Centrum inkluze o.p.s.

Výroční zpráva 2014

O naší organizaci
Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342,
747 31, byla založena v lednu roku 2013 a své služby nabízí školám, pedagogům, žákům i jejich
rodičům a to v celém Moravskoslezském kraji.
Posláním společnosti Centrum inkluze o.p.s. je podporovat zavádění prvků inkluzívního
vzdělávání do současné praxe škol, zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání všem osobám
a podporovat vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.
Svou činností společnost rovněž usiluje o podporu a zvyšování povědomí o inkluzívním
vzdělávání v široké veřejnosti.
Společnost naplňuje své poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně
prospěšných služeb:
a) podpora pedagogů při systematickém zavádění osobnostně sociální výchovy do praxe
b) poradenské, vzdělávací, diagnostické, nápravné, konzultační a osvětové činnosti
c) volnočasové aktivity pro děti a dospělé
d) výchovně vzdělávací činnosti směřující k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání
e) spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru

Provozované činnosti a poskytované služby

















Psychologické a speciálně pedagogické poradenství
Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
Preventivní programy
Adaptační programy
Mimovýukové aktivity
Podpora při práci s žáky cizinci
Metodická podpora při začleňování osobnostní a sociální výchovy (OSV)
Metodická podpora při začleňování multikulturní výchovy (MKV)
Kariérové poradenství
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Besedy pro rodiče
Podpora při komunikaci mezi školou a rodinou
Předškolní vzdělávání – včasná péče
Biofeedback – diagnostická a nápravná práce se žáky s poruchou pozornosti
Metodická podpora a vzdělávání asistentů pedagoga
Podpora sdílení zkušeností pedagogů různých typů škol
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Organizační struktura společnosti

Náš tým
Mgr. Hana Tichá – ředitelka
Mgr. Lucie Stanjurová - koordinátorka, kulturní antropoložka
Bc. Lenka Navrátilová – preventistka
Mgr. Kateřina Barabášová – psycholožka
Mgr. Petra Stonišová – speciální pedagožka
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Aktivity realizované v roce 2014
 Poskytování služeb Centra inkluze o.p.s.
V roce 2014 jsme realizovali především preventivní programy zaměřené na rizikové jevy
chování spojené s online komunikací v rámci projektu Bezpečně online, volnočasové aktivity
pro děti a jejich rodiče, adaptační programy apod.
Jednalo se o tyto aktivity:
 Preventivní programy pro žáky Základní a mateřské školy Bohuslavice na témata:
Mezilidské vztahy (1. - 3. ročník), Nech mě být (4. a 5. ročník) a Kyberšikana (6. - 9.
ročník).
 Preventivní programy na téma kyberšikana a komunikace pro žáky 7. a 9. ročníků ZŠ
J. A. Komenského, Fulnek.
 Realizace maškarního bálu pro děti a rodiče z MŠ Komenského, Bruntál.
 Realizace maškarního bálu pro děti a rodiče z MŠ Havířov – Podlesí.
 Realizace maškarního bálu pro děti a rodiče ze Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
Komenského, Český Těšín.
 Adaptační programy pro žáky 6. ročníků spolupracující ZŠ Edvarda Beneše v Opavě.
 Zapojení do Komunitního plánování sociálních služeb v Opavě (pracovní skupina Děti,
mládež, rodina a pracovní skupina Osoby se sociokulturním znevýhodněním).
 Další aktivity Centra
V roce 2014 jsme u Ministerstva školství (MŠMT) akreditovali další vzdělávací programy pro
pedagogy. Jednalo se o tyto programy:
Jak na stres v pedagogické praxi - relaxace
Anotace: Frekventanti kurzu absolvují praktický nácvik vybraných relaxačních metod, které
působí jako prevence a jsou účinným nástrojem v pedagogické praxi. Současně obdrží
písemný materiál s postupem realizace relaxačních metod. Cílem semináře je seznámit
pedagogy s projevy syndromu vyhoření a s vybranými relaxačními technikami jako jsou např.
protistresová dechová cvičení, autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace,
arteterapie či jóga.
Cesta kolem světa a jiná dobrodružství
Anotace: Cílem je seznámit účastníky s tvorbou a realizací zážitkových programů pro děti a
možnostmi jejich uplatnění při každodenní práci. Nabídnout jim další varianty rozvoje
klíčových kompetencí u dětí, jejich pohybových a komunikačních dovedností. Budou jim
představeny kompletně zpracované tematické programy, což pedagogům poskytne náměty
pro jejich práci.
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Naše zahrada
Anotace: V průběhu programu bude účastníkům představen jednodenní projekt na téma
„Naše zahrada“, který je určen především pro děti z MŠ a jejich rodiče. Pedagogům budou
předány informace, jak projekt správně naplánovat a připravit, zajistit jeho bezproblémový
průběh, předejít možným rizikům, zajistit bezpečnost při realizaci projektu a jak děti správně
motivovat. Účastníci budou mít možnost prakticky si vyzkoušet části programu a získat nové
náměty pro svou práci.

