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Výroční zpráva Edukana, spolek za rok 2017

ÚVOD
Edukana, spolek byl založen 13. srpna 2006 s cílem podpory
všestranného rozvoje a rovných příležitostí ve společnosti i na
trhu práce, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenských
aktivit, účastí v národních i mezinárodních projektech a díky
spolupráci s podobně orientovanými organizacemi.
Dlouhodobě vyvíjíme aktivity zaměřené na podporu a
aktivizaci osob znevýhodněných či ohrožených na trhu práce
s cílem zvýšit jejich motivaci a konkurenceschopnost při
hledání a udržení pracovního uplatnění. Pro cílovou skupinu
nezaměstnaných osob ve věku 50+, mladých lidí ve věku do
30 let a dlouhodobě nezaměstnaných osob realizuje spolek
Edukana vzdělávací aktivity, motivační kurzy, poradenství v
oblasti orientace na trhu práce, pracovně-právních vztahů a
finanční gramotnosti, zajišťujeme také mentoring a
dlouhodobý koučink.

POSLÁNÍ

Posláním spolku Edukana je pracovat na osobním rozvoji
účastníků našich aktivit, pomoc při jejich uplatnění na trhu
práce i v životě a přispívat ke zkvalitnění podmínek pro
rozvoj a fungování dalších neziskových organizací
zaměřujících svou činnost obdobným směrem. Za tím
účelem spolek připravuje a organizuje vzdělávací aktivity,
přijímá účast v projektech ESF, usiluje o nadační příspěvky a
spolupracuje s dalšími organizacemi a spolky.
Edukana, spolek rovněž rozvíjí aktivity v rámci dalšího
vzdělávání v oblasti zdravotnictví a sociální sféry. Pořádá
odborné semináře, konference a workshopy k rozvoji a
výměně zkušeností.

V roce 2017 Edukana vyvíjela tyto aktivity:

1. PROJEKTOVÁ ČINNOST
V roce 2017 byly realizovány projekty z prostředků ESF.
Nová šance a zkušenost 50+
Projekt „Nová šance a zkušenost pro 50+“ je určen pro
nezaměstnané osoby ve věkové skupině nad 50 let z
Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím motivačních,
poradenských a koučovacích metod a absolvování vhodného
rekvalifikačního kurzu si klademe za cíl pomoci účastníkům
projektu zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Projekt byl realizován již od roku 2016, od ledna prvních 12
účastníků, zapojených do projektu, absolvovalo rekvalifikační
kurzy a poradenské aktivity. Celkem 9 účastníků rovněž
získalo pracovní uplatnění s poskytnutím mzdových
příspěvků. Od října 2017 bylo v rámci II. běhu zapojeno do
projektu dalších 12 osob. Do prosince absolvovali poradenské
aktivity a motivační blok se zaměřením na měkké dovednosti,
finanční gramotnost a pracovně-právní minimum. Další
aktivity budou následovat v roce 2018.

NA ZKUŠENOU K SOUSEDŮM

Od září 2016 je realizován projekt „Na zkušenou k sousedům“,
který je určen nezaměstnaným osobám ve věku 18-30 let z
Moravskoslezského kraje. Od ledna 2017 intenzivně probíhaly
aktivity zaměřené na poradenství, motivaci a vzdělávání. Ve
spolupráci se zahraničním partnerem Fundacja Laja z Těšína
byla pro účastníky projektu připravena také zahraniční stáž v
Polsku, jejímž cílem bylo zajistit mladým lidem potřebné
pracovní i životní zkušenosti a pomoci jim zvýšit sebevědomí
při hledání dalšího uplatnění v osobním i pracovním životě.

PROFESNÍ DRÁHA PADESÁTKOU NEKONČÍ

V prosinci 2017 byla zahájena realizace projektu „Profesní
dráha padesátkou nekončí“, který se svými aktivitami
zaměřujeme na cílovou skupinu dlouhodobě
nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let z
Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je aktivizovat
účastníky projektu k hledání pracovního uplatnění, posílení
pracovních návyků a motivaci k udržení pracovního místa, a
to prostřednictvím motivačních a poradenských aktivit a díky
dlouhodobému koučinku. Účastníci projektu s kvalifikací
nevyhovující současným podmínkám na trhu práce mají
možnost absolvovat rekvalifikační kurz. Součástí
projektových aktivit je i zapojení vybraných účastníků na
pracovní místa s poskytnutím mzdových příspěvků. V
prosinci probíhaly přípravné práce související se zahájením
projektu a nábor 14 účastníků na Úřadech práce a pomocí
lokálního tisku.

