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Úvodní slovo
Vážení přátelé, klienti, vážené kolegyně a kolegové,
Úspěšný - přídavné jméno, které pro nás charakterizuje rok 2014.
Nejen díky realizaci projektu zaměřeného na rozvoj osobnosti žáků a studentů s názvem „Být
úspěšný“, ale úspěšně jsme realizovali i další projekty v oblasti prevence rizikového chování,
vzdělávání pedagogických pracovníků či v oblasti rozvojových kurzů.
Jako úspěšný můžeme uplynulý rok hodnotit i na základě pozitivních zpětných vazeb od našich
klientů, což je pro nás velice povzbuzující a motivující pro další naplňování cílů naší neziskové
organizace. Jenom v tomto roce jsme se v rámci našich kontinuálních programů pro třídní
kolektivy potkali s bezmála 2500 žáky a studenty.
Naší silnou stránkou se postupně stává i koncept Life Dynamic, který využíváme nejen v oblasti
rozvojových kurzů.
I bez vnější finanční podpory a díky efektivnímu hospodaření s finančními prostředky bylo naším
cílem, aby finanční stránka nebyla překážkou při realizaci smysluplných a potřebných programů,
terapií. Podařilo se nám zajistit terapeutické služby zejména v oblasti rodinné terapie pro klienty
zdarma.
Náš tým se letos rozrostl na téměř 20 lidí. Tato skutečnost byla pro nás výzvou, jednak z hlediska
vedení týmu, ale také z hlediska zajištění kvalitního interního vzdělávání a supervizí. Myslíme si,
že i v této oblasti jsme výzvu úspěšně zvládli a poskytli našim zaměstnancům inspirativní pracovní
prostředí a smysluplnou náplň práce.
V tomto roce jsme nezískali žádný nový projekt spolufinancovaný z ESF. Věříme, že v dalším
plánovacím období budou výzvy, ve kterých budeme moci využít naše mnohaleté zkušenosti
z oblasti osobnostního rozvoje, opět vypsány.
Jako každý rok si přeji, abychom udrželi nastavený směr i nadále a naše služby mohly obohacovat
širokou laickou i odbornou veřejnost i v letech dalších.
Děkujeme všem našim klientům za projevenou důvěru v námi nabízené služby a těšíme se na
další spolupráci s Vámi. Já osobně děkuji všem zaměstnancům a spolupracovníkům Elia, kteří
svou prací budují dobré jméno organizace, dále se vzdělávají a zaručují tak kvalitu a
profesionalitu nabízených služeb.
V Praze 15. 3. 2015
Lukáš Dastlík, ředitel Elio, o. s.
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Občanské sdružení Elio
Elio, o.s. je společnost poskytující psychologické služby široké veřejnosti a institucím v oblastech
poradenství, terapie a diagnostiky, vzdělávání, rozvojových kurzů a v oblastech preventivního
působení na základních a středních školách.
Poslání:
Naším posláním je podpora duševního a duchovního růstu člověka v kontextu jeho profesionálního
i osobního zaměření.
Cíle:
 osobnostní rozvoj a růst našich klientů na jejich cestě ke spokojenému a naplněnému životu
 zohledňování skutečných potřeb klientů a praktická využitelnost našich služeb
 zpřístupnění našich služeb co nejširší populaci nejen formou získávání dotací a grantů (slevy
pro studenty, rodiny, důchodce, postižené apod.)
 vytváření a realizace smysluplných, kontinuálních a efektivních programů prevence rizikového
chování
 vytváření a realizace smysluplných, kontinuálních a efektivních programů pro obohacující
trávení volného času dětí a mládeže
 vytváření a realizace akreditovaných kurzů a vzdělávacích programů pro pedagogické
pracovníky, vedoucích k jejich vyšší spokojenosti v osobní i profesionální oblasti
 vytváření a realizace akreditovaných kurzů pro širokou veřejnost v oblasti osobnostního
rozvoje, vedoucí k jejich vyšší spokojenosti v osobní i profesionální oblasti
 spolupráce s podobně profilovanými organizacemi v ČR.

Územní působnost Elio, o. s.
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Organizační struktura Elio, o. s. v roce 2014
Elio, o. s. zaměstnávalo 9 stálých zaměstnanců (4,5 úvazku celkem) a 12 externích
spolupracovníků na DPP či DPČ. Odbornou stáž v Elio, o. s. i v tomto roce absolvovali dva
studenti posledních ročníků oborů psychologie a pedagogiky volného času.
Organizační strukturu Elio, o. s. tvoří společné shromáždění a ředitel sdružení. Společné
shromáždění tvoří všichni členové sdružení. Statutárním orgánem sdružení je ředitel.

