o. p. s.

Výroční zpráva 2015

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
Úvodní slovo........................................................................ 3
Poslání a cíle organizace EDUCOL................................... 4
Činnost organizace EDUCOL v roce 2015...................... 4
Zpráva o hospodaření v roce 2015.................................. 7
Orgány organizace EDUCOL............................................ 8
Kontaktní a identifikační data............................................. 8

2

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,
právě jste otevřeli výroční zprávu, která je stručným shrnutím aktivit organizace EDUCOL o. p. s. za rok 2015.
Z mého pohledu byl minulý rok úspěšný a rád bych
se s Vámi podělil o to, co se loni povedlo a z čeho můžeme mít radost.
Do 31. května 2015 jsme pokračovali v úspěšné
spolupráci s výrobní a vývojovou firmou LAPP KABEL
s. r. o. při realizaci projektu BENEFIT, který se zaměřoval na problematiku genderu a řešil otázku slaďování
pracovních a osobních rolí.
Zároveň se v minulém roce uskutečnilo několik
vzdělávacích seminářů pro téměř tři sta účastníků. Kromě stávajících akreditovaných vzdělávacích programů,
které naše organizace realizuje, se nám podařilo získat akreditaci u MPSV pro školící program Cesta za
šťastným dětstvím.
Rád bych zde vyjádřil své srdečné poděkování
všem svým kolegům, kolegyním a ostatním příznivcům,
kteří se svou obětavou prací podílejí na úspěchu naší
organizace. Prezentací svých názorů, podnětů a připomínek směřují naši organizaci k dalšímu rozvoji.
Věřím, že letos bude naše spolupráce stejně
úspěšná a Vy nám zachováte svoji přízeň i nadále.
Mgr. Petr Žůrek, ST. D.
ředitel EDUCOL, o. p. s.
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE EDUCOL
Posláním organizace EDUCOL je podpora vědecko-výzkumné práce a tvůrčí činnosti v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.
Hlavním cílem činnosti organizace pro naplňování poslání je podpora rozvoje lidských zdrojů, zvyšování odbornosti vědeckých
pracovníků a zvyšování atraktivity výzkumného, vývojového a vzdělávacího prostoru.

Aktivity organizace EDUCOL:
•
•

vědecko-výzkumná činnost
další vzdělávání odborných pracovníků, pedagogických, akademických a ostatních pracovníků škol,
pracovníků vědecko-výzkumných institucí, studentů a ostatních zájemců o vědecko-výzkumnou práci
publikační, ediční a akreditační činnost
podpora vytváření kvalitních výzkumných týmů a jejich dalšího rozvoje
podpora systematické práce se studenty v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem
inovace a zvyšování kvality studijních programů, studijních opor, modernizace didaktických metod, podpora podnikatelského
přístupu apod.
zvyšování atraktivity výzkumné práce
spolupráce se státní sférou, samosprávou i organizacemi podobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni
podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi
fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení organizace, příprava a řízení projektů, sponzorství
lobbing – ovlivňování rozhodovacích procesů na všech úrovních a zastupování práv cílové skupiny
PR aktivity – budování vztahů s veřejností a poradenství v oblasti činnosti organizace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČINNOST ORGANIZACE EDUCOL V ROCE 2015
AKREDITOVANÉ PROGRAMY
V roce 2015 se podařilo akreditovat školící program Cesta za šťastným dětstvím.
Další akreditované školící programy:
Agresivita a hněv u dětí
Aktuální otázky pěstounské péče
Attachment – teorie citové vazby
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Individuální plán ochrany dítěte v praxi
Jak předcházet syndromu vyhoření
Kniha života – práce s dítětem z náhradní péče
Kontakt dítěte s biologickou rodinou
Krádeže dětí a mladistvých
Máme doma kojence
Náhradní rodina a okolí
Pojetí adolescence v náhradní péči
Práce s příběhem dítěte v náhradní péči
Problematika dětí s ADHD
Problematika vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a možnosti řešení
Přijetí nového dítěte do rodiny
Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou
Specifika sociální práce s dítětem s poruchami chování
Specifika sociální práce s týraným dítětem
Specifika sociální práce s dítětem se zdravotním postižením
Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí
Virtuální svět a děti v něm
Výchova dítěte romského etnika
Zn. Náhradní rodič aneb jak aktivně nacházet náhradní rodiče

