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Komunitní centrum Dvorek ukončilo v polovině roku svoji činnost 
v Chrudimi a druhé komunitní centrum Otevřený prostor COOLna 
NAděje paralelně započalo realizovat své mezigenerační aktivity 
s dopadem do života mladých ve Vrchlabí. Vycházíme z přístupu Paula 
Goodmana, a věříme v to, že společnými silami se nám podaří vytvořit 
v centru města otevřený prostor v duchu jeho myšlenky: „To, co asi 
potřebujeme více než všechno ostatní, je společnost prodchnutou 
duchem vzájemné pospolitosti a zodpovědnosti, v níž nejen dospělí, 
orientovaní profesionálně na výchovu, ale všichni dospělí věnují 
pozornost dětem a mládeži.“ zdroj citace: http://edunaut.blogspot.com

Právě COOLna je unikátním prostorem, proto ji představíme hned 
v úvodu naší výroční zprávy. Společné užívání prostoru COOLny 
vzešlo z výborného soužití a spolupráce mezi majitelem objektu – 
Církví československou husitskou a neziskovou organizací EDDA, z. 
ú.. Ze strany církve je sledována myšlenka pomyslně demytologizovat 
předsudky a představit službu církve ve vztahu k lidem a jejich 
potřebám, radostem i starostem. Ukázalo se, že lidé, které spojuje 
myšlenka pracovat pro druhé a být užitečný, mohou najít společnou 
řeč mnohem lépe, než se obecně zdá. Skutečná služba lidem mění 
mnohdy napjatou konkurenci a soutěživost v dobré a příjemné 
prostředí, do kterého lidé rádi přicházejí. V COOLně se tak vedle 
sebe objeví aktivity pořádané jednou či druhou stranou, ale i aktivity 
ryze společné. Svým způsobem jde o unikátní spolupráci, neboť 
není zaštítěna žádnou institucí výhradně, ale stojí na přátelském 
porozumění dvou na sobě nezávislých komunit a lidí, kteří je 
vytvářejí. A takový přístup stojí za pokus.

Výše popsané spojení je symbolické také jako spojení muže a ženy, 
ze ktereho se rodí nové generace potomků, následovníků, ale 
i inovátorů. Pozornému čtenáři tedy neunikne, že přesmyčkou slova 
EDDA získáme slovo DĚDA. Kdysi občanské sdružení zakládali muž 
a žena, jeho další činnost už pak ale dlouhodobě rozvíjely pouze ženy, 
a to právě proto, že měly malé děti a chtěly pro ně “udělat svět hezčí”. 
K prababičce zmiňované v našem poslání neodmyslitelně patří 
i děda, muž zralý, spolehlivý, empatický, kterému svět kolem něj není 
lhostejný. 

Druhý,,covidový” rok byl náročný pro všechny, i pro nás, ale zvládli 
jsme udržet jak stávající projekty, tak rozjet nové. Získali jsme národní 
akreditaci pro dobrovolnickou službu od Ministerstva vnitra a také 
mezinárodní dobrovolnickou akreditaci Quality Label v programu 
Evropského sboru solidarity, která je pro nás velmi cenná. Umožnila 
nám totiž otevřít dveře pro spolupráci dobrovolníkům nejen z Evropy. 
Tímto jsme navázali na předchozí spolupráci s Domem zahraniční 
spolupráce v rámci evropské informační sítě pro mládež Eurodesk. 
A to nám vehnalo novou krev do žil a chuť jít dál, tvořit, společně 
s těmi, kteří jsou na stejné vlně.

EDDA, z. ú. je zde pro všechny bez rozdílu a věříme, že rozmanitost 
je příležitostí pro další rozvoj. Proto v listopadu 2021 proběhlo v naší 
NNO strategické plánování, na kterém byla definována nová vize: Svět, 
kde rozmanitost a změna v životě umožňují jít dál. Naše poslání bylo 
revidováno již v dubnu 2021, kdy došlo k jmenování staronové ředitelky 
do pozice a k nové volbě správní rady i novému obsazení pozice revizora. 

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky 
prababička – stará vědma, která se láskyplně stará o všechny své 
děti a děti jejich dětí, především svá vnoučata, která s moudrostí 
podporuje v hledání jejich vlastní cesty životem až k prahu dospělosti. 
Bezpodmínečné přijetí jako pramen výživy duše dává: dětem malým 
(od narození do 7 let) a jejich rodičům/prarodičům, dětem školním 
(7 až 12 let), dětem dospívajícím (13 až 19 let), dětem téměř dospělým 
(19 až 30 let), dětem, které vyčnívají čímkoliv, dětem, které se nebojí 
mluvit jinou řečí, dětem, které potřebují náruč, když jim není dobře.

