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Závěrečná zpráva projektu: Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit! 

 

Organizace:                                                     EDA cz, z. ú. 

Název projektu:                                            Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit!  

Předpokládaná délka trvání projektu:  1. 9. 2014  –  31 .8. 2016 

Skutečná délka trvání projektu:               1. 9. 2014  –  31 .8. 2016 

Působnost projektu:    celá ČR 

Výše grantu:                                 2.427.200,-Kč       

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  351.305,-Kč         

 

Strategický cíl projektu:  

Informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o existenci rané péče a jejich službách. Informovat rodiče dětí 

s postižením a odbornou zdravotnickou veřejnost o možnosti využití telefonické a chatové krizové linky, poskytovat 

telefonickou a chatovou krizovou intervenci. Poskytovat klientským rodinám rané péče EDA cz, z.ú. ambulantní a 

terénní psychologickou pomoc. 

 

Výsledky projektu: 

Osvěta rané péče a linky EDA 

- Organizace uspořádala 9 kurzů o rané péči pro zdravotní personál a sociální pracovníky nemocnic, celkem 
proškoleno 225 osob. 

- Organizace uspořádala 2 semináře o krizové intervenci a lince EDA pro pracovníky raných péči, celková 
účast 32 osob. 

- Aktivní účast na 15 konferencích a kongresech s příspěvky o rané péči a krizové lince EDA a vklady 
informačních materiálů do tašek účastníků. 

- 816 osobních setkání v rámci osvěty a spolupráce rané péče se zdravotníky, kde byly podány informace o 
rané péči a lince EDA spolu s distribucí tiskových materiálů (depistáže v odděleních nemocnic, informační 
stánky na konferencích). 

Poskytování krizové pomoci rodinám s dětmi se zdravotním postižením 

- Krizová linka EDA poskytla svoji službu 535 klientům (plán 430), z toho 242 hovorů a 293 chatů. 
- Původní provoz linky – 2 dny v týdnu byl rozšířen na všechny pracovní dny od 1. 6. 2016 díky podpoře 

MPSV, která zajistí financování do dalšího roku. 
- Klienti linky nevyužívali možnost odborných konzultací lékařů, jak bylo původně plánováno. 
- 42 rodin rané péče EDA využilo služeb ambulantní a terénní psychologické krizové intervence. Celkem 

118 konzultací (plán 108 konzultací). 
- Osvědčily se společné konzultace krizového interventa a poradce rané péče u žadatelů o službu. 

Výsledky dotazníkového šetření 

- Se žádostí o poskytnutí zpětné vazby bylo osloveno 47 pracovišť rané péče, 25 se zúčastnilo šetření 
formou Google dotazníku. 

- 96 % pracovišť uvedlo, že v posledním roce zaznamenalo nějakou vzdělávací aktivitu EDA cz, z.ú. 
- 52 % pracovišť hodnotilo aktivity jako prospěšné pro jejich vlastní organizaci, 32 % hodnotilo tyto aktivity 

neutrálně. 
 

Výstupy projektu: 

Metodika EDA 
 
 
 


