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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.
Rok 2013 byl plný změn, které přispěly ke zvýšení profesionality organizace, zvýšili jsme kapacitu střediska o 10 klientských rodin a připravili pro ně mnoho nových aktivit.
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

Příběhy z rodin
Jsme rodinou, která vzhledem k dosaženému věku dítěte v loňském roce ukončila čerpání služeb
rané péče. Bohužel! Educo nám bude chybět. Od počátku nám bylo velkou oporou, zažili jsme
díky němu moc pěkných okamžiků, setkání, poznali nové kamarády a získali přátele. Přeji kolektivu poradkyň Educa do budoucna hodně úspěchu, ať ve svém nelehkém úsilí vytrvají, protože
svým láskyplným a odborným přístupem jsou tím nejlepším, co „naše děti“ mohlo na začátku
potkat.
S díky Markéta, maminka Kryštofa
Jsem moc ráda, že Educo funguje a poskytuje pomoc lidem s postiženými dětmi. Vidím v tom
i velkou psychickou podporu.
Ludmila, maminka Jonáše
My jako rodiče postižených dětí jsme rádi, že máme v příp. potřeby se na koho obrátit o radu
a pomoc při vyřizování úředních věcí nebo při výběru školního zařízení. Někdy je dobře probrat
co nás čeká a ujistit se, že to zvládneme, když nám s tím někdo pomůže. Na „tetu“ jsme si zvykli,
jako by byla opravdová.
Rodiče Filipa

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

Jak služba rané péče probíhá
Zájemci o službu sami kontaktují středisko mailem, telefonicky nebo osobně. Je s nimi dohodnuta schůzka, kde mohou sdělit své představy a požadavky. Pokud splňují náležitosti cílové
skupiny je poskytování služby rané péče zahájeno podpisem smlouvy.
Po přijetí rodiny do služby, je rodině přidělen poradce rané péče, který dojíždí pravidelně do
rodiny. Délka a frekvence návštěv závisí na individuálních potřebách každé rodiny. Rodina může
využít také konzultace ambulantní.
Průběh návštěvy se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny a dítěte. Obsahem konzultací je společné probírání aktuální situace v rodině, zjišťování potřeb rodiny, nabídka metodik podporujících
vývoj dítěte, pomoc při komunikaci s dítětem, psychosociální podpora formou naslouchání,
půjčování hraček, didaktických pomůcek a odborné literatury, Rodina může využít nabídky
konzultace s klinickým psychologem, logopedem a fyzioterapeutem.
Poradce rané péče je zodpovědný za plánování průběhu služby, společně s rodinou dítěte
vytváří individuální plán dítěte, kde jsou stanoveny cíle, kterých chce rodina za pomocí služby
dosáhnout.

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

Uskutečnilo se
Celkem konzultací 678, jednání se zájemcem 31, telefonické konzultace 86, sociální a školské
poradenství 416, víkendová setkání 10x – účast 89 rodin včetně 163 dětí, semináře pro rodiče
2x – 25 rodin včetně 13-ti dětí, skupinová setkání s psychologem 4x – 20 rodin včetně 24 dětí.
Proběhl Den otevřených dveří v rámci účasti na celostátní akci „Týden rané péče“. Dále se uskutečnily čtyři prezentační výstavy fotografií, prezentace pro studenty a prezentace pro pediatry
ze zlínského regionu. Byl uspořádán Benefiční golfový turnaj a 2x Benefiční společenský večer.

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: 2 188 060,- Kč, výše grantu: 1 859 851,-Kč
Základní aktivity projektu: Zvýšení kapacity a kvality služby, rozšíření aktivit, zajištění materiálního a prostorového vybavení, rozvoj vnějších vztahů, publicita, PR strategie, prezentace služby
cílové skupině, posílení organizačního a personálního řízení, vytvoření marketingové strategie.
Název projektu: Komunikovat znamená žít
Program je podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce.
Plánovaná doba realizace projektu: od 01. 05. 2013 do 31. 03. 2015
Celkové náklady projektu: 1 553 324,-Kč, výše grantu: 1 320 324,-Kč
Základní aktivity projektu: Zlepšení komunikace rodič – dítě, zajištění materiálního a prostorového vybavení, rozvoj komunikace rodina - společnost.

Finanční zpráva
Náklady
mzdové
PHM
nájem a energie
cestovné
vzdělávání
ostatní služby
ostatní
materiální náklady
celkem

Kč
2 479 087
47 455
288 088
203 694
97 935
323 306
147 926
298 161
3 885 842

Výnosy
MPSV
Blokový grant
Město Zlín
Města a obce
Město Uh. Hradiště
Fyzické a práv. osoby
Ostatní výnosy
Dotace EU
celkem

Kč
2 217 000
449 313
200 000
151 500
30 000
197 185
149 140
115 649
3 509 787

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek roku 2013 ztráta ve výši 376 054 Kč je ovlivněna pořízením hmotného
dlouhodobého majetku a jeho následnými odpisy. Dále provozními náklady, které nebyly uhrazeny z dotací a rozdílem proúčtování dotací Blokového grantu.

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

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 dobrovolníkům, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli.

Dotace a dary
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město Zlín | Uherský Brod | Luhačovice | Napajedla | Město Uherské Hradiště |
Město Otrokovice | Město Hulín | Město Kojetín | Město Bystřice pod Hostýnem |
Obce:
Machová | Fryšták | Halenkovice | Provodov | Sehradice | Tlumačov | Střílky | Velehrad |
Zádveřice - Raková | Ostrožská Nová Ves | Traplice | Zdounky | Mrlínek | Hrobice| Kostelany
nad Moravou | Kudlovice
Fyzické osoby:
Ing. Petr Šauer | Ing. Ivana Moravcová | rodina Forejtková | paní Leona Pálková |
Právnické osoby:
FLY UNITED s.r.o. | JVM - RPIC, spol. s r. o. | Makro | Piranha film s.r.o. | Rokospol, a.s. |
Kavárna U Přívozu | Svoboda a Březík – pečivo, s.r.o. | KOOS s.r.o. | M - servis Zlín s.r.o. | GALA,
a.s. Prostějov | Institut pro testování a certifikaci a. s. | Eva Dvorníková – Flash-i-net | KAVITIY
PRIM | ZAREMBA Stav, s.r.o | PFJ korporace, s.r.o. | AGENTURA VELRYBA, s.r.o. | Nutrend. D. S. |
Continental Barum s.r.o. | NEKKY Zlín | MYSLIVNA FANY ZLÍN s.r.o. | Studio V - Kadeřnictví
Mitrengová | GALAXIE Zlín | Filharmonie B. Martinů | Auto Sivík s.r.o. | Golf Club Lázně Kostelec | ČESKÁ POŠTA |UH CAR, s.r.o. | Dary Kraje - Dušan Lečbych | Profi poradenství - Olomouc |
MJM Litovel, a.s. | VIFINA s.r.o. |
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