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Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,
právě jste otevřeli výroční zprávu, která je struč-

ným shrnutím aktivit organizace EDUCOL, o.p.s.,  
za rok 2017.

  Je to cca půl roku, co jsem od pana Mgr. Petra 
Žůrka převzala vedení této organizace. Za tu dobu 
jsem měla již možnost poznat kolektiv zaměstnan-
ců, klienty, přátele a příznivce společnosti EDUCOL. 
Věděla jsem, že po panu Mgr. Žůrkovi, který budo-
val EDUCOL řadu let, bude velmi obtížné přesvěd-
čit všechny o tom, že i já mám vize do budoucnosti,  
a nadále chci pokračovat v jeho odkazu. Ale nemu-
sela jsem se příliš snažit! Od prvního okamžiku se  
EDUCOL stal mou srdeční záležitostí, a to právě díky 
Vám všem, které jsem měla možnost od prvních dní 
svého působení poznat. 

  Za rok 2017 se nám podařilo ujít velký kus ces-
ty. Pracovali jsme společně na akreditovaných vzdě-
lávacích programech, které byly po celý rok velmi 
úspěšné. Řada klientů ocenila připravenost odborní-
ků poskytnout své znalosti, schopnosti a chuť opera-
tivně řešit jejich problémy na poli náhradní rodinné 
péče, přístupu k dětem, v problematice sociální práce. 
Naše semináře pomohly řadě klientů orientovat se  
v problémech, pomáhat jim v životních situacích, které  

ÚVODNÍ SLOVO
je trápí, a přinášet jim řadu nových poznání. Táhli jsme 
po celou dobu za jeden provaz a dařilo se nám bu-
dovat důvěru, odhodlání a přesvědčení, že společně 
dokážeme víc. Víme tedy, že akreditované semináře 
jsou pro nás tím pravým. A právě intenzivnější práce 
a nárůst v oblasti akreditovaných seminářů je vizí do 
roku 2018! 

 Ráda bych poděkovala všem, kteří tak neúnavně 
a s důvěrou v organizaci EDUCOL pracují a pomá-
hají nám otevírat nové obzory. Z celého srdce děkuji 
všem svým kolegům, kolegyním, příznivcům, přátelům 
EDUCOLU, ale i všem, kteří se s námi dělí o nápady, 
pozitivní myšlenky, podněty, zkušenosti. A dovolte, 
abych poděkovala panu Mgr. Petru Žůrkovi za jeho 
působení, cenné rady a za úžasnou práci, kterou zde 
odvedl. Již chápu jeho slova: „Starej se o ně s úctou 
a láskou!“  Budu! To je má osobní vize do dalších let!

Budu pracovat na tom, aby naše společná práce 
probíhala v příjemné atmosféře, kde se vždy najde 
prostor pro každého z Vás.

Vaše přízeň je pro nás obrovskou motivací, a tak 
pevně věřím, že rok 2018 bude ve znamení Vaší důvě-
ry a týmové spolupráce. 

           Ing. Alena Hovorková
ředitel EDUCOL, o.p.s.
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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 podnikatelské-

ho 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 2017
AKREDITOVANÉ PROGRAMY
V roce 2017 se podařilo akreditovat školící program Emocionální výchova dětí.

Další akreditované školící programy:
• Agresivita a hněv u dětí • Individuální plán ochrany dítěte v praxi
• Aktuální otázky pěstounské péče • Jak předcházet syndromu vyhoření
• Attachment – teorie citové vazby • Kniha života – práce s dítětem z náhradní péče
• Cesta za šťastným dětstvím • Komunikace a vztahy

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE EDUCOL
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• 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
• Psychiatrické minimum I.
• Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
• Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých
• 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
• Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých
• Zn. Náhradní rodič aneb jak aktivně nacházet náhradní rodiče

Vzdělávací semináře
V průběhu roku 2017 bylo zrealizováno celkem 9 vzdělávacích seminářů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče, 
oblast psychohygieny zaměstnanců apod. Semináře se konaly v Luhačovicích, na Kopřivné, v Itálii, ve Španělsku. Celkově bylo 
proškoleno 202 účastníků.

Název semináře Termín

Emocionální výchova dětí

24. 2. - 26. 2. 2017, 10. 3. - 12. 3. 2017
12. 5. – 14. 5. 2017, 11. 8. - 13. 8. 2017
26. 8. – 3. 9. 2017, 8. 9. - 10. 9. 2017
16. – 23. 9. 2017, 6. 10. - 8. 10. 2017
1. 12. - 3. 12. 2017
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ORGÁNY ORGANIZACE EDUCOL
STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Petr Žůrek, ST.D. ředitel organizace

den zániku funkce 23. srpna 2017

zapsáno 16. prosince 2013

vymazáno 6. září 2017

Ing. Alena Hovorková ředitel organizace

den vzniku funkce 23. srpna 2017

zapsáno 6. září 2017

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
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
ZA ROK 2017
VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony a zboží 302 880 Kč

Přijaté dotace  0 Kč

CELKEM 302 880 Kč

NÁKLADY 

Služby   6 489 Kč

Osobní náklady 0 Kč

Ostatní 3 517 Kč

CELKEM  10 006 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 292 874 Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 28. 3. 2018.



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 Moneta Money Bank

Číslo účtu 202 365 366/0600


