Výroční zpráva | 2016
Centrum inkluze o.p.s.

© Centrum inkluze o.p.s.
adresa: Centrum inkluze o.p.s., Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
telefon: +420 774 883 619, +420 728 343 747
e-mail: info@centruminkluze.cz
IČ: 29461545

OBSAH
CENTRUM INKLUZE
O nás
Poslání společnosti Centrum inkluze o.p.s.
Co nabízíme
Jaké sluţby a aktivity nabízíme
Kde nabízené sluţby a aktivity provádíme
Náš tým
Partneři
Podporují nás

09
09
10
10
10
11
12
13

PROJEKTY
IN-VIT
O projektu
Hlavní cíl projektu
Dílčí cíle projektu
Dosaţené výstupy v projektu za rok 2016
Jinakost je fajn!
Anotace
Zapojené subjekty
Cíle projektu
Naplnění cílů
Cílová skupina
Primární a sekundární skupina
Výstupy projektu
Kvantitativní a kvalitativní indikátory
Spolu to zvládneme – MSK
Anotace

15
16
16
16
17
18
19
20
21
21 – 22
23
23
24
24
25
26

Cíle projektů a jejich naplnění
Průběh běţného dne v klubu
Cílová skupina
Výstupy projektu
Kvantitativní a kvalitativní indikátory
Spolu to zvládneme – MŠMT
Anotace
Klíčové aktivity projektu
Klíčová aktivita č. 1 – včasné péče
Klíčová aktivita č. 2 – realizace podpůrných opatření pro romské ţáky ZŠ
Klíčová aktivita č. 3 – preventivní programy – prevence šikany z důvodu etnicity
Cílové skupiny
Primární
Sekundární
Výstupy projektu
Klíčová aktivita č. 1 – včasné péče
Klíčová aktivita č. 2 – realizace podpůrných opatření pro romské ţáky ZŠ
Klíčová aktivita č. 3 – preventivní programy – prevence šikany z důvodu etnicity
Ţij online, bezpečně
Cíle projektu
Kvalitativní ukazatelé projektu
Organizace
Kvantitativní ukazatelé projektu
Zúčastněné osoby
Cílové skupiny
Nově rozvinuté schopnosti
Realizované aktivity v rámci projektu

27
27 – 28
29
30
30
31
32
33
33 - 34
34 - 36
37
38
38
38 – 39
40
40
40 – 41
41
42
43
44
44
45
45
45 – 46
46
47

PREVENCE NA ŠKOLÁCH
Programy primární péče
Adaptační programy
Volnočasové a zábavné programy

50 – 51
52
53

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní jednotka
Správní rada
Statutární a kontrolní orgán
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Přehled přijatých neinvestičních dotací

55
56
56
57
58
59 – 60

CENTRUM INKLUZE

O nás
Posláním společnosti Centrum inkluze o.p.s. je:



zajišťovat podporu a rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti,
rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími institucemi a okolní
komunitou.

Svou činností společnost rovněž usiluje o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u široké veřejnosti.
Své poslání naplňujeme prostřednictvím následujících činností:










preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí, mládeţe i dospělých
podpora zavádění prvků inkluzívního/společného vzdělávání do současné praxe škol
výchovně-vzdělávací a sociálně-aktivizační činnosti směřující k zajištění rovných příleţitostí
diagnostické, poradenské, podpůrné, konzultační a osvětové činnosti v oblasti psychologie, speciální pedagogiky a
pedagogiky apod.
poskytování sociálních sluţeb, poradenství, mediace a terénní práce jednotlivcům a rodinám, včetně realizace komunitních
aktivit
podpora síťování a multidisciplinární spolupráce
vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály a dále pro děti, mládeţ a rodiny
volnočasové aktivity pro děti a dospělé
spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru

Co nabízíme
Jaké sluţby a aktivity nabízíme




















Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou
Doučování/tutoring dětí a podporu při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku
Biofeedback – diagnostickou a nápravnou práci s ţáky s poruchou pozornosti
Kariérové poradenství
Programy pro školy - preventivní programy, adaptační programy, programy interkulturní výchovy a vzdělávání
Metodickou podporu při začleňování osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy
Metodickou podporu asistentů pedagoga
Podporu při práci s ţáky cizinci
Podporu a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtíţné ţivotní situaci v jejich přirozeném prostředí
Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče
Komunitní aktivity
Podporu při komunikaci mezi školou a rodinou
Mediaci (zejména rodinnou, komunitní a interetnickou)
Realizaci případových konferencí
Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály
Volnočasové aktivity pro rodiče a děti
Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů
Obvykle pracujeme v rámci multidisciplinárně sloţeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa, kulturního
antropologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, pedagoga-didaktika a mediátora

Kde nabízíme naše sluţby




v prostorách společnosti
v prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí
přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů

Náš tým
Mgr. Hana Tichá – ředitelka, pedagoţka – didaktička
Mgr. Lucie Stanjurová – koordinátorka, kulturní antropoloţka
Ing. Jan Podmol – finanční manaţer
Mgr. Kateřina Dobešová – psycholoţka
Mgr. Petra Stonišová – speciální pedagoţka
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. – lektorka dalšího vzdělávání
Alena Panáková – pedagoţka včasné péče
Petra Štenclová, DiS. – pedagoţka včasné péče
Jitka Turčínková – pedagoţka včasné péče
Martina Muţíková – pedagoţka včasné péče
Mgr. Irena Karásková – tutor
Mgr. Jiřina Holleschová – tutor
Mgr. Jana Horáková – tutor
A vedením účetnictví byla pověřena Barbora Brhelová, Bankovní, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Partneři
Moravskoslezský kraj
Město Vítkov
Město Budišov nad Budišovkou
Statutární město Opava
Místní akční skupina (MAS) Opavsko
Agentura pro sociální začleňování
Středisko volného času Vítkov a Budišov nad Budišovkou
MŠ Budišov nad Budišovkou
ZŠ Budišov nad Budišovkou
MŠ Vítkov
ZŠ Šrámkova, Opava
ZŠ E. Beneše, Opava
ZŠ Mařádkova, Opava
ZŠ Kylešovice, Opava
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ Háj ve Slezsku
ZŠ Šilheřovice
ZŠ Komenského, Vítkov
MŠ a ZŠ Větřkovice
MŠ a ZŠ Melč
ROAD2 – v oblasti grafiky a prezentace naší organizace spolupracujeme s kolegy Zuzkou Stanjurovou Mateiciucovou a Petrem
Stanjurou ze studia ROAD 2.
Modry.cz – děkujeme panu Michalu Kubesovi za zpracování našich webových stránek a spolupráci při prezentaci naší organizace
LoveCoWork – děkujeme tomuto opavskému coworkingovému centru za spolupráci, pronájem prostor a moţnost vyuţívání
zasedacích místností pro naše pracovní aktivity

Podporují nás
Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
Město Budišov nad Budišovkou
Československá obchodní banka, a. s.
Město Vítkov
DATA Inter Opava

PROJEKTY

IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a ţáků se socioekonomickým znevýhodněním
na Vítkovsku a zajištění rovných příleţitostí cílové skupiny pomocí:
a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,
b) zajištění podpůrných opatření pro ţáky za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání,
c) vzděláváním pedagogů,
d) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.

O projektu
Projekt IN-VIT byl podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 12 538 755,- Kč.
Realizační doba projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019, tj. projekt bude realizován po dobu 3 let.
Projekt iniciovalo a vytvořilo Centrum inkluze o.p.s. ve spolupráci s ostatními partnery.
Realizátorem projektu je: Město Budišov nad Budišovkou
Partneři projektu:
Centrum inkluze o.p.s.
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou
Základní škola Budišov nad Budišovkou
Mateřská škola Vítkov
Město Vítkov
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu socioekonomicky
znevýhodněným a kulturně odlišným dětem a ţákům v regionu Vítkovsko.
Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příleţitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního předškolního a zákl adního
vzdělávání.
Dílčí cíle projektu
Vytvoření systému kvalitní podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich rodičů v oblasti
předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné připraveností dětí na vstup do základní školy.
Zvýšení školní úspěšnosti ţáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.
Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich odborné připravenost pro práci
se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné
diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/ţáků a v oblasti práce s heterogenní skupinou.

