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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,

péče, přístupu k dětem, z problematiky sociální práce

v průběhu let se nám stává, že snad každý další rok

apod. Právě vzdělávání přináší nejen nové poznatky,

uběhne rychleji. Ani jsme se nenadáli a rok s krásným

ale pomáhá vnímat problémy do větší hloubky. V těchto

datem 2020 je za námi. Možná jsme od něj čekali více

dnech si více, jak kdy jindy, uvědomujeme křehkost lidské-

nebo alespoň něco zcela jiného. Ale on nás překvapil

ho života. Vnímáme nesmírnou hloubku emocí, potřebu

a zaskočil novou zkušeností. Vstoupili jsme do nejistot,

zdravých vztahů, vážíme si tak jednoduchých metod jako

obav, mnohdy se strachem, co bude dál. Jako lidé máme

je pohled, úsměv, schopnost naslouchat, slova povzbuze-

velkou výhodu. S nečekanými obtížemi se umíme vypořá-

ní, blízkost člověka. Potřebujeme se zastavit a vidět nejen

dat. Zvykneme si nebo hledáme možná řešení, naučíme

klienta, ale člověka.

se novým dovednostem, získáme jiné zkušenosti, objeví-

Moje vděčnost a velký obdiv patří všem, kdo se podí-

me skrytý potenciál. Skrze tento pohled se můžeme dívat

lí na vzdělávání, prohlubování poznání, přinášení nových

i na uplynulý rok.

poznatků a rozšiřování vědomostí. Děkuji všem, kdo nás

Těší nás, že jsme mohli pokračovat v přinášení in-

podporují a svým nadšením, profesionálním přístupem

formací a organizovat vzdělávání pracovníků různých

a osobním nasazením podporují naši práci. Zároveň

pomáhajících profesí v rámci akreditovaných seminářů.

si velice vážím důvěry klientů.

Prohlubování vědomostí a dovedností jim umožňuje vykonávat práci ve vyšší kvalitě a s potřebnými kompetencemi.

V závěru bych vám všem chtěla popřát další rok plný

Uvědomujeme si, že jejich práce je mnohdy více službou.

nových výzev a dost odhodlání, vytrvalosti a sil vize usku-

Často vidí a řeší těžké a náročné situace. Prostřednictvím

tečňovat. To přeji nejen vám, ale i organizaci EDUCOL.

akreditovaných vzdělávacích seminářů poskytujeme odborné veřejnosti z řad sociálních nebo pedagogických

Ing. Alena Hovorková

pracovníků informace, např. z oblasti náhradní rodinné

ředitelka organizace
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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
• organizace a realizace akreditovaných vzdělávacích programů
• 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
• přednášková činnost, lektorování
• poradenská činnost
• projektová činnost

ČINNOST ORGANIZACE EDUCOL V ROCE 2020
Činnost organizace EDUCOL v roce 2020 spočívala v realizaci akreditovaných vzdělávacích programů
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Akreditované vzdělávací programy
V průběhu roku 2020 bylo zrealizováno celkem 7 akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených nejen na problematiku
sociálně právní ochrany dětí, ale také zejména na oblast sociální práce, a to v jednodenních, třídenních či týdenních blocích.
Celkem mohli účastníci využít 19 termínů. Celkově bylo proškoleno 443 účastníků.
Název akreditovaného vzdělávacího programu

Uskutečněný v termínu

Emocionální výchova dětí

22. 7. – 24. 7. 2020, 2. 9. - 4. 9. 2020

Kontakt dítěte s biologickou rodinou

6. 7. 2020, 29. 8. 2020, 8. 9. 2020, 12. 9. 2020, 13. 9. 2020

Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči

7. 7. 2020, 9. 9. 2020, 19. 9. 2020, 20. 9. 2020

Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného
dítěte v práci sociálního pracovníka

11. 12. 2020, 12. 12. 2020, 13. 12. 2020

Specifika sociální práce s rodinou

11. 12. 2020, 12. 12. 2020, 13. 12. 2020

Attachment - teorie citové vazby

15. 6. 2020, 1. 7. 2020, 12. 8. 2020,
19. 8. 2020, 28. 8. 2020, 26. 9. 2020

Specifika sociální práce s ohroženým dítětem

11. 12. 2020, 12. 12. 2020, 13. 12. 2020

Nové akreditované vzdělávací programy
Na podzim roku 2020 se nám podařilo úspěšně akreditovat nové vzdělávací programy, které budeme přinášet našim
klientům. Jedná se o akreditované programy:
• INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality
sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
• Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka
• Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN
• Specifika sociální práce s ohroženým dítětem
• Specifika sociální práce s rodinou
• Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků
• Efektivní komunikace v oblasti sociální práce
• Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce
• Exekuce v kontextu sociální práce
• MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce
• Základy krizové intervence
• Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním
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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 2020
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

986 909 Kč

Přijaté dotace
VÝNOSY CELKEM

0 Kč
986 909 Kč

NÁKLADY
Služby

781 057 Kč

Osobní náklady

434 950 Kč

Ostatní
NÁKLADY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

18 213 Kč
1 234 220 Kč

- 247 311 Kč

Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 26. 4. 2021.
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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

IČ

22733591

Bankovní spojení

Moneta Money Bank

Číslo účtu

202 365 366/0600

