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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
i v tomto uplynulém roce se EDUCO věnovalo své činnosti a poskytovanými službami tak pomáhalo
rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. Navýšili jsme kapacitu střediska ze 100
na 110 rodin. Celý rok jsme usilovně pracovali na naplňování poslání naší organizace a také jsme
intenzivně sháněli finanční prostředky na zajišťování námi poskytovaných služeb.
Zrealizovali jsme dvě víkendová setkání rodin s psychologem a psychoterapeutem. S našimi milými
dobrovolníky jsme zorganizovali pět benefičních akcí. Uspořádali jsme výstavu fotografií dětí
z EDUCA. Rozšířili jsme své odborné znalosti a načerpali nové zkušenosti díky zahraničním stážím
v Nizozemí, Rakousku a na Slovensku. Uspořádali jsme mezinárodní setkání na Modré, kam přijeli
odborníci rané péče z Anglie, Nizozemí, Portugalska a Rakouska. Přednášeli jsme na konferenci
EURLYAID v Bělehradu, na konferenci pediatrů v Luhačovicích a na konferenci poskytovatelů rané
péče v Olomouci.
V průběhu roku jsme realizovali projekty z ESF „Profesionalizace NNO“, projekt „Kvalitativní změna“
a projekt Nadačního fondu AVAST „Pošleme to dál“. Pomocí těchto projektů můžeme zkvalitňovat
naše služby, přenášet nové metodiky ze zahraničí, vzdělávat naše pracovníky a profesionalizovat
vedení organizace.
Děkuji všem, kteří podpořili a podporují naši činnost. Díky Vám můžeme dál pomáhat konkrétním
dětem a rodinám. Přibývající klienti a kladné ohlasy na naší činnost nás povzbuzují a vidíme, že naše
práce má smysl. Také děkuji všem našim pracovníkům, bez nichž by jen těžko mohly naše služby
fungovat.
V následujícím roce se budeme dál snažit uskutečňovat nové projekty a nápady, které přinesou
klientským rodinám kvalitní službu a podporu v podobě včasné rané péče.
Dagmar Machová
předsedkyně zapsaného spolku
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CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Poslání
Posláním Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám
s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme
v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci.
Působíme ve Zlínském kraji již 13 let a v roce 2018 připravujeme navýšení kapacity služby ze 110
rodin na 115 rodin s dětmi se zdravotním postižením.
Cílová skupina
Cílovou skupinou EDUCA jsou rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, které mají zdravotní postižení
nebo obtíže ve vývoji, a to: děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s autismem nebo
předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není
pro jejich vývoj určující).
Dlouhodobé cíle naší služby a působení organizace:
 Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dítěte v přirozeném
domácím prostředí.
 Provézt rodiny v období nepříznivé situace a dovézt je k jejich samostatnosti.
 Poskytovat prvotřídní službu rané péče v souladu s precizně nastavenými standardy kvality
a dalšími metodikami a nástroji kontroly kvality služby, včetně jejího pravidelného
vyhodnocování.
 Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče, jejím smyslu a potřebnosti.

Region působnosti: Zlínský kraj

Počet klientských rodin: 110 rodin
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HLAVNÍ ČINNOST EDUCO









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

HODNOTY ORGANIZACE
Hodnoty organizace jsou naše základní a hluboká přesvědčení, která v organizaci sdílíme, stavíme
na nich a rozvíjíme je ve všem, co děláme a necháváme se jimi vést při rozhodování a volbách, které
naše práce vyžaduje.

