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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 – vzdě-
lávání, 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, ce-
loživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme 
svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných čin-
ností 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 ro-
diny 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 tra-
dice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu 
práce;

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

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI
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Vážení příznivci a přátelé zapsaného ústavu EDDA, rok se opět sešel 
s rokem a nastala vhodná chvíle se ohlédnout za tím minulým – co 
znamenal a přinesl pro naši organizaci. 

V loňském roce jsme zahájili zcela nový program – Dětské kluby 
EDDA v Chrudimi pro rodiče s malými dětmi s kapacitou 30 dětí  
v Chrudimi a 15 dětí v Čisté u Horek. V loňském roce jsme rovněž za-
čali realizovat projekt Jesličky u Sovičky Chrudim pro 12 dětí ve věku 
od 1,5 roku do 3 let. 

Mimo to jsme se podíleli akcích – Ples neziskovek v Chrudimi a Vá-
noční truhlářská dílna Spaltoland. Sami jsme během roku zorganizo-
vali aktivity jako – Velikonoční dílna, Atletika v Chrasti a  náš druhý 
ročník Táta festu v Letním kině v Chrudimi. Akci navštívilo okolo 100ky 
účastníků a to nás velice potěšilo. Ukázalo se, že happening na oslavu 
mezinárodního dne otců a otcovství má smysl. V červenci byla naše 
organizace podpořena z Burzy filantropie. V říjnu jsme organizovali 
Seniorday.

Ráda bych naší organizaci EDDA, z.ú.   do dalších let popřála co nej-
více spokojených zaměstnanců a rodičů s dětmi, kteří naše služby 
využívají.

S úctou

Ivana Hrubá
Ředitelka EDDA, z.ú. 

1. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
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CHRUDIM
Pro školní roky 2016/2017 a 2017/2018 otevřela nezisková organizace 
EDDA, z.ú. za finančního přispění EU/MPSV v Chrudimi Dětský klub EDDA 
(dále jen klub) pro 30 dětí denně. Tento klub je určen pro děti 1. stupně ZŠ 
(započatá docházka do 1. třídy a ukončená docházka do 5. třídy), které 
nebyly přijaty do školní družiny a jejichž oba rodiče mají přímou vazbu na 
trh práce. Klub poskytuje vlastní výchovný program, který vychází ze zájmů 
a potřeb přihlášených dětí. Od školní družiny se klub liší především odliš-
nými formami činností, individuálnějším přístupem a možností doprovodů. 
Děti od 1. do 3. třídy vodíme ráno z klubu do školy a odpoledne ze školy 
do klubu a třikrát za týden tyto děti doprovázíme z klubu na kroužek nebo  
z kroužku do klubu (projekt č. CZ.03.1.51./0.0/0.0/15_013/0000211).

Provozní informace:

a) Zázemí klubu je v pronajatém prostoru, Novoměstská 59, 537 01, 
Chrudim. K dispozici je členitý prostor klubu a dvůr s krytým venkov-
ním zázemím. K vybavení klubu patří pracovna s počítačem,ateliér k vý-
tvarným činnostem, odpočinková místnost, herna se stolním fotbalem  
a vzdušným hokejem, šatna a toalety pro chlapce, dívky i personál. 
Dvůr je opatřen dřevěnými stoly a lavicemi, bylinnou zahrádkou, grilem 
a krytým zázemím se stolním tenisem. Do klubu je zavedena studená  
i teplá voda, elektřina a plynové vytápění.

b) Docházka dítěte do klubu začíná dle písemné dohody s rodiči. V době 
podzimních (26. – 28. 10. 2016) a vánočních (23. 12. 2016 - 2. 1. 2017) 
prázdnin a ve dnech státních svátků je klub uzavřen.

c) Provoz klubu je ráno od 6:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 12:00 do 
18:00 hodin.

2.1. DĚTSKÝ KLUB EDDA, Z.Ú.

6

d) Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) rozhodnou, jakým způ-
sobem bude dítě dopraveno do klubu: zda bude potřebovat do/z klu-
bovny doprovod, nebo bude do/z klubovny docházet samo, jestli bude 
potřebovat doprovázet na kroužek či z něho zpět do klubovny.

e) Kapacita skupiny v klubu je 30 dětí.

