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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
rok 2016 byl zase jeden z velmi rušných roků a byl plný změn. Největší změnou bylo naše
stěhování do nových prostor, které jsou pro naši práci vhodnější a především levnější. Také
se nám podařilo získat nové služební auto na cesty ke klientským rodinám. Změnilo se složení
pracovního týmu, přišly nové kolegyně a trochu jsme tím omládli. Začali jsme dva víceleté
projekty z ESF zaměřené na profesionalizací řízení organizace a zvýšení kvality služeb. Našli
jsme nové partnery v rakouském Grazu a nizozemském Haagu, kde jsme načerpali velké
zkušenosti, a také jiný náhled na poskytování služby rané péče. Přesto, že systémy fungují
na jiném principu, základ poskytování služby je stejný. Získanou inspiraci chceme využít
a vyzkoušet v naší běžné praxi.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům, kteří svým nasazením vytvářejí příjemné pracovní
prostředí, vnášejí do týmu, dobrou náladu, smích, vřelost a srdečnost a s vysokou odborností
poskytují služby klientským rodinám.
Děkuji dárcům, příznivcům, dobrovolníkům a všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili,
protože v naší práci je každá pomoc a aktivita potřebná a vítaná. Bez ní bychom nemohli
uskutečnit vše, co našich sto klientských rodin potřebuje. Tím, že pomáháte nám, pomáháte
našim rodinám žít radostnější a plnohodnotnější život.
Dagmar Machová
předsedkyně zapsaného spolku
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CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Poslání střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním
znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném
prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci.

Cíle:







Provázení rodiny v období nepříznivé situace, pomoc při vyrovnávání se s postižením
svého dítěte.
Poskytovat klientům časově a místně dostupnou službu v přirozeném rodinném
prostředí.
Pomoci rodinám orientovat se v sociálních, právních a školských systémech
Pomáhat rodinám uplatňovat vlastní vůli a vést je k samostatnosti.
Podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo
ohroženy.
Zvyšování informovanosti a povědomí o službě rané péče.

Cílová skupina:
rodina s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození do 7 let, které má zdravotní postižení
nebo obtíže ve vývoji, a to:
 dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem
(i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho
vývoj určující)
 dítě ohrožené ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha,
apod.).

Region působnosti: Zlínský a Olomoucký kraj
Počet klientských rodin: 100 rodin
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Naše aktivity









podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, provázení rodiny v období nepříznivé situace
konzultace v domácím prostředí a konzultace ambulantní
praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení
rodičů, poradenství v oblasti vývoje dítěte
půjčování didaktických pomůcek a odborné literatury
sociálně-právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny
zprostředkování kontaktů na další odborníky
zprostředkování kontaktů mezi rodinami a jejich společná setkávání
odborné přednášky pro rodiče i veřejnost

V roce 2016 jsme uskutečnili
Celkem intervencí 1271 v rozsahu 6985 hodin, přijalo se 34 nových rodin.
Proběhla skupinová setkání 10x – účast 83 rodin. Setkání byla zaměřena na hippoterapii,
canisterapii, proběhlo plavání rodičů s dětmi. V létě se uskutečnil týdenní relaxační tábor
pro děti. Před Vánocemi proběhlo sváteční setkání s koledami ve středisku, kde nás navštívila
členka Evropského parlamentu paní Martina Dlabajová a vystoupila Cimbálová muzika
Valášek.
Uskutečnily se dva semináře pro rodiče zaměřené na novinky v legislativě a péči
a možnostech školského vzdělávání, účast 32 rodin.
Proběhl Den otevřených dveří v rámci účasti na celostátní akci „Týden rané péče“.
Dále se uskutečnily tři prezentační výstavy fotografií v Centru Malenovice.
Proběhla jedna přednáška pro studenty středních škol.
Pro rodiny a veřejnost se uskutečnila Cesta pohádkovým lesem, účastnilo se 120 dětí.
Na 10 stanovištích byly pohádkové bytosti z obce Doubravy a Březůvky.
Uspořádali jsme Benefiční golfový turnaj v Golf Clubu Lázně Kostelec.
V rámci projektu „Profesionalizace“ jsme získali partnery z rakouského Grazu, Sozial und
Heilpedagogishes Forderungsinstitut Steiermarkt, kteří jsou také poskytovatelé služby rané
péče.
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Realizované projekty
Název projektu:

Kvalitativní změna poskytování sociálních služeb v organizaci Educo Zlín z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001102
Projekt je podpořen z ESF.
Cíl: Zkvalitnění stávajících standardů kvality péče v organizaci, a to jak zákonných, tak
vlastních a tvorba nových metodik práce s rodinami, systém pravidelné spolupráce
a komunikace se sociálními pracovníky poskytovatelů služby rané péče v ČR a Systém
mezioborové a multidisciplinární spolupráce s organizacemi návazné či současné péče
při řešení obtížné situace rodin.
Název projektu:

Profesionalizace Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001866
Projekt je podpořen z ESF
Cíl: projekt, který má pomoci EDUCU v a profesionalitě vedení, samostatnosti
a soběstačnosti, aby se mohlo nadále rozvíjet, vylepšovat a zvyšovat svou kapacitu
dle potřeb okamžitých klientů ale také dle mezinárodních standardů kvality
Partneři projektu odborníci z Masarykovy Univerzity v Brně a z Pedagogického Institutu
pro sociální a zdravotní oblasti rané péče z rakouského města Graz (Sozial - und
Heilpädagogisckens FörderInstitut Steiermark), ale také dlouholetí partneři
a spolupracovníci.
Název projektu:

Komunikovat a být s vámi
Program je podpořen ze sbírky Pomozte dětem
Plánovaná doba realizace projektu: 1. 12. 2015 do 31. 12. 2016
Celkové náklady projektu 284 481 Kč
Základní aktivity jsou zaměřeny na zlepšení komunikace mezi rodiči a dětmi a rodinou
a společností. Na rozšíření aktivit pro děti s poruchou autistického spektra a zavedení nové
metodiky na nácvik sociálních dovedností.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
NÁKLADY
mzdové
odvody soc. a zdrav.
nájem
energie
cestovné
vzdělávání
opravy a údržby
ostatní služby
ekonom. služby
spoje, internet
ostatní
pojištění
odpisy
drobný majetek
kancelářské potřeby
materiální náklady
PHM
celkem

1 995 434 Kč
632 437 Kč
217 398 Kč
71 038 Kč
286 306 Kč
58 454 Kč
122 465 Kč
342 935 Kč
110 500 Kč
28 813 Kč
57 382 Kč
25 620 Kč
22 680 Kč
77 960 Kč
83 851 Kč
55 045 Kč
55 675 Kč
4 244 476 Kč

VÝNOSY
MPSV
ESF
Zlínský kraj
Statutární Město Zlín
Město Otrokovice
Město Uh. Hradiště
Město Dolní Němčí
Valašské Klobouky
Město Slavičín
Město Luhačovice
Město Chropyně
Město Uherský Ostroh
Město Slušovice
Obce
reklama
Dary
Členské příspěvky
Jiné výnosy
celkem

ORGÁNY ZAPSANÉHO SPOLKU
Výbor
Ing. Dagmar Machová – předsedkyně zapsaného spolku
Mgr. Jana Hunáková – místopředsedkyně zapsaného spolku
Bc. Jana Čelůstková – člen výboru

Dozorčí rada
Ing. Petr Šauer
Bc. Monika Machová
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2 827 300 Kč
247 285 Kč
303 000 Kč
272 000 Kč
50 100 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
8 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
109 000 Kč
30 000 Kč
293 855 Kč
2 000 Kč
70 649 Kč
4 243 789 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Dotace
MPSV – Zlínský kraj
Statutární město Zlín - Město Uherské Hradiště - Město Otrokovice - Město Valašské
Klobouky Město Luhačovice - Město Uherský Ostroh – Město Chropyně – Město Slušovice Město Slavičín

Obce
Kostelany nad Moravou - Ostrožská N. Ves - Velehrad - Provodov - Halenkovice - Veletiny –
Střílky - Podhradní Lhota - Nedašova Lhota – Nedašova Lhota - Lešná - Babice - Tlumačov –
Spytihněv - Dolní Němčí - Bratřejov – Sehradice - Tlumačov

Nadace
Nadace Synot - NROS Sbírka Pomozte dětem – Nadace České pošty – Konto bariéry

Právnické osoby
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. – FLY UNITED s.r.o. - Teplárna Otrokovice a.s. – Barum
Continental a.s. – UH CAR, s.r.o. – ITC a.s. – GRASPO CZ, a.s. – Auto Sivík s.r.o. – Vitar s.r.o. –
Noventis s.r.o. – TESCOMA s.r.o. – STAVSPEKTRUM s.r.o. – Piranha Film s.r.o. – Golf Club
Lázně Kostelec u Zlína – Kavárna u přívozu – Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o. – Emedus s.r.o.
- Koos spol. s.r.o. – Flash-I-Net – Gala, a.s. – Epos spol. s.r.o. – Česká pošta a.s. – Hotel
Skanzen, Modrá u Velehradu – Idema food spol. s.r.o. – Mitas, a.s. – Řeznictví a uzenářství
Ritter – Řeznictví a uzenářství Rostislav Matula – Dary kraje

Fyzické osoby
Paní Kateřina Fuksová – Ing. Petr Šauer – pan Leo Miklenda – paní Lenka Mastešová –
paní Martina Dlabajová

Z archivu Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Děkujeme Vám za podporu v roce 2016.
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