Vytvoření funkční sítě spolupracujících subjektů za účelem zajištění komplexní péče o děti a rodiny z cílové skupiny a zároveň
vytvoření podkladů pro dlouhodobou koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a
základní vzdělávání.
Dosaţené výstupy v projektu za rok 2016:
1) Vytvoření systému podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich rodičů v oblasti předškolního
vzdělávání – došlo k nastavení způsobů spolupráce mezi rodiči, pedagogy MŠ a pedagogy včasné péče za účelem zajištění
komplexní podpory dětem, byly zřízeny 2 předškolní kluby – 1 ve Vítkově (Klub Kamarád) a 1 v Budišově nad Budišovkou
(Klub Krteček). Pedagoţkám včasné péče se podařilo vybudovat si důvěru ve vztahu k rodičům dětí i prostřednictvím
intenzivní terénní péče a kluby pravidelně navštěvovalo celkem 13 dětí, přihlášeno bylo 17 dětí (4 se odstěhovaly). Kluby byly
otevřeny pro děti a jejich rodiče 4 dopoledne v týdnu. Pravidelně 1x týdně byly rodičům nabízeny konzultace v prostorách
klubu a 1x měsíčně probíhal klub rodičů.
2) Zvýšení školní úspěšnosti ţáků z cílové skupiny a podpůrné sluţby – podařilo se podpořit vznik systému podpůrných opatření
realizovaných při ZŠ a MŠ v Budišově nad Budišovkou a MŠ Vítkov, kde nyní fungují celkem 4 školní asistentky. Došlo k rozšíření
školního poradenského pracoviště na ZŠ Budišov nad Budišovkou a došlo k zapojení psychologa do fungování školy, dále
byla na ZŠ v Budišově nad Budišovkou zřízena pozice koordinátora inkluze.
3) Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání – proběhlo vzdělávání „Začít spolu“ ve
dnech 12. 11. 2016 a 25. 11. 2016 – 27. 11. 2016 ve spolupráci s organizací Step by Step ČR pro pedagogy MŠ Vítkov, Husova
a pracovnice předškolních klubů Centra inkluze o.p.s. Kurzu v rozsahu 40 hodin se účastnilo 22 osob.

Jinakost je fajn!

Anotace
Projekt byl zaměřen na podporu mateřských a základních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti vzdělávání dětí z národnostních
menšin a jejich začleňování do výchovně vzdělávacího procesu. Prostřednictvím realizace výchovně vzdělávacích programů pro
děti a ţáky a dalšího vzdělávání pedagogů jsme přispěli k rozšíření interkulturních kompetencí cílové skupiny, ke sníţení výskytu
stereotypů a předsudků vůči odlišným národnostním skupinám a k vytváření hodnot, které jsou postaveny na vzájemném respektu
a toleranci k jinakosti. Realizací projektu jsme rovněţ přispěli k lepšímu začlenění dětí pocházejících z odlišných národnostní,
kulturních a sociálních skupin do našich škol a školek a k prevenci šikany na základně sociokulturní odlišnosti.

Zapojené subjekty
Do projektu se zapojilo 9 mateřských škol a 7 základních škol z regionu Opavsko/Vítkovko. Pro účast v projektu byly vybrány většinou
školy a školky, na kterých je vzděláváno vyšší procento kulturně odlišných dětí/ţáků, dětí/ţáků cizinců a dětí/ţáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Důleţitým kritériem pro navázání spolupráce se školou byl zájem vedení školy/školky o danou
problematiku a zájem o spolupráci na tomto projektu.
Celkem bylo zrealizováno 40 programů MKV, z čehož 9 programů pro děti z MŠ a 31 programů pro žáky ZŠ.
Do projektu se zapojily tyto subjekty:
MŠ Bohučovice
MŠ Jakubčovice
MŠ Štáblovice
MŠ Kajlovec
MŠ Melč
MŠ Štítina
MŠ Hradec nad Moravicí (2 programy)
MŠ Větřkovice
MŠ Melč (7 programů)
ZŠ Šrámkova – Opava (3 programy)
ZŠ Mařádkova – Opava (2 programy)
ZŠ Větřkovice (2 programy)
ZŠ B. Němcové – Opava (2 programy)
ZŠ Budišov nad Budišovkou 9 programů)
ZŠ Komenského – Vítkov (6 programů)

Cíle projektu
Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí a ţáků z národnostních menšin v Moravskoslezském kraji, přispět k vytváření
pozitivních vztahů mezi příslušníky národnostních menšin a majoritou postavených na vzájemném respektu a toleranci a přispět k
úspěšné integraci dětí z národnostních skupin do školek a škol v našem regionu pomocí a) realizace výchovně vzdělávacích
programů pro děti/ţáky a b) prostřednictvím realizace vzdělávacího semináře pro pedagogy zaměřeného na problematiku
národnostních menšin, multikulturní výchovu a podporu úspěšné integrace dětí/ţáků z národnostních menšin do škol/školek v
našem regionu.
Naplnění cílů
Prostřednictví realizace programů pro děti v mateřských školách, došlo k seznámení dětí s problematikou multikulturního souţití a s
tím, ţe kaţdý jsme jiný a jinakost je pro náš ţivot důleţitá a potřebná. Pro děti z MŠ jsme zpracovali program „Jeden den s Ravithou“,
v rámci, kterého se děti seznamovali s příběhem indické dívky Ravithy a s tím, jaký ţivot tato dívka ţije, v čem je podobný těm
naším ţivotům a v čem se liší. S ţivotem dívky byly děti seznamovány prostřednictvím fotografií a vyprávění a poznávaly „jeden
typický den Ravithy“. Pro děti byly připraveny různorodé aktivity, tak aby byla udrţena jejich pozornost a potřebné téma jim bylo
předáno zábavnou formou.
Prostřednictvím programů pro ţáky niţšího stupně ZŠ („Nemám rád, kdyţ…“) jsme rozvíjely u ţáků jejich osobnostní a sociální
kompetence. Program byl realizován záţitkovou a interaktivní formou. V úvodu programu pracovali ţáci individuálně a měli kaţdý
napsat, co se jim nelíbí, kdyţ jim druzí říkají, jen proto, ţe jsou v něčem odlišní. Poté následovala klíčová aktivita programu, v rámci,
které jsme pracovali s příběhem chlapce ve věku dětí, se kterým jsme se blíţe seznamovali, mluvili jsme o tom, co s ním můţeme mít
společného, co má rád, co je pro něj důleţité a následně jsme ţáky konfrontovaly se skutečností, ţe se jedná o chlapce
vietnamského původu. Poté následovala diskuze zaměřená na to, jaké situace můţe chlapec díky své odlišnosti zaţívat a
diskutovali jsme o předsudcích a stereotypech, které vůči druhým lidem často máme a jak nás tyto předsudky ovlivňují a je důl eţité
s nimi pracovat.
Pro ţáky vyššího stupně jsme připravili záţitkový a interaktivní program „Já jako jiný“, který byl zaměřen na osobností a sociální rozvoj
ţáků a podporu interkulturního souţití a respektu k jinakosti. Klíčová aktivita byla zaměřena na sebereflexi ţáků, kdy si měli vybavit
situaci, kdy se cítili v určité skupině lidí jiní/odlišní, jaké v danou situaci měli pocity a jak tyto pocity ovlivňovali jejich chování.
Prostřednictvím této aktivity jsme se se ţáky zaměřili na to, jak naše chování ovlivňují naše pocity a jak můţe být naše chování

obtíţně čitelné pro okolí. Hovořili jsme jinakosti obecně, i ve vztahu k příslušníkům jiných národnostních skupin, zdravotně
hendikepovaných lidí apod.
V nabídce pro školy jsme měli také program „Nestačí jen vidět“, který jsme v některých třídách realizovali. Cílem programu je
seznámit se s cizinci, kteří se rozhodli ţít v naší společnosti, hledat cesty, které vedou ke vzájemnému pochopení a dobrému souţití
mezi majoritou a menšinami v ČR, rozvíjet a integrovat základní vědomosti potřebné pro porozumění sociální a kulturní odlišnosti
mezi národy a pomoci překonat stereotypy a předsudky.
Na všechny realizované programy, byly pozitivní ohlasy, jak z řad ţáků, tak pedagogů. V některých třídách však bylo obtíţnější
realizovat záţitkové aktivity zaměřené na sebereflexi ţáků a bylo patrné, ţe ţáky nejsou zvyklí otevřeně hovořit o svých pocitech,
pojmenovávat je a reflektovat.

Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu byly děti z mateřských škol, ţáci základních škol a pedagogové MŠ a ZŠ zapojených do projektu.
Původní počet podpořených osob stanovený projektem:
Primární cílová skupina:
650 dětí (150 dětí MŠ a 500 ţáků ZŠ)
15 pedagogů – účastníků semináře
Sekundární cílová skupina:
Všechny děti/ţáci a pedagogové škol/školek zapojených do projektu – tato cíl. skupina byla podpořena tím, ţe pedagogům byly
předány metodiky realizovaných výchovně vzdělávacích programů, se kterými mohou i nadále pracovat s ostatními dětmi ve
škole.

Výstupy projektu
Kvantitativní indikátory:
Byly zpracovány 3 metodiky výchovně vzdělávacích programů pro děti/ţáky v časové dotaci 2 x 45 minut, přičemţ (1 metodika
byly určena pro děti z MŠ, 1 metodika pro ţáky I. Stupně ZŠ a 1 metodika pro ţáky II. stupně ZŠ). Školám jsme nabízeli také jede
program s názvem „Nestačí jen vidět“, který jsme realizovali v časové dotaci 3 x 45 minut.
Byl připraven a zrealizován seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ v časové dotaci 2 x 8 hodin.
40 programů MKV, čehoţ bylo:
9 výchovně vzdělávacích programů pro děti MŠ
31 výchovně vzdělávacích programů pro ţáky ZŠ
Celkem bylo podpořeno 731 dětí/ţáků, z čehoţ bylo 151 dětí MŠ a 580 ţáků ZŠ
14 pedagogů účastnících se vzdělávacího semináře
Kvalitativní indikátory:
Realizaci projektu jsme přispěli ke zlepšení vztahů v mateřských a základních školách zapojených do projektu, k rozšíření
interkulturních kompetencí dětí/ţáků a pedagogů, ke sdílení hodnot postavených na vzájemném respektu a toleranci a zároveň k
lepšímu začlenění děti z národnostních menšin do školek/škol v našem regionu.

Spolu to zvládneme
– MSK

Anotace
Projekt byl zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohroţených rodin v Budišově nad Budišovkou v
oblasti výchovy a vzdělávání dětí a jejich přípravy na vstup do základní školy. V rámci projektu jsme se zaměřovali na rozvoj
kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohroţených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání a na
zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich podpory v oblasti předškolního vzdělávání prostřednictvím
realizace předškolního klubu včasné péče.

Cíle projektů a jejich naplnění
Cílem projektu bylo přispět k rozvoji kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohroţených dětí v oblasti
jejich výchovy a vzdělávání, ke zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny a k zajištění optimálního
psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich podpory v oblasti předškolního vzdělávání prostřednictvím realizace předškolního klubu
včasné péče v Budišově nad Budišovkou.
Předškolní klub včasné péče byl realizován 2 x v týdnu (pondělí a středa) v časové dotaci 4 hodiny týdně od měsíce března do
prosince v prostorách Střediska volného času v Budišově n. B. (ČSA 325), přičemţ součástí klubu byla také terénní práce (oslovování
rodin s nabídkou sluţby, kontaktování rodin v případě absence, konzultace s rodiči apod.) a také rodičovské kluby, které se konaly
1 x měsíčně.
Na zajištění chodu klubu se podílely dvě pedagoţky včasné péče, psycholoţka a koordinátorka organizace. Psycholog
spolupracoval především na depistáţi znalostí a dovedností dětí, které probíhaly především při zahájení práce s dětmi a poté na
konci roku při ukončování aktivity a rovněţ poskytoval individuální konzultace rodičům a metodickou podporu pedagoţkám
včasné péče.
Po celou dobu realizace navštěvovalo klub celkem 15 dětí a probíhala spolupráce s 8 rodiči těchto dětí. Počet dětí se v průběhu
realizace klubu měnil. Nejvyšší počet dětí docházel v jarních měsících (cca 12 dětí) a od podzimu došlo k poklesu dětí, jelikoţ velká
část dětí začala navštěvovat zdejší mateřskou školu. Přibyly však nové děti a v toto období navštěvovalo klub pravidelně 6 – 7 dětí.
K navázání kontaktu s rodiči přispělo především neformální setkání při volnočasových aktivitách. Realizovaly jsme různorodé
výtvarné dílny a nejhojnější účast rodičů a dětí byla na tzv. dětském dni, kdy jsme pro děti měli připravené hry a také se opékalo.
V rámci rodičovských klubů, jsme s rodiči probírali různorodá témata související s výchovou a vzděláváním (např. prevence sociálně
patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výţiva), avšak účast rodičů na těchto setkáních nebyla velká a
přicházeli tak 1 – 3 maminky. Větší prostor pro předávání informací rodičům v těchto oblastech byl při individuálních konzultacích a
při setkáváních volnočasového rázu.
Průběh běţného dne v klubu:
Kaţdý den nám začíná příchodem dětí, který je od 8 – 9 hod, v tuto dobu dříve příchozí děti mají volnou hru, jakmile se sejdou
všechny děti tj. 9 hod, začínáme s ranním kruhem, kde s dětmi procvičíme jejich jména, příjmení, bydliště, popovídáme si o

předchozím dnu, seznámíme je s plánem pro tento den. Dále pokračujeme svačinkou, která je většinou mezi 9:30 – 10:00 hod. Po
svačince si děti uklidí svá místa tak, abychom mohly začít pracovat v centrech. Tato centra jim v době svačinky přichystáme.
Jedná se o centra aktivit a u nás vedou centra ateliéru, kde děti dostanou různé materiály jako např. vodové barvy, foukací fixy,
lepidla, pastelky, voskovky, nůţky, barevné papíry,… z těchto dostupných materiálů nám tvoří dle daného tématu výtvory, které si
poté zakládáme do sloţek kaţdého dítěte. Dále máme centrum hudby, kde děti dostanou dostupné hudební nástroje a zpívají
písničky k danému tématu, centrum puzzle, kde děti skládají puzzle dle předlohy – většinou děti od 5 let, centrum písek – zde máme
k dispozici kinetický písek, kde děti cvičí jemnou i hrubou motoriku.
Centra trvají do 10:40 hod, poté vytvoříme reflexní kruh, kde kaţdé dítě má moţnost zhodnotit své výtvory a popovídat o tom, co
vlastně vytvořily a čemu se předchozích 40 min věnovaly. Reflexní kruh trvá i s úklidem do 11:00 hod.
Od 11:00 hod jdeme s dětmi dle přízně počasí na procházku či na hřiště u Střediska volného času, při nepříznivém počasí jdeme s
dětmi do tělocvičny, která se nachází vedle naší třídy.
Od 11:40 do příchodu rodičů mají děti relaxaci, kdy odpočívají na koberci s relaxační hudbou.

Cílová skupina
Cílovými skupinami projektu byly sociálně znevýhodněné a sociálním vyloučením ohroţené děti ve věku 3 – 7 let a jejich rodiče z
Budišova nad Budišovkou.
V rámci projektu byla vytvořena 1 skupina dětí a jejich rodičů, kteří se účastnili programů včasné péče, jejichţ cílem bylo přispět k
zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí a zvýšit jejich připravenost na vstup do školy.
V rámci této skupiny bylo podpořeno celkem 15 dětí a 8 rodičů.