 Projekty
Realizované:
Projekt Bezpečně online
Projekt byl podpořený z finančních prostředků Ministerstva zdravotnictví a jeho realizátorem
byl odbor školství Magistrátu města Opavy ve spolupráci s Centrem inkluze o. p. s. Projekt byl
zaměřen na podporu opavských základních škol v oblasti prevence rizikových jevů chování
spojených s užíváním internetu a on-line komunikací.
Projekt byl realizován v období březen až prosinec 2014 a klíčovými aktivitami projektu byly:
1.
Příprava a realizace prožitkových preventivních programů na opavských základních
školách.
Pracovníci Centra inkluze zpracovali 2 preventivní programy v časové dotaci 2x45 minut
zaměřené na prevenci rizikových jevů chování, které následně realizovali ve třídách 7. a 8.
ročníků opavských základních škol.
První program s názvem KYBERŠIKANA – nebezpečné prostředí internetu byl zaměřen na
seznámení žáků se základními pojmy souvisejícími s problematikou bezpečného internetu
(kyberšikana, kybergrooming, kyberstallking apod.) a s riziky a omezeními komunikace
probíhající prostřednictvím internetu. Prostřednictvím dvou kazuistik obětí kyberšikany byli
žáci seznámeni s průběhy obdobných případů a jejich dopady na oběť i pachatele. Žáci byli
rovněž seznámeni s pravidly bezpečného internetu.
V průběhu realizace programu v jednotlivých třídách jsme si ověřili, že úroveň znalosti žáků
a jejich povědomí o této problematice se různí. Žáci se velmi dobře orientují v oblasti
sociálních sítí, které aktivně využívají. Dále hrají na internetu hry a pouštějí si různá videa.
Sami také vkládají různé komentáře, fotografie a videa. Jak vyplynulo z realizace první části
programu, ve které se žáci seznamují s riziky, které s užíváním internetu souvisí, o případných
nebezpečích vůbec neví nebo je podceňují.
Žáky velmi zaujalo téma sebeprezentace na internetu. Bylo zde zmíněno několik případů,
které žákům pomohly k uvědomění si toho, že reakce „okolí“ nemusí být vždy takové, jaké
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očekávají, a že to, jak se prezentují na internetu, může ovlivnit jejich sociální vztahy v běžném
životě. Zjistili, že je také potřebné dobře zvážit, jaké informace na internet vloží a jak lehce
dochází k jejich zneužití. V následné diskuzi žáci sdíleli své zkušenosti se sebeprezentací
a s obdrženými komentáři. Zajímalo je, co mohou udělat, pokud obdrží negativní a urážející
komentáře, co dělat, pokud je někdo prostřednictvím internetu obtěžuje či jim vyhrožuje.
Část programu, která je věnována konkrétním kazuistikám, byla žáky hodnocena nejlépe. Oba
příběhy je velmi zaujaly. Zabývali se otázkami „Proč obětem nikdo nepomohl?“, „Jak to mohlo
dojít tak daleko?“, „Co prožívala oběť?“, „Opravdu stačí tak málo?“.
Druhý program Rizika sociálních sítí byl zaměřen na prevenci rizikových jevů chování na
internetu, zejména pak na rizika plynoucí s užíváním sociálních sítí. Cílem programu bylo
seznámit žáky s možnými riziky užívání sociálních sítí a představení jejich řešení tak, aby byli
sami schopni v případných situacích obstát, aby věděli, kam se mohou obrátit, ale také jak