Lidé zajišťující činnost a aktivity Elio, o. s. v roce 2014
Ředitel jedná a zavazuje se jménem sdružení. Je statutárním zástupcem. Předkládá
společnému shromáždění návrh rámcového plánu činnosti a návrh rozpočtu na další období
a předkládá zprávu o hospodaření a činnosti za uplynulé období.
Tuto funkci v roce 2014 už devátým rokem vykonával Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík. Zároveň je
odborným garantem služeb poskytovaných Elio, o. s.
Koordinátorka projektů řídí organizaci po odborné a metodické stránce. Na této pozici je již
od roku 2010 Mgr. Jana Kohnová.
Finanční manažerka řídí finanční a provozní toky v organizaci. Na tomto postu je stejně jako
minulé roky Ing. Iva Barešová.
Metodickou podporu v roce 2014 zajišťovali pro Elio, o. s. v oblasti prevence rizikového
chování externě PhDr. Helena Vrbková a v oblasti preventivních a psychologických služeb
školám, v oblasti vzdělávaní a rozvojových kurzů Mgr. et Mgr. Lukáś Dastlík.
Vedoucí lektorského týmu koordinuje tým lektorů pro jednotlivé služby. Je zodpovědná za
jejich odbornost a kvalitu. Pro rok 2014 tuto pozici zastávala Mgr. Magda Nováčková.
Koordinátorka vzdělávacích aktivit/administrativní pracovnice pro dospělé je zodpovědná
za naplňování cílů Elio, o. s. v oblasti vzdělávání široké veřejnosti a pedagogických
pracovníků. V roce 2014 byla na této pozici Dana Bakulová.
Jako stálí lektoři pracovaly v Elio, o. s. v roce 2014 Mgr. Kateřina Arnoltová, Mgr. Lenka
Irrová, Mgr. Markéta Uhlířová, Mgr. Michaela Pejchalová.
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Činnost Elio, o. s. v roce 2014
V roce 2013 občanské sdružení Elio realizovalo tyto oblasti služeb:
Rozvojové kurzy a vzdělávání
- Jednorázové rozvojové kurzy, odborné kurzy, manažerské kurzy
- Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
- Programy pro děti a mládež – Sebezkušenostní skupina, Volnočasový klub
- Přednášky pro širokou veřejnost
Poradenství, psychoterapii a diagnostiku
- Individuální, párovou, rodinnou terapii a poradenství
- Psychodiagnostiku
- Sportovně-psychologickou diagnostiku a poradenství
Preventivní a psychologické služby školám
1) Pro třídní kolektivy
- Programy primární prevence rizikového chování- SPECIFICKOU PRIMÁRNÍ
PREVENCI RIZIKOVÉCHO CHOVÁNÍ – VŠEOBECNOU A SELEKTIVNÍ
- Adaptační a stmelovací programy
- Rozvojové programy – projekt „Být úspěšný“ reg.č.: OPPA CZ.2.17/3.1.00/36136
2) Pro pedagogy
Vzdělávací kurzy akreditované MŠMT v rámci DVPP
- Školení pro pedagogické pracovníky v rámci udržitelnosti projektů
spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR : „Elio pro školy“ reg. č. : OP VK
CZ.1.07/1.2.00/14.0069 a „Nejsme na to sami“ reg. č.: OP VK
CZ.1.07/1.2.05/04.0031
- Kazuistické semináře pro pedagogické pracovníky
- Supervize pro pedagogické pracovníky
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Rozvojové kurzy a vzdělávání
1.

Jednorázové zážitkové kurzy, manažerské kurzy

Jednorázové rozvojové kurzy a manažerské kurzy koncipujeme na základě nejnovějších
poznatků a reálných potřeb účastníků našich kurzů.
Naším cílem je osobnostní a profesní růst účastníků kurzů, předání nejenom intelektuálních
znalostí, ale zejména praktických dovedností. Velký důraz klademe na sebezkušenost,
praktické nácviky, opravdové pochopení a zažití informací. Kurzy probíhají interaktivní
formou, v malých skupinkách 5 – 15 účastníků. Obvyklá časová dotace je 2-3 dny.
Obsahem rozvojových kurzů jsou jednotlivé oblasti seberozvoje (vztah sám k sobě, vztah k
současné rodině/partnerství, vztah k původní rodině, vztah k profesní oblasti, oblast volného
času a přátelských vztahů), komunikace, soft skills dovednosti aj. Sekci kurzů Víkend
sebepoznání a Týden se zen budhismem jsme doplnili o Víkendové meditační ústraní, jehož
cílem je přinést účastníkům získat dovednosti v oblasti využití prvků meditace v každodenní
realitě.
Tyto aktivity absolventi kurzů financují z vlastních zdrojů. Zejména pro studenty a osoby se
zdravotním nebo jiným znevýhodněním se však snažíme služby poskytovat za zvýhodněné
ceny a náklady dofinancovávat z našich zdrojů (darů od fyzických či právnických osob).