Výstupy projektu
Kvantitativní indikátory:
Bylo podpořeno celkem 15 dětí ohroţených sociálním vyloučením z Budišova nad Budišovkou, které navštěvovaly programy
včasné péče a 8 rodičů těchto dětí, především se jednalo o maminky dětí.
 15 dětí nenavštěvujících ţádnou instituci předškolního formálního vzdělávání (MŠ)
 8 rodičů
Celkem bylo realizováno 60 programů včasné péče a bylo zrealizováno 8 rodičovských klubů.
Kvalitativní indikátory:
U dětí, které pravidelně navštěvovaly klub, se zvýšila připravenost na vstup do školy, rozšíří se jejich osobnostní i sociální
kompetence. Jejich účastí na klubu se zvýšil počet sociálně znevýhodněných dětí zapojených do předškolního vzdělávání, rozšířily
se kompetence rodičů v oblasti předškolního vzdělávání a výchovy, zlepšila se jejich informovanost v souvislosti se zdravým
přístupem k ţivotu apod.

Spolu to zvládneme
– MŠMT

Anotace
Hlavním cílem projektu je přispět k zajištění kvalitního předškolního a školního vzdělávání romských dětí ve městě Budišov nad
Budišovkou a k vytvoření systému podpůrných sluţeb za účelem poskytování komplexní podpory této cílové skupině dětí.
Prostřednictvím realizace a) včasné péče zvýšit počet romských dětí v předškolním vzdělávání a zlepšit jejich připravenost na
úspěšný přechod do základní školy, prostřednictvím realizace b) podpůrných sluţeb (doučování, motivační skupina, individuální
podpora psychologa) zvýšit školní úspěšnost romských ţáků, zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a předejít předčasnému
ukončování jejich vzdělávání, a prostřednictví c) realizace preventivních programů zaměřených na prevenci šikany z důvodu
etnicity zlepšit vzájemné vztahy mezi romskými ţáky a ţáky z majority a sníţit riziko výskytu šikany z důvodů etnicity.

Klíčové aktivity projektu
V roce 2016 realizovala naše organizace v Budišově nad Budišovkou projekt Spolu to zvládneme, který byl podpořen z prostředků
MŠMT, MSK a Města Budišov nad Budišovkou. V rámci tohoto projektu jsme ve městě poskytovali sluţbu včasné péče, zajišťovali
doučování, realizovali motivační skupinu, zajistili podporů ţáků s poruchou pozornosti prostřednictvím metody EEG Biofeedback a
realizovali preventivní programy zaměřující výskytu šikany z důvodů etnicity.
Klíčová aktivita č. 1) včasná péče
V rámci aktivity jsme od března do konce září realizovali v Budišově nad Budišovkou včasnou péči pro dvě skupiny dětí. První
skupina dětí byla tvořena romskými dětmi navštěvujícími místní MŠ a v rámci druhé skupiny včasné péče jsme pracovali s romskými
dětmi a jejich maminkami, které nebyly doposud zapojeny do formálního předškolního vzdělávání. Do první skupiny bylo zapsáno
12 dětí a do druhé skupiny je zapsáno 7 dětí. Docházka některých dětí však byla nepravidelná, s ohledem na jejich nemocnost a
další aktivity rodin. Součástí programů včasné péče byly taky aktivity zaměřené na rodiče, které jsme realizovali 1x měsíčně.
Většinou se jednalo o nějakou dílnu, v rámci, které jsme realizovali taky besedy s rodiči na různá témata: předškolní příprava a
vzdělávací systém, spolupráce s MŠ/ZŠ, potřeby dětí, konzultace s psycholoţkou. Na tyto akce však docházelo většinou málo
rodičů (2-3 maminky) a konzultace s rodiči probíhaly spíše individuální formou. Vysoká účast rodičů byla při neformálním setkání
(volnočasová aktivita) jako bylo např. opékání špekáčku v rámci dne dětí.
Na začátku realizace projektu provedl psycholog Centra inkluze, o.p.s. vstupní diagnostiku (depistáţ), při které byla zjišťována
úroveň znalostí a dovedností zapojených dětí. Na základě provedené diagnostiky pak byla připravovaná náplň jednotlivých
programů tak, aby byly rozvíjeny individuální potřeby dětí. V závěru realizace této aktivity pak proběhla kontrolní diagnostika, která
měla zjistit, jak se změnila úroveň znalostí a dovedností u dětí, které se programů včasné péče účastnily.
Depistáţ byla zaměřena na školní zralost, tedy fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy (okrajově i na sociální
připravenost), a byla provedena u 8 dětí. Zejména jsme se zaměřovali na rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky, lateralitu, rozvoj
zrakové a sluchové percepce, rozsah základních znalostí. U několika dětí došlo k mírnému zlepšení, obzvláště těch, které
navštěvovali pravidelně jak MŠ, tak zároveň programy včasné péče. U dětí navštěvujících druhou skupinu včasné péče byla
docházka nepravidelná a pokroky ve znalostech a dovednost tak lze zaznamenat u 6 z 8 dětí, především pak ve znalostech a
dovednostech potřebných k nácviku čtení a psaní před zahájením školní docházky. Dále byly u několika dětí zachyceny významné
nerovnoměrnosti v rozvoji jednotlivých funkcí mentálního vývoje a následně také rizika spojená s rozvojem vývojových poruch
učení.

V průběhu realizace aktivity, probíhaly také schůzky pedagogů včasné péče, psychologa a speciálního pedagoga Centra inkluze,
o.p.s. s pedagogy z MŠ Budišov nad Budišovkou. Záměrem bylo vydiskutování potřebných oblastí, které je nutné u dětí intenzívně
rozvíjet, a dohodnou kroky potřebné k realizaci.
Aktivitu včasné péče jsme předčasně ukončili k 30. 9. 2016 a to z důvodu, ţe nám byl podpořen projekt OPVVV, v rámci, kterého
jsme od 1. 10. 2016 rozšířili činnost předškolního klubu na 4 dopoledne v týdnu a zcela nově otevřely předškolní klub ve Vítkově.
Tento projekt byl podpořen na 3 roky.
Klíčová aktivita č. 2) realizace podpůrných opatření pro romské ţáky ZŠ
a) Doučování
V rámci doučování bylo podpořeno celkem 43 dětí, které navštěvují základní školu v Budišově nad Budišovkou. Doučování se
týkalo většinou hlavních výukových předmětů, jako je jazyk český, matematika, jazyk anglický. Doučování jsme pro ţáky zajišťovaly
od března do prosince a několik dětí bylo doučováno také v průběhu měsíce srpna před reparáty. Ţáci byli doučování 1 – 2x týdně
dle jejich individuálních potřeb.
V říjnu začala na škole působit pedagoţka na pracovní pozici koordinátora inkluze, která si celou agendu doučování vzala pod
sebe a se kterou naší pracovníci úzce spolupracovali. Dle podkladů od tutorů a pedagogů školy docházelo u dětí ke zlepšení
prospěchu a individuální podpora v podobě doučování jim pomáhala nejen ke zlepšení výsledků, ale také ke zvýšení jejich
motivace. Aktivita doučování probíhala úspěšně i včetně metodických setkání s tutory. Na realizaci doučování se podíleli také
pedagogové školy (především z niţšího stupně), kteří se rovněţ účastní metodických setkání a jejichţ realizaci vítali.
Metodická setkání s tutory a řešena témata:
V rámci metodického vedení tutorů v ZŠ Budišov nad Budišovkou probíhala pravidelná setkání 1x měsíčně. Setkání probíhala s
pedagoţkou didaktičkou, účastnila se také psycholoţka Centra inkluze o. p. s. Na metodických setkáních jsme se věnovaly
tématům a problematice, ve kterých pociťovaly tutorky aktuální potřebu podpory.
V úvodních setkáních jsme se zabývaly vhodným rozdělením ţáků s potřebou podpůrných opatření, jejich kazuistikami, včetně
sociálního statusu rodiny a moţnostmi spolupráce s těmito rodinami, metodami a formami práce s moţnostmi jejich vyuţití ve výuce
a také vyuţitím vhodných pomůcek při výuce, včetně jejich ukázek. Tutorkám byla také představena dostupná literatura a webové
odkazy.

