
 

Přijdou rodiny s dětmi s handicapem o ranou péči?  
 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. potřebuje získat pro udržení sociální služby 
raná péče 300.000,-Kč do konce kalendářního roku. EDUCO poskytuje ranou péči 
rodinám s dětmi s handicapem již 17 let. Pomohlo stovkám rodin z celého 
Zlínského kraje, letos se nedostatek financí oproti předchozím letům významně 
prohloubil a ohrožuje fungování sociální služby pro klienty.     
 
„Horší finanční situaci jsme za celou dobu existence nezažili. Podfinancování rané 
péče jsme každým rokem vykrývali z projektů a darů jednotlivců, firem a nadací. 
V letošním roce ani tato podpora nedostačuje. Potřebujeme, aby stát navýšil 
dotace,“ uvedla ředitelka EDUCO Dagmar Machová. 
 
Rozpočet organizace EDUCO se skládá z dotací od Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Zlínského kraje, měst a obcí ve Zlínském kraji. Dotace ale nepokryjí náklady 
spojené s fungováním organizace. Vedení neziskové organizace jedná o situaci 
s MPSV, se Zlínským krajem a se zástupci měst a obcí ve Zlínském kraji, kam za 
svými klienty dojíždí. Na jejich oficiální vyjádření v současné době čeká. 
 
Poradkyně rané péče jezdí pravidelně do rodin s dětmi s handicapem. Pomáhají 
rodinám v náročných životních situacích, které jsou způsobené handicapem 
jejich dítěte. EDUCO zveřejnilo petici a vyzvalo klientské rodiče k podpoření 
snahy o dofinancování služby od státu. „Za šest dní získala petice podporu více než 
tisíc hlasů. Cenné pro nás není jen vysoké číslo, ale také komentáře, které hlasující 
do petice uvedli. Vážíme si toho, že klientští rodiče vyjádřili svůj názor,“ uvedla 
Šárka Štěpáníková, zástupkyně ředitelky EDUCO. Při podpisu jedna klientská 
maminka napsala: „Petici jsem podepsala, EDUCO nám velice pomohlo v době, kdy 
syn procházel velkou krizí, začínali jsme hledat cestu k řešení jeho zdravotního a 
psychického stavu. Byla by velká škoda, kdyby služba musela skončit.“  
 
EDUCO vypsalo také dárcovskou výzvu Pomozte Honzíkovi, do které se již 
zapojili jednotliví dárci i místní firmy. Dary od dárců využije organizace na 
zajištění rané péče pro své klienty.  
 
Vedení organizace věří, že díky těmto krokům zajistí potřebných 300.000,-Kč  
a 2. 1. 2023 opět vyjede za rodinami s dětmi s handicapem plnit své poslání.    
 

Kontakt pro média: 
Šárka Štěpáníková, tel. 737 033 988 

https://1url.cz/hrja1
https://www.darujme.cz/projekt/1206900

