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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.

CENTRUM INKLUZE
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O NÁS

Své poslání naplňujeme prostřednictvím následujících činností:
− preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí,
mládeže i dospělých
− podpora zavádění prvků inkluzívního/společného vzdělávání do současné praxe škol
− výchovně-vzdělávací a sociálně-aktivizační činnosti směřující k zajištění rovných příležitostí
− diagnostické, poradenské, podpůrné, konzultační a osvětové činnosti v oblasti psychologie,
speciální pedagogiky a pedagogiky apod.
− poskytování sociálních služeb, 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, mládež
a rodiny
− volnočasové aktivity pro děti a dospělé
− spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru

Svou činností společnost rovněž usiluje o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u široké
veřejnosti.

CO NABÍZÍME

NÁŠ TÝM

Jaké služby a aktivity nabízíme?

Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D. – ředitelka, lektorka dalšího vzdělávání

− Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve Vítkově
a v Budišově nad Budišovkou

Mgr. Lucie Stanjurová – koordinátorka, kulturní antropoložka

− Doučování/tutoring dětí a podporu při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu

Ing. Jan Podmol – finanční manažer

− Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku

Kristýna Tarkotová – administrativní a projektová pracovnice

− Biofeedback – diagnostickou a nápravnou práci s žáky s poruchou pozornosti
− Kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Dobešová – psycholog

− Programy pro školy - preventivní programy, adaptační programy, programy interkulturní výchovy

Mgr. Petra Králová – psycholog, speciální pedagog

a vzdělávání

Mgr. Petra Wittek Stonišová – speciální pedagog

− Metodickou podporu při začleňování osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy

Mgr. Hana Tichá – pedagog, didaktik

− Metodickou podporu asistentů pedagoga

Mgr. Katarína Dubělčíková – pedagogický pracovník

− Podporu při práci s žáky cizinci

Lenka Holušová – pedagogický pracovník

− Podporu a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní situaci v jejich přirozeném

Bc. Lenka Navrátilová – pedagogický pracovník

prostředí

Bc. Daniela Strnadlová – pedagogický pracovník

− Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče

Alena Panáková – pedagog včasné péče, tutor

− Komunitní aktivity

Petra Štenclová, DiS. – pedagog včasné péče, tutor

− Podporu při komunikaci mezi školou a rodinou

Jitka Turčínková – pedagog včasné péče, tutor

− Mediaci (zejména rodinnou, komunitní a interetnickou)

Martina Mužíková – pedagog včasné péče, tutor

− Realizaci případových konferencí

Mgr. Irena Karásková – tutor

− Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály

Mgr. Jiřina Holleschová – tutor

− Volnočasové aktivity pro rodiče a děti

Mgr. Jana Horáková – tutor

− Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů

Mgr. Irena Halamíčková – tutor

− Obvykle

Eva Košarišťanová – tutor

pracujeme

v

rámci

multidisciplinárně

složeného

týmu

pracovnic

a pracovníků – psychologa, kulturního antropologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga,

Mgr. Kateřina Dobešová – tutor

pedagoga-didaktika a mediátora

Mgr. Iveta Krpcová – tutor

Kde nabízíme naše služby?

Rostislav Sivák – dobrovolník

− v prostorách společnosti
− v prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí

Vedením účetnictví se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími byla smluvně pověřena firma DASOLI s. r. o.,

− přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů

Gagarinova 2857/13, 746 01 Opava zastoupená Ing. Pavlou Sojovou. (více informací zde: http://dasoli.cz/)

PARTNEŘI

PODPORUJÍ NÁS

Moravskoslezský kraj

Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

Město Vítkov

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Město Budišov nad Budišovkou

Moravskoslezský kraj

Statutární město Opava

Město Budišov nad Budišovkou

Místní akční skupina (MAS) Opavsko

Československá obchodní banka, a. s.

Agentura pro sociální začleňování

Město Vítkov

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC Ostrava)
Statutární město Ostrava

Petr Navrátil

Středisko volného času Vítkov a Budišov nad Budišovkou

Lucie Stanjurová

MŠ Budišov nad Budišovkou
ZŠ Budišov nad Budišovkou
MŠ Vítkov
ZŠ E. Beneše, 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
ZŠ J. A. Komenského, Fulnek
ZŠ Kravaře – Kouty
ZŠ B. Němcové, Opava
ZŠ Janáčkův okruh, Krnov
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 možnost využívání zasedacích místností pro naše pracovní aktivity

PROJEKTY
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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 žáků se socioekonomickým znevýhodněním na Vítkovsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupiny pomocí:
a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,
b) zajištění podpůrných opatření pro žáky 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.