předcházet jejich vzniku. Žáci si v rámci programu uvědomí, jak snadné je někomu ublížit
prostřednictvím internetu a jak se v danou chvíli cítí oběť internetového šikanování.
Program byl připraven prožitkově a žáci měli v jeho průběhu možnost se seznámit
s možnostmi, které nám sociální sítě nabízejí, ale zejména s riziky, které plynou s jejich
užíváním. Objasnili si další související pojmy jako je např. happyslaping, sexting a byli
seznámeni s možnostmi a nastavením zabezpečení na jedné z nejpoužívanějších sociálních síti
Facebooku. V rámci jedné aktivity se žáci pokusili podívat na problematiku kyberšikany
z pozice oběti, co oběť prožívá, co cítí a také z pozice agresora, co ho vede k šikanování. Při
řešení modelových situací se žáci pokusili hledat řešení konkrétních projevů kyberšikany.
Následně jim byly předány informace, jak se bránit a kde hledat pomoc v případě, že se
s kyberšikanou setkají. Součástí programu je také seznámení žáků s řešením kyberšikany
z hlediska technických možností zabezpečení.
V průběhu realizace preventivního programu vyplynulo, že úroveň znalostí týkajících se
zejména zabezpečení sociálních sítí je velmi rozdílná. Ve třídách obvykle byli 2 - 4 žáci, kteří se
v dané problematice orientovali, avšak většina z žáků neměla o možnostech zabezpečení
svých účtů na sociálních sítích dostatečné informace.
Při řešení modelových situací pak žáci velmi často uváděli: „mě by se přece něco takového
nemohlo nikdy stát, a pokud ano, tak bych věděl, co v dané situací dělat“. Postupným
rozkrýváním jednotlivých případů a nástinu možného vývoje však žáci zjišťovali, že řešení
vzniklých situací nemusí být tak snadné, jak si mysleli. A také, že vyhledat případnou pomoc
odborníků může být dobrým řešením.
Při závěrečné zpětné vazbě žáci nejčastěji uváděli, že na základě absolvovaného programu se
pokusí lépe zabezpečit své profily na sociálních sítích, kladně hodnotili získané informace
o tom, jak se zachovat v případě, kdy se stanou obětí kyberšikany a na koho se mohou
v takovém případě obrátit.
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Celkem bylo zrealizováno 45 preventivních programů v 7. a 8. ročnících opavských základních
škol. V první fázi projektu (ve školním roce 2013/2014) bylo v průběhu měsíce dubna až
června zrealizováno celkem 22 preventivních programů na všech 10 ti opavských základních
školách. Ve druhé fázi projektu (říjen až prosinec ve školním roce 2014/2015) bylo
zrealizováno 23 preventivních programů. Celkem bylo podpořeno 879 žáků (382 ze 7. ročníků
a 497 z 8. ročníků). Realizovaných programů se účastnili vždy pedagogičtí pracovníci školy, se
kterými byl následně průběh programu konzultován a kteří byli formou náslechu seznámeni
s metodikou programu. Celkem bylo podpořeno 45 pedagogů.
Realizací tohoto projektu jsme přispěli k lepšímu povědomí žáků 7. a 8. ročníků opavských
základních škol o rizicích souvisejících s užíváním internetu, o projevech kyberšikany,
o možnostech řešení již vzniklých situací, ale také o způsobu prevence a ochrany při pohybu
na internetu.

