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O NÁS

PROJEKTY

HOSPODAŘENÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zapsán pod spisovou značkou L 21209 vedenou u Krajského soudu v Brně
IČ: 047 21 730
Sídlo: Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov
Č. účtu: 273 961 878/0300
Telefon: +420 776 760 784
E-mail: zuzana.srahulkova@educante.cz
Web: www.educante.cz

O NÁS
Naši činnost realizujeme od roku 2017. Jedná se především o:
● Komplexní podporu inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením.
● Přispívání k systémovému řešení prevence negativních sociálních jevů
u cílových sociálních skupin,
●

a to zejména prostřednictvím poradenství, edukace a osvěty.

● Přispívání k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet
jejich fyzické a duševní síly, podpory sebedůvěru a zájmu o další učení.
● Posilování mezigeneračních vztahů a tím vytváření přirozeného, zdravého
prostředí pro soužití všech generací.
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● Poskytování pomoci, podpory a povzbuzení lidem v těžké životní situaci,
která vznikla následkem jejich zdravotního postižení.

● Podporu dobrovolnické činnosti a vytváření prostor pro uplatnění
dobrovolníků.
Aktivity spolku jsou financovány prostřednictvím projektů a dotací. Jedná
se např. o projekt Pečujeme rádi z programu ESF OPZ v období 2019–2022, jehož
cílem je zvýšit úroveň domácí péče a podpořit neformální pečující v jejich práci.
V rámci podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí ze strany JMK jsme
v roce 2021 spolupracovali s obcemi ORP Kyjov na tvorbě prorodinných aktivit.
Jednalo se především o osvětově – vzdělávací programy na podporu seniorů,
aktivity na podporu mezigeneračních vztahů a komunitního života a kulturněspolečenské sousedské akce.
V roce 2021 jsme realizovali projekt Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální
péči z dotace JMK. Jeho smyslem bylo vytvoření vzdělávacího programu pro
lidi, kteří chtějí působit v sociální oblasti jako dobrovolníci a pomáhat osobám
s nějakým druhem postižení, či seniorům. Absolvováním kurzů člověk získá
pomyslnou kvalifikaci pro tuto činnost. Je si při své činnosti jistější, orientuje
se a umí si poradit, případně ví, kam se obrátit.
Již pátým rokem organizujeme setkání Sebeobhájců, kteří se schází a diskutují
nad aktuálními tématy. Této aktivity se účastní lidé s mentálním postižením nad
26 let věku, kteří žĳí v podporovaném a chráněném bydlení. Aktivita souvisí
s jejich integrací do společnosti. Skupina má 12 členů. Sebeobhájci se také
pravidelně účastní dobrovolnických aktivit. Podpora aktivit směřujících
k aktivnímu a participativnímu občanství osob se znevýhodněním zcela nasedá
na naši strategii, která pomáhá jak samotným osobám se znevýhodněním
v jejich socializaci, tak osobám o ně pečujícím a současně napomáháme
v rozvoji společnosti, která by byla pro osoby se znevýhodněním více otevřená
a respektující.
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● Poskytování pomoci, podpory a informací lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem pečujícím v domácí péči o osoby s postižením,
nemocné, či umírající.

ČLENOVÉ VÝBORU – STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLKU

Bc. Zuzana Šrahůlková – místopředseda výboru
Helena Žáčková – člen výboru, pokladník

ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI
Bc. Zuzana Šrahůlková
Ludmila Kloudová
Helena Žáčková
Mgr. Martina Kalábová
Mgr. Tomáš Laz
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Ludmila Kloudová – předseda výboru

PROJEKT: PEČUJEME RÁDI
Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011231
Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 7. 2022
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.

K dosažení hlavního cíle vedou jednotlivé dílčí cíle:
1. Specifické ambulantní i terénní poradenství v oblasti péče se snahou
o kombinaci formální a neformální péče, které zajišťuje Koordinátor péče
(KA1).
2. Rozvoj svépomoci neformálních pečovatelů, sdílení a získávání zkušeností
za doprovodu Koordinátora péče (KA1).
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Realizovaný dlouhodobý projekt je zacílen na podporu neformálních
pečovatelů (také pečujících) a neformální péče. Hlavním cílem projektu je
podpora pečujících osob a neformální péče tak, aby pečující mohli využít svůj
maximální potenciál jak v péči o své blízké, tak ve svém osobním životě.
Vytvořením odpovídajících podmínek pro pečující, je budeme motivovat
k účasti na péči o členy rodiny, kteří jsou na péči závislí, čímž podpoříme
přenesení těžiště péče na komunitní (rodinnou) úroveň. Cílem projektu je
podpora neformální péče, jakožto ekonomicky i společensky přínosné činnosti,
která zásadně přispívá k rodinné soudržnosti a mezigenerační solidaritě
a v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti může snižovat tlak na trhu
práce.

3. Zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti přímé péče pomocí praktické
edukace v jejich přirozeném domácím prostředí. Zajišťuje Praktik péče
(KA2).
4. Zajištění informovanosti a dostupnosti podpory pečujícím, kteří pečují
o nevyléčitelně nemocné a umírající prostřednictvím Praktika péče (KA2).
5. Zvýšení kvalifikace v péči o blízkou osobu prostřednictvím odborného
vzdělávacího programu pod vedením Lektorů vzdělávacího programu
(KA3).
V průběhu roku 2021 jsme v rámci KA1 podporovali desítky pečujících rodin
v regionu a poskytovali jsme jim odbornou podporu a poradenství. Realizovali
jsme svépomocné skupiny pečujících. Dále probíhala spolupráce
s poskytovateli sociálních služeb v regionu a zástupci obcí v ORP.

Probíhala průběžná podpora rodiny pečující o umírajícího – psychická
i praktická podpora při doprovázení.
V neposlední řadě probíhaly kurzy pro pečující osoby, např. s tématy Péče
v domácím prostředí, Základní domácí ošetřovatelská péče a Sebepéče.
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V rámci KA2 probíhala především osobní podpora v domácnosti cílové skupiny
ze strany koordinátora péče a praktika péče. Vůči cílové skupině docházelo
k zaučování pečujících v jejich přirozeném domácím prostředí v následujících
úkonech – manipulace s ležícím člověkem, základní ošetřovatelské úkony,
výměna hygienických potřeb, podávání stravy a umělé výživy pomocí sondy,
polohování, základní rehabilitační cviky, smyslová aktivizace opečovávaného.

PROJEKT: POJĎME SI SPOLU POVÍDAT
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Donátoři: Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu celkem: 25 000 Kč

Smyslem projektu byla podpora pro-rodinných aktivit ve městě Kyjově
za účelem rozvoje stability rodiny, mezigeneračních vztahů a rodičovských
kompetencí. Dále bylo cílem realizovat osvětově-vzdělávací programy.

1. CO, KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DĚTÍ – kurz proběhl z důvodu vládních nařízení
on-line a zúčastnilo se jej 6 účastníků. Z obsahu: Praktické náměty pro
výchovu dětí, Fáze vývoje podle E. Eriksona.
2. AUTORITA VE VÝCHOVĚ – kurz proběhl prezenční formou a zúčastnilo se jej
7 účastníků. Jeho obsahem bylo mimo jiné: Jak vychovávat bez drezury,
Výchovné styly a jejich použití a rizika, Je autorita pro děti potřebná?
Dále probíhaly kurzy Tréninku paměti pro seniory, ale také osoby v produktivním
věku, které se zaměřuje na paměťové strategie s využitím mnemotechnických
pomůcek. Podle aktuálního složení skupiny volíme techniky procvičování
kognitivních funkcí, pozornosti, koncentrace, logického uvažování, slovní
zásoby a kreativity. Pod vedením akreditovaného lektora proběhlo 10 lekcí
s časovou dotací 60 minut pro celkový počet 12 účastníků.
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V rámci osvětově-vzdělávacích aktivit jsme realizovali dva semináře zaměřené
na výchovu dětí. Oba pod vedením lektorky Mgr. Mileny Mikulkové. Paní
Mikulková je sociální pedagog a zaměřuje se na rozvíjení životních dovedností
dětí i dospělých.

PROJEKT: DOBROVOLNÍK KVALIFIKOVANÝ
PRO NEFORMÁLNÍ PÉČI
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Donátoři: Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu celkem: 84 000 Kč