PODANÁ ŽÁDOST O NOVÝ PROJEKT

V prosinci 2017 Edukana podala další žádost o podporu
projektu v rámci výzvy 75 pod názvem „Vaše cesta na trh
práce“. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti
odstraněním bariér znesnadňujících uplatnění cílové skupiny
na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Cílovou skupinu
projektu tvoří uchazeči o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě
nezaměstnaní a současně jsou v evidenci ÚP po dobu delší
než jeden rok. Hlavním cílem projektu je podpora pracovní
integrace a zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
skupiny 24 osob podpořených aktivitami, jejichž smyslem je
konkrétně přispět ke zvýšení míry zaměstnanosti zejména
osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. V současné
době je projekt ve schvalovacím řízení.

2. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Od dubna do listopadu 2017 byl za finanční podpory Nadace
OKD a České spořitelny a.s. realizován projekt Neziskový
inkubátor II, jehož hlavním cílem bylo zvýšit kvalitu řízení
neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Naší ambicí
bylo oslovit několik desítek NNO a zapojit je do vzdělávání v
rámci pečlivě připravených kurzů, tematicky zaměřených na
oblasti řízení NNO – marketing a sociální média, účetnictví,
personální řízení, možnosti dotací ad. Díky Neziskovému
inkubátoru II se podařilo v rámci 10 témat proškolit celkem
177 úspěšných absolventů z 67 různých neziskových
organizací.

3. ORGANIZACE A PŘÍPRAVA
ODBORNÝCH SETKÁNÍ PRO
PROFESNÍ SKUPINY
Freudovy dny 2017
V termínu 22. – 23. září 2017 jsme pod odbornou garancí
primáře Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba MUDr. Petra
Šilhána a soukromé psychiatrické ambulance MUDr. Evy
Ressnerové organizačně zajistili již VII. ročník odborného
setkání psychiatrů a psychologů, které bylo ČLK v rámci
kontinuálního vzdělávání lékařů ohodnoceno 8 kredity. Více o
této odborné akci na samostatných webových stránkách
www.freudovydny.cz.

Beskydské alergologické a imunologické dny 2017
Ve dnech 24. – 25. listopadu 2017 se uskutečnil již XIX. ročník
odborného setkání lékařů imunologů a alergologů pod
názvem Beskydské alergologické a imunologické dny, které
jsme organizačně zajišťovali pro cca 120 lékařů – více na
samostatných webových stránkách www.beskydskedny.cz.
Tato odborná akce byla součástí programu kontinuálního
vzdělávání lékařů, a byla ohodnocena 8 kredity.

4. ORGANIZACE A REALIZACE
DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Kromě projektových aktivit spolek Edukana v průběhu roku
2017 navázal na aktivity předcházejícího
roku a připravil a realizoval celkem čtyři odborné vzdělávací
akce pro pracovníky neziskových organizací, příspěvkových
organizací i firem:
Dne 30. ledna 2017 kurz „První pomoc“ – Waldorfská základní
škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace v
Ostravě
Dne 31. ledna 2017 kurz „První pomoc (v anglickém jazyce)“ –
The Ostrava International School s.r.o. v Ostravě
Dne 22. dubna 2017 kurz „Prevence bolesti zad“ – Baby club
Kenny, s.r.o. v Oldřichovicích
Dne 19. září 2017 kurz „První pomoc“ – SPOLEČNĚ –
JEKHETANE, o. p. s.

5. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A
HOSPODAŘENÍ
Hospodaření spolku za rok 2017
Spolek Edukana má 2 zaměstnance a další externí
spolupracovníky – přednášející, lektory, odborné pracovníky a
dobrovolníky.
Spolek Edukana pracuje s vyrovnaným rozpočtem. Výsledek
hospodaření za rok 2017 činil zisk ve výši Kč 1 393,31 Kč, který
bude použit k úhradě ztrát.