2.

Odborné kurzy, Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life
Dynamic“ a další

Do této skupiny kurzů patří jednorázové i víceleté vzdělávací moduly koncipované pro
pedagogy, speciální pedagogy, psychology, studenty těchto oborů, ale i manažery, lektory a
veřejnost.
Jedná se o programy akreditované MŠMT.
V roce 2014 jsme otevřeli dvě skupiny (5. ročník) Výcviku poradenských a terapeutických
dovedností „Life Dynamic“, pátý ročník kurzu Práce s třídním kolektivem s prvky prevence
rizikového chování.
Dále jsme realizovali kurzy Krok za krokem- výcvik pro pedagogické pracovníky, který
obsahuje kurzy Profesionální pedagog, Psychohygiena a relaxace a Pozitivní třídní klima.
Jednotlivé kurzy je možné absolvovat i samostatně.
I tento rok jsme spolupracovali s uzavřenou skupinou studentů Univerzity Pardubice.

3. Programy pro děti a mládež
Volnočasový klub Elio využívali zejména studenti druhého stupně základních škol.
Otevřeli jsme Sebezkušenostní skupinu, která nabízí zkušenost vlastního prožitku s cílem
poznání svých silných a slabých stránek v oblastech mezilidské komunikace, řešení situací,aj.

4.

Přednášky pro širokou veřejnost

Pro veřejnost jsme opět zdarma zrealizovali dvě přednášky: Jak na aktuální problémy dnešní
rodiny – praktické rady, tipy a návody a Fungující partnerský vztah – jak na to? V těchto
aktivitách chceme pokračovat i v dalších letech a doplnit je o další zajímavá témata.
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Seznam kurzů realizovaných v roce
2013
Výcvik poradenských a terapeutických dovedností
„Life Dynamic“
Práce s třídním kolektivem s prvky prevence
rizikového chování
Krok za krokem
Profesionální pedagog
Psychohygiena a relaxace
Pozitivní třídní klima
Víkend sebepoznání
Týden se zenbudhismem
Volnočasový klub Elio
Přednášky pro veřejnost
Celkem

Akreditace MŠMT

Počet
kurzů

28211/2011-25-596

1

105

11 664/2011-25-187

2

20

39373/2012-201-691
39373/2012-201-691
39373/2012-201-691
39373/2012-201-691

1
2
2
2
1
1
1
2

12
27
24
26
4
7
4
19

15

248

-

Počet
klientů
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Poradenství, terapie a diagnostika
V roce 2014 bylo v naší péči celkem 120 klientů. Mezi hlavní oblasti, se kterými se klienti na
naše sdružení obrací, patří osobnostní rozvoj, dlouhodobá nespokojenost, pocity
nenaplněnosti, samoty a strachu, psychosomatické obtíže, partnerské problémy a krize,
problémy mezigeneračního soužití, nespokojenost v pracovní oblasti, výchovné a vývojové
problémy u dětí.
V oblasti sportovní psychologie pracujeme s tématy jako předstartovní stavy, motivace,
týmová spolupráce, vedení týmu, koncentrace, komplexní psychologická příprava jednotlivců
či týmů, práce s trenéry a rodiči.
Tyto služby si klienti hradí z vlastních zdrojů. Pro dětské klienty a rodiny v sociální nouzi
poskytujeme slevy či služby poskytujeme bez nároku na úhradu a financujeme z našich
zdrojů (darů od fyzických či právnických osob).
V letošním roce se nám povedlo zrealizovat celkem 20 hodin poradenství, individuálních a
rodinných konzultací a terapií pro klienty zdarma v rámci projektu Elio pro děti a rodiče na
Praze 10.
Zdarma jsme odborné konzultace v oblasti rodinných problému, řešení krizí a kariérního
směřování zrealizovali v rámci projektu Být úspěšný v rozsahu 66 hodin (OPPA
CZ.2.17/3.1.00/36136).
Psychoterapii poskytují psychologové, terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým
výcvikem v Gestalt terapii.

