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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,
je počátek roku 2019 a je tedy ten pravý okamžik
bilancovat nad rokem minulým. Nyní se společně můžeme na chviličku zastavit a rozjímat nad tím, jaký rok
2018 vlastně byl.
V roce 2018 jsme všechny velmi příjemně překvapili svou odvahou. Společně jsme pracovali nejen na
akreditovaných vzdělávacích programech, které se opět
ukázaly jako velmi úspěšné, ale také jsme si vyzkoušeli, jaké vlastně je tyto vzdělávací programy organizovat
s celkovým servisem pro účastníky, např. ubytování, zajištění stravy atd. A zvládli jsme to! Ale už víme, že taková
koordinace není jednoduchá záležitost, a tak se hluboce
skláníme před organizacemi, které tyto služby pro své
klienty doposud zajišťovaly, a děkujeme jim za cenné
rady a možnost zkusit něco nového.
Naši účastníci kurzů ocenili připravenost odborníků,
kteří jim po celou dobu byli nápomocni. Poskytli jsme odborné veřejnosti z řad sociálních pracovníků informace
např. z oblasti náhradní rodinné péče, přístupu k dětem,
z problematiky sociální práce apod. Naše semináře byly
pro mnohé prostorem pro rozšíření svých znalostí, obohacení o nové poznatky a v neposlední řadě také nabytí
nových kontaktů pro rozvoj multidisciplinární spolupráce.
Mou vizí pro rok 2018 bylo: Starat se s úctou a láskou! A pevně věřím, že jsem své vizi dostála! Nebylo to

vůbec složité, neb díky vám, kolegyním, kolegům, příznivcům a přátelům jsem poznala, že stačí pár lidí, kteří
vkládají do své práce svou jedinečnost, srdce, odhodlání a týmovou spolupráci, a člověk musí sám pokorně
pokleknout před dílem, které společně vytváří. Po celou
dobu jsem měla možnost pozorovat tyto úžasné lidi při
práci a děkuji jim za to, že i já jsem se na ní mohla podílet. Byla to pro mne velká čest, a tak bych si tuto vizi
– starat se s úctou a láskou – ponechala i do dalších let,
protože pokora, porozumění a spolupráce s vámi je pro
mne výrazem právě lásky a úcty.
V roce 2019 se určitě zaměříme na rozvoj a rozšíření
akreditovaných vzdělávacích programů a rozšíření publikační činnosti o odborné publikace z oblasti sociální práce.
Nadále se budeme snažit vytvářet pro všechny místo,
kde se skloubí ty nejlepší vize, nápady a znalosti s touhou
předat co nejvíce toho hodnotného z nás druhým.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala všem spolupracovníkům za jejich neutuchající nápady, příznivcům
za podporu, přátelům za kladnou odezvu a všem našim
účastníkům kurzů za důvěru. Vážíme si vaší přízně, která
je pro nás hnacím motorem do roku 2019, a děkujeme
za to, že s námi jdete každé životní výzvě vstříc!
Ing. Alena Hovorková
ředitelka organizace
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE EDUCOL
Posláním organizace EDUCOL je podpora vzdělávacích aktivit, tvůrčí činnosti a vědecko-výzkumné práce. Hlavním cílem činnosti organizace pro naplňování poslání je podpora rozvoje lidských zdrojů, zvyšování odbornosti pracovníků a zvyšování
atraktivity vzdělávacího prostoru.

