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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 2016.

Rád bych se s Vámi podělil o úspěchy a radosti, 
kterých jsme společně dosáhli. Pojďme tedy společně 
bilancovat nad tím, co bylo v uplynulém roce tím nej-
větším přínosem.

 Z důvodu utlumování naší činnosti jsme se v roce 
2016 zaměřili na akreditované vzdělávací programy. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že útlum je 
nezdarem, ale opak je pravdou. Ve sféře vzděláva-
cích seminářů jsme zaznamenali pozitivní vývoj. Sna-
žili jsme se nabídnout pestrou paletu témat, které by 
svou náplní odpovídaly potřebám pokud možno co 
největší skupině našich klientů. A podařilo se! Naše 
semináře přinášejí klientům jednak nové obzory v my-
šlení, jednak podporu a v neposlední řadě možnost 
sdílet své zkušenosti, prožitky a potřeby s ostatními za 
asistence odborných pracovníků. A to je přínos nad 
všechny přínosy! Vždyť každý ze své zkušenosti víme, 
že v době tápání či hledání cest, je největším přínosem 
možnost se dozvědět o dané problematice co nejvíce 
a naleznout tak podporu v hledání řešení. 

ÚVODNÍ SLOVO

Řada odborníků byla po celý rok připravena 
poskytnout veškeré své vědění k tomu, abychom spo-
lečně uspěli na poli náhradní rodinné péče, přístupu 
k dětem, v problematice sociální práce atd. Dovolte, 
abych použil slova Dominika Čipery, které jsem si vryl 
do paměti již před mnoha lety: „Vzájemná výměna 
myšlenek budí vzájemnou důvěru!“

 A právě na tom, že vnímáme a cítíme vzájemnou 
důvěru, která je pro nás živnou půdou, mají velký podíl 
i Ti, kterým chci z celého srdce poděkovat. Rád bych 
vyjádřil své srdečné poděkování všem svým kolegům, 
kolegyním, příznivcům, přátelům EDUCOLU, ale i všem 
nadšencům, nejen za to, že svými názory, podněty, 
znalostmi a zkušenostmi obohacují naši organizaci, 
ale hlavně tvoří zdravé a pozitivně tlukoucí jádro, které 
je zdrojem inspirace nejen pro mne osobně.

Vaše přízeň je pro nás obrovskou odměnou a tak 
pevně věřím, že rok 2017 bude úspěšný a nadále 
nám zachováte přízeň, která je pro nás motorem pro 
naši činnost. 

Mgr. Petr Žůrek, ST. D.
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 2016
AKREDITOVANÉ PROGRAMY
V roce 2016 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

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE EDUCOL
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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 2016 bylo zrealizováno celkem 11 vzdělávacích seminářů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče, 
oblast psychohygieny zaměstnanců apod. Semináře se konaly v Uherském Hradišti, v Šumperku, v Novém Jičíně, v Luhačovicích, 
ve Francii, v Otrokovicích, v Malé Morávce, ve Velehradě. Celkově bylo proškoleno 202 účastníků.

Název semináře Termín

Pojetí adolescence v náhradní péči 27. 4., 6. 5., 25. 5. 2016

Komunikace a vztahy
12. - 14. 8., 19. - 21. 8., 16. - 18. 9., 23. 9. - 2. 10., 
14. - 16. 10., 7. - 9. 11. 2016, 2. - 4. 12. 2016

ATTACHMENT – Teorie citové vazby 1. 12. 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
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
ZA ROK 2016
VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony a zboží 0 Kč

Přijaté dotace 0 Kč

CELKEM 0 Kč

NÁKLADY 

Služby 15 078 Kč

Osobní náklady 0 Kč

Ostatní 3 538 Kč

CELKEM 18 616 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 18 616 Kč
Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 27. 3. 2017.



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