Klienti služeb v roce 2014

Počet klientů

Individuální terapie
Párová terapie
Rodinná terapie
Sportovní psychologie (jednotlivci/týmy)
Celkem

92 klientů
10 párů
7 rodin
9/2
120 klientů
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Preventivní a psychologické služby školám
Pro základní a střední školy
a psychologického působení.

nabízíme komplexní

péči v

oblasti

preventivního

Financování programů: programy pro třídní kolektivy a vybrané vzdělávací programy pro
pedagogické pracovníky byly v roce 2014 podpořeny z grantových a dotačních schémat
(Zdravé město Praha, Evropské sociální fondy a státní rozpočet ČR), dále financované
z rozpočtů škol a školských zařízení.

Aktivity pro třídní kolektivy
1. Programy primární prevence rizikového chování- SPECIFICKOU PRIMÁRNÍ
PREVENCI RIZIKOVÉCHO CHOVÁNÍ – VŠEOBECNOU A SELEKTIVNÍ
2. Adaptační a stmelovací programy
3. Rozvojové programy – projekt „Být úspěšný“ reg.č.: OPPA CZ.2.17/3.1.00/36136

Aktivity pro pedagogy
Jsme pracoviště akreditované MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání
osvědčení o jejich absolvování.
V roce 2014 jsme jsme pokračovali v realizaci akreditovaných kurzů MŠMT v rámci DVPP.

1. Vzdělávání pro pedagogické pracovníky a studenty
Školení pro pedagogické pracovníky jsme realizovali zejména i v rámci udržitelnosti
grantových projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR: Elio pro školy, Nejsme
na to sami.
V roce 2014 jsme realizovali tyto kurzy:








Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování
Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování (zkrácená verze)
Krok za krokem – výcvik pro pedagogické pracovníky
Pozitivní třídní klima
Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky
Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu

2. Supervize pro pedagogické pracovníky
Kazuistickou i týmovou supervizi jsme realizovali v roce 2014 pro dvě školy.
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Projekty realizované v roce 2014:
„ Zdravé město Praha 2014“
V rámci dotačního řízení Zdravé město Praha 2014 jsme realizovali programy
pro 9 základních a středních škol v Praze, celkem pro 54 tříd 1., 2. stupně
základních škola a středních škol.
Projekty specifické primární rizikového chování jsou zaměřeny na předcházení a
omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování u jednotlivců i ve skupině. Jejich
cílem je budování pozitivních vztahů ve třídě, nastartování efektivní komunikace a podpora
dobré atmosféry ve třídě, podpora sebevědomí jednotlivců tak, aby se snížila potřeba
negativního vymezování a rizikového chování.

Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, udržitelnost projektů
„Být úspěšný“
Reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36136
Operační program: Praha – adaptabilita
Prioritní osa OPPA: 3 – Modernizace počátečního
vzdělávání
Doba trvání: 07/2013 – 03/2015
Cíl projektu: rozvoj žáků a studentů se SVP na základních a středních školách v oblasti
komunikace, sociálních kompetencí a v oblasti orientace na trhu práce.
Cílová skupina: žáci a studenti druhého stupně
základních a středních škol na území hl. města Prahy
Stručný popis realizace projektu:
Výjezd – rozsah: 2,5 dne; cíl: rozvoj sociálních
kompetencí a koheze kolektivu
Programy ve škole –rozsah 6x3VH (1. blok: Komunikační
dovednosti a sociální kompetence – rozsah 2 x 3 VH, 2.
blok: Aktivita zaměřené na konkrétní potřeby žáků se
SVP dle zakázky školy – rozsah 2 x 3 VH, 3.
blok: Orientace v administrativním prostředí a na trhu
práce – rozsah 2 x 3 VH)
Individuální konzultace – rozsah: 6 hod/třída; cíl:
konzultace odborníka pro žáky, pedagogy či rodiče žáků
v prostorách školy či prostorách Elio, o. s. – poradenství
v krizových situacích
Projekt je realizován ve dvou bězích, celkem bude
podpořeno minimálně 40 tříd. Do konce roku 2014 bylo
do projektu zapojeno přes 50 tříd základních a středních
škol.
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„Elio pro školy“ –
udržitelnost projektu
reg. č.: OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0069
doba trvání: 3 roky (ukončení projektu - 30. 4. 2013)
Cíle projektu: Vytvoření komplexního a uceleného programu v oblasti preventivního a
psychologického působení na škole, striktně vycházejícího z potřeb konkrétních škol.
Cílová skupina: celý pedagogický sbor, vybraný pedagogický tým, dva třídní kolektivy, rodiče
žáků. Do projektu bylo zapojeno 250 pedagogů z 10 škol z 5 krajů České republiky a celkem
450 žáků z 20 kolektivů 6. a 7. Tříd.
Výstupem projektu jsou dvě metodické příručky pro pedagogické pracovníky:
Elio pro školy - komplexní a ucelený program v oblasti preventivního a psychologického
působení na škole.
Vedení pracovního týmu – týmová spolupráce.
Obě příručky jsou volně ke stažení na http://elio.cz/o-nas/metodicke-prirucky/
V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsme realizovali následující aktivity:
Konzultace a evaluace na zapojených školách: projekt byl zaměřen na systematickou,
kontinuální a dlouhodobou spolupráci se školami. Ta proto pokračovala konzultacemi a
metodičky Elio, o.s. s tématem rekapitulace a evaluace projektu, jeho přínosů a možností
zlepšení a navázání další spolupráce v oblasti práce se žáky či pedagogy. Na tyto aktivity
navázala konkrétní další spolupráce v oblasti realizace programů selektivní prevence
rizikového chování.
Prezentace příručky a brožury na propagačních akcích a praktických výstupů a zkušeností
z realizace projektu (NGO market 2014) a realizace přednášek na témata ze seminářů pro
pedagogické sbory a pedagogické týmy škol, realizace programů pro žáky na ZŠ a SŠ

