otevřeno. Ostatní aktivity se stáhly do online prostoru, 
případně probíhaly individualizovaně (např. terapie). Klientům bylo poskytováno také základní sociální 
a odborné pracovní i dluhové poradenství. 

V roce 2020 byl provoz Komunitního centra v Chrudimi finančně dotován realizací projektu číslo 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010235.

Tento projekt je taktéž součástí podpory z  Evropského sociálního fondu, Operačního projektu 
Zaměstnanost, díky výzvě MAS Chrudimsko. Bohužel v roce 2020 mohla být pouze v omezené míře 
uplatňována metoda komunitní sociální práce k aktivizaci potenciálu osob z CS. Neboť téměř celý 
rok nebylo možné adekvátně participovat na veřejném životě, ani k propojování osob z minorit 
a majorit mezi sebou.



DĚTSKÉ KLUBY VE VRCHLABÍ

DK EDDA
Krkonošská 21, Vrchlabí 543 01
dkvrchlabi@edda-chrudim.cz

DK OLIVER
Komenského 616, Vrchlabí 543 01
dfiserova@ddmvrchlabi.cz 

Dětské kluby ve Vrchlabí jsou naším novým provozem otevřeným 1. září 2020. Nové odpolední kluby 
pro děti 1. stupně základní školy byly otevřeny na 2 adresách. Jeden je provozován partnerem projektu 
DDM Pelíšek Vrchlabí a má kapacitu v jeden okamžik 8 dětí. Druhý je provozován přímo neziskovou 
organizací EDDA v  prostorách Církve československé husitské a má okamžitou kapacitu 15 dětí, 
zapsáno k docházce bylo však více jak 30. Obě zařízení sloužila jako doplněk v případě nedostatečných 
kapacit stávajících družin primárně pro děti ze 4. a 5. ročníků při základních školách ve Vrchlabí 
a blízkém okolí neboť otevírací doba od pondělí do pátku od 12.00 do 18.00 hodin překrývá obvyklou 
dobu pobytu rodičů v zaměstnání. Provoz klubů byl také velmi dotčen vládními opatřeními 
v souvislosti s nouzovým stavem a proto ke konci roku 2020 běžely pravidelné aktivity online na 
facebooku. Smyslem těchto aktivit je opět podpora zaměstnanosti rodičů a slaďování profesního 
a rodinného života. 

Provoz klubů je hrazen z výzvy Operačního programu Zaměstnanost MAS Krkonoše na 
podporu Prorodinných aktivit, proto kluby poskytují služby péče o děti mimo režim 
vyhlášky o zájmovém vzdělávání zdarma. Realizace projektu Dětské kluby EDDA Vrchlabí 
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015743 dle zmapovaných potřeb překrývá svým provozem 
dobu pobytu rodičů v zaměstnání. Jejich zavření v době online výuky bylo pro některé 
rodiče velkým problémem. 



EURODESK
VRCHLABÍ
Krkonošská 21, Vrchlabí 543 01
mladez.vrchlabi@gmail.com

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům 
s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech. Eurodesk je Evropská 
příležitost pro mladé, informační síť, programy Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity pro mladé, 
13 až 30 i pracovníky s mládeží. 

I EDDA, z.ú. má zájem na tom, aby mladí lidé z obcí, ve kterých působíme, měli možnost vycestovat do 
zahraničí na zkušenou a těšíme se na dobrovolníky, kteří k nám také přijedou. Proto jsme v říjnu v roce 
2020 uzavřeli partnerství s Domem zahraniční spolupráce, který je národní agenturou zprostředkovávající 
právě tyto klíčové aktivity pro podporu mobility mládeže. Prozatím jsme, i v souvislosti s COVID-19, nabízeli 
primárně online a telefonické konzultace.
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AKTIVA 

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 

I. Zásoby celkem 

II. Pohledávky celkem 

III.  Krátkodobý finanční majetek celkem 

IV.  Jiná aktiva celkem 

CELKEM AKTIVA 

PASIVA 

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 

I. Jmění celkem 

II. Výsledky hospodaření 

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 

I. Rezervy 

II. Dlouhodobé závazky 

III. Krátkodobé závazky 

IV. Jiná pasiva 

CELKEM PASIVA

A. NÁKLADY 

I. Spotřebované nákupy celkem 

II. Služby celkem 

III. Osobní náklady celkem 

IV. Daně a poplatky celkem 

V. Ostatní náklady celkem 

VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 

VIII. Daň z příjmů celkem 

NÁKLADY CELKEM 

B. VÝNOSY 

I. Tržba za vlastní výkony a zboží celkem 

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 

III. Aktivace celkem 

IV. Ostatní výnosy celkem 

V.  Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 

VI. Přijaté příspěvky celkem 

VII. Provozní dotace celkem 

VÝNOSY CELKEM 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 

FINANČNÍ ZPRÁVA 2020
STAV K 31. 12. 2020 



PODĚKOVÁNÍ
Vážení, ohlížíme se v roce 2021 zpět do roku 2020 a pevně doufáme, že podobný rok se již nebude opakovat. 
Děkujeme všem našim zaměstnancům, partnerům, donátorům za spolupráci a společné přečkání náročné doby. 
Vážíme si našich klientů (rodičů i dětí), kteří využívali našich služeb a dodržovali společně s námi veškerá platná 
nařízení. Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR bylo hodně aktivit přesunuto do online prostředí. 
Zvykli jsme si, ale nebylo to ono. Těšíme se tedy, že se v dalších letech s Vámi znovu potkáme také osobně, 
v dobré náladě, s důvěrou.

Mgr. Ivana Hrubá 
ředitelka EDDA, z.ú. 
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