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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 zákla-
dy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití gene-
rací, celoživotního 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 ro-
kem a nastala vhodná chvíle se ohlédnout za tím minulým – co znamenal 
a přinesl pro naši organizaci. 

V loňském roce jsme v partnerství s Městem Chrudim zahájili zcela nový 
projekt – Mikrojesle v Chrudimi, oficiální otevření provozu proběhlo za 
účasti zástupců města Chrudimi a veřejnosti dne 1.9.17. Dále během roku 
probíhaly přípravy na novoroční otevření projektu dětské skupiny Školička 
v Čisté u Horek, naše aktivita zde byla realizaována za významné podpory 
obecního úřadu v Čisté u Horek. 

Mimo to jsme se podíleli akcích – Ples neziskovek v Chrudimi, 3. Chrudim-
ská koloběžkiáda, cykomaratonu FITKOLOBĚH – Cesta za snem a  na pod-
zimní truhlářské dílně Spaltoland. 

Během roku běžela realizace projektů Dětské kluby EDDA v Chrudimi a Čis-
té u Horek a Jesličky u Sovičky.

Ráda bych naší organizaci EDDA, z.ú.   do dalších let popřál co nejvíce 
spokojených zaměstnanců a rodičů s dětmi, kteří naše služby využívají.

S úctou

Daniel Bakeš
Ředitel EDDA, z.ú. 

1. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
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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, Chru-
dim. K dispozici je členitý prostor klubu a dvůr s krytým venkovním zá-
zemím. K vybavení klubu patří pracovna s počítačem,ateliér k výtvar-
ným 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 pod-
zimních  a vánočních prázdnin a ve dnech státních svátků je klub uzavřen.

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

2.1. DĚTSKÝ KLUB EDDA, Z.Ú.
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d) Provoz klubu je ráno od 6:00 do 8:00 hodin a odpoledne od 12:00 do 18:00 
hodin.

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

f) Kapacita skupiny v klubu je 30 dětí.

NECH VYPRÁVĚT UMĚNÍ
Děti v klubu se seznámily se životem v pravěku a ve starověkých civiliza-
cích: Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii. Také si připomněly život americ-
kých indiánů. Společně vyrobily nástroje primitivních národů, vyzkoušely 
netradiční výtvarné techniky a nechaly rozeznít tóny bubnů, na venkovním 
ohni uvařily tradiční pokrmy zmiňovaných kultur. Péče o děti probíhala v 
klubu, který je rozdělen na několik částí: počítačová pracovna, výtvarná 
dílna, klidová zóna, herna (stolní fotbálek, hokej, stolní hry, karty) a ven-
kovní prostor se stolním tenisem. Denní činnosti probíhala v následujícím 
pořadí: zklidnění skupiny v elipse, společná činnost (výtvarná, dramatická, 
pohybová či hudební (14:00 – 16:00)) a volná zábava dětí. Činnosti dětí se 
střídaly, pracovaly individuálně, ve dvojicích či ve skupině. Materiál, výtvar-
né pomůcky a sportovní vybavení či další stolní hry, stavebnice, hlavolamy 
byly doplňovány společně s rodiči. Děti si samy zvolily, které výtvarné tech-
niky, sportovní aktivity nebo hry je baví, podle toho se vše potřebné dokou-
pilo za přispění rodičů.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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Projekt (Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211) byl vytvo-
řen na podporu rodičů zapojených na trhu práce nebo aktivně hledajících 
zaměstnání, určený pro děti  4. a 5. třídy.

Provozní doba klubu je od 6.30 – 8.15 hod a 11.30 – 15.00 hod

Děti zde smysluplně vyplňují svůj volný čas:

•sportem: hry na školní zahradě, míčové hry, ping-pong, cvičení v tělocvič-
ně na nářadí, košíková, vybíjená 

•tvořivou činností: kresba, malba, vyrábění z papíru, kartónu, plstění  
z vlny, enkaustika, navlékání korálků, origami, volná výtvarná činnost

•hraním stolních a deskových her rozvýjející logické myšlení představivost

•vařením jednoduchých jídel: palačinky, placky, sušenky

•přípravou na vyučování: psaní domácích úkolů, práce na projektech

•odpočinkem: čtení knih, volná hra

Denní kapacita je 16 dětí na které dohlíží 2 pečující osoby.

Děti se během několika měsíců mohly těšit na jednorázové animace, 
například: •vyrábění šperků •parkour workshop•kování s kovářem 
•workshop žonglování

Společensky prospěšný projekt s názvem Školička Čistá.