„Efektivní a kvalitní
udržitelnost projektu

vyučování“-

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/02.0024
Doba trvání: 22 měsíců (předpokládané ukončení projektu – 31. 8. 2011)
Cíle projektu: v rámci následného vzdělávání pro pedagogy projekt nabízel zdarma soubor
atraktivních a kvalitních interaktivních školení, workshopů a seminářů.
Cílová skupina: do projektu se celkem zapojilo 12 škol. 70 realizovaných školení se zúčastnilo
celkem 220 pedagogů (46 mužů a 174 žen).
Výstupem projektu ja metodická příručka s názvem „Možnosti zvyšování efektivity a kvality
vyučovacího procesu“. Příručka je volně ke stažení na http://elio.cz/o-nas/metodickeprirucky/.
V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsme realizovali následující aktivity:
Některé školy, v rámci svých finančních možností, využívají dlouhodobou spolupráci - v
oblasti specifické primární prevence či supervizí pedagogického týmu. Se školami zapojenými
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do projektu jsme v kontaktu, školy využívají konzultace v oblasti specifické primární
prevence.
Účastníkům kurzů doporučujeme metodickou příručku Možnosti zvyšování efektivity a
kvality vyučovacího procesu, která je volně dostupná na stránkách www.elio.cz.

Klienti služeb v roce 2014

Počet škol

Počet kurzů

Program všeobecné primární prevence
Program selektivní primární prevence
Adaptační a stmelovací program
Rozvojový program
Vzdělávání pedagogů
Supervize
Celkem

15
4
2
22
4
2
49

62
4
3
51
4
2
126

Počet
tříd/sborů
62
4
3
51
4
2

126

13

Vzdělávání pracovníků Elio, o. s.
Na kontinuální odborné vzdělávání pracovníku a jejich osobnostní rozvoj je v Elio, o. s. kladen
velký důraz. Průběžné rozšiřování odborných a profesních znalostí a dovedností považujeme
za jeden ze základních předpokladů pro kvalitní poskytování služeb pro naše klienty.
V roce 2014 probíhala cca jednou až dvakrát měsíčně společná intervizní setkání lektorského
týmu. V tomto roce pro tým Elio, o. s. zabezpečovala externí supervizi PhDr. Helena Vrbková.
Lektoři programů prevence rizikového chování absolvovali v rámci interního vzdělávání
akreditované kurzy realizované Elio, o. s. dle vlastního výběru.
Pracovníci jsou v průběhu celého roku podporováni při účasti na sebezkušenostních
výcvicích, odborných seminářích a přednáškách, konferencích a dalším vzdělávání. Forma
podpory je daná možnostmi organizace.
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Přehled hospodaření v roce 2014
NÁKLADY celkem
Materiálové
Služby
Mzdové
Jiné
VÝNOSY celkem
Výnosy vlastní činnosti
Přijaté dotace z EU a státního rozpočtu
Ostatní
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2 878 tis
102 tis
1 100 tis
1 672 tis
4 tis
3 228 tis
936 tis
2 022 tis
270tis
350 tis (zisk bude reinvestován do rozvoje
organizace v roce 2015+2016, kdy jsou
plánovány investice do tvorby projektových
záměrů pro operační programy výdajového
rámce ESF 2014-2020)