Prababička na to nemůže být sama, potřebuje k sobě pomocníky, 
komunitu dalších rodičů i nerodičů, starých i mladých. Posláním 
ústavu je přispět k udržitelnému rozvoji člověka a země v holistickém 
pojetí. EDDA, je všude, tam, kde je třeba. Akronym EDDA je složen 
ze slov 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 k naplnění jeho shora 
popsaného poslání:

■  zajišťovat výchovnou péči v modelu mikrojeslí, jeslí, dětské 
skupiny apod. (primárně pro děti do zahájení povinné školní 
docházky) a podporovat (nejen) ženy při slaďování profesního 
a rodinného života;

■  provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti, 
mládež, rodiče i prarodiče (tábory, kroužky, sportovní kluby, 
festivaly, plesy, řemeslné workshopy, semináře a jiné);

■  podporovat dospívající v jejich seberozvoji, podněcovat mládež 
k dobrovolnickým činnostem v ČR i v zahraničí a humanitární 
činnosti;

■  podporovat rodiny starající se o závislého člena poskytnutím 
respitní služby;

■  zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu; přispívat 
k rozvoji gramotnosti a udržitelnému způsobu života;

■  podporovat rozvoj alternativního a komunitního základního 
formálního a neformálního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny 
didaktických pomůcek nejen pro děti, ale také pro seniory;

■  působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra (sociální 
práce s různými cílovými skupinami bez ohledu na jejich věk, 
sociální postavení, národnost, atd.) ve spolupráci s lokálními 
organizacemi/samosprávou/firmami;

■  rozvoj kompetencí pro celoživotní vzdělávání a chuti účastnit se 
aktivně společenského života – podpora aktivního stárnutí;

■  multidisciplinárně spolupracovat pro podporu duševního zdraví 
dětí, adolescentů, mladých lidí a ohrožených skupin, rozvíjet 
preventivní aktivity a programy primární, sekundární i terciální 
prevence ve formálním i neformálním vzdělávání;

■  být součástí mezinárodních sítí a spolupráce (např. partnerství 
Eurodesk), podporovat mobility mládeže i pracovníků s mládeží 
nejen v zemích EU;

■  přispívat k mírovému řešení globálních problémů, být apolitičtí 
ve svých aktivitách,

■  podporovat jakoukoliv jinakost v rámci péče od dětí po dospělé.

Nezisková organizace EDDA, z.ú. v roce 2021 provozoval stejně jako v předchozích letech 
dětské skupiny v Chrudimi a v Čisté u Horek, mikrojesle v Chrudimi, dětské kluby ve Vrchlabí 
a v Čisté u Horek a komunitní centra. Mimo naše velké projekty jsme byli zapojeni i do menších, 
dílčích, a to jak lokálních, tak nadregionálních, až mezinárodních.



PROJEKTY



DĚTSKÁ SKUPINA CHRUDIM 

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

Dětská skupina Jesličky u Sovičky v roce 2021 poskytovala celodenní péči dětem od 1 roku do zahájení povinné 
školní docházky. V provozu byla každý všední den od 7:00 do 16:00, s kapacitou 12 dětí. O děti se staraly dvě pečující 
osoby a  jedna provozní pracovnice. Jesličky u Sovičky jsou zaměřeny na rozvoj sociálních, komunikačních, 
sebeobslužných dovedností a hrubé i jemné motoriky dětí. V dopoledním programu probíhaly řízené činnosti 
s výchovnými bloky vedenými pečujícími osobami. Bloky měli vždy měsíční nebo týdenní téma, ke kterému 
navazovaly další aktivity a hrátky. Děti poznávaly nové zvyky, přírodní procesy, zvířata a také různá místa na 
světě, ve výtvarných činnostech děti malovaly prstovými barvami a tvořily krásné výtvory pomocí tiskátek, 
houbiček a přírodních materiálů. Denní místnost se také často proměnila v tělocvičnu, kde se pořádaly 
různé soutěže, při kterých mohly děti vybít energii, trochu si zacvičit a trénovat hrubou motoriku. Často 
jsme také chodili na procházky do okolí a na výpravy do parku. 

