Výroční zpráva 2020
Educante, z.s.

Místa, kde nás druzí vnímají a slyší, jsou pro nás posvátná. Připomínají nám naši hodnotu a
dávají nám sílu pokračovat v cestě. Nakonec nám mohou pomoci, abychom svou bolest
proměnili v moudrost.
R.N. Remen, Obejmout život
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Organizační struktura
Základní údaje o Educante, z.s.
Educante, zapsaný spolek, je od 15. 1. 2016 registrován u Krajského soudu v Brně pod Sp.zn. L 21209.
IČ: 04721730
DIČ: CZ04721730
Sídlo: Svatoborská 28/2, Kyjov, PSČ 697 01
Č. účtu: 273 961 878/0300
Účel spolku dle stanov
•
•
•
•
•
•
•

Komplexní podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením.
Přispívat k systémovému řešení prevence negativních sociálních jevů u cílových sociálních
skupin a to zejména prostřednictvím poradenství, edukace a osvěty.
Přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich fyzické a
duševní síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení.
Posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené, zdravé prostředí pro soužití všech
generací.
Poskytovat pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla
následkem jejich zdravotního postižení.
Poskytovat pomoc, podporu a informace lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem,
pečujícím v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající.
Podporovat dobrovolnickou činnost a vytvářet prostor pro uplatnění dobrovolníků

Členové výboru – statutární orgán spolku
•
•
•

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

Kontakty
Adresa: Svatoborská 28/2, Kyjov, PSČ 697 01
Telefon: 776 760 784
E-mail: educante@seznam.cz
www.educante.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pecujici/
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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok 2020 byl komplikovaný i pro spolek Educante, který působí v komunitní rovině, jejímž
základem je setkávání. Vlivem vládních opatření se řada plánovaných projektů nemohla uskutečnit
(např. kurzy vaření v komunitní kuchyni, rozvoj sebeobhájství, tréning paměti, kurzy o výchově dětí,
setkávání seniorů a dětí při hrách a tvoření apod.).
Začátkem roku se nám podařilo zorganizovat polovinu kurzů pro pečující v rámci projektu
Pečujeme rádi. Druhou polovinu jsme museli odložit na září. Bylo omezeno setkávání svépomocné
skupiny pečujících i sebeobhájců a veškerá komunikace se přesunula do on-line prostoru.
V době první i druhé vlny Covid pandemie jsme nabídli možnost telefonické podpory seniorům,
lidem s postižením a osaměle žijícím lidem. Ukázalo se, že řada osob z uvedených cílových skupin, si
nevěděla rady a uvítala možnost o situaci si s někým popovídat a zorientovat se v aktuálních nařízeních.
Zapojili jsme se také do šití roušek a vytvořili jsme FB skupinu „Rouška pro Kyjov“, která sloužila
především pro sdílení informací a také materiálu v době, kdy ho byl nedostatek.
Navázali jsme spolupráci se Středním odborným učilištěm v Kyjově, jehož žákyně oboru
Pečovatelství se několikrát zúčastnily našich kurzů pro pečující. V době, kdy nemohly docházet na praxi,
jsme pro ně zrealizovali přednášku o komunikaci s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Tyto žákyně se
koncem roku zapojily do projektu Daruj srdce – VDV, Nadace Olgy Havlové a podařilo se jim pro nás
získat dotaci ve formě malování a výměny nábytku. Malování následně provedli učni oboru Malířské a
natěračské práce a úklid pak opět pečovatelky v rámci své praxe. Tento projekt nám pomohl zútulnit
prostory poradny.
V prosinci 2020 jsme zrealizovali v pořadí druhý víkendový pobyt rodin, které pečují o své dítě
s mentálním postižením. Tyto pobyty realizujeme v rámci spolupráce s těmito rodinami, stejně jako
setkání svépomocné skupiny a průběžné celoroční poradenství.
Ano, rok to byl obtížný pro nás všechny. Ukázal ale, že se lidé v těžkých chvílích dokáží
semknout a vzájemně si pomáhat. A to je důležité. My věříme, že se situace brzy uklidní a my se s Vámi
budeme moci opět osobně vídat při našich aktivitách.

Zůstávejte ve zdraví a dobrém rozmaru.

Bc. Zuzana Šrahůlková
místopředseda spolku Educante, z.s.
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Pečujeme rádi
Poradnu pro domácí pečující provozuje v Kyjově spolek Educante od roku 2017. Základem této činnosti
je podpora laických pečujících v péči o seniory, dlouhodobě nemocné, či osoby se zdravotním
znevýhodněním v domácím prostředí. V rámci poradenství zde mohou získat informace z oblasti
samotné péče, ošetřování, manipulace s nepohyblivým člověkem, komunikace, demence, fyzioterapie,
bazální stimulace a doprovázení v závěru života. Dále se dozvědět o kompenzačních pomůckách,
možnostech získání sociální podpory a nabídce sociálních služeb v regionu. V poradně lze zapůjčit
odborné časopisy a publikace, které slouží k edukaci pečujících i pečovaných a díky přístupu na internet
získat užitečné odkazy k dané problematice. Díky včasné podpoře spočívající v poskytnutí komplexních
informací, mohou pečující vykonávat péči ve větší pohodě, bez toho, aby sami strádali. V rámci
projektu Pečujeme rádi, jsme díky podpoře OPZ i v roce 2020 poskytovali podporu domácím pečujícím
v celém ORP zdarma.
Navázali jsme spolupráci s některými obcemi v ORP, kam jsme také rozšířili poradenství pro pečující.
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Spolu a v pohodě
Cílem projektu, který jsme realizovali díky dotaci JMK byla podpora rodin, které v domácím prostředí
pečují o člena své rodiny. Uspořádali jsme v pořadí druhý „odlehčený“ víkend pro rodiny s dětmi
s mentálním a kombinovaným postižením. Měl přinést nové informace, vzdělání, podporu stability
rodiny a partnerských vztahů, ale také odpočinek a relaxaci.
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Daruj srdce
Žáci Středního odborného učiliště Havlíčkova v Kyjově podali žádost u Výboru dobré vůle Olgy Havlové
na podporu našemu Educante. S žádostí uspěli a sami nám prostory vymalovali a uklidili a to v rámci
svého praktického výcviku.
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Děkujeme těm, kteří nás v roce 2020 podpořili

Město Kyjov

Finanční zpráva organizace za rok 2020 je nedílnou přílohou této Výroční zprávy.
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