Výroční zpráva Edukana, spolek za rok 2015

Úvod
K významným změnám v roce 2015 patří změna ve spolkovém rejstříku, kdy Občanské sdružení
Edukana bylo zapsáno jako Edukana, spolek, se sídlem 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Mariánské
Hory. Současně byly změněny stanovy spolku a orgány spolku. Účel spolku byl rozšířen o aktivity
související s konzultační a poradenskou činností pro znevýhodněné skupiny ve společnosti i na trhu
práce – viz stanovy spolku s názvem Edukana, spolek.
V roce 2015 Edukana vyvíjela tyto aktivity:
1. Projektová činnost
a) Ukončení projektů ESF
V únoru 2015 byl ukončen projekt Změna směru.
-

Projekt Sociálně zdravotní péče, který byl realizován od roku 2013 byl k 30. 4. 2015 ukončen.
Výstupem bylo zpracování 15 vzdělávacích programů v kombinaci prezenční a e-learningové
formy výuky. Partnerem projektu byl Domov Magnolie v Ostravě-Vítkovicích.

-

Projekt ESF Důstojné stáří, ve kterém byla Edukana partnerem Domovu seniorů Havířov a
který byl zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků přímé obslužné péče vč.
vedoucích pracovníků, byl ukončen k 30. 6. 2015.

b) Zpracování nových projektů ESF
-

Od října 2015 byly zpracovávány podklady k žádosti o projekt v rámci výzvy 32 s názvem Na
zkušenou k sousedům, který je určen nezaměstnaným osobám ve věku 18-30 let z MSK.
Projekt pomůže těmto osobám formou poradenství, vzdělávání a zahraničních stáží k získání
potřebné pracovní zkušenosti, vytvoření správných pracovních návyků a větší osobní
konkurenceschopnosti na současném trhu práce. Projekt byl schválen a bude realizován od 1.
9. 2016.

-

V prosinci 2015 byly zpracovány podklady k žádosti projektu ESF s názvem Profesionální
Edukana. Tento projekt je zaměřen na zpracování strategického plánu, zdokonalení a zavedení
systémů a procesů ve spolku Edukana. V současné době je ve schvalovacím řízení.

-

V prosinci 2015 byly zpracovány podklady k žádosti projektu Nová šance a zkušenosti pro
50+ se zaměřením na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly u osob nad 50 let.
Část účastníků zapojených do projektu bude mít možnost nastoupit na dotovaná pracovní
místa u zaměstnavatelů z Ostravy a přilehlého okolí.

2. Organizace a příprava odborných setkání akcí pro profesní skupiny
-

Freudovy dny 2015
Ve dnech 11. a 12. 9. 2015 jsme pod odbornou garancí primáře FN Ostrava-Poruba MUDr.
Petra Šilhana organizačně zajistili již V. ročník odborného setkání psychiatrů a psychologů,
které bylo ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů ohodnoceno 8 kredity. Více o této
odborné akci na www.freudovydny.cz

-

Beskydské alergologické a imunologické dny 2015
Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 se uskutečnil již XIV. ročník odborného setkání lékařů
imunologů a alergologů pod názvem Beskydské alergologické a imunologické dny, které jsme
organizačně zajišťovali pro cca 120 lékařů – více na www.beskydskedny.cz.

3. Personální záležitosti a hospodaření
Hospodaření spolku za rok 2015
Výsledek hospodaření za rok 2015 činil ztrátu ve výši 32.546,97 Kč. Přílohu výroční zprávy
tvoří Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015, Rozvaha k 31. 12. 2015 a Příloha ve zjednodušeném
rozsahu k účetní závěrce roku 2015. Ztráta ve výši 32.546,97 bude uhrazena z nerozděleného
zisku minulých let.

-

k 1.11. 2015 byla obsazena pracovní pozice manažerky spolku Edukana.

-

Členská schůze 25. 11. 2015 schválila změny stanov spolku, sídla spolku, orgánů spolku a
práv a povinností členů spolku, který je od 1. ledna 2014 zapsán v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě a od 1. ledna 2016 je veden ve spolkovém rejstříku pod
spisovou značkou L 7151, IČ 270 36 898 jako Edukana, spolek.

19. května 2016
Bc. Lucie Máchová, předsedkyně spolku