Dětská skupina Jesličky U  Sovičky byla v  Chrudimi první dětskou skupinou otevřenou v  roce 2013. 
Děkujeme za podporu rodičům, kteří do nás již osm let vkládají důvěru, ale také donátorům, bez jejichž 
finanční podpory by služba zanikla.

V roce 2021 byl provoz jesliček financován díky podpoře z Evropského sociálního fondu 
a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky z projektu JESLIČKY U SOVIČKY 
CHRUDIM registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/20_101/0016577. 

Cílem projektu byla podpora zaměstnanosti rodičů, především žen s  malými dětmi, a  podpora 
rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce.



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

Díky podpoře města Chrudim, Evropského sociálního fondu a  Ministerstva práce a  sociálních věcí jsme 
také otevřeli v září roku 2017 první chrudimské mikrojesle pro děti od 6ti měsíců do 4 let věku. Pomáhají 
rodičům sladit pracovní a rodinný život a najít uplatnění na trhu práce. Vyjímečné jsou především svým 
individuálním přístupem k dětem - v jeden den mohou mikrojesle navštívit pouze 4 děti. O děti pečují dvě 
kvalifikované chůvy, které se věnují jejich individuálnímu rozvoji. Mikrojesle jsou otevřeny každý všední 
den od 7:00 do 16:00 hodin a jsou zdarma.

Provoz mikrojeslí byl v roce 2021 financován z projektu Mikrojesle Chrudim II. s registračním 
číslem 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 prác



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 
ve věku od 1 roku, zpravidla do 3/max. 4 let, o které pečují tři plně kvalifikované chůvy. V roce 2021 byla školička 
otevřena každý všední den do 7:00 do 16:00. Školička poskytuje individuální péči s ohledem na potřeby dětí. 
Umístění školičky nabízí spádově podporu rodičům, kteří by za podobnou službou museli dojíždět déle než 
20 minut. Podporuje tak uplatnění na trhu práce v regionu Podkrkonoší. Při neexistenci služby by se výrazně 
snížila zaměstnanost především žen s malými dětmi v tomto regionu.

Činnost Školičky byla v roce 2021 financována z projektu Školička Čistá II., registrační číslo 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/20_101/0015698.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s malými 
dětmi v obci Čistá a jejím okolí a podpora rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce.. 



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

Dětský klub EDDA v Čisté u Horek je určen pro děti 1. stupně ZŠ, které nebyly přijaty do školní družiny či jim 
provozní doba družiny nevyhovuje a jejichž oba rodiče mají přímou vazbu na trh práce. Kapacita klubu byla 
v roce 2021 15 dětí, na které dohlížely dvě kvalifikované pečující osoby a 1 asistentka pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Provoz klubu byl odpoledne od 12:00 do 17:00 hodin, aby vykryl dětem čas, kdy 
musejí být rodiče ještě v zaměstnání. Zázemí klubu se nachází v místní Základní škole, se kterou úzce 
spolupracujeme.

Klub poskytuje vlastní výchovný program, který vychází ze zájmů a individuálních potřeb přihlášených 
dětí. V létě se od roku 2016 pořádají pravidelné příměstské tábory.

Provoz dětského klubu byl v roce 2021 financován z projektu Dětský klub EDDA Čistá II. 
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476 z výzvy na Prorodinná opatření Operačního 
programu Zaměstnanost MAS „Přijďte pobejt!“.

Cílem projektu je sladění pracovního a osobního života a  doplnění chybějící kapacity stávajících 
institucionálních forem péče v obci Čistá a okolí (adekvátní kapacita školní družiny při ZŠ, kroužky, 
DDM atd.).



KOMUNITNÍ 
CENTRUM DVOREK 
CHRUDIM
Novoměstská 59, Chrudim 537 01

Komunitní centrum Dvorek byl unikátní, přístupný, bezpečný a neutrální prostor, který měl za cíl podporu 
osob ohrožených sociálním vyloučením, tělesně postižených a rodičů samoživitelů z Chrudimi a okolí, které 
mají omezené příležitosti na aktivní participaci ve veřejném životě a mají ztížený přístup k volnočasovým 
a vzdělávacím aktivitám. Bohužel během pandemie COVID19 byl i v roce 2021 provoz komunitního centra 
značně omezen v důsledku vládních opatření. Některé aktivity byly přesunuty do online prostoru, nebo 
poskytovány individuálně (např. terapie). 

Provoz komunitního centra byl v roce 2021 podpořen realizací projektu registrační číslo 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010235 z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost za podpory MAS Chrudimsko.