IN-VIT

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
H

Hlavní cíl projektu

2) Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a podpůrné služby

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu

Podařilo se podpořit vznik systému podpůrných opatření realizovaných při ZŠ a MŠ v Budišově nad

socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným dětem a žákům v regionu Vítkovsko.

Budišovkou a MŠ Vítkov, kde nyní fungují celkem 4 školní asistentky. Došlo k rozšíření školního

Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního

poradenského pracoviště na ZŠ Budišov nad Budišovkou a došlo k zapojení psychologa do fungování

předškolního a základního vzdělávání.

školy, dále byla na ZŠ v Budišově nad Budišovkou zřízena pozice koordinátora inkluze.

Dílčí cíle projektu

3) Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání

Vytvoření systému kvalitní podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich

Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR bylo zrealizováno vzdělávání pedagožek MŠ Budišov nad

rodičů v oblasti předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné připraveností dětí na vstup do

Budišovkou a pedagožek nižšího stupně ZŠ Budišov nad Budišovkou v programu „Začít spolu“. Kurzu

základní školy.

v rozsahu 40 hodin se účastnilo 18 osob. Seminář přispěl k tomu, aby učitelky nabídly dětem v běžné

Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.

třídě takové edukační podněty, které budou přiměřené potřebám dětí různého nadání a dětí z různého

Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich

prostředí a zároveň respektovaly zásady inkluzivního vzdělávání.

odborné připravenost pro práci se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich

Dále proběhl pro absolventky kurzu „Začít spolu“ z MŠ Vítkov náslech v MŠ Beruška ve Frýdku – Místku,

rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/žáků a v oblasti

jehož cílem bylo doplnění znalostí v oblasti daného pedagogického přístupu a umožnil pedagožkám

práce s heterogenní skupinou.

konzultovat své dosavadní zkušenosti z praxe. Náslechu se zúčastnilo 20 pedagožek.

Vytvoření funkční sítě spolupracujících subjektů za účelem zajištění komplexní péče o děti a rodiny

Pro pedagogy ZŠ Budišov nad Budišovkou byl zrealizován seminář „Práce s žáky s ADHD a poruchami

z cílové skupiny a zároveň vytvoření podkladů pro dlouhodobou koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání

chování“, který lektorovala PhDr. Nora Gavendová. Semináře se zúčastnilo celkem 23 pedagogů.

v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a základní vzdělávání.

Součástí této aktivity projektu je také realizace intervizních setkání, které zajišťuje garantka/metodička
KA 3 pro pedagogy MŠ Vítkov, MŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Budišov nad Budišovkou a pedagožky

Dosažené výstupy v projektu za rok 2017

včasné péče Centra inkluze. Setkání se zaměřují např. na nastavení pravidel ve vztahu učitel – žáci, tvorbu

1) Vytvoření systému podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich

osobního portfolia pedagogů, spolupráci předškolních klubů a MŠ, zavádění poznatků z DVPP apod.

rodičů v oblasti předškolního vzdělávání
V rámci této aktivity zajišťuje naše organizace provoz dvou předškolních klubů - 1 ve Vítkově (Klub
Kamarád) a 1 v Budišově nad Budišovkou (Klub Krteček). Naše kluby v roce 2017 navštěvovalo celkem

V rámci projektu OPVVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku a aktivity předškolních klubů

25 dětí a jejich rodičů, přičemž předškolní klub Krteček navštěvovalo 3 dětí a předškolní klub Kamarád

pořádáme také společné výlety pro rodiče s dětmi, které naše kluby navštěvují. V roce 2017 jsme

12 dětí. Součástí práce pedagožek včasné péče je nejen zajištění pedagogické činnosti v našich

uspořádali dva společné výlety – 1 do Dinoparku a 1 do ZOO v Ostravě. Smyslem pořádání těchto

předškolních klubech, ale zároveň práce v terénu, poskytování individuálních konzultací a podpory

volnočasových aktivit je zprostředkovat dětem a jejich rodičům společný zážitek mimo jejich běžné

rodičů především ve vztahu ke vzdělávání a výchově dětí, přípravě na MŠ, ZŠ, spolupráce s dalšími subjekty.

rodinné a sociální prostředí, podpořit navázání neformálních vztahů mezi rodiči a pracovnicemi

Pedagožkám včasné péče byla zajišťována rovněž odborná podpora psycholožkou a speciální

předškolních klubů a zvýšit motivaci rodičů k účasti na aktivitách předškolních klubů a ke vzdělávání jejich

pedagožkou Centra. Kluby byly otevřeny pro děti a jejich rodiče 4 dopoledne v týdnu. Pravidelně 1x týdně

dětí.

byly rodičům nabízeny konzultace v prostorách klubu a 1x měsíčně probíhal klub rodičů.