● Vytvořením a realizací vzdělávacího programu, čímž bychom zvýšili počet
dobrovolníků, kteří jsou připraveni (kvalifikováni) pro dobrovolnickou
činnost u lidí s postižením/seniorů.
● Rozšířením povědomí o dobrovolnictví v oblasti neformální péče, čímž
zvyšujeme zájem potencionálních dobrovolníků o dobrovolnickou činnost
v této oblasti.
Podařilo se nám zorganizovat on-line kulatý stůl, čímž jsme vytvořili prostor pro
debatu o dobrovolnictví. Naše pozvání přĳali a se svými příspěvky vystoupili:
Michaela Jandová, koordinátorka dobrovolníků HESTIA a ceny Křesadlo,
manažerka portálu Dobrovolník.cz PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru
sociálních věcí Jihomoravského kraje Bc. Markéta Koláčková, koordinátorka
dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ Mgr. Veronika Vašíčková a Mgr. Hana
Čamlíková, Dobrovolnické centrum Krok Alena Krátká, koordinátorka
dobrovolnického programu ASISTENCE, o.p.s.
Kulatého stolu se účastnili bez příspěvku:
● žáci Středního odborného učiliště Havlíčkova Kyjov, obor Pečovatelské
služby,
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Smyslem projektu byl rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče. Tohoto cíle
jsme chtěli dosáhnout realizací dílčích cílů:

● studenti Střední zdravotnické školy v Kyjově,
● za Unii pečujících – Hana Čalkovská,
● za Centrum služeb pro seniory v Kyjově – ředitelka Mgr. Brančíková,
● za Domov Horizont v Kyjově – Mgr. Klára Komínková,
● za Klára pomáhá – Alena Kejzarová,
● za Dobrovolnické centrum ADRA Břeclav – Jitka Kopuletá,
● rodiče pečující o děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Tím, že jsme ke kulatému prostoru přizvali studenty a žáky místních škol, jsme dali
příležitost pro to, aby je téma dobrovolnictví v sociální oblasti mohlo oslovit.
Dále jsme v rámci projektu vytvořili vzdělávací program pro zájemce
o dobrovolnictví, ve kterém budou seznámeni se základy péče o člověka.
Cílem je vybavit dobrovolníky, kteří se rozhodli pomáhat lidem odkázaným
na péči. Neměli by přitom primárně působit jako pečující, ale měli by si vědět
rady v situaci, kdy bude jejich pomoc třeba. Proškoleni budou v roce 2022
v oblastech:
1. Manipulace a přesuny člověka na invalidním vozíku a s holemi, jeho
doprovod.
2. Podávání stravy, výměna inkontinečních pomůcek, respekt k intimitě.
3. Komunikace (demence, CMO, nedoslýchavost, mentální postižení), etika,
aktivizace.
4. První pomoc, základní ošetřovatelské úkony (měření teploty, krevního
tlaku, komunikace s RZS).
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Náš cíl, vytvořit prostor pro sdílení dobré praxe a vzájemnou inspiraci, byl
naplněn. Díky on-line prostoru jsme si napříč republikou mohli vyměnit zkušenosti
s dobrovolnictvím a spolupráci s dobrovolníky. Organizace, které svoje
dobrovolníky vysílají k lidem odkázaným na péči, se shodli v potřebě odborné
přípravy a stálého doprovázení dobrovolníků.

Účel projektu byl naplněn. Podařilo se nám:
● navázat spolupráci s místními školami,
● navázat spolupráci s místními úřady,
● navázat spolupráci s organizacemi sdružujícími dobrovolníky,
● zrealizovat on-line kulatý stůl,
● vytvořit strukturu vzdělávacího programu,
● navázat spolupráci s lektory vzdělávacího programu.
Do našeho projektu se v roce 2021 zapojilo 9 dobrovolníků a kulatého stolu
se zúčastnilo přibližně 60 osob.

PROJEKTY
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HOSPODAŘENÍ EDUCANTE, Z.S. V ROCE 2021
NÁKLAD
Kancelářské potřeby
Materiál
Služby spojené s nájmem (spotřeba el. energie,
plynu, vody)
Kopírování, grafické práce
Pronájem
Telefon, internet
Školení a kurzy pro zaměstnance
Ostatní služby
Mzdové prostředky
SZP 33,8 %
DPP
Další pojištění
Daně a poplatky
Celkem

Celkem za organizaci
5 024 Kč
14 879 Kč
31 558 Kč

VÝNOS
Členské příspěvky
Dary
Dotace ESF OPZ projekt
Dotace Jihomoravský kraj
Dotace Kyjov
Jiné ostatní výnosy
Celkem

Celkem za organizaci
1 200 Kč
8 900 Kč
557 216 Kč
109 000 Kč
39 600 Kč
43 801 Kč
759 717 Kč
11 349 Kč
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

3 500 Kč
60 000 Kč
3 268 Kč
21 760 Kč
14 522 Kč
274 987 Kč
92 948 Kč
223 060 Kč
1 061 Kč
1 801 Kč
748 368 Kč