Obr. Fotografie z realizace preventivních programů pro žáky (ZŠ Mařádkova, Opava).

2.
Zpracování metodické příručky pro učitele se zaměřením na prevenci rizikových jevů
chování spojených s užíváním internetu a on-line komunikací.
Dílčím cílem projektu bylo zpracování metodické příručky pro pedagogy základních škol se
zaměřením na prevenci kyberšikany. Cílem materiálu, který vytvořili pracovníci Centra inkluze,
je poskytnout pedagogům především oporu pro hlubší vhled do problematiky kyberšikany,
bezpečného užívání internetu a dalších moderních technologií. V materiálu se pedagogové
mohou seznámit se základními teoretickými východisky problematiky kyberšikany, s jejími
hlavními rysy, specifiky, s konkrétními případy kyberšikany (kazuistikami) apod., ale především
s tím, jak působit na žáky v oblasti prevence rizikového chování spojeného s užíváním
internetu a online komunikací, a jak reagovat v případě řešení konkrétních případů
kyberšikany. Součástí metodiky jsou rovněž dva preventivní programy pro žáky vyššího stupně
základních škol, které vznikly a byly v rámci realizace projektu ověřeny na opavských
základních školách.
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Zpracovaná metodika byla v tištěné podobě předána školním metodikům prevence všech
opavských základních škol, dále byla distribuována do základních škol v elektronické podobě
na CD a uveřejněna na webových stránkách Centra inkluze, kde je volně ke stažení.
3.
Realizace vzdělávacího semináře (workshopu) pro školní metodiky prevence
opavských základních škol.
V rámci projektu byl realizován workshop pro školní metodiky prevence opavských základních
škol. Workshop byl zaměřen na seznámení s hlavními rysy kyberšikany, s jejími specifiky,
s konkrétními kazuistikami, ale především s tím, jak působit na žáky v oblasti prevence
rizikového chování spojeného s užíváním internetu a online komunikací, a jak reagovat
v případě řešení konkrétních případů kyberšikany. V rámci workshopu byli účastníci
seznámeni také s vytvořenými preventivními programy a byla jim představena metodická
příručka pro pedagogy, která vznikla v rámci projektu Bezpečně online. Součástí workshopu
pro metodiky prevence byla tzv. Balintova skupina, kterou vedla psycholožka Centra inkluze a
prostřednictvím které se zúčastnění snažili nalézt řešení svých individuálních nesnází
spojených s problematikou kyberšikany. Tato část workshopu se setkala s velmi pozitivní
odezvou a umožnila zúčastněným pedagogům si vyzkoušet tuto supervizní techniku.
V rámci realizace workshopu se školní metodici prevence rovněž vyjadřovali k celkovému
průběhu projektu Bezpečně online, především pak k realizovaným preventivním programům.
Zpětná vazba ze strany metodiků prevence a jejich kolegů, kteří byli účastni preventivních
programů, byla velmi pozitivní. Programy byly kladně hodnoceny, jak žáky samotnými, tak
pedagogy. Zúčastnění znovu potvrdili, že se jedná o velmi aktuální problematiku, se kterou se
na školách setkávají. Mnohdy však pedagogové řeší otázku, zda mohou, a do jaké míry
zasahovat do situací spojených s projevy kyberšikany, ke kterým dochází mimo školu
v odpoledních hodinách. Zároveň školní metodici prevence upozornili na skutečnost, že sami
nejsou v oblasti využívání internetu (především pak sociálních sítí) a jeho bezpečného užívání
dostatečně provzděláni a z tohoto důvodu nemohou žákům předat potřebné informace. Na
tuto skutečnost se snažili pracovníci Centra inkluze reagovat také v průběhu workshopu, avšak
vzhledem k jeho časové dotaci a náplni workshopu nemohli zúčastněným předat všechny
potřebné informace. Účastníci workshopu zároveň poukázali na to, že by bylo více než žádoucí
zaměřit se v rámci prevence rizikových jevů chování také na rodiče žáků a uspořádat pro ně
besedy na toto téma. Rodiče by měli být dostatečně informováni o možnostech, jak podpořit
své děti v oblasti využívání moderních technologií a měli by být seznámeni mimo jiné s tzv.
mediačními strategiemi jako je například: sdílení online aktivit, získávání a sdílení zkušeností
dětí spojených využíváním internetu apod.; zprostředkování informací dětem o bezpečném
užívání internetu; monitorování online aktivit dětí (kontrola počítače, kontrola
navštěvovaných stránek; využívání technologických aplikací, pomocí kterých mohou regulovat
čas, který jejich děti tráví na internetu, software pro filtrování a blokování nevyžádaných zpráv
apod).
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Obr. Fotografie z realizace workshopu pro školní metodiky prevence konaného dne 9. 12. 2014 v prostorách
Statutárního města Opava.