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
V průběhu roku 2015 bylo zrealizováno celkem 8 vzdělávacích seminářů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče, oblast psychohygieny zaměstnanců apod. Semináře se konaly na Čeladné, na Jelenovské, v Malé Morávce, v Luhačovicích a ve Zlíně.
Název semináře

Termín

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

21. 4. 2015

Jak předcházet syndromu vyhoření

22. 4. 2015

Individuální plán ochrany dítěte v praxi

22.–24. 4. 2015

Náhradní rodina a okolí

23. 4., 12. 12. 2015

Cesta za šťastným dětstvím

28.–30. 8., 9.–11. 10., 4.–6. 12. 2015
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PROJEKT BENEFIT, CZ.1.04/3.4.04/76.00248
Organizace EDUCOL byla v uplynulém roce partnerem projektu BENEFIT. Tento projekt byl realizován v termínu od 1. 6. 2012
do 31. 5. 2015. Řešitelem projektu byla organizace LAPP KABEL, s. r. o.
Hlavním cílem projektu bylo prosazení genderové tématiky formou cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí
mužů a žen v oblasti slaďování jejich rodinné a osobní role.

Hlavní zapojení organizace EDUCOL do projektu:
•

genderová publicita projektu – zajištění širší informovanosti veřejnosti a dotčených subjektů o problematice rovných
příležitostí pro ženy a muže
zodpovědnost za transparentní tvorbu genderové analýzy otrokovického regionu
podílení se na podpoře oslabování genderových stereotypů
hlavní nositel genderové myšlenky
iniciátor udělování cen v rámci regionu GENDEROVĚ ORIENTOVANÁ INSTITUCE
seznámení zaměstnanců LAPP KABEL s genderovou tematikou

•
•
•
•
•

Realizované aktivity projektu BENEFIT
• Genderová publicita projektu
• Flexibilita
• Workshop – možnost sdílení - případové konference – závěrečná genderová publicita projektu.
• Služba péče o děti – za účelem dosažení provázanosti všech aktivit projektu a jeho komplexního řešení byla vytvořena
doplňková, podpůrná služba. Konkrétně se jedná o službu péče o děti ve věku 1–7 let zajišťovanou skrze Firemní školu
Oskárek, vybudovanou za tímto účelem v Otrokovicích.
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Firemní školka Oskárek
Významným úspěchem projektu BENEFIT je založení firemní školky pro děti zaměstnanců společnosti LAPP
KABEL, s. r. o. Mateřská školka funguje od roku 2013 a jejím cílem je podpora rovných pracovních příležitostí
a slaďování pracovních a rodinných rolí mužů a žen v dané lokalitě.
Firemní školka Oskárek je určena pro děti už od 2 let věku s kapacitou 42 dětí rozdělených do 3 tříd. Péče
o děti je zajištěna kvalifikovaným personálem uplatňujícím individuální přístup ke každému dítěti. Rodiče mají možnost využívat
odborných konzultací s pedagogy, vzdělávacích a zájmových aktivit či adaptačních a přípravných programů pro děti.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
ZA ROK 2015
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

565.603,- Kč
0,- Kč

Přijaté dotace
CELKEM

565. 603,- Kč

NÁKLADY
Služby

161.690,- Kč

Osobní náklady

316.309,- Kč
4.674,- Kč

Ostatní
CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

482.673,- Kč

82.930,- Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 29. 3. 2016.
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ORGÁNY ORGANIZACE EDUCOL
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Mgr. Petr Žůrek, ST. D.

ředitel organizace

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

předsedkyně správní rady

Mgr. Jana Adamcová

členka správní rady

Ing. Alena Hovorková

členka správní rady

DOZORČÍ RADA
Bc. Michaela Slavíková

předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Martina Pastorčáková

členka dozorčí rady

Zuzana Musilová

členka dozorčí rady

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

Santražiny 753, 760 01 Zlín

Telefon

733 369 892

E-mail

info@educol.cz

IČ

22733591

Bankovní spojení

GE Money Bank

Číslo účtu

202 365 366/0600