NAŠE PRIORITY DLE STRATEGICKÉHO PLÁNU 2017– 2021







Prvotřídní sociální služby
Otevřenost a spolupráce
Profesionální vedení a řízení
Spokojený a stabilní tým
Dostatek zdrojů, diverzifikace
Silná značka a povědomí o rané péči
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V ROCE 2017 JSME USKUTEČNILI…
… navýšení kapacity střediska ze 100 na 110 rodin.
… 8900 hodin věnovaných rodinám a dětem se zdravotním postižením.
… téměř 2000 konzultací v klientských rodinách.
… 65 000 km ujetých za dětskými starostmi i radostmi po celém Zlínském kraji.
… 2 setkání multidisciplinárních týmů pro klientské rodiny. Zahájili jsme práci s novou
metodou TOD (= tým okolo dítěte).
… 2 víkendová setkání rodin s psychologem a psychoterapeutem.
… účast na zahraničních stážích v Nizozemí (Soft Tulip), Rakousku (SHFI)
a na Slovensku (ABiAtko, o.z.).
… aktivní přednášení na konferenci EURLYAID v Bělehradu, na konferenci pediatrů
v Luhačovicích a na konferenci poskytovatelů rané péče v Olomouci.
… rozšíření certifikátu pro další 2 poradkyně rané péče v oblasti Bazální stimulace.
… stáž poradců rané péče v Centru Terapie Autismu.
… mezinárodní setkání na Modré, které se účastnili odborníci rané péče z Anglie,
Nizozemí, Portugalska, Rakouska. Aktivně se účastnili i rodiče z EDUCA.
… koupi služebního automobilu, kterým jezdíme za klientskými rodinami.
… nakoupení speciálních pomůcek na zapůjčení pro děti s kombinovaným postižením.
… sepsání strategického plánu pro EDUCO na období 2017 – 2021.
… pět benefičních akcí, do kterých jsme zapojili 59 dobrovolníků.
… výstavu fotografií dětí z EDUCA.
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TÝM OKOLO DÍTĚTE
Tým okolo dítěte (= TOD)
EDUCO začalo s metodou TOD v roce 2017 díky podpoře Nadačního fondu AVAST a nadále tuto
metodu v českém prostředí rozvíjí. Inspiraci našly pracovnice EDUCA v zahraničí ve Velké Británii
u Petera Limbricka a v Nizozemí díky organizaci SOFT TULIP.
„Metodu multidisciplinární spolupráce připravujeme pro české prostředí. V roce 2017 proběhla již
dvě setkání rodičů a odborníků, kdy všichni společně připravovali plán podpory pro dítě se zdravotním
postižením“, uvedla ředitelka Ing. Dagmar Machová.
TOD je propojení odborníků pro rodinu (potažmo dítě) na společném setkání v prostředí mimo
domov, ale na „bezpečné půdě“ pro všechny strany. Je nezbytná jeho koordinace a průběžná
komunikace s odborníky a rodinou. „Pro rodinu je TOD ulehčením hledání rad a sbírání informací
o tom, jak své dítě rozvíjet u mnoha odborníků, v mnoha ambulancích a rozhodování se o tom, co je
pro jejich dítě nejlepší. Rodiče mnohdy dostávají i rozporuplné informace, ve kterých se sami
nevyznají. Právě při společném setkání členů TOD dojde snadněji k vyjasnění těchto informací,
ke zjednodušené formulaci toho, co rodina a dítě potřebuje (to rodiče bez obav sdělí) a odborníci
společně naformulují do plánu to, čím jim mohou pomoci –
plán dostanou po odsouhlasení všech i rodičů všichni k dispozici“, říká o metodě TOD metodička
a poradkyně rané péče Bc. Jana Čelůstková.
Členové TOD sdílí svou praxi, své zkušenosti z práce s dítětem, vzájemně se obohacují a předávají
rady, nápady, znalosti – pracují na „horizontální úrovni“ jako tým, respektují se navzájem. Setkání
nemá hierarchii a je založeno na důvěře všech zúčastněných. Členové TOD respektují jedinečnost
každé rodiny a také dítěte, respektují i rodiče jako odborníky na své dítě a nabízí mu pomocnou ruku,
doprovázení při rozvoji dítěte tak, aby při vyhotovení Plánu podpory pro dítě a rodinu uspokojili
jejich přání a potřeby.
EDUCO má v plánu pokračovat v další mezioborové spolupráci, jelikož ohlasy ze strany rodičů
a odborníků jsou velmi pozitivní. Jak uvedl tatínek dítěte se zdravotním postižením „Doporučil bych
setkání s odborníky všem rodičům, kteří řeší zdravotní komplikace u svých dětí.“
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název projektu:
Kvalitativní změna poskytování sociálních služeb v organizaci EDUCO Zlín z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001102
Projekt je podpořen z ESF.
Cíl: Zkvalitnění stávajících standardů kvality péče v organizaci, a to jak zákonných, tak vlastních
a tvorba nových metodik práce s rodinami, systém pravidelné spolupráce
a komunikace se sociálními pracovníky poskytovatelů služby rané péče v ČR a Systém mezioborové
a multidisciplinární spolupráce s organizacemi návazné či současné péče
při řešení obtížné situace rodin.
Název projektu:
Pošleme to dál!
Projekt je podpořen z Nadačního fondu AVAST
Cíl: Projekt Pošleme to dál je snahou Střediska rané péče EDUCO Zlín položit základní kámen
pro systematickou spolupráci mezi poskytovateli rané péče. V jeho rámci bychom rádi vzdělali své
zaměstnance a ukázali jim, že co se naučí, mohou sdílet, a to nejen s klientskými rodinami, ale také
se svými kolegy v Česku a samozřejmě v zahraničí. Rádi bychom se naučili sdílet informace
systematicky a upevnili tak pozici rané péče v regionu, v České republice a v Evropě. Pošleme
to všechno dál!
Název projektu:
Profesionalizace Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001866
Projekt je podpořen z ESF
Cíl: projekt, který má pomoci EDUCU v a profesionalitě vedení, samostatnosti
a soběstačnosti, aby se mohlo nadále rozvíjet, vylepšovat a zvyšovat svou kapacitu
dle potřeb okamžitých klientů ale také dle mezinárodních standardů kvality
Partneři projektu odborníci z Masarykovy Univerzity v Brně a z Pedagogického Institutu
pro sociální a zdravotní oblasti rané péče z rakouského města Graz (Sozial - und Heilpädagogisckens
FörderInstitut Steiermark), ale také dlouholetí partneři
a spolupracovníci.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
NÁKLADY
Drobný majetek do 3000 Kč
Drobný majetek nad 3000 Kč
Ostatní materiál
Kancl. potřeby a tiskopisy
Materiál pro práci s dětmi
Ostatní drobná vydání
PHM
Propagační materiál
Věcné dary
Energie
Opravy a údržby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Vzdělávání a rozvoj
Ubytování
Pronájem neb. prostor
Ostatní služby
Poštovné, telefon, web
Ekonomické a právní služby
Služby - nepeněžní dar
Mzdové náklady
Dohody
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Úroky placené
Ostatní náklady
Odpisy automobilu
CELKEM

