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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy
o naší činnosti v minulém roce. K tomu je důležité přičíst i obrovské úsilí, odvahu, obětavost
a odpovědnost všech, kteří se tohoto dění účastní a které se těžko popisuje.
Rok 2012 byl plný nových výzev a úkolů, zvládli jsme jej bez úhony, i přes všechny světové
předpovědi o konci světa. Podařilo se nám uskutečnit plánované aktivity, dokončit a vylepšit vnitřní směrnice a standardy sociálních služeb, se kterými jsme se dlouhou dobu
potýkali. Pro rodiny jsme připravili nové aktivity a služby a díky finančním prostředkům
na vzdělávání mohli pracovníci absolvovat některé speciální kurzy, které jim pomáhají
v jejich práci.
Chtěla bych poděkovat pracovníkům, dárcům, 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 naši klienti potřebují.
Dagmar Machová
Předsedkyně sdružení
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CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Posláním střediska je poskytovat ve Zlínském a Olomouckém kraji terénní sociální službu
ranou péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do sedmi let, s ohledem
na individuální potřeby každého klienta. S důrazem na dodržování lidských práv klienta
poskytovat odbornou pomoc a podporu, která vede ke zlepšení kvality života těchto rodin,
k jejich samostatnosti a nezávislosti na sociální pomoci. Služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny a svou činností zabraňuje případnému prohlubování její nepříznivé
sociální situace.

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
Kapacita střediska: 90 klientských rodin

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
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Uskutečnilo se:
Celkem konzultací 627, jednání se zájemcem 40, telefonické konzultace 137, sociální a školské poradenství 457, víkendová setkání 7x – účast 48 rodin včetně 74 dětí, semináře pro
rodiče 2x – 36 rodin, skupinová setkání s psychologem 4x – 15 rodin včetně 33 dětí.
Proběhl Den otevřených dveří v rámci účasti na celostátní akci „Týden rané péče“. Dále se
uskutečnily tři prezentační výstavy fotografií, dvě přednášky pro studenty středních škol
a seminář pro pracovníky sociálních služeb na KÚ ve Zlíně.

Realizované projekty
Název projektu: Domov je doma
Blokový grant pro NNO – Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Plánovaná doba realizace projektu: od 01. 05. 2011 do 30. 04. 2013
Celkové náklady projektu: 3 164 110 Kč, Výše grantu: 2 689 494 Kč
Cílem je zvýšit kvalitu života rodin s postiženým dítětem v raném věku a zajištění poskytování
kvalitní služby rané péče potřebným rodinám.
Název projektu: Kvalitativní změna poskytování sociálních služeb v organizaci EDUCO
Projekt je z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00058, realizace projektu Zlínský kraj
oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Plánovaná doba realizace projektu: 1. 6. 2010 do 30. 4. 2012
Cíl projektu: Přispět ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb ve Středisku EDUCO formou vzdělávání pracovníků a inovace stávajících standardů kvality poskytovaných služeb
v organizaci.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady

Kč

mzdové

1 885 376

Výnosy
MPSV

Kč
2 068 000

odvody soc. a zdrav.

583 402

Blokovy grant

827 006

nájem a energie

265 825

Město Zlín

150 000

cestovné

220 871

Města a obce

119 000

vzdělávání

70 370

Město Uh. Hradiště

50 000

ostatní služby

250 095

Fyzické a práv. osoby

159 000

ostatní

161 085

Ostatní výnosy

materiální náklady

305 713

Dotace EU

celkem

3 742 737

celkem

18 140
277 399

3 668 645

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek roku 2012 ztráta ve výši 74 091 Kč je ovlivněna pořízením hmotného
dlouhodobého majetku a jeho následnými odpisy. Dále provozními náklady, které nebyly
uhrazeny z dotací a rozdílem proúčtování dotací OPLZZ.
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ORGÁNY SDRUŽENÍ
Výbor: Ing. Dagmar Machová – předsedkyně sdružení
Mgr. Jana Hunáková – místopředsedkyně sdružení
Bc. Jana Čelůstková – člen výboru
Dozorčí rada: Ing. Petr Šauer
Bc. Monika Machová
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem, kteří nám pomáhali uskutečnit naše poslání a cíle.
Individuálním a firemním dárcům, nadacím a zástupcům kraje, měst a obcí za finanční pomoc, příznivcům za jejich podporu. Poděkování patří také dobrovolníků bez jejichž pomoci
bychom se neobešli.

Dotace a dary
MPSV
Statutární město Zlín | Město Uherské Hradiště | Město Otrokovice
Město Valašské Klobouky | Město Luhačovice | Město Brumov-Bylnice
Město Kunovice | Město Napajedla | Město Kojetín | Město Fryšták

Obce
Mrlínek | Hrobice | Kostelany nad Moravou | Ostrožská N. Ves | Traplice | Zdounky
Želechovice | Březová | Bratřejov | Trnava | Velehrad | Provodov
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DÁRCI

www.koos.cz

Flash–I–Net

Česká pošta a.s. | Gala, a.s. | Filharmonie Bohuslava Martinů | Nekky Zlín
Fany Zlín s.r.o. | Česká restaurace | Bowling a restaurace Devítka – Devítka plus s.r.o.
KAVITY | Kadeřnictví Mitrengová | MJM Litovel a.s. | Nutrend. D.S.

Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.
Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín
tel.: 739 777 729, e-mail: educo@ranapecezlin.cz, www.ranapecezlin.cz
IČ: 26986728, Číslo účtu: ČSOB 194832314/0300
Občanské sdruženízapsáno u Ministerstva vnitra
dne 7. 1. 2005 pod č.j. VS/1-1/59612/05-R
Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín / tel.: 739 777 729 / e-mail: ranapece.zlin@volny.cz / www.ranapecezlin.cz

