Tisková zpráva
Středisko rané péče Educo Zlín z. s. v letošním roce poskytuje již desátý rok terénní sociální
službu ranou péči. Za dobu 10 let prošla obrovským vývojem. Z malé organizace, která začínala se
14 klienty se stala vysoce profesionální organizace, která má již 100 klientských rodin. Organizace je
největší poskytovatel služby rané péče ve Zlínském kraji.
Organizace získala akreditace na odborné metodiky pro práci s klienty. Všichni pracovníci mají
vysokoškolské vzdělaní a specializace v mnoha nových metodách, které využívají při práci s dětmi.
Rozvinula se spolupráce s dalšími pracovišti jak školskými, zdravotnickými, tak i se státní
správou, krajem a obcemi v regionu. Zvýšila se informovanost a dostupnost služby, což se projevilo ve
snížení věku dítěte při přijetí do služby. Po deseti letech jsme změnili grafický design, logo, a také jsme
se dle zákona transformovali na spolek.
V roce 2010 jsme byli vybráni mezi 10 úspěšných organizací do projektu Česko – Norské
spolupráce. V roce 2011 jsme byli oceněni prestižní „Cenou Nadace Erste za přínos sociální integraci“,
kde bylo přihlášeno 1800 projektů z 12 zemí střední a jihovýchodní Evropy. V roce 2014 jsme byli
vybrání ve velké konkurenci do projektu „Vyjímečná organizace“.

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodičům s dětmi ve věku od narození do 7 let, které
je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Cílová skupina je rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve
vývoji, a to: dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem a dítě ohrožené
ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha, apod.)
Kapacita střediska: 100 klientských rodin
Region působnosti: Zlínský a Olomoucký kraj

Pozvánka na setkání klientských rodin k příležitosti 10. výročí činnosti střediska, které se
koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka dne 18. 4. 2015
v zábavním centru Galaxie ve Zlíně od 10 hodin.

Ve Zlíně 13. 4. 2015
Ing. Dagmar Machová

Již 10 let společně s Vámi hledáme neobjevené radosti
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