17 175 Kč
266 931 Kč
106 112 Kč
113 395 Kč
38 298 Kč
9 391 Kč
111 111 Kč
40 836 Kč
6 594 Kč
78 000 Kč
84 995 Kč
314 208 Kč
4 342 Kč
457 988 Kč
313 304 Kč
196 670 Kč
1 133 679 Kč
88 509 Kč
134 500 Kč
25 285 Kč
2 587 257 Kč
598 142 Kč
886 948 Kč
67 604 Kč
7 870 Kč
9 455 Kč
79 797 Kč
90 931 Kč
7 869 326 Kč

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Kurzový zisk
Jiné výnosy
Přijaté dary - práv. a fyz. osob
Přijaté nadační příspěvky
Nepeněžní dary
Přijaté členské příspěvky
Dotace MPSV - Dostupnost
Dotace Zlínský kraj Priority
Dotace Valašské Klobouky
Dotace město Napajedla
Dotace ESF
Příspěvek obce Trnava
Příspěvek města Fryšták
Dotace město Zlín
Dotace Otrokovice
Dotace Uherské Hradiště
Dotace Dolní Němčí
Dotace Halenkovice
Dotace Uherský Brod
Dotace Tlumačov
Dotace Sehradice
Dotace města Kroměříž
Dotace Podhradní Lhota
Dotace Nedašova Lhota
Dotace Lešná
Dotace Slušovice
Dotace Babice
Dotace Nivnice
Dotace Spytihněv
Dotace Holešov
Dotace Kyselovice
Dotace Buchlovice
Dotace Březnice
Dotace Topolná
Tržby z prod. služeb, reklama
CELKEM
Zisk
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63 037 Kč
401 Kč
2 201 Kč
97 465 Kč
184 940 Kč
1 227 340 Kč
21 594 Kč
600 Kč
3 854 100 Kč
399 700 Kč
2 000 Kč
22 500 Kč
1 451 609 Kč
2 000 Kč
8 000 Kč
262 000 Kč
62 600 Kč
17 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
26 900 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
18 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
90 647 Kč
7 904 634 Kč
35 308 Kč