Provoz byl ukončen k 31.3.2021.



PRO ZDRAVÍ DUŠE 
OLOMOUCKÝ, PARDUBICKÝ, 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
telefon +420 603 249 449 
prozdraviduse@oushi.upol.cz 
www.prozdraviduse.cz

Projekt Pro Zdraví Duše usiluje o  posílení podpůrné sítě pro děti a  mládež do 18 let v  rámci prevence 
duševních onemocnění. Jeho smyslem je poskytnout školám a  pedagogům pomoc při řešení situací 
spojených s nestandardním chováním žáků.

Tuto podporu zajišťuje svojí činností multidisciplinární tým odborníků, složený ze sociálního pracovníka, 
speciálního pedagoga, psychologa, psychiatra, terapeuta, rodinného poradce a zdravotní sestry, který je 
díky pozorování žáků ve školním prostředí schopen rozklíčovat příčiny problémů a nastavit kroky, které 
povedou ke zlepšení situace.

Projekt odstartoval v roce 2021 a rychle se projevoval zájem škol, kde tento typ podpory dlouhodobě 
chyběl. Během prvního roku realizace bylo poskytnuto na 40 intervencí. EDDA z.ú. je partnerem tohoto 
projektu bez finančního přispění, podpořili jsme myšlenku členky správní rady, Veroniky Ješátkové, 
která se nyní samostatně realizuje. Projekt získal podporu pod záštitou Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého, se kterou úzce spolupracuje.



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 

Kluby DK EDDA a  DK Oliver byly otevřeny v  září 2020 v  partnerstvím s  DDM Pelíšek. I  v  roce 2021 
se fungování klubu dotkla vládní opatření v souvislosti s onemocněním COVID19 a  jejich program 
musel být přizpůsoben. DK Edda působí v přízemí fary Církve československé husitské a může ho 
navštěvovat až 15 dětí. Samostatná klubovna a  velká zahradní plocha slouží k  různým aktivitám 
a umožňuje dětem smysluplně trávit volný čas. Paralelně k dětskému klubu EDDA běží projektové 
aktivity v klubovně Oliver při DDM Pelíšek Vrchlabí s kapacitou 8 dětí. 

Provoz klubů byl v  roce 2021 financován prostřednictvím MAS Krkonoše díky Operačnímu 
programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015743.

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti rodičů žáků 1. stupně ZŠ, sladění péče o děti a profesního 
života. Kluby pokrývají nedostatečné kapacity stávajících družin při ZŠ ve Vrchlabí a  okolí 
spočívající především v nemožnosti přijmout děti od 4. ročníku výš, pokrývají dobu, kdy musejí 
být rodiče ještě v práci. DK EDDA je otevřen až do 18 hodin.



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

V  rámci COOLny funguje také naše informační centrum Eurodesku. EURODESK představuje evropskou 
informační síť umožňující mladým lidem a  pracovníkům s  mládeží snadný a  rychlý přístup k  informacím 
o mobilitách, příležitostech pro mladé, programech Erasmus+ Mládež a dalších mezinárodních vzdělávacích 
možnostech.

V roce 2021 jsme podporovali mladé lidi z obcí, ve kterých působíme, aby měli možnost vycestovat do zahraničí 
na zkušenou. V rámci grantového řízení města Vrchlabí jsme v roce 2021 požádali o podporu k zabezpečení 
podmínek pro zřízení dobrovolnického centra, která nám byla přidělena.

Díky této podpoře jsme získali v  říjnu 2021 akreditaci vysílající organizace v  oblasti dobrovolné 
služby na základě zákona č. 198/2002 Sb.. V roce 2021 jsme také získali certifikát Quality Label pro 
mezinárodní dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity. V příštím roce k nám mohou přijet 
až na 12 měsíců 2 zahraniční dobrovolníci. Na tuto aktivitu jsme získali finanční krytí na rok 2022 
i 2023 z Domu zahraniční spolupráce.



COOLna
MEZIGENERAČNÍ PROSTOR
Krkonošská 21, Vrchlabí 543 01
mladez.vrchlabi@gmail.com

V roce 2021 jsme experimentálně otevřeli také mezigenerační prostor COOLna (nejprve COOLna NAděje), který 
podporuje děti druhého stupně ZŠ a mládež. Poskytuje bezpečný prostor pro trávení volného času a scházení 
se, hraní her, tvoření a podporu při realizování svých projektů a snů za pomoci dospěláků. 