V následujících setkáních jsme se zabývaly zpracováním individuálních vzdělávacích plánů a dále pak tvorbou podpůrných plánů
pro ţáky s potřebou podpůrných opatření. Tutorkám byly poskytnuty vzorové plány na základě, kterých jsme konzultovaly jejich
zpracování pro konkrétní ţáky.
Na setkáních byla také konzultována aktuální legislativa – Vyhláška o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
ţáků nadaných 27/2016, změny ve Školském zákoně – a jejich praktické zavádění do praxe škol, a dále pak spolupráce pedagogů
s asistenty ve výuce, jejich efektivní začlenění do vzdělávacího procesu, kompetence pedagogů a asistentů a moţnosti spolupráce
s rodinou a okolní komunitou.
Na všech setkáních jsme konzultovaly podporu směrem ke konkrétním ţákům, byla patrná vysoká potřeba sdílení mezi tutorkami,
kterému byl poskytnut dostatečný prostor. Ze zpětných vazeb tutorek vyplynula potřebnost těchto setkání, průběţně jsme
vyhodnocovaly dopady doporučení v praxi u konkrétních případů.
b) Motivační skupina
Do motivační skupiny bylo zapsáno celkem 7 ţáků. Do skupiny byli vybráni ţáci z 8. a 9. ročníku, kteří mají buď prospěchové či
výchovné potíţe. Na realizaci aktivity se podílí především speciální pedagoţka Centra inkluze a pedagogický pracovník CI,
případně taky psycholoţka. V rámci setkání dochází k posilování motivace dětí k dalšímu vzdělávání, k aktivizaci jejich schopností a
dovedností apod. Některá setkání byla také tematicky zaměřena např. na problematiku volby dalšího vzdělávání/povolání,
finanční gramotnost, vzdělávací systém v ČR či psaní ţivotopisů a účast na výběrovém řízení. Ţáky i vedením je aktivita vnímána
jako přínosná.
Od března do prosince 2016 se motivační skupina scházela 1 - 2x měsíčně. Setkání probíhala v jedné ze tříd základní školy a trvala
dvě vyučovací hodiny. Domluvili jsme se s vedením školy, ţe motivační skupina vţdy začínala poslední vyučovací hodinu, abychom
docílili, co nejniţší absence ţáků.
V rámci motivační skupiny jsme se ţáky pracovali interaktivní formou, vyuţívali expresivních technik, skupinové dynamiky a prvků
metody zaměřené na mapování kompetencí ţáků. Úvodní setkání byla hodně zaměřena na sebepoznávání, na uvědomění si
silných stránek ţáků, na mapování jejich dílčích úspěchů apod. Hledali jsme společně hlavní učící se momenty a skutečnosti, které
je ovlivňují v jejich dalším vzdělávání. U ţáků jsme rovněţ posilovali jejich komunikační dovednosti. Intenzivně jsme se zaměřovali na
otázku volby dalšího vzdělávání ţáků a u 3 ţáků, kteří skupinu navštěvovali, udělala psycholoţka CI testy profesního zaměření.

Zájem ţáků o aktivitu byl patrný a zvýšil jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Zároveň s podporou v rámci motivační skupiny, byli
někteří také doučování, tak aby byla zajištěna co nejkomplexnější podpora. Ţákům byl na kaţdém setkání ponechán prostor k
dotazům a při plánování dalších motivačních skupin jsme se rovněţ snaţili vycházet z aktuálních potřeb ţáků.
c) Podpora ţáků s poruchou pozornosti – EEG Biofeedback
Biofeedback (dále jen BFB) funguje na principu operantního podmiňování, odměny za výkon, pozitivního posilování, které se běţně
vyuţívají například při poradenských nápravných postupech. Rozdíl je v tom, ţe zde zpětnou vazbu nedává jen terapeut, ale v
reálném čase je výkon vyhodnocován počítačem a klient dostává okamţitou informaci o úspěšnosti svého výkonu. Samotný
technický princip metody spočívá v tom, ţe z elektrody připevněné na hlavě se snímá zjednodušený EEG signál. Klientu jsou na
začátku tréninku „přilepeny“ elektrody podle stanoveného terapeutického plánu. V průběhu aplikace obvykle dochází ke
krátkému rozhovoru o aktuálním rozpoloţení klienta.
V rámci projektu jiţ bylo podpořeno 5 ţáků s poruchou pozornosti, se kterými pracovala psycholoţka CI metodou EEG Biofeedback.
Cílem této aktivity bylo zlepšení školních výsledků ţáků, zvýšení jejich motivace ke vzdělávání a zlepšení stavu ţáků v oblasti
pozornosti. Tréninkem prošlo celkem 5 klientů vţdy po deseti sezeních.
Při vstupním vyšetření psycholoţka zjistila, které funkce je třeba na fungování mozku zlepšit (soustředění, pozornost, kognitivní
funkce, uvolnění apod.) a poté provedla zkušební EEG Biofeedback trénink, aby bylo moţné odhadnout, nakolik je pro daný
problém metoda vhodná a jakou můţe mít prognózu včetně tzv. křivky učení.
Trénink probíhal v prostorách školy u ţáků druhé, čtvrté a páté třídy. U všech vytipovaných dětí se objevovaly obtíţe v koncentraci
pozornosti, které se vstupním vyšetřením potvrdily u všech dětí. Proto se psycholoţka zaměřila u všech ţáků na trénink oblastí mozku,
které zodpovídají za kvalitní koncentraci pozornosti. Jestliţe probíhala sezení v pravidelných intervalech za sebou (tzn. kaţdý týden),
bylo moţno sledovat z výstupů BFB tréninku pozitivní posuny. Nastala-li mezi jednotlivými setkáními delší prodleva z důvodů např.
nemoci klienta, prázdnin apod. byl patrný pomalejší nástup efektivity tréninku případně posun k původnímu stavu před začátkem
tréninku. U jednoho klienta byly výsledky v rámci sezení výrazně kolísavé a kontakt s ním nebyl příliš kvalitní (psychiatrická diagnóza).
Délka jednoho tréninku byla závislá na věku a stavu klienta. U ţáků ZŠ Budišov nad Budišovkou byla doba tréninku v průměru 10 kol
po 3 minutách.
Na závěr tréninku proběhlo vţdy zhodnocení práce a porovnání výsledků s předchozími tréninky, pozitivní motivace a rozloučení s
klientem. Součástí byly taky konzultace s pedagogy školy ke klientům a jejich individuálním vzdělávacím potřebám.

Klíčová aktivity č. 3) preventivní programy – prevence šikany z důvodů etnicity
V rámci realizace projektu bylo uskutečněno celkem 9 preventivních programů v časové dotaci 2x 45, jejichţ cílem bylo zlepšit
vzájemné vztahy mezi romskými ţáky a ţáky z majority, seznámit ţáky s odlišnostmi různých sociokulturních skupin, vést ţáky k
sebereflexi vlastních stereotypů vůči jiným sociokulturním skupinám. Ve dvou třídách proběhla dlouhodobější intervence, vzhledem
k tomu, ţe se v těchto třídách vyskytly vztahové problémy a šikana. Škola nás tedy oslovila, zdali bychom mohli se třídami pracovat
na zlepšení vztahů. Intervenci ve třídách předcházela diagnostika třídního klimatu dotazníkovým šetřením SORAD.
V rámci projektu CI byly realizovány na ZŠ Budišov nad Budišovkou tři po sobě jdoucí preventivní programy pro ţáky 6. a 7. třídy,
jejímţ cílem bylo zlepšení komunikace, vztahů ve třídě a nastavení optimálního klimatu. Programy probíhaly formou sociálně –
psychologických aktivit a různých interaktivních a expresivních technik, na základě, nichţ byly u ţáků rozvíjeny jejich sociální
dovednosti a řešeny nastolené problémy.

