
Výroční zpráva spolku Edukana za rok 2014 

 

Úvod 

Spolek Edukana byl založen 13. 8. 2006 s cílem podpory všestranného rozvoje a rovných příležitostí 

ve společnosti i na trhu práce, a to vzděláváním, pomocí poradenství a spoluprací s organizacemi a 

rovněž účasti v národních i mezinárodních projektech. 

Posláním spolku Edukana spolu s dalšími regionálními partnery, asociacemi, vysokými školami i 

dalšími partnery, je zlepšení podmínek při uplatnění na trhu práce i v životě. 

Za tím účelem spolek připravuje a organizuje vzdělávací aktivity, přijímá účast v projektech ESF, 

spolupracuje s nadacemi i jinými občanskými sdruženími. Neodmyslitelnou součástí je provádění 

poradenské činnosti v oblasti kariérního poradenství, hledání silných a slabých stránek apod. 

 

V roce 2014 spolek Edukana vyvíjel tyto aktivity: 

 Změna směru – šance pro budoucnost – činnosti pojené s ukončením a archivací projektu 

financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ.  Projekt byl ukončen 28. 2. 2014. 

 Další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Moravskoslezském kraji – činnosti 

spojené s ukončením a archivací projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP VK. 

Projekt byl ukončen k 30. 6. 2014. Výstupem projektu bylo vytvoření 24 vzdělávacích 

programů, 12 prezenční formou a 12 formou e-learningu 

Projekt SMOK 

Edukana je partnerem v projektu financovaného z OP VK. Je zaměřen na multikulturní vzdělávání 

dětí a mládeže v jejich volném čase. Příjemcem podpory je Asociace středoškolských klubů 

v Brně. Projekt je realizován formou interaktivních workshopů, při kterých se účastníci seznamují 

s různými kulturními odlišnostmi. Projekt byl ukončen v prosinci 2014.  Spolek se podílel na 

zpracování závěrečné monitorovací zprávy. MZ je v současné době ve schvalovacím řízení. 

 

Projekt Důstojné stáří 

Jedná se o projekt Domova seniorů Havířov. Projekt je na základě zpětnovazebních informací 

získaných od absolventů vzdělávacích programů i vedení Domova seniorů (příjemcem dotace) 

jako velmi úspěšný a smysluplný. Vzdělávací programy, jejich obsahy a výukové přístupy jsou 

vždy přizpůsobovány potřebám dané skupiny a mají vysokou didaktickou účinnost. V tomto 

projektu byl spolek Edukana partnerem Domovu senioru Havířov. V průběhu roku 2014 probíhala 



realizace projektu formou zajištění vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny. Projekt bude mít přesah 

do příštího roku, ukončení je k 30. 6. 2015. V rámci projektu byly spolkem Edukana obsazeny tyto 

pozice: 

- finanční manažerka 

- koordinátorka partnera  

- metodik vzdělávacích programů 

         Projekt je průběžně hodnocen příjemcem dotace jako velmi úspěšný. 

 

Projekt Sociálně zdravotní péče 

Od 1. 12. 2013 je realizován projekt Sociálně zdravotní péče, který je financován z ESF 

prostřednictvím OP VK. Realizace pokračovala v roce 2014. Projekt bude ukončen 30. 4. 2015. 

V rámci tohoto projektu bylo zpracováno celkem 15 vzdělávacích programů v kombinaci prezenční 

a e-learningové výuky. 

Zvolená kombinovaná forma byla hodnocena jako mnohem efektivnější – umožnila načerpat a 

osvojit si velké penzum znalostí a zkušeností uplatnitelných v praxi. E-learningová forma 

vzdělávání je ve vztahu k budoucnosti velmi perspektivní a proto je důležité si tuto novou formu a 

metodu výuky osvojovat – naučit se takto pracovat musí jak lektoři, tak účastníci dalšího 

vzdělávání (uživatelé e-learningových programů). Je nutné překonávat počáteční averzi, 

způsobenou nedostatkem zkušeností. Pro novátorské přístupy a metody má projekt velký smysl, 

plní inovační funkci v pedagogických přístupech a formuje nové pracovní návyky.  

Partnerem projektu byl Domov Magnolie v Ostravě –Vítkovicích. Průběžná spolupráce byla za rok 

2014 hodnocena jako velmi prospěšná. Po skončení projektu budeme v příštím období realizovat 

tyto vzdělávací programy na komerční bázi. 

 

Freudovy dny 2014 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2014 byly realizovány již IV. Freudovy dny v Příboře, pod odbornou garancí 

primáře FN Ostrava-Poruba MUDr. Petra Šilhana byl připraven odborný program pro psychiatry a 

psychology, který byl ohodnocen kredity ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů. Odborná 

akce má samostatnou webovou stránku www.freudovydny.cz 

 

Beskydské alergologické a imunologické dny 2014 

http://www.freudovydny.cz/


XIII. ročník Beskydských alergologických a imunologických dnů se uskutečnil ve dnech 21. – 22. 

11. 2014 v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Odborný program je určen pro lékaře imunology a 

alergology. Nad akci převzala záštitu ČLK a akce byla ohodnocena kredity pro lékaře v rámci 

kontinuálního vzdělávání lékařů. Odborný program byl přípraven pod odbornou garancí MUDr. 

Mořice Jurečky. Odborné setkání imunologů a alergologů má samostatné webové 

stránky www.beskydskedny.cz 

 

Hospodaření a personálie 

Spolek Edukana má 4 zaměstnance a další externí spolupracovníky – přednášející, lektory, 

odborné pracovníky a dobrovolníky. 

Spolek Edukana pracuje s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek hospodaření za rok 2014 činil zisk 

ve výši Kč 204.137,21. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014, rozvaha k 31. 12. 2014, příloha ve 

zjednodušeném rozsahu k účetní závěrce roku 2014 je v příloze. 

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

 

Spolek Edukana připravuje transformaci sdružení na spolek v souladu s požadavky nového 

občanského zákoníku, a to v termínu do 31. 12. 2015. 

 

7. ledna 2015 

Výroční zprávu předkládá: Bc. Lucie Máchová, předsedkyně 

 

http://www.beskydskedny.cz/









