
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014

Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, 

tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství uskutečněných aktivit, a také 

na dostatek finančních prostředků. Zažili jsme společně těžké chvíle, období 

napětí a stresu, ale i občasné chvíle úlevy a pocitu smysluplnosti své práce. 

Abychom mohli pokračovat ve své práci, tak jsme se transformovali ze sdružení 

na spolek.

Když se podívám na letošní rok, mnoho optimismu není. Podařilo se nám vybu-

dovat profesionální organizaci s kvalitními službami, ale finanční vyhlídky jsou  

tak mizivé, že přemýšlím , o kolik se vrátíme zpět  k těžkým začátkům. Protože 

jsme však všichni optimisti, doufám, že tento rok, kdy slavíme  desáté výročí 

založení organizace bude přece jen dobrý, a to po všech stránkách.

Chtěla bych poděkovat pracovníkům, dárcům, dobrovolníkům a  všem, kteří 

nás jakýmkoliv způsobem podpořili, protože v naší práci je každá pomoc a ak-

tivita potřebná a vítaná. Bez ní bychom nemohli uskutečnit vše, co naši klienti 

potřebují.

Dagmar Machová

předsedkyně spolku



CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE

Posláním střediska je poskytovat ve Zlínském a Olomouckém kraji terénní sociální služ-
bu 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 pro-

středí.
•  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 kombi-

naci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)
-   dítě ohrožené ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha)

Region působnosti: Zlínský a Olomoucký kraj

Kapacita střediska: 100 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



Uskutečnilo se:
Celkem individuálních konzultací 802 , jednání se zájemcem 26,  sociální a školské 
poradenství 503, skupinové programy  18  – účast 125 rodin,  semináře pro rodiče  
a skupinová setkání s psychologem 4. 
Proběhl „ Den otevřených dveří“  v rámci účasti na celostátní akci „Týden rané péče“. 
Dále se uskutenily tři prezentaní výstavy fotografií, dvě přednášky pro studenty střed-
ních škol. V červnu proběhl benefiční golfový turnaj a v prosinci benefiční koncert.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

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.

Název projektu:   Ještě to neumím, ale jedu s vámi
Program je  podpořen ze sbírky Pomozte dětem 
Plánovaná doba realizace projektu: 1.11. 2014 do 30.4.2015
Celkové náklady projektu 23070 Kč
Finanční prostředky byly na nákup speciálního kola pro chlapce s poruchou  autistic-
kého spektra.



FINANČNÍ ZPRÁVA

Náklady              Kč Výnosy               Kč
mzdové 2 083 508 MPSV 2 930 000
odvody soc. a zdrav. 665 782 Blokovy grant 695 140
nájem  a energie 382 471 Město Zlín 245 000
cestovné 311 565 Město Otrokovice 30 000
vzdělávání 123 448 Město Uh. Hradiště 30 000
Opravy a údržby 26 188 Město Kroměříž 8 000
spoje 33 820 Město Uherský Brod 12 000
Ekonomické služby 110 500 Obce a města 77 800
ostatní služby 212 003 Fyzické a práv. osoby 207 700
ostatní 153 969 Ostatní výnosy 118 307
materiální náklady 239 938 Dotace EU 0
celkem 4 343 192 celkem 4 353 997

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek roku 2014 má zisk 10805 Kč.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Výbor: Ing. Dagmar Machová – předsedkyně spolku
 Mgr. Jana Hunáková – místopředsedkyně spolku
 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 

MPSV

Statutární město Zlín – Město Uherské Hradiště –Město Otrokovice – Město Uherský 
Brod 
Město Uherský Ostroh – Město Chropyně – Město Kroměříž – Město Bystřice pod 
Hostýnem

Obce

Ostrožská Nová Ves – Kostelany – Hrobice – Bratřejov – Střílky – Halenkovice – 
Tlumačov – Provodov – Veletiny – Strání – Zlechov - Sušice



DÁRCI - právnické osoby

GRILOVANÁ KOLENA

NUTREND M servis 
Zlín s.r.o.

DÁRCI - fyzické osoby

Ing. Petr Šauer – Ing. Ivana Moravcová – rodina Forejtková – paní Leona Pálková –  
pan Martin Rajm – pan Leo Miklenda – paní Helena Miklová
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www.ranapecezlin.cz
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