Hospodaření za rok 2014 a návrh hospodaření na rok 2015 bylo řádně schváleno dle stanov
občanského sdružení.
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Konference, publikační činnost, komunitní plánování
V roce 2014 prezentovalo Elio, o. s. svoje služby již čtvrtým rokem na Veletrhu neziskových
organizací NGO market 2014, pořádané nadací Forum 2000.
Naše služby jsme dále prezentovali na Veletrhu sociálních a návazných služeb Prahy 10.
Elio, o. s. se v roce 2014 podílelo na koncepci Komunitního plánování Praha 10. Naším cílem
je více zpřístupnit služby sdružení občanům Prahy 10, tedy městské části, ve které sídlíme.
I v roce 2014 jsme se snažili přiblížit naši činnost klientům prostřednictvím www stránek a
facebooku.
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Plán rozvoje organizace na rok 2015
I v roce 2015 plánujeme poskytovat naše služby na vysoké odborné i profesionální úrovni a
naplňovat tak naše poslání. Naše cíle zůstávají rámcově stejné jako v minulých letech.
Kvalitu služeb v oblasti primární prevence chceme zaručit i certifikací programů primární
prevence.
Plánujeme pokračovat v realizaci programů zaměřených na smysluplné trávení volného času
dětí a mládeže, zorganizovat druhý ročník Letního dětského tábora a pokračovat i v realizaci
kroužků a volnočasového klubu. Naším cílem je zajistit finanční prostředky pro realizaci
zmiňovaných programů.
Budeme pokračovat v přednáškách pro širokou veřejnost. Naším cílem je i větší propagace
konceptu „Life Dynamic“, na červen 2015 chystáme první ročník konference věnované
tomuto konceptu.
V rámci Výcviku poradenských a terapeutických dovedností připravujeme 5. a 6. Ročník.
V roce 2015 zahájíme přípravy pro akreditaci výcviku v rámci Ministerstva zdravotnictví
České Republiky.
V roce 2015 se opět plánujeme aktivně zapojit do nových výzev v rámci
dotačních schémat ESF.

dostupných

Jedním z našich cílů je i nadále umožnit poradenské a terapeutické služby pro dětské klienty
a jejich rodiny v našem zařízení bezplatně, či za výhodných podmínek tak, aby cena nutná
k uhrazení služby nebyla překážkou bránící ve spolupráci a poskytování poradenských a
terapeutických služeb.
Vzhledem k předchozímu plánujeme udržet či případně nadále rozšiřovat stávající lektorský
tým o nové kvalitní odborníky a profesionály v oboru.
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Kontaktní údaje:
Elio, o. s.
Praha (sídlo):
Jihočeský kraj:

Vršovické náměstí 2/111, 101 00, Praha 10
Dražejov 17, 386 01 Strakonice

E-mail: info@elio.cz
Tel.: 773 125 255
www.elio.cz
IČO: 270 38 289
č. účtu: 1972040319/0800

Ředitel Eio, o. s.
Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík
E-mail: reditel@elio.cz

Koordinátorka projektů
Mgr. Jana Kohnová
E-mail: jana.kohnova@elio.cz
Tel.: 773 125 255

Vedoucí lektorského týmu, koordinátorka projektů pro Jihočeský kraj
Mgr. Magda Nováčková
E-mail: magda.novackova@elio.cz
Tel.: 733 525 243

Koordinátorka vzdělávacích aktivit
Dana Bakulová
E-mail: dana.bakulova@elio.cz
Tel.: 775 545 003

Finanční manažerka
Ing. Iva Barešová
E-mail: iva.baresova@elio.cz
Tel.: 777 825 285

Tým lektorů a externích lektorů:
Mgr. Markéta Uhlířová, Mgr. Lenka Irrová, Bc. Michaela Pejchalová, Jolana Voláková,
Simona Macková, Dis., Bc. Tereza Kovačovičová, Bc. Jakub Škoda, Lenka Krejčová, Mgr.
Agáta Čadková, Magdaléna Šafránková, Kamila Jirsáková, Filip Rosenkranc, a další
psychologové a pedagogové.
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