S velkou podporou obce Čistá u Horek a MPSV se otevřela naše školička již 
2.1. 2018. Tento projekt nabízí podporu rodinám v Čisté u Horek a blízkém 

okolí. Je pomocnou rukou rodičům v uplatnění se na trhu práce. Rodiče 
dětí tak mohou sladit jak rodinný, tak i pracovní život.

Naše služby jsou určeny dětem od jednoho do šesti let věku. Školička Čistá 
je otevřena pro rodiče a jejich děti každý všední den od 7:00 do 16:00 ho-
din. Kapacita školičky je 15 dětí, o které se po celý den starají tři kvalifikova-
né chůvy. Školné se zde neplatí, je ZDARMA!!!

Každé dítě je individuální a péče o ně je vždy přizpůsobena jeho potřebám. 
Zabýváme se výchovou Montessori pedagogiky a naše motto zní:

„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“.
Provoz zařízení je financován v rámci projektu:  
Školička Čistá CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001701

2.2. 

2.3. 

DĚTSKÝ KLUB EDDA, Z.Ú. V ČISTÉ

ŠKOLIČKA ČISTÁ U HOREK

Společensky prospěšný projekt s názvem MIKROJESLE Chrudim, který 
nabízí podporu rodinám v Chrudimi a okolí v uplatnění na trhu práce 
nebo možnosti sladit rodinný a pracovní život.

Díky podpoře města Chrudim a MPSV se otevřely od 1. 9. 2017 první 
chrudimské mikrojesle. Ty jsou určeny dětem od 6ti měsíců do 4 let věku 
dítěte rodičů, kteří mají své uplatnění na trhu práce.

Mikrojesle Chrudim jsou otevřeny pro rodiče a děti každý den od 7:00 
do 16:00 hodin. Jejich vyjímečnost 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.

Tento projekt je financován MPSV a EU pod číslem: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/ 0003695.

Partnerem projektu je Město Chrudim.

2.4. MIKROJESLE CHRUDIM
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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 
od 7 do 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, 
motorických a jiných dovedností. Do běžného denního režimu jsou zahrnuty 
montessori prvky a angličtina hrou. Při dopoledním programu jsme zařadili ří-
zené činnosti na elipse, při kterých probíhají výchovné bloky, které jsou vedeny 
pečujícími osobami. Tyto bloky mají vždy měsíční nebo týdenní téma, ke které-
mu 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 mě-
síců jsme se také naučili spoustu anglických říkanek a písniček, děti už dokonce 
zvládají 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.

2.5.

JAK TO U NÁS BYLO V ROCE 2017? 

Zeptaly jsme se přímo tam, kde di děti hrají.:o)

,,Začátek roku 2017  a dlouhou zimu jsme si vyplňovali zábavným programem 
a učením se novým dovednostem. Hned zjara jsme začali prodlužovat procház-
ky, při kterých jsme pozorovali probouzení přírody, zvířátek a broučků. Na elipse 
jsme se věnovali přípravám na Velikonoce, zaseli jsme si oseníčko i jiné bylinky, 
a pozorovali jsme, jak ze semínka vzniká nový život. Po Velikonocích bylo stále 
příznivější počasí, tak jsme mohli trávit více času na procházkách. V květnu, na 
den svatého Floriána, jsme se vydali na den otevřených dveří do nedaleké hasi-
čárny, kde se dětem moc líbilo. V červnu jsme zorganizovali další focení, aby děti 
měly památku a také jsme se rozloučili s uplynulým školním rokem i s některými 
dětmi, které se rozutekly na prázdniny do světa. Většina dětí, ale pokračovala v 
docházce až do konce srpna, a my jsme využili klidnější prázdninový režim k 
různým výpravám po okolí, vodním hrátkám na zahradě, zdokonalování ang-
ličtiny, malování venku všemožnými technikami, atd. Na konci srpna v objektu 
proběhl sanitární týden a s kolegyní jsme se připravovaly na nový školní rok.

