VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015
Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to
byl desátý rok naší činnosti, a to je důvod ohlédnout se zpět a zamyslet se nad tím, jak dál. Za tuto
dlouhou dobu se z malé organizace plné nadšenců stala vysoce profesionální organizace, která má
velmi dobré jméno nejen v regionu, ale i v celé ČR a poskytuje kvalitní službu pro rodiny v širokém
okolí.
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

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: 10 klientských rodin
Činnost střediska:
 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 intervencí 1232, jednání se zájemcem 41, kontakty 1069. Skupinová setkání 9x – účast 113
rodin. Semináře pro rodiče 2x , 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, v Městském divadle ve Zlíně a ve 14.-15.
Budově ve Zlíně. Uskutečnila se jedna přednáška pro studenty středních škol. Pro rodiny a veřejnost se
uskutečnila Cesta pohádkovým lesem, účastnilo se 200 dětí. V dubnu proběhlo setkání rodin v rámci
10. výročí činnosti střediska. Proběhl Benefiční golfový turnaj a benefiční společenský večer.
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 autistického
spektra.
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.

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

Kč
2 019 650
631 922
243 185
82 837
346 034
29 350
30 258
87 279
110 500
50 517
64 313
18 637
6 566
21 105
38 056
12 774
44 248

celkem

3 837 231

Výnosy
MPSV
Blokovy grant
Zlínský kraj
Město Zlín
Město Otrokovice
Město Uh. Hradiště
Město Uherský Brod
Valašské Klobouky
Město Napajedla
Město Luhačovice
Město Chropyně
Bystřice p. Host.
Město Kunovice
Město Uherský Ostroh
Město Slušovice
Obce
Fyzické a práv. osoby
Ostatní výnosy
celkem

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Výbor: Ing. Dagmar Machová – předsedkyně sdružení
Mgr. Jana Hunáková – místopředsedkyně sdružení
Jana Čelůstková – člen výboru
Dozorčí rada: ing. Petr Šauer
Monika Machová

Kč
2 725 110
173 693
233 000
290 000
60 833
18 000
33 000
2 500
20 000
1 000
5 000
8 000
10 000
5 000
5 000
116 500
82 026
41 979
3 830 647

PODĚKOVÁNÍ
Dotace a dary
MPSV – Zlínský kraj
Statutární město Zlín - Město Uherské Hradiště - Město Otrokovice - Město Valašské Klobouky
Město Luhačovice - Město Kunovice – Město Napajedla – Bystřice p. Hostýnem – Uherský Ostroh –
Uherský Brod - Chropyně – Slušovice Obce
Hrobice - Kostelany nad Moravou - Ostrožská N. Ves - Bratřejov - Velehrad - Provodov Halenkovice- Veletiny – Strání- Sušice- Podhradní Lhota - Nedašova Lhota – Lešná - Babice Polešovice – Tlumačov – Dolní němčí

Fyzické a právnické osoby
HP Tronic – IS produkce -

Ing. Petr Šauer -

Ing. Ivana Moravcová -paní Leona Pálková -

pan Martin RAJM -

pan Leo MIKLENDA

paní Pavlína Novotná paní Ilona Drgová
paní Jitka Rapantová pan Petr Páleníček

-

paní Helena MIKLOVÁ

paní Monika Machová
pan Břetislav Černoch

pan Jaroslav Holík
paní Eva Pekárková
pan Rostislav Čelůstka
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