SPOLU TO ZVLÁDNEME 2
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SPOLU TO ZVLÁDNEME 2

Anotace
V loňském roce realizovala naše organizace v Budišově nad Budišovkou a na Vítkovsku projekt Spolu to
zvládneme. Hlavním cílem projektu bylo přispět k zajištění kvalitního předškolního a školního vzdělávání
romských dětí a mládeže v regionu Vítkovsko a vytvořit systém podpůrných služeb za účelem poskytování
komplexní podpory této cílové skupině dětí a mládeže.
Dílčím cílem projektu bylo prostřednictvím realizace včasné péče zvýšit počet romských dětí v předškolním vzdělávání a zlepšit jejich připravenost na úspěšný přechod do základní školy. Cílem projektu bylo
rovněž zapojit rodiče předškolních dětí do procesu vzdělávání, rozšířit kompetence rodičů romských dětí
v oblasti předškolního vzdělávání a zlepšit spolupráci rodičů s pedagogy mateřské a základní školy. Rovněž
také realizace preventivních programů zaměřených na prevenci šikany z důvodu etnicity, jejichž cílem je
zlepšit vzájemné vztahy mezi romskými žáky a žáky z majority, snížit riziko výskytu šikany z důvodů etnicity
a rozšířit interkulturní kompetence žáků.
Dalším cílem projektu bylo prostřednictvím realizace podpůrných služeb (doučování, motivační skupina, včetně poskytování kariérového poradenství a diagnostiky) zvýšit školní úspěšnost romských žáků ZŠ
a studentů SŠ, zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání, zlepšit jejich školní výsledky a předejít
předčasnému ukončování jejich vzdělávání.
Specifickým cílem projektu bylo prostřednictvím realizace všech klíčových aktivit projektu podpořit
inkluzi romských žáků/studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a seznámit pedagogy MŠ, ZŠ i SŠ
s různými podpůrnými službami, která lze využít (včasná péče, motivační skupiny, kariérové poradenství
apod.) v oblasti vzdělávání romských dětí a žáků.

Klíčové aktivity projektu
1) Včasná péče
Záměrem této aktivity bylo podporovat sociálně znevýhodněné a sociálním vyloučením ohrožené rodiny
s dětmi ve věku 3-7 let na Vítkovsku, kterým jsme začali poskytovat službu terénní včasné péče. V rámci
této služby docházely naše pracovnice přímo do rodin.
Cílem projektu bylo přispět k rozvoji kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením
ohrožených 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 programů včasné péče přímo v rodinném prostředí

Celkem bylo odučeno 520 doučovacích hodin, které realizovalo celkem 10 tutorů a celkem bylo

dětí.

podpořeno 47 žáků

V rámci projektu byly realizovány programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách
klientů. Podpořeny byly rodiny především v obci Čermná ve Slezsku, Budišov nad Budišovkou, Vítkov či

3) Motivační skupina

Svatoňovicích.

Do skupiny byli vybráni žáci z různých ročníků vyššího stupně, kteří mají buď prospěchové či výchovné

Připravovaných programů včasné péče se účastnily také rodiče dětí, které jsme podpořili a rozvíjeli u nich

potíže. Na realizaci aktivity se podílely především speciální pedagožka a pedagožka Centra inkluze. V

jejich rodičovské kompetence tak, aby obstáli při plnění svých rodičovských povinností. Do projektu byla

rámci setkání docházelo k posilování motivace dětí k dalšímu vzdělávání, k aktivizaci jejich schopností

zapojena také psycholožka a speciální pedagožka naší organizace, která poskytuje jednak metodickou

a dovedností apod. Ve školním roce 2016/2017 byla u některých žáků provedena diagnostika profesní

podporu našim pracovnicím včasné péče, ale zároveň je k dispozici rodičům a pomáhá jim při řešení jejich

orientace.

individuálních potíží.

S žáky jsme pracovaly pomocí různých interaktivních a expresivních technik, skupinové dynamiky

Na Vítkovsku jsme podpořili celkem 8 rodin, ve kterých jsme pracovali s celkem 16 dětmi a jejich rodiči.

a techniky zaměřené na emoce a práce s nimi. První setkání bylo zaměřené na nastavení pravidel skupiny,