Podané projekty pro rok 2015:
1) MŠMT, Podpora romské komunity – Projekt: Podpora inkluze sociálně znevýhodněných
dětí a mládeže do škol hlavního vzdělávacího proudu v Budišově nad Budišovkou.
Projekt se zaměřuje především na tyto klíčové aktivity:
1. včasná péče pro sociálně znevýhodněné děti
Včasná péče zaměřená na předškolní přípravu sociálně znevýhodněných děti.
V rámci této aktivity vzniknou dvě skupiny dětí a jejich rodičů, přičemž jedna bude
složena ze sociálně znevýhodněných dětí navštěvujících mateřskou školu. Druhá
aktivita bude realizována v terénu a budou ji navštěvovat sociálně znevýhodněné
děti předškolního věku, které se žádného formálního vzdělávání neúčastní.
2. realizace podpůrných opatření pro sociálně znevýhodněné žáky ZŠ a studenty SŠ
V rámci této aktivity, která je zaměřena jak na žáky základní školy, tak na studenty
střední školy, budou realizována tato podpůrná opatření - doučování a motivační
skupiny. Cílem těchto aktivit je přispět ke zlepšení školních výsledků
žáků/studentů, ke zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání a k prevenci jejich
předčasného ukončování vzdělávání.
3. kariérové poradenství pro sociálně znevýhodněné žáky ZŠ
Tato klíčová aktivita projektu se zaměřuje na poskytování kariérového poradenství
sociálně znevýhodněným žákům základní školy (žákům 8. a 9. ročníku), jehož cílem
je individuální posouzení a zhodnocení potenciálu každého žáka vzhledem k jeho
dalšímu vzdělávání a profesní dráze a poskytnutí poradenství k dalšímu vzdělávání.
V rámci kariérového poradenství bude žákům poskytnuta podpora při volbě další
vzdělávací dráhy a povolání.
Celková rozpočet projektu 263 252 Kč.
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2) MŠMT – Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a
multikulturní – Projekt: Multikulturní výchovou ke zlepšení sociální vztahů na
školách.
Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení školního klimatu (kultury školy) na
školách zapojených do projektu a přispět ke sdílení hodnot žáků a pedagogů
postavených na vzájemném respektu a toleranci k jinakosti.
Cílem projektu bude prostřednictvím realizace multikulturních programů podpořit
a zlepšit vzájemné vztahy mezi žáky, seznámit žáky s odlišnostmi různých
sociokulturních skupin, vést žáky k sebereflexi vlastních stereotypů vůči jiným
sociokulturním skupinám, naučit žáky vnímat kulturní rozdíly v konkrétních
situacích a rozvinout v nich dovednosti, které jim pomohou dané situace řešit.
Dalším dílčím cílem projektu je rozšířit interkulturní kompetence pedagogů, přispět
k reflexi jejich vlastní sociální a kulturní ukotvenosti, zefektivnit jejich práci se
sociokulturně diverzifikovanou skupinou či zvýšit jejich schopnost implementace
průřezových témat MKV a OSV do výuky.
Dalším dílčím cílem projektu je analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu
k průřezovým tématům MKV a OSV a v případě potřeby rozpracování strategie
implementace průřezových témat multikulturní výchova a osobnostní a sociální
výchova a úprava školních vzdělávacích dokumentů (ŠVP).
Celkový rozpočet projektu 141 492 Kč.
3) Nadační fond Vítkovice Steel – Projekt: My se školy nebojíme - zvýšení úspěšnosti
sociálně znevýhodněných žáků a studentů v Moravskoslezském kraji.
Hlavním cílem projektu je přispět k inkluzi sociálně znevýhodněných žáků do škol