Aktivity organizace EDUCOL:
• vědecko-výzkumná činnost
• další vzdělávání odborných sociálních 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 2018

Činnost organizace EDUCOL v roce 2018 spočívala v realizaci akreditovaných seminářů:
Agresivita a hněv u dětí
Individuální plán ochrany dítěte v praxi
Jak předcházet syndromu vyhoření
Kniha života – práce s dítětem z náhradní péče
Krádeže dětí a mladistvých
Máme doma kojence
Pojetí adolescence v náhradní péči
Práce s příběhem dítěte v náhradní péči
Problematika dětí s ADHD
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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

Akreditované vzdělávací semináře
V průběhu roku 2018 bylo zrealizováno nespočet akreditovaných vzdělávacích seminářů zaměřených nejen na problematiku
sociálně právní ochrany dětí, ale také zejména na oblast sociální práce. Celkem mohli účastníci využít 48 termínů. Celkově bylo
proškoleno 462 účastníků.
Název akreditovaného vzdělávacího semináře

Termín

Psychiatrické minimum I.

16. 3. – 18. 3. 2018, 29. 6. – 1. 7. 2018,
10. 8. – 12. 8. 2018, 25. 8. – 1. 9. 2018,
19. 10. – 21. 10. 2018, 30. 11. – 2. 12. 2018

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku 16. 3. – 18. 3. 2018, 29. 6. – 1. 7. 2018,
10. 8. – 12. 8. 2018, 25. 8. – 1. 9. 2018,
týrání, zneužívání a zanedbávání
19. 10. – 21. 10. 2018, 30. 11. – 2. 12. 2018
Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých

16. 3. – 18. 3. 2018, 29. 6. – 1. 7. 2018,
10. 8. – 12. 8. 2018, 25. 8. – 1. 9. 2018,
19. 10. – 21. 10. 2018, 30. 11. – 2. 12. 2018

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

14. 3. 2018

Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých

16. 3. – 18. 3. 2018, 17. 4. 2018, 15. 5. 2018,
29. 6. – 1. 7. 2018, 10. 8. – 12. 8. 2018,
25. 8. – 1. 9. 2018, 1. 9. 2018, 16. 10. 2018,
19. 10. – 21. 10. 2018, 20. 11. 2018,
30. 11. – 2. 12. 2018

Individuální plán ochrany dítěte v praxi

28. 4. – 30. 4. 2018, 10. 8. – 12. 8. 2018,
19. 10. – 21. 10. 2018

Cesta za šťastným dětstvím

16. 3. – 18. 3. 2018, 28. 4. – 30. 4. 2018,
29. 6. – 1. 7. 2018, 10. 8. – 12. 8. 2018,
23. 9. – 30. 9. 2018, 19. 10. – 21. 10. 2018,
30. 11. – 2. 12. 2018

Emocionální výchova dětí

29. 6. – 1. 7. 2018, 10. 8. – 12. 8. 2018,
23. 9. – 30. 9. 2018

Komunikace a vztahy

16. 3. – 18. 3. 2018, 29. 6. – 1. 7. 2018,
10. 8. – 12. 8. 2018, 19. 10. – 21. 10. 2018,
30. 11. – 2. 12. 2018
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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
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2018
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

2 870 862,53 Kč

Přijaté dotace

0,00 Kč

CELKEM

2 870 862,53 Kč

NÁKLADY
Služby

1 842 878,56 Kč

Osobní náklady

1 172 025,00 Kč

Ostatní

17 041,09 Kč

CELKEM

3 031 944,65 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

- 161 082,12 Kč ( ztráta)

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 26. 4. 2019.

ZÁMĚRY ORGANIZACE EDUCOL PRO ROK 2019

• rozvoj a rozšíření akreditovaných seminářů • rozšíření publikační činnosti o odborné publikace z oblasti sociální práce
• podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi
• podporovat systematickou práci se studenty v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem

PROPAGACE ČINNOSTI ORGANIZACE EDUCOL
• webové stránky

• nástěnka

• informační letáky

• informační brožury

• publikace

ZÁVĚR
Předložená výroční zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení činností za uplynulý rok 2018. Sbírali jsme po celý rok nové podněty, poznatky a zkušenosti, které rádi předáme odborné veřejnosti v rámci již připravených publikací.
Výroční zprávu pro rok 2018 zpracovala: Ing. Alena Hovorková
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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

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