Cílové skupiny
Primární
1) romské děti předškolního věku (3 – 7 let)
Přínos pro tuto cílovou skupinu byl především v tom, ţe se zvýšil počet těchto dětí zapojených do předškolního vzdělávání, rozšířily se
znalosti a dovednosti romských dětí předškolního věku a zvýšila se jejich připravenost na vstup do základní školy.
Celkový počet podpořených dětí předškolního věku: 19 (původní plán 15 dětí)
2) rodiče romských dětí zapojených do programů včasné péče
Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu byl především v tom, ţe se zvýšilo zapojení romské rodiny do předškolního vzdělávání ,
rozšířily se výchovné a vzdělávací kompetence cílové skupiny rodičů, zvýšila se jejich informovanost v oblasti předškolního
vzdělávání, a také v oblasti vzdělávání obecně, a zlepšila se spolupráce rodičů s pedagogy MŠ.
Celkový počet podpořených rodičů: 12 (původní plán 7)
3) romští ţáci základní školy
Přínos projektu pro tuto cílovou byl především v tom, ţe se zlepšila školní úspěšnost těchto ţáků, zvýšila se jejich motivace ke
vzdělávání, zlepšila se jejich připravenost na přestup na střední školu a přispělo se k předčasnému ukončení vzdělávání těchto dětí.
Zároveň prostřednictvím realizace preventivních programů zaměřených na prevenci šikany z důvodů etnicity se zlepšily vzájemné
vztahy mezi romskými ţáky a ţáky z majority a zamezilo se výskytu šikany.
Celkový počet podpořených romských ţáků v rámci doučování: 43
Celkový počet romských ţáků podpořených metodou EEG Biofeedback: 5
Celkový počet romských ţáků podpořených motivační skupinou: 7
Sekundární
1) Vedení MŠ a její pedagogové

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu byl v tom, ţe se blíţe seznámili s konceptem včasné péče o romské děti a seznámili se
specifiky práce s romskými dětmi a jejich rodinami. Pedagogové školky měli moţnost účastnit se náslechů v hodinách včasné
péče.
Celkový počet podpořených PP: 8
2) Vedení ZŠ a její pedagogové
Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu byl v tom, ţe se rozšířily kompetence pedagogů v oblasti vzdělávání ţáků se sociálním
znevýhodněním, ověřili si vyuţívání podpůrných vzdělávacích plánů pro sociálně znevýhodněné ţáky a rozšířili si kompetence v
oblasti poskytování kariérového poradenství sociálně znevýhodněným ţákům. Podpořeni byli především ti pedagogové, kteří se
účastnili metodických setkání a byli v úzké spolupráci s pracovníky CI.
Celkový počet podpořených PP: 17

Výstupy projektu
Klíčová aktivita č. 1) včasná péče
Kvantitativní indikátory:
V rámci projektu jsme do konce září zrealizovali celkem 38 programů včasné péče pro děti, které nenavštěvují MŠ a 19 programů
včasné péče pro děti navštěvující MŠ. Celkem bylo podpořeno 19 dětí předškolního věku a 12 rodičů těchto dětí.
Kvalitativní indikátory:
U dětí, které pravidelně navštěvovaly programy včasné péče, se zvýšila jejich připravenost na vstup do školy, rozšířily se jejich
osobnostní i sociální kompetence. Zvýšil se počet zapojených romských dětí do předškolního vzdělávání, rozšířily se kompetence
rodičů v oblasti předškolního vzdělávání a zlepšila se v některých případech spolupráce rodin s pedagogy MŠ.
Klíčová aktivita č. 2) - realizace podpůrných opatření pro romské ţáky ZŠ
a) Doučování
Kvantitativní indikátory:
Celkem bylo odučeno 540 doučovacích hodin, které realizovalo celkem 10 tutorů. V rámci projektu proběhlo celkem 7
metodických schůzek tutorů s pedagogem-didaktikem v časové dotaci 1,5 hodiny.
Celkem bylo podpořeno: 43 ţáků ZŠ
Kvalitativní indikátory:
Zvýšila se školní úspěšnost u některých ţáků a zlepšily se jejich školní výsledky, zvýšila se jejich motivace k dalšímu vzdělávání a sníţilo
se riziko předčasného ukončování vzdělávání. U několika ţáků nedošlo ke zlepšení výsledku, avšak jejich prospěch se ani nezhoršil.
b) Motivační skupina
Kvantitativní indikátory:
Celkem proběhlo 30 setkání motivační skupiny v časové dotaci 2 vyučovací hodiny a bylo podpořeno 7 ţáků.
Kvalitativní indikátory:

U ţáků zapojených do motivační skupiny se zvýšila motivace k dalšímu vzdělávání. Vzhledem k tomu, ţe většina ţáků navštěvujících
motivační skupinu bude končit svou docházku v ZŠ aţ v letošním roce, nelze momentálně říci, jaká bude jejich úspěšnost při
přijímacích zkouškách. Všichni ze zúčastněných, kteří budou nyní končit své základní vzdělávání, si podali přihlášky na SŠ.
c) Podpora ţáků s poruchou pozornosti – EEG Biofeedback
Kvantitativní indikátory:
Celkem bylo podpořeno 5 ţáků.
Kvalitativní indikátory:
Psycholoţka se zaměřila u všech ţáků na trénink oblastí mozku, které zodpovídají za kvalitní koncentraci pozornosti. Jestliţe
probíhala sezení v pravidelných intervalech za sebou (tzn. kaţdý týden), bylo moţno sledovat z výstupů BFB tréninku pozitivní
posuny. Nastala-li mezi jednotlivými setkáními delší prodleva z důvodů např. nemoci klienta, prázdnin apod. byl patrný pomalejší
nástup efektivity tréninku případně posun k původnímu stavu před začátkem tréninku. U jednoho klienta byly výsledky v rámci
sezení výrazně kolísavé a kontakt s ním nebyl příliš kvalitní (psychiatrická diagnóza).
Klíčová aktivita č. 3) - Preventivní programy – prevence šikany z důvodů etnicity
Kvantitativní indikátory:
Bylo zrealizováno celkem 9 programů v časové dotaci 2 x 45 minut.
Celkem bylo podpořeno: 173 ţáků
Kvalitativní indikátory:
Zlepšily se vzájemné vztahy mezi romskými ţáky a ţáky z majority a sníţilo se riziko výskytu šikany z důvodů etnicity.

Ţij online, bezpečně!

Cíle projektu
Cílem projektu bylo tedy vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů, přispět k rozvoji jejich osobnostních a sociálních dovedností
spojených s uţíváním online komunikací a rozšířit jejich kompetence v oblasti týmové práce, řešení problémů, vedení druhých
apod. a následně zrealizovat preventivní peer programy na školách zapojených do projektu. Peer aktivisté se zároveň aktivně
podíleli na realizaci besed pro rodiče, jejichţ cílem bylo přispět k rozšíření kompetencí rodičů v oblasti informačních technologií,
seznámit je s nástroji vyuţitelnými v oblasti prevence kyberšikany a s postupy řešení konkrétních případů kyberšikany. Zároveň jsme si
prostřednictvím realizace projektu chtěli vyzkoušet, jak práce s peer aktivisty funguje, jak ji správně nastavit a jaký efekt peer
programy v oblasti primární prevence přináší.
Díky realizaci projektu Ţij online, bezpečně! jsme měli moţnost si ověřit, jak fungují peer programy, a zda-li jsou v oblasti primární
prevence efektivní. Z našich vlastních zkušeností a také ze zpětné vazby ze zapojených škol vyplývá, ţe peer programy jsou
vhodným způsobem, jak působit na ţáky v oblasti prevence rizikových jevů chování. Školní metodička prevence ze ZŠ Hradec na
Moravicí Mgr. M. Mazurová zhodnotila peer programy takto: „Peer program je výbornou alternativou, jak předat dětem potřebné
informace (v tomto případě o kyberšikaně), aniţ by měly pocit, ţe je někdo „poučuje“ či vyučuje. Od svých vrstevníků přijmou vzory
chování daleko lépe a snadněji.“
My jsme velice rádi, ţe jsem tento projekt mohli realizovat, a věříme, ţe v dalších letech budeme naši práci s peer aktivisty dále
rozvíjet a podporovat školy v tom, aby peer programy ve svých školách vyuţívali. Peer programy jsou totiţ nejen smysluplné pro
ţáky, účastníky preventivních programů, ale také pro samotné peer aktivisty, kteří tak získají skvělou moţnost pracovat na svém
projektu, naučí se zodpovědnosti, práci v týmu a v neposlední řadě si rovněţ vyzkoušejí, jaké je to pracovat se skupinou a jaké je to
„učit“.