ZÁSADY KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ

ORGÁNY ZAPSANÉHO SPOLKU
Výbor
Ing. Dagmar Machová – předsedkyně zapsaného spolku
Mgr. Jana Hunáková – místopředsedkyně zapsaného spolku
Bc. Jana Čelůstková – člen výboru

Dozorčí rada
Ing. Petr Šauer
Bc. Monika Machová
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PODĚKOVÁNÍ
Dotace
Evropská unie - Ministerstvo práce a sociálních věcí – Zlínský kraj
Město Fryšták - Město Holešov - Město Kroměříž - Město Napajedla – Město Otrokovice - Město
Uherské Hradiště - Město Uherský Brod - Statutární město Zlín
Babice - Březnice - Buchlovice - Dolní Němčí - Halenkovice - Kyselovice - Lešná - Nedašova Lhota Nivnice - Podhradní Lhota - Sehradice - Slušovice - Spytihněv - Tlumačov - Topolná - Trnava Valašské Klobouky
Nadace a nadační fondy
Nadační fond AVAST - Nadace Synot
Právnické osoby
ACE-TECH s.r.o. – Auto Sivík s.r.o. – Centro Zlín Malenovice - Continental Barum s.r.o. – Cukrárna u
Šarmanů – ČSOB – Dary kraje - ENAPO - Epos spol. s r.o. – Exit room – Farnost Panny Marie
Pomocnice Křesťanů - Filharmonie Bohuslava Martinů - Fitness4U.cz - GALA Prostějov a.s. – Golden
Apple Cinema Zlín – Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - FLY UNITED s.r.o. – Graspo CZ, a.s. - Garden
Food Festival - Flash – I – Net - HP Tronic Zlín, spol. s.r.o. - Hotel Skanzen, Modrá u Velehradu Institut pro testování a certifikaci, a.s. – INTE, s.r.o. – Juráš, Chovancová, David, advokáti – KAMARO
Blázni do hraček – Kavárna u Přívozu – Madio z.s. - Navláčil stavební firma s.r.o. – Nekky - Oborová
zdravotní pojišťovna - Pavel Špendlík – Pivovar Malenovice Zlínský Švec – PEPSICO CZ s.r.o. –
Polévkárna Abraham – Rodinný zábavný park Galaxie – Rotary Club Zlín – Sportcentrum Malenovice Studio krásy Níké - Teplárna Otrokovice, a.s. - TESCOMA s.r.o. – Vitar, s.r.o. – UH CAR s.r.o. - Valašský
soubor Kašava
Fyzické osoby
Paní Ackermannová – Paní Dlabajová - Paní Dojčarová – Pan Dolník - Paní Fuchsová - Pan Holubář Rodina Hunákova – Paní Jirchářová - Pan Košut – Pan Kryštof – Pan Kolman – Paní Lhotecká - Paní
Machová – Pan Mach st. – Pan Mach ml. – Paní Marková - Pan Miklenda - Paní Miklová - Paní
Nebuchlová - Paní Nováková – Paní Pekárková - Pan Pražan – Rodina Pražáková – Paní Rozumková Pan Šauer – Pan Štěpáník – Paní Urbancová – Paní Vašíková - Paní Vodičková
Účastnici benefičního golfového turnaje EDUCO CUP 2017 – Účastníci Garden Food Festivalu –
Účastníci Pohádkového lesa – Účastníci Benefičního vánočního koncertu
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Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky
tel: 739 777 729, e-mail: educo@ranapecezlin.cz
www.ranapecezlin.cz
IČ: 26986728
Číslo účtu: ČSOB 194832314/0300
Registrováno u Krajského soudu v Brně
v oddílu L vložce číslo 10908
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