ČISTÁ 
V dětském klubu EDDA v Čisté jsme se věnovali přes zimu rukodělným 
činnostem, jako je tkaní na hřebenovém stávku, vyrábění korálkových ná-
ušnic, šití panenek i různých oblečků, výtvarným pracem. Největší úspěch 
mělo malování barvami na sklo, vyškrabování.  Vedle tvoření jsme se věno-
vali i hledáním a zaváděním pravidel společného soužití, aby pro nás dět-
ský klub byl místem, kam chodíme rádi a cítíme se tam bezpečně. Na jaře 
začala sezóna naší školní zahrady, kde jsme si udělali společné záhonky  
a pěstovali např.hrášek. Později vzniknul i přírodní domeček mezi stromy.  
V dubnu nás navštívil vědec zkoumající termity a promítal nám fotky z dešt-
ných pralesů z rovníkové oblasti, které zkoumá. Dozvěděli jsme se mnohé 
o životních strategiích termitů i mravenců.  

V červnu nás navštívil pán zabývající se drahými kameny. Děti nejdříve 
byli seznámeni s tématem drahých kamenů, jejich nalézání a zpracování, 
následně viděli řezání a každý si nakonec vyleštil svůj kamínek, který si 
odnesl domů.
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Na základě podpory ESF a MPSV ČR proběhlo schválení dotace k projektu 
č.OPZ/1.2/035/0001698 Jesličky U Sovičky. Dne 1. května 2016 byla započata 
rekonstrukce nových prostor v ulici Korbářova 319, Chrudim 537 01.K oficiální-
mu zahájení projektu a otevření nových prostor jesliček došlo dne 3. září 2016. 

Jedná se o zařízení s celodenní péčí a pravidelným provozem pondělí až pátek 
7 – 16 hod. 

Kapacita jesliček je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do 3 let, o něž se starají dvě pe-
čující osoby a 1 provozní pracovnice, která vydává obědy a zajišťuje činnosti  
s tím spojené. 

Vzhledem k celodenní péči o děti je zařízení zaměřeno na rozvoj sociálních, mo-
torických a jiných dovedností. Do běžného denního režimu jsou zahrnuty mon-
tessori prvky a angličtina hrou.Při dopoledním programu jsme zařadili řízené 
činnosti na elipse, při kterých probíhají výchovné bloky, které jsou vedeny peču-
jícími osobami. Tyto bloky mají vždy měsíční nebo týdenní téma, ke kterému se 
vztahují navazující aktivity a hrátky. Na elipse se děti vítají, poznávají nové zvyky, 
přírodní procesy, zvířata a také různá místa na světě. Během několika měsíců 
jsme se také naučili spoustu anglických říkanek a písniček, děti už dokonce zvlá-
dají anglicky nazývat některá zvířata. 

Při nepřízni počasí využíváme prostory v jesličkách, kde se věnujeme výtvarným 
činnostem, malujeme nejraději prstovými barvami, taky hodně používáme tis-
kátka, houbičky a přírodní materiály. 

Někdy děti potřebují pořádně vybít energii, kterou v sobě mají a denní místnost 
se rázem promění v tělocvičnu, kde pořádáme soutěže, máme pro děti připra-
vené tělovýchovné pomůcky na zlepšování hrubé motoriky, skáčeme, cvičíme  
s balonem, s obručí a také se protahujeme u dětské jógy. 

Při běžném denním režimu děti učíme základním sociálním dovednostem, cho-
díme na procházky do okolí a na výpravy do parku. Učíme děti navazovat nové 
vztahy, komunikaci a řešení případných konfliktů.

Na základě podpory ESF a MPSV ČR proběhlo schválení dotace k projektu 
č.OPZ/1.2/035/0001698 Jesličky U Sovičky. Dne 1. května 2016 byla započata 
rekonstrukce nových prostor v ulici Korbářova 319, Chrudim 537 01.K oficiální-
mu zahájení projektu a otevření nových prostor jesliček došlo dne 3. září 2016. 

Jedná se o zařízení s celodenní péčí a pravidelným provozem pondělí až pátek 
7 – 16 hod. 

Kapacita jesliček je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do 3 let, o něž se starají dvě pe-
čující osoby a 1 provozní pracovnice, která vydává obědy a zajišťuje činnosti  
s tím spojené. 

Vzhledem k celodenní péči o děti je zařízení zaměřeno na rozvoj sociálních, mo-
torických a jiných dovedností. Do běžného denního režimu jsou zahrnuty mon-
tessori prvky a angličtina hrou.Při dopoledním programu jsme zařadili řízené 
činnosti na elipse, při kterých probíhají výchovné bloky, které jsou vedeny peču-
jícími osobami. Tyto bloky mají vždy měsíční nebo týdenní téma, ke kterému se 
vztahují navazující aktivity a hrátky. Na elipse se děti vítají, poznávají nové zvyky, 
přírodní procesy, zvířata a také různá místa na světě. Během několika měsíců 
jsme se také naučili spoustu anglických říkanek a písniček, děti už dokonce zvlá-
dají anglicky nazývat některá zvířata. 