Od září již druhým rokem pokračujeme v projektu č.OPZ/1.2/035/0001698 
Jesličky U Sovičky na základě podpory ESF a MPSV ČR. Na začátku školního 
roku nastoupilo 12 nových dětí, z toho 4 děti na sdílenou docházku. Začátky byly 
pro některé těžké, ale během měsíce jsme si všichni zvykli na nové kamarády, 
nová pravidla a režim dne. Na podzim jsme začali chodit na procházky po okolí, 
pozorovali jsme zvířátka, jak se připravují na zimu, rozvíjeli jsme u dětí hrubou 
motoriku na nedalekém hřišti a nezapomínali jsme ani na jemnou motoriku, kte-
rou jsme rozvíjeli pomocí ručně vyrobených montessori pomůcek. Také jsme si 
na konci října vydlabali dýni a vystavili jsme ji před vchodové dveře, aby hlídala 
jesličky před bubáky. V prosinci nás tentokrát navštívil Mikuláš s andělem, čerta 
jsme viděli jen z okna, k našim hodným dětem jsme ho ani nepustili. A na závěr 
roku 2017 jsme uspořádali focení s naší fotografkou Vandou.“

Tak hodnotí uplynulý rok vedoucí provozu Jevgenia Krejčíková. 

JESLIČKY U SOVIČKY
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3. AKCE 2017

CHRUDIMSKÁ 

KOLOBĚŽKIÁDA

VELIKONOČNÍ 

A VÁNOČNÍ 

TRUHLÁŘSKÁ 

DÍLNA
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METROSTAV 

HANDY CYKLO 

MARATON 

CHRUDIMSKÉ 

BENÁTKY 
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RozVaHa V TIs. Kč

AKTIVA
Stav k  

1.1.2017
Stav k  

31.12.2017

A. Dlouhodobý majetek celkem 233 745

I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

0 0

II.
Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

278 926

III.
Dlouhodobý finanční majetek 
celkem

0 0

IV.
Oprávky k dlouhodobému majet-
ku celkem

-45 -181

B. Krátkodobý majetek celkem 2971 3019
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 155 187

III.
Krátkodobý finanční majetek 
celkem

2774 2767

IV. Jiná aktiva celkem 42 65
CELKEM AKTIVA 3204 3764

PASIVA
Stav 

k 1.1.2017
Stav 

k 31.12.2017

A. Vlastní zdroje celkem 425 1010
I. Jmění celkem 224 626
II. Výsledky hospodaření 201 384
B. Cizí zdroje celkem 2779 2754
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 2766 2753
IV. Jiná pasiva 13 1
CELKEM PASIVA 3204 3764

4. FINANČNÍ ZPRÁVA 2017

16

VýKaz zIsKU a zTRÁTY V TIs. Kč

A. NÁKLADY Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 4287 4287
II. Služby celkem 1051 1051
III. Osobní náklady celkem 3076 3076
IV. Daně a poplatky celkem 0 0
V. Ostatní náklady celkem 24 24

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

136 136

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

Náklady celkem 4287 4287

B.VÝNOSY

I.
Tržba za vlastní výkony a 
zboží celkem

175  175

II.
Změna stavu vnitro organi-
začních zásob celkem

0 0

III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 136 136

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

0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0
VII. Provozní dotace celkem 4159 4159

Výnosy celkem 4470 4470

C.
Výsledek hospodaření před 
zdaněním

183 183

D.
Výsledek hospodaření po 
zdanění

183 183
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5. PODĚKOVÁNÍ

SPOLUPRACOVNÍKŮM

Děkujeme Vám, našim kmenovým zaměstnancům i externím spolupra-

covníkům, 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 zdokona-

lovat a rozvíjet.

DÁRCŮM

Děkujeme našim dárcům a sponzorům za všechny dary a dotace, které 

jsme v roce 2017 dostali. Vážíme si této pomoci.. 

Vážíme si této pomoci. 
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KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE:
MIKROJESLE CHRUDIM
Novoměstská 59, Chrudim 537 01
Renata Svobodová, +420 730 513 417, mail@edda-chrudim.cz

DĚTSKÝ KLUB EDDA CHRUDIM
Novoměstská 59, Chrudim 537 01
Tamara Tezourová, +420 730 513 417, mail@edda-chrudim.cz

JESLIČKY U SOVIČKY
Korbářova 319, Chrudim 537 01
Jevgenia Krejčíková, +420 775 013 035, mail@edda-chrudim.cz

ŠKOLIČKA ČISTÁ U HOREK
Čistá u Horek 236, Čistá u Horek 512 35
Hana Plotová, +420 775 935 994, mail@edda-chrudim.cz

DĚTSKÝ KLUB ČISTÁ U HOREK
Čistá u Horek 236, Čistá u Horek 512 35
Edita Morávková, +420 731 023 803, mail@edda-chrudim.cz

6. KONTAKTY A LIDÉ V ORGANIZACI
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7. PROPAGACE
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