Činnost COOLny byla v roce 2021 zajišťována dobrovolnicky na bázi střídání rodičů či spolupracovníků EDDA, 
z. ú., ale spíše při jednotlivých akcích než v pravidelném režimu. Do budoucna z COOLny plánujeme společně 
vytvořit mezigenerační prostor, kde se mohou propojovat lidé všech věkových kategorií. Cílem projektu je 
poskytovat příležitosti všem, kteří mají nápady na aktivity, které tu zatím nikdo jiný nerealizuje.



AKCE 2021

Vzhledem ke „covidové době“ se ukázalo, že se lidé 
obávají chodit na akce a  více se stáhli do online 
prostoru. Budeme se snažit i nadále je „tahat ven“, 
a to hlavně mladé. 



29. 4.

CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA
Ke Dni Země jsme připravili cestovatelskou přednášku 
k ekologickému, udržitelnému cestování. Povídání si pro nás 
přichystali cestovatelka Julie Mochowá a fotograf Valerián 
Spusta. Řeč byla o Maroku, Francii, Portugalsku, Španělsku, 
Novém Zélandu nebo Vietnamu. 
Jak moc se liší cestování v rozvinuté zemi od té rozvojové? 
Smlouvání s Araby v Maroku, studium ve Francii či pohádkový 
Nový Zéland a následný tvrdý návrat do reality přes zaostalý 
komunistický Vietnam. Vtipné i poučné příběhy z cestování 
většinou jen s batohem. Vyprávění bylo doplněno prezentací 
krásných tématických fotek další pohled na přírodu okem 
fotografa nám umožnil díky výstavě Valerián Spusta.

27. 5.

PRO ZDRAVÍ DUŠE
Úvodní webinář k začátku realizace projektu Pro zdraví duše aneb 
posílení role školy a externích týmů jako záchytné sítě v prevenci 
duševního onemocnění u dětí. Činnosti projektu jsou podpořeny 
v rámci Programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021 na 3 
roky od března 2021. Nositelem projektu je Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, klíčovým partnerem jsou 
zástupci municipality regionu Nordland. Úvodní seznamovací webinář 
proběhl online formou, kde následně navázal interaktivní workshop 
s psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Peterem Pöethem.

28. 5.

EVROPSKÝ TÝDEN 
MLÁDEŽE
Stream na YouTube a v klubu Coolna. Tento týden se odehrál 
Evropský týden mládeže s tématem Budoucnost máme ve svých 
rukou. Tento ročník Evropského týdne mládeže a také nového 
programu Erasmus+ zahrnuje tři hlavní témata, kterými jsou 
ekologie, digitalizace a participace. Akce proběhla hybridní formou, 
vernisáž a otevření prostoru se konalo na místě, odpoledne mládež 
očekávala video od Marleyho a telefonát s ním, navečer přišli lidé, 
kteří chtějí mládež podpořit na vernisáž obrazů. Vystoupení Sylfidy 
bylo skrz déšť zrušeno. Akce se zúčastnilo cca 50 osob.

‚5. 9.

FOOD SWAP 
FESTIVAL
Dětský klub EDDA, z. ú. Vrchlabí se stal součástí festivalu jídla a pití. 
Zábavu pro malé i velké rozjelo naše CIRKUSOVÉ STANOVIŠTĚ, kde 
si účastníci akce mohli vyzkoušet slackline aneb chození po lajně 
nebo žonglování. Akce se moc povedla a my se těšíme na další 
ročník. Přijdete také? 

Co o Festivalu říkají organizátoři? 
Festival dobrého jídla a pití ve Vrchlabí pořádáme od roku 2016. 
Přijďte posedět, pojíst, poslechnout si hudbu a setkat se 
s přáteli, sousedy…

https://www.facebook.com/foodfestivalvrchlabi/?ref=page_internal
https://fb.me/e/2h3ncq8Ld
https://youtu.be/3GM0XPQee7A
valin.cz


7. 9.
Propagace cestování, mezinárodní 
spolupráce v rámci přednášky v COOlně

POVÍDÁNÍ A OBRÁZKY 
Z ISLANDU

12. 10.