Při nepřízni počasí využíváme prostory v jesličkách, kde se věnujeme výtvarným 
činnostem, malujeme nejraději prstovými barvami, taky hodně používáme tis-
kátka, houbičky a přírodní materiály. 

Někdy děti potřebují pořádně vybít energii, kterou v sobě mají a denní místnost 
se rázem promění v tělocvičnu, kde pořádáme soutěže, máme pro děti připra-
vené tělovýchovné pomůcky na zlepšování hrubé motoriky, skáčeme, cvičíme s 
balonem, s obručí a také se protahujeme u dětské jógy. 

Při běžném denním režimu děti učíme základním sociálním dovednostem, cho-
díme na procházky do okolí a na výpravy do parku. Učíme děti navazovat nové 
vztahy, komunikaci a řešení případných konfliktů.

2.2 JESLIČKY U SOVIČKY
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AKCE 2016
VELIKONOČNÍ 

DÍLNA

ATLETIKA  
V CHRASTI
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SENIORDAYTÁTAFEST
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CHRUDIMSKÉ 
BENÁTKY 

CHRUDIMSKÁ 
KOLOBĚŽKIÁDA



Rozvaha v tis. Kč

AKTIVA
Stav k  

1.1.2016
Stav k  

31.12.2016
A. Dlouhodobý majetek celkem 0 233
I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek celkem
0 0

II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

0 278

III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem

0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

0 -45

B. Krátkodobý majetek celkem 137 2971
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 64 155
III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem
68 2774

IV. Jiná aktiva celkem 5 42
CELKEM AKTIVA 137 3204

PASIVA
Stav k  

1.1.2016
Stav k  

31.12.2016
A. Vlastní zdroje celkem 58 508
I. Jmění celkem 0 224
II. Výsledky hospodaření 58 284
B. Cizí zdroje celkem 79 2696
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 79 2683
IV. Jiná pasiva 0 13
CELKEM PASIVA 137 3204

Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč

A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 350 350
II. Služby celkem 240 240
III. Osobní náklady celkem 1093 1093
IV. Daně a poplatky celkem 4 4
V. Ostatní náklady celkem 29 29
VI. Odpisy, prodaný majetek, 

tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

45 45

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0
VIII. Daň z příjmů celkem 0 0

Náklady celkem 1761 1761

B.VÝNOSY

I. Tržba za vlastní výkony a zboží 
celkem

316 316

II. Změna stavu vnitro 
organizačních zásob celkem

0 0

III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 45 45
V. Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 42 42
VII. Provozní dotace celkem 1584 1584

Výnosy celkem 1987 1987

C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM

226 226

D.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO 
ZDANĚNÍ

226 226

4. FINANČNÍ ZPRÁVA 2016
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5. PODĚKOVÁNÍ

SPOLUPRACOVNÍKŮM

Děkujeme Vám, našim kmenovým zaměstnancům i externím spo-

lupracovníkům, kteří svěřili své děti do péče našich pečujících osob  

a kterým se u nás líbí. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme 

za zpětnou vazbu, kterou od Vás máme, a která nám pomáhá naši 

činnost zdokonalovat a rozvíjet. To díky Vám, víme, že na trhu práce, 

mezi lidmi, dětmi máme jméno a jsme pravou rukou, těm, kteří to 

potřebují. 

DÁRCŮM

Děkujeme našim dárcům a sponzorům za všechny dary a dotace, 

které jsme v roce 2016 dostali. Děkujeme městu Chrudim, Pardubic-

kému kraji, Koalici nevládek Pardubicka, o.s.. Společnostem jež pod-

porují naše aktivity a to nejen hlavní, ale i ty zájmové. 

Vážíme si této pomoci. 
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Název: EDDA, Z.Ú.
Sídlo: Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim
Tel.: 732479254
Email: mail@edda-chrudim.cz
IČO: 27042235
Web: http://edda-chrudim.cz/
Transparentní účet sdružení: 2300432752/2010
Transparentní účet projektu: 2600450741/2010

Počet členů a orgány spolku k 31.12.2014
Jednatelka: Ivana Hrubá
Rada sdružení: Jarmila Šmahelová, Táňa Zimmermannová, Lenka 
Korejtková
Revizní komisařka: Leona Nosálová
Počet členů: 7

Kontakty na zaměstnance:
Jesličky U Sovičky 
Jevgenie Kubínová 
Tel.: 775013035
Email: jevgenie.kubinova@edda-chrudim.cz

Dětský klub Edda
Nikola Holeková
Tel.: 774047979

Marketing, fundraising 
Renata Kašparová 
Tel.: 776759744

Admin, back office 
Tamara Tezourová 
Tel.: 739031639

6. KONTAKTY A LIDÉ V ORGANIZACI
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