Kvalitativní ukazatelé projektu
Ze zpětných vazeb ţáků získaných po ukončení programů a z rozhovorů se školními metodiky prevence vyplývá, ţe peer programy
přispěly k rozšíření osobnostních a sociálních kompetencí ţáků v oblasti vyuţívání online komunikací. Ţáci často zmiňovali, ţe si dříve
neuvědomili, kam aţ můţe kyberšikana dospět, někteří nevěděli, jak si dobře zabezpečit své účty/profily, kontakty na krizové linky
apod.
Z dotazníkového šetření mezi peer aktivisty, z intervizního setkání a ze zpětné vazby školních metodiků prevence vyplývá, ţe peer
aktivisté rozšířili své osobnostní i sociální kompetence a získané dovednosti z realizace programů (vedení skupiny, lektorské
dovednosti) jim budou k uţitku při jejich dalším studiu.
V rámci projektu byla vytvořena a ověřena metodika práce s tzv. peer aktivisty, která byla zaslána spolupracujícím školám a bude
volně ke staţení na stránkách Centra inkluze.
Organizace
V rámci projektu Ţij online, bezpečně! byla poskytnuta pomoc těmto organizacím:
ZŠ E. Beneše v Opavě
ZŠ B. Němcové v Opavě
ZŠ Mařádkova v Opavě
ZŠ Kylešovice v Opavě
ZŠ Šrámkova v Opavě
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ Háj ve Slezsku
ZŠ Píšť

Kvantitativní ukazatelé projektu
Počet proškolených peer aktivistů – 24 ţáků (původní předpoklad: 21 ţáků)
Počet ţáků – účastníků preventivních peer programů – 517 ţáků (původní předpoklad: 315 ţáků)
Počet rodičů – účastníků besed – 51rodičů (původní předpoklad: 50 rodičů)
Cílové skupiny
Peer aktivisté
Ve spolupráci se školními metodiky prevence a vedením škol zapojených do projektu, byli vytipováni vhodní kandidáti na tzv. peer
aktivisty, se kterými následně proběhla informativní schůzka, jejímţ cílem bylo předat kandidátům podrobnější informace o projektu,
sdělit jim smysl peer programů, zjistit motivaci ţáků k zapojení se do projektu apod. Většinou se jednalo o ţáky 8. a 9. tříd, avšak z
jedné partnerské školy jsme vybrali ţákyně 7. třídy. Celkem se do projektu zapojilo 24 ţákyň a ţáků a na kaţdé z partnerských škol
byla vytvořena skupina 3 – 4 peer aktivistů.
Do projektu tedy zapojené děti ve věku 13 aţ 15 let a z celkového počtu 24 peer aktivistů byli pouze dva chlapci. Většinou se
jednalo o ţáky, kteří ve škole velmi dobře prospívali, byli aktivní v různorodých činnostech a vnitřně motivovaní pro účast v projektu.
Účastníci peer preventivních programů
Preventivní peer programy byly ve většině případů realizovány pro ţáky vyššího stupně ZŠ (6. – 9. třída), avšak na jedné ze
zapojených škol byl program realizován i pro ţáky 4. a 5. třídy. Programy byly vţdy přizpůsobeny potřebám dané cílové a věkové
skupiny. Do projektu byly zapojené městské i vesnické základní školy, jejichţ skladba dětí je různorodá. Ve třídách byly ţáci z různých
sociálních skupin, avšak s ohledem na téma projektu a preventivních peer programů (bezpečný internet) nehrála tato skutečnost
ţádnou zvláštní roli. Problematika bezpečného internetu je aktuální pro všechny děti z dané věkové skupiny, ať jiţ vyrůstají v lepších
či horších sociálních podmínkách.
Rodiče
Besed pro rodiče, které realizovali peer aktivisté s podporou mentorů projektu (pracovníci Centra inkluze), se zúčastnilo celkem 51
rodičů. Zájem rodičů o besedy nebyl takový, jak jsme v počátku projektu očekávali. Naší snahou však byly zapojit do projektu co
nejvíce rodičů, a proto jsme se se školami domluvili na realizaci besed ve dnech, kdy na školách probíhaly zároveň
konzultace/třídní schůzky. Rodičům byly rovněţ předány informace o konání besedy prostřednictvím webových stránek školy,

prostřednictvím tištěných letáčků (pro rodiče ţáků, kteří se účastnili preventivních peer programů) a také prostřednictví FB stránek
Centra inkluze. Besed se většinou účastnili rodiče našich peer aktivistů a rodiče jejich spoluţáků a besedy jsme otevřeli také
pedagogům školy, kteří měli o danou problematiku zájem.
Nově rozvinuté schopnosti
Peer aktivisté
Díky realizaci projektu došlo k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí peer aktivistů, především pak v oblasti týmové práce,
řešení problémů, vedení druhých apod. Zjišťování rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí peer aktivistů spojených s uţíváním
internetu a online komunikací a také jejich kompetencí v oblasti práce se skupinou, lektorských dovedností apod. byly zjišťovány
prostřednictvím zpětnovazebních dotazníků, které byly předány jak peer aktivistů, tak školním metodikům prevence ze zapojených
škol.
Žáci – účastníci peer preventivních programů
Zároveň došlo k rozšíření kompetencí ţáků (účastníků preventivních peer programů) v oblasti bezpečného internetu, ţáci si díky
absolvování programu mohou lépe uvědomit, jak se chránit před riziky kyberšikany, jak chránit své osobní údaje a také se
dozvěděli, jak postupovat v případě, ţe by se s kyberšikanou setkali (na koho se obrátit, technické řešení kyberšikany apod.).
Rodiče
Díky realizaci projektu jsme měli moţnost také přispět k rozšíření kompetencí rodičů v oblasti informačních technologií, seznámit je s
nástroji vyuţitelnými v oblasti prevence kyberšikany a s postupy řešení konkrétních případů kyberšikany.

Realizované aktivity v rámci projektu
1) Dvoudenní výjezdové setkání peer aktivistů v RS Bilá Holubice v Mokřinkách.Cílem tohoto setkání, které bylo pracovníky
Centra inkluze (mentory peer aktivistů) připraveno v časové dotaci 16 hodin, bylo proškolení peer aktivistů v oblasti
prevence rizikových jevů chování spojených s online komunikacemi, ale zároveň rozšíření jejich kompetencí v oblasti
komunikace, týmové práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod.
2) Intervizní setkání peer aktivistů v únoru 2016 v Opavě (Matiční dům), jehoţ cílem bylo vyzkoušet si své peer programy na
nečisto. Toto setkání nebylo původně plánováno, ale vzhledem k tomu, ţe někteří peer aktivisté volali po moţnosti vyzkoušet
si programy a dílčí aktivity dopředu, jsme toto setkání uspořádali.
3) Preventivní peer programy – celkem bylo zrealizováno 24 preventivních peer programů na školách zapojených do projektu v
časové dotaci 2 x 45 minut.
4) Besedy pro rodiče – v rámci projektu bylo zrealizováno celkem 7 besed pro rodiče.
5) Závěrečné intervizní setkání peer aktivistů, které bylo zaměřeno na společné sdílení zkušeností peer aktivistů a na celkové
vyhodnocení aktivit a projektu.