hlavního vzdělávacího proudu a zvýšit tím jejich úspěšnost na trhu práce.
Klíčová aktivita č. 1. - doučování: Dílčím cílem projektu je prostřednictvím
individuálního doučování sociálně znevýhodněných žáků/studentů zvýšit jejich
školní úspěšnost a poskytnout jim podporu při překonávání jejich obtíží v průběhu
povinné školní docházky a vzdělávání na střední škole. Doučování bude zajištěno
vysokoškolskými studenty, tzv. tutory za metodického vedení odborného pedagoga
Centra inkluze a bude probíhat 1,5 h./týdně/25 týdnů.
Celkem bude vytvořeno 7 doučovacích skupin a podpořeno 20 žáků/studentů.
Klíčová aktivita č. 2. - kariérové poradenství: Dílčím cílem projektu je
prostřednictvím poskytnutí kariérového poradenství (individuální i skupinovou
formou) přispět ke zvýšení počtu sociálně znevýhodněných žáků přijatých na
střední školu a podpořit sociálně znevýhodněné žáky v oblasti výběru jejich další
vzdělávací dráhy a budoucího povolání. Skupinové poradenství bude probíhat
formou realizace programů pro třídní kolektivy s vyšším počtem sociálně
znevýhodněných žáků (min. 20%).
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Celkem bude zrealizováno 20 programů v časové dotaci 2x45 minut pro cca 300
žáků. Individuální kariérové poradenství včetně diagnostiky potenciálů žáků (v
časové dotaci 6 hodin na žáka) bude poskytováno psycholožkou Centra inkluze.
Celkem bude zdiagnostikováno a podpořeno 20 žáků.
Klíčová aktivita č.3. - motivační skupiny: Posledním dílčím cílem projektu je
prostřednictvím realizace tzv. motivačních skupin pro sociálně znevýhodněné žáky
přispět k úspěšnému přechodu žáků základních škol na střední školy, zlepšit jejich
školní úspěšnost a zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Motivační skupiny
budou probíhat formou skupinové práce za využití technik zaměřených na
posilování motivace, na aktivizaci schopností a dovedností žáků/studentů a na
vzájemné obohacování.
V rámci projektu proběhne celkem 16 setkání dvou motivačních skupin
žáků/studentů v časové dotaci 2 hodiny/měsíc, které budou zajištěny speciální
pedagožkou Centra inkluze. Celkem bude podpořeno 20 žáků a studentů. Celkový
rozpočet projektu 167 947 Kč.
4) MZČR – Prevence kriminality - Projekt: Prevencí proti kyberšikaně. Projekt je zaměřený
na podporu základních škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených
s užíváním internetu a online komunikací. Prostřednictví realizace preventivních
programů dojde k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků spojených s
užíváním internetu. Dále prostřednictví vzdělávání pedagogů budou rozšířeny
jejich kompetence spojené s problematikou kyberšikany a jejího řešení na školách.
Cílem projektu je podpořit vesnické základní školy v oblasti primární prevence se
zaměřením na problematiku kyberšikany.
V rámci projektu bude realizováno celkem 20 preventivních programů pro žáky 7.
či 8. tříd základních škol, jejichž cílem bude rozvoj osobnostních a sociálních
dovedností žáků spojených s užíváním online komunikací a seznámení žáků s riziky,
která nám užívání nových technologií přináší.
Prostřednictvím realizace vzdělávacího semináře pro pedagogy dojde k rozšíření
kompetencí pedagogů (školních metodiků prevence) v oblasti kyberšikany
a k seznámení se způsoby řešení kyberšikany ve školním prostředí.
Celkový rozpočet projektu 64 500 Kč.