MEZINÁRODNÍ 
DELEGACE – PRÁCE 
S MLÁDEŽÍ
Místní akční skupina Sv. Jana z Nepomuku hostovala mezinárodní 
vzdělávací výměny zastupitelů měst a obcí a pracovníků s mládeží. 
V rámci programu Erasmus+, vzdělávání dospělých proběhla 
mobilita, jejíž stěžejní součástí bylo sdílení příkladů dobré praxe 
v oblasti práce s mládeží v obcích. V rámci této akce dorazila 

skupina Čechů, Francouzů a Italů 
k nám do Vrchlabí, kde proběhlo 
setkání na zámku i v našem klubu 
COOLna. Mezinárodní delegaci byla 
představena jak mezinárodní činnost 
města v oblasti práce s mládeží, tak 
činnost NNO EDDA, z. ú. v rámci 
partnerství Eurodesk.

17. 10.

„VYVENČI SE” 
V CHRUDIMI
Realizace akce proběhla za podpory kolegyně Renaty Kašparové 
s regionální konzultantkou pro Erasmus+ a Evropský sbor 
solidarity Pardubického kraje Mgr. Lucií Boukalovou. Akce Vyvenči 
se byla určena jak dětem, tak i dospělým. Cílem bylo přiblížit 
formy a možnosti cestování. První ročník této akce pozval všechny 
účastníky do Holandska. Holandské sýry, jídlo, pití, a kultura byla 
tak zájemcům přiblížena v plné své kráse. 

Co o akci říkají účastníci?,,Celá akce byla velmi povedená 
a nenapadá mě jediné negativum..bylo to super! Moc děkujeme 
a držíme palce…jen tak dál.” Štukheilová

27. 10.

TIME TO MOVE
Akce se konala v prostorách klubu Coolna ve Vrchlabí, odpolední 
program byl zaměřen na podporu cestování a mobilit mládeže 
– fotografování, tanec, Eurodesk, jak si sbalit na cesty a na závěr 
nás pobavila kapela. Účast byla bohužel menší než jsme očekávali, 
pravděpodobně kvůli kovidové situaci, která v tomto období 
mnohým aktivitám opět nepřála. 

https://www.masnepomucko.cz/vzdelavaci-mobilita-v-cr-prinesla-novou-inspiraci
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250275923746692&type=3
https://www.facebook.com/events/1701968783330171/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


4. 11.

MOŽNOSTI 
MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE 
Možnosti mezinárodní spolupráce s dotační podporou ve Vrchlabí 
pořádané Institutem spolupráce za podpory města Vrchlabí. NNO 
založili mladí lidé s pomocí rodičů z Vrchlabí na základě konzultace 
s námi v minulém roce. Aktivní účast a zapojení si vzala na starost 
Jana Kalenská, která se věnovala hlavně komunikaci s aktéry, 
seznámení se sítí Eurodesk a možnostmi pro mladé v souvislosti 
s partnerstvím přímo ve Vrchlabí. 

3. 12.

MEZINÁRODNÍ DEN 
DOBROVOLNÍKŮ 
Tato akce byla naší první online streamovanou přednáškou na 
kanále YouTube EDDA … Tvoje příležitost. Hosté kteří přijali pozvání: 
ambasadorka DZS Markéta Čapková, regionální konzultant DZS 
Martin Fišer a absolventka programu DofE Natálie Gajďoková. 
Tímto jim patří velké díky. 

https://instituteofcooperation.wordpress.com
https://youtu.be/3GM0XPQee7A
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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 2021
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PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bych ráda poděkovala především zaměstnancům a kolegům, díky kterým jsme rok 2021 úspěšně zvládli 
i přes nejistou covidovou dobu, která s sebou nese nepěkné události všude kolem nás. Děkuji také za důvěru 
našim klientům, partnerům, donorům či sympatizantům, kteří v nás věří, přijde jim smysluplná naše činnost 
či rádi využívají naše služby. Jen pouhým součtem dostaneme číslo více jak 100 lidí, kteří jsou na nás navázání, 
jejich děti chodí do dětských skupin či dětských klubů, potkáváme se na akcích, společně tvoříme. Do dalších 
let bychom si přáli dávat více prostor mladým lidem realizovat jejich nápady, plně participovat, posouvat 
komunitu dál v  rámci svépomoci, aktivizovat, nebýt klíčovým hráčem, být pouze,,posouvačem” myšlenek 
směrem k realizaci. Neboť spolu měníme svět a historicky s námi putující heslo,,pomoz mi, abych to dokázal 
sám” nám zůstává v myslích i při naplňování našeho poslání.

EDDA, Tvoje příležitost!

Mgr. Ivana Hrubá 
ředitelka EDDA, z.ú. 
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