PREVENCE NA ŠKOLÁCH

Programy primární péče
Jednou z klíčových oblastí, na které se naše organizace zaměřuje je zajišťování primární prevence pro školy a školská zařízení.
Preventivní programy nabízíme pro všechny věkové skupiny děti a mládeţe a kaţdoročně realizujeme desítky preventivních
programů a podporujeme stovky ţáků v oblasti primární prevence v našem regionu. Školám a dalším zařízením pracujícím s dětmi
nabízíme programy, které pokrývají téměř všechny oblasti primární prevence (šikana, kyberšikana, extremismus, rasismus a
xenofobie, záškoláctví, spektrum poruch příjmu potravy apod.). Školy a pedagogové mohou vybírat z konkrétní nabídky programů,
avšak programy vţdy upravujeme dle aktuálních potřeb konkrétního třídního kolektivu či potřeb školy.
V roce 2016 jsme realizovaly programy primární prevence „na klíč“ pro Základní školu J. A. Komenského ve Fulneku, Základní školu v
Šilheřovicích, Základní školu Boţeny Němcové v Opavě a ZŠ Háj ve Slezsku, kde realizujeme preventivní programy pro ţáky všech
tříd a ročníků.
Základní škola J. A. Komenského ve Fulneku
Základní škola ve Fulneku nás poţádala o realizaci série preventivních programů pro ţáky 6. a ţáky 7. třídy v rámci projektu „Naše
třída správná parta“. V roce 2016 jsme zrealizovali v kaţdé třídě programy v časové dotaci 2 x 45 minut zaměřené na vztahy ve
třídě a komunikaci. Další programy ve třídách budou realizovány v roce 2017.
Celkový počet podpořených ţáků: 55
Základní škola v Šilheřovicích
Jiţ čtvrtým rokem realizujeme programy primární prevence pro ZŠ Šilheřovice. V roce 2016 jsme pro ţáky připravily tyto programy:
Mezi stěnami – prevence šikany – pro ţáky 4., 6. a 7. třídy, Mezi nimi – HIV/AIDS pro ţáky 8. a 9. třídy a program zaměřený na
prevenci kyberšikany pro ţáky 5. třídy.
Celkový počet podpořených ţáků: 93
Základní škola Boženy Němcové v Opavě
Programy primární prevence na ZŠ Boţeny Němcové byly zaměřeny na tato témata: Mezi stěnami – prevence šikany – pro ţáky 5.
tříd, Prevence kyberšikany – pro ţáky 6. tříd a Zdravý ţivotní styl pro ţáky 8. tříd.

Celkový počet podpořených ţáků: 143
ZŠ Háj ve Slezsku
Zde jsme v roce 2016 realizovali preventivní programy pro ţáky 2. a 3. třídy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností dětí a
programy zaměřené na podporu pozitivních vztahů ve třídě pro ţáky 5. a 6. tříd.
Celkový počet podpořených ţáků: 86
Dětský domov v Budišově nad Budišovkou
V prosinci jsme realizovali pro děti z dětského domova v Budišově nad Budišovkou preventivní programy zaměřené na prevenci
rizikového chování spojeného s uţíváním online komunikací – kyberšikana.
Celkový počet podpořených dětí: 12
Do oblasti primární prevence patří také aktivity, které jsme v roce 2016 nabízeli školám v rámci projektu „Jinakost je fajn“ a projektu
„Ţij online, bezpečně“. Vzhledem k tomu, ţe tyto projekty byly financovány z dotací MŠMT, Moravskoslezského kraje a bankou
ČSOB, a.s., mohly jsme školám a jejich ţákům nabídnou tyto preventivní programy zdarma. Více informací o těchto aktivitách
naleznete v kapitole věnované realizovaným projektům.
Efektivní způsob, jak realizovat primární prevenci na školách, je vyuţívání tzv. peer programů a peer aktivistů. Peer aktivisté jsou starší
vrstevníci ţáků, kteří pro své spoluţáky sami připravují a realizují programy primární prevence. S peer programy máme velmi pozitivní
zkušenosti a jejich vyuţívání na školách aktivně podporujeme například prostřednictvím realizace našeho projektu Ţij online,
bezpečně! podpořeného bankou ČSOB, a.s..

Adaptační programy
Také v roce 2016 jsme realizovali několik adaptačních programů pro ţáky 6. tříd. Adaptační kurzy jsou propracované programy, ve
kterých se kombinují prvky dobrodruţství a tzv. záţitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a
seznámení ţáků mezi sebou a s třídním učitelem.
Letos jsme realizovali adaptační programy v časové dotaci 4 x 45 minut pro:
ZŠ Eduarda Beneše v Opavě
ZŠ Kylešovice v Opavě
ZŠ Háj ve Slezsku
Celkový počet podpořených ţáků: 125

Volnočasové a zábavné programy
V masopustním období kaţdoročně realizujeme zábavné programy pro děti z mateřských škol a jejich rodiče – tzv. maškarní réje.
Jedná se o programy připravované v délce 2 hodiny, které jsou plné tancování, soutěţí a zpívání zaměřeného na masopustní
veselí.
V roce 2016 jsme realizovali tyto programy pro:
Mateřská škola Okružní, Orlová-Lutyně
Mateřská škola Lipová, Havířov
Celkový počet podpořených dětí: 137

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Účetní jednotka
Název účetní jednotky:
Sídlo účetní jednotky:
Právní forma:
IČ:

Centrum inkluze o.p.s.
Klokočov 185, 747 47 Vítkov
obecně prospěšná společnost
29461545

Účetní jednotka je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vloţka 1144,
zakladateli (zřizovateli jsou Mgr. Lucie Stanjurová a Mgr. Hana Tichá.
Účetní
Účetní
Účetní
Účetní
Účetní

obdobím je kalendářní rok.
jednotka pouţívá odpisy shodné s daňovými odpisy.
jednotka nevytváří opravné poloţky ani rezervy.
jednotka účtuje o zásobách metodou B.
jednotka účtuje „vymezené postupy v interních směrnicích“.

Správní rada
Statutární orgán – ředitel
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph. D.
Kontrolní orgán – správní rada
Mgr. Lucie Stanjurová
Mgr. Hana Tichá
Mgr. Radek Hendrych
Dagmar Polášková
Bc. Dagmar Polášková
Mgr. Jiří Zdrálek

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek z činnosti spolku v roce 2016 je: 15. 033Kč
z toho hospodářská činnost je:
z činnosti podléhající dani z příjmu je:

0Kč
0Kč

Počet zaměstnanců
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je: 7
z toho počet členů statutárních a kontrolních orgánů je: 7
z toho počet členů statutárních a kontrolních orgánů, kteří jsou zároveň zaměstnanci je: 3
osobní náklady činí:
ostatní sociální náklady činí:

730 178Kč
0Kč

Přehled přijatých neinvestičních dotací

Dotace
4% 1% 4%

7%

4%

14%
MSK "Jinakost je fajn!"
MSK "Spolu to zvládneme"
MŠMT
2%

Město Budišov
Město Budišov IN-VIT (EU)

ČSOB - dar
Vlastní zdroje
ČSOB rok 2015 - 2016

64%

Dotace
Převod do roku 2017
ČSOB rok 2015 - 2016
Vlastní zdroje
ČSOB - dar

30 163,00 Kč

69 801,90 Kč
128 000,00 Kč
128 000,00 Kč
910 820,43 Kč

Město Budišov IN-VIT (EU)
Město Budišov

40 000,00 Kč

MŠMT
MSK "Spolu to zvládneme"
MSK "Jinakost je fajn!"

Dotace

267 520,00 Kč
87 200,00 Kč
72 600,00 Kč

1 257 712,13 Kč
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