Přehled počtu klientů
Realizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče mateřských škol (maškarní bály): 330 dětí
Realizace preventivních programů pro žáky ZŠ: 1106 žáků
Realizace adaptačních programů pro žáky ZŠ: 50 žáků
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Vzdělávání pedagogických pracovníků: 11 PP

Finanční zpráva 2014
Vedením účetnictví se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími, zpracováním účetní závěrky
a daňovým přiznáním, byla smluvně pověřena firma DASOLI v zastoupení Ing. Pavla Sojová.
Účetní jednotka není zaregistrována jako plátce DPH.
Základní jmění je tvořeno z hospodářských výsledků a počátečním vkladem zakladatelů.

Společnost měla v roce 2013 příjmy z tržby z poskytnutých služeb 93.000,- Kč,
náklady za služby 12.000,- Kč,
materiální náklady 5.000,- Kč,
osobní náklady 64.150,- Kč.
Účetní hospodářský výsledek za zdaňovací období 2013 činil 11 634,- Kč.

Cíle na rok 2015
Cílem naší organizace je dále rozvíjet služby školám a rodičům za účelem podpory inkluzivního
vzdělávání. V roce 2015 budeme i nadále poskytovat školám podporu v oblasti primární
i sekundární prevence, nabízet vzdělávací semináře pro pedagogy a poskytovat individuální
podporu žákům a jejich rodičům.
V roce 2015 budeme realizovat náš pilotní projekt ve městě Budišov nad Budišovkou, který je
zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. V rámci realizace projektu
rozšíříme nabídku podpůrných služeb pro děti předškolního věku (klíčová aktivita: včasná
péče) a žáky základních a středních škol (klíčové aktivity: doučování, realizace motivačních
skupin, kariérové poradenství).
Naším cílem je rovněž pokračovat v preventivních aktivitách na školách v oblasti prevence
rizikového chování v oblasti online komunikací a navázat tak na úspěšně realizovaný projekt
Bezpečně online. Rádi bychom však naši podporu směřovali také k vesnickým školám, které
dle našich zkušeností nejsou v dané oblasti dostatečně podporovány.
V roce 2015 se zaměříme také na rozšíření našich služeb pro rodiče a ve spolupráci se
Spolkem Za Opavu budeme pořádat tematicky zaměřené besedy např. na téma: školní zralost
a příprava dětí na vstup do základní školy, práce s dítětem s poruchou chování či pozornosti,
specifické poruchy učení a domácí podpora těchto dětí či spolupráce se školou.
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Zároveň se pokusíme vytvořit podpůrnou svépomocnou skupinu rodičů dětí s poruchou
ADD/ADHD.
Budeme i nadále spolupracovat s dalšími organizacemi a Statutárním městem Opava v oblasti
komunitního plánování.

Spolupracující instituce a organizace/partneři
ROAD2 s.r.o. - v oblasti grafiky a prezentace naší organizace spolupracujeme s kolegy Ing.
Arch. Zuzanou Stanjurovou Mateiciucovou a Ing. Arch. Petrem Stanjurou ze studia ROAD 2.
Statutární město Opava - ve spolupráci se školským odborem Magistrátu města Opava jsme
realizovali projekt "Bezpečně on-line", který byl zaměřen na podporu opavských základních
škol v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a on-line
komunikací.
ZŠ U Haldy, U Haldy 66, Ostrava – Hrabůvka – ve spolupráci se základní školou U Haldy
v Ostravě jsme zpracovávali a podávali projekty zaměřené na realizaci primární a sekundární
prevence pro žáky školy, besedy pro rodiče a volnočasové aktivity. Projekt byl podán k výzvě
Moravskoslezského kraje.
ZŠ E. Beneše, Opava – se základní školou E. Beneše každoročně spolupracujeme na realizaci
adaptačních programů pro žáky 6. ročníků.
Všem organizacím děkujeme za spolupráci.
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Kontaktní informace
Centrum inkluze o.p.s.

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost

IČO, registrace:
29461545, zapsána u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 1144

Bankovní spojení:
2300376543/2010

Statutární zástupce:
Mgr. Hana Tichá

Adresa organizace:
Slezská 342
Velké Hoštice
747 31

Telefon:
728 343 747, 728510524

Webové stránky:
www.centruminkluze.cz

Email:
info@centruminkluze.cz

