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Vážení a milí přátelé organizace EDUCOL,

 rozloučili jsme se s rokem 2019 a stojíme na prahu 

pro někoho magického roku 2020. Je tedy ten pravý čas 

ohlédnout se za rokem minulým a říci si, co bychom si 

přáli a rádi uskutečnili v roce 2020.

V roce 2019 jsme upustili od myšlenky poskytování 

celkového servisu pro účastníky našich vzdělávacích se-

minářů, který jsme si vyzkoušeli v roce 2018. Důvodem 

nebyla obtížnost, ale soustředění se na získání nových 

akreditovaných programů. Hluboce smekáme před vše-

mi spolupracujícími organizacemi, které zaštiťují právě 

zmiňovaný servis, jelikož jejich práce je obtížná a velmi 

důležitá. Děkujeme jim proto ještě jednou za cenné rady, 

které jsme v rámci realizace od nich obdrželi i za podpo-

ru, kterou nám po celou dobu projevovali.

Jsem s vámi již třetí rok a přesto, že se již cítím jako 

starousedlík, neustále mne překvapují zákoutí této práce, 

širokost rozhledů, nová a nová okna příležitostí, která 

se před námi otevírají. S velkým respektem sleduji práci 

svých kolegů, kteří do ní vkládají veškeré své vědění, um 

a také obrovský kus srdce. A když toto velké umění pře-

měníte v nové poznání pro druhé, stane se to posláním, 

které ovlivňuje nejen náš pracovní, ale i soukromý život. 

Jsem ráda, že právě tuto stránku dokáží ocenit naši klien-

ti, kterým jsou po celou dobu nápomocni naši odborníci. 

ÚVODNÍ SLOVO
A prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích semi-

nářů poskytují odborné veřejnosti z řad sociálních pra-

covníků informace např. z oblasti náhradní rodinné péče, 

přístupu k dětem, z problematiky sociální práce apod.

 A jaká je má vize do budoucna? Jak jsem již zmi-

ňovala, soustředili jsme se na získání nových akredi-

tovaných vzdělávacích seminářů. A jsem velmi ráda,  

že jsme byli úspěšní. V roce 2020 Vám nabídneme pět 

nových akreditovaných seminářů, které jak doufáme, vás 

obohatí o nové poznatky, pomohou v otázkách hledá-

ní řešení a také v získání nových kontaktů  pro rozvoj 

svůj i multidisciplinární spolupráci. A mou největší vizí  

je být nadále oporou a součástí skvěle fungujícího týmu, 

v němž dýchá rodinný duch, přátelská souhra a bezpečí 

pro nás všechny. 

Dovolte mi, abych na závěr poděkovala všem spo-

lupracovníkům za jejich kreativitu a nadšení,  příznivcům 

za podporu, přátelům za kladnou odezvu a všem našim 

klientům za důvěru. Vážíme si vaší přízně, která bude pro 

nás vždy představovat hybnou sílu pro naše další půso-

bení. Pevně věřím, že rok 2020 bude pro nás všechny 

rokem šťastných vizí a nových výzev!

Ing. Alena Hovorková

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 2019
Činnost organizace EDUCOL v roce 2019 spočívala v realizaci akreditovaných 
vzdělávacích programů, a to např.:
Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých Attachment – teorie citové vazby
Psychiatrické minimum I. Komunikace a vztahy 
Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých Rizikové chování dětí a mládeže  v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání 
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Akreditované vzdělávací programy
V průběhu roku 2019 bylo zrealizováno celkem 6 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 17 termínů. Celkově bylo proškoleno 386 účastníků.

Název akreditovaného vzdělávacího programu Uskutečněný v termínu

Psychiatrické minimum I. 22. 5. 2019

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, 

zneužívání a zanedbávání

2. 4. – 3. 4. 2019
10. 4. 2019
27. 6. 2019

Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých 20. 11. 2019

Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých 16. 10. 2019

Attachment - teorie citové vazby 12. 12. 2019

Komunikace a vztahy

12. 2. – 14. 2. 2019, 8. 3. – 10. 3. 2019, 21. 6. – 23. 6. 2019
19. 7. – 21. 7. 2019, 9. 8. – 11. 8. 2019, 24. 8. – 01. 9. 2019
4. 9. – 6. 9. 2019, 23. 9. – 30. 9. 2019, 18. 10. – 21. 10. 
2019, 29. 11. – 01. 12. 2019

Nové akreditované vzdělávací programy
V září roku 2019 se nám podařilo úspěšně akreditovat nové vzdělávací programy, které budeme v roce 2020  

prezentovat našim klientům. Jedná se o akreditované programy:

• Kontakt dítěte s biologickou rodinou
• Attachment - teorie citové vazby
• Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči
• Prevence syndromu vyhoření
• Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin



6

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 2019
VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony a zboží  1 440 158 Kč

Přijaté dotace 0 Kč

CELKEM  1 440 158 Kč

NÁKLADY 

Služby  260 333 Kč

Osobní náklady  1 099 600 Kč

Ostatní  4 611 Kč

CELKEM    1 364 544 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  75 614 Kč
Výroční zprávu přezkoumala a schválila správní i dozorčí rada na svém společném zasedání dne 26. 4. 2020.
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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


