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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,

Naše semináře se často zaměřují na problematiku

právě se vám dostala do rukou výroční zpráva naší

náhradní rodinné péče. Řeší se nejen radosti, ale také

organizace. Výroční zpráva je souhrnným přehledem ak-

možné strasti a úskalí, se kterými se můžeme v oblasti

tivit a realizovaných činností, které se v daném období

náhradní rodinné péče setkat. Semináře zprostředková-

uskutečnily. Pojďme se tedy společně ohlédnout, co nám

vají aktuální informace z řad administrativy a úřednické

uplynulý rok 2021 přinesl.

práce. Vedle administrativních záležitostí se soustředíme

Rok 2021 nebyl vzhledem k epidemiologické situa-

i na oblast mezilidské komunikace, asertivity a zvládá-

ci vždy rokem jednoduchým. Mnohdy jsme se potýkali

ní konfliktů. Připravujeme pracovníky na takové situace,

s obavami a naši práci provázela nejistota. Naštěstí díky

se kterými se mohou v pracovní činnosti setkat.

skvělé spolupráci vás, našich klientů, a spolupracovníků
jsme vše společně zvládli a těšili se z realizovaných čin-

V závěru bych ráda poděkovala všem přátelům a pří-

ností, které jsme společně absolvovali. Nové situace jsme

znivcům organizace EDUCOL. Děkujeme všem pracovní-

se naučili vnímat jako výzvu, která nás posouvá nejen

kům organizace EDUCOL za citlivý přístup, zodpověd-

v naší práci stále kupředu.

nost a preciznost, se kterou ke své práci přistupují.

I v období minulého roku jsme pokračovali v orga-

Děkujeme za důvěru, pozitivní zpětnou vazbu a řadu

nizaci vzdělávání pro pracovníky z řad pomáhajících

spokojených klientů. Díky Vám všem vidíme, že má naše

profesí. Naší cílovou skupinou jsou především sociální

práce smysl.

pracovníci a pracovníci v sociálních službách. U pracovníků podporuje seberozvoj, motivaci dále se vzdělávat

Do dalších let přejeme organizaci EDUCOL řadu

a prohlubovat tak své dosavadní poznání v daném obo-

pracovních úspěchů, spokojených klientů a nově akredi-

ru. Akreditované semináře pomáhají prohlubovat odbor-

tované vzdělávací programy, které posílí stávající nabíd-

né kompetence a znalosti.

ku akreditovaných seminářů organizace.
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE EDUCOL
Organizace EDUCOL, o. p. s., na základě realizovaných aktivit a tvůrčí práci směřuje k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti.
Podporuje touhu po vědění a poskytuje prostor pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, které chtějí obohatit své dosavadní poznání.

Aktivity organizace EDUCOL:
Organizace EDUCOL pořádá, realizuje a zaštiťuje řadu rozmanitých aktivit v oblasti vzdělávání, kterými jsou:
• zhotovení návrhů akreditačních programů
• akreditované vzdělávací programy
• publikační a ediční činnost
• poradenská činnost a lektorování
• inovace a zvyšování kvality studijních programů, studijních opor, modernizace didaktických metod, podpora podnikatelského přístupu apod.
• lobbing – ovlivňování rozhodovacích procesů na všech úrovních a zastupování práv cílové skupiny
• fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace, příprava a řízení projektů,
sponzorství
• PR aktivity – budování vztahů s veřejností a poradenství v oblasti činnosti organizace
• zvyšování atraktivity výzkumné práce
• spolupráce s výzkumnými institucemi u nás i v zahraničí
• podpora systematické práce se studenty v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem

ČINNOST ORGANIZACE EDUCOL V ROCE 2021
Organizace EDUCOL v roce 2021 realizovala řadu kurzů a seminářů v rámci svých akreditovaných programů. Organizace se zabývá školením převážně z odvětví sociální práce. Pravidelně vzdělává nejen sociální pracovníky, ale také pracovníky v sociálních službách. V období minulého kalendářního roku byly realizovány níže uvedené vzdělávací programy.
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Název akreditovaného vzdělávacího programu

Uskutečněný v termínu

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality
sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými

20. 9. 2021

osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
Attachment - teorie citové vazby

1. 6. 2021, 16. 6. 2021, 12. 9. 2021, 6. 10. 2021
22. 4. 2021, 12. 6. 2021, 26. 6. 2021, 27. 6. 2021,

Kontakt dítěte s biologickou rodinou

24. 7. 2021, 25. 7. 2021, 8. 8. 2021, 9. 9. 2021 -10. 9.
2021, 15. 9. 2021, 22. 9. 2021

Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči

Prevence syndromu vyhoření

2. 6. 2021, 9. 6. 2021, 25. 6. 2021, 26. 6. 2021, 23. 7.
2021, 24. 7. 2021, 6. 8. 2021, 8. 9. 2021, 9. 9. 2021
25. 6. 2021, 27. 6. 2021, 23. 7. 2021, 25. 7. 2021,
7. 8. 2021

V roce 2021 bylo realizováno 29 vzdělávacích seminářů a bylo proškoleno 418 osob.

Vize akreditačních programů v období následujícího roce 2022
Organizace EDUCOL, o.p.s., plánuje realizovat vzdělávací aktivity a semináře i v nadcházejícím roce 2022. V průběhu následujícího roku chceme akreditovat nové vzdělávací programy pro rozšíření nabídky našich služeb. Rádi bychom
rozšířili nabídku vzdělávání o cílovou skupinu pedagogů a dalších pedagogických pracovníků. Máme tedy v úmyslu žádat
o akreditace nejen MPSV, ale také MŠMT.
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ORGÁNY ORGANIZACE EDUCOL
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Ing. Alena Hovorková

ředitel organizace

SPRÁVNÍ RADA
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA

předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová

členka správní rady

Barbora Besedová

členka správní rady

DOZORČÍ RADA
Bc. Michaela Slavíková

předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková

členka dozorčí rady

Zuzana Musilová

členka dozorčí rady

6

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2021
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

1 045 853 Kč

Přijaté dotace
VÝNOSY CELKEM

0 Kč
1 045 853 Kč

NÁKLADY
Služby

873 251 Kč

Osobní náklady

238 000 Kč

Ostatní
NÁKLADY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ztráta

5 638 Kč
1 116 889 Kč

- 71 036 Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 28. 4. 2022.
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace

EDUCOL, o. p. s.

Číslo a datum registrace

Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka O 679, ze dne 16. 12. 2013.
Společnost vznikla přeměnou právní formy z občanského sdružení EDUCOL, o. s.

Sídlo organizace

Tř. Tomáše Bati 3244, 760 01 Zlín

Telefon

733 369 892

E-mail

info@educol.cz

Datová schránka

8wf78nd

IČ

22733591

Bankovní spojení

Moneta Money Bank

Číslo účtu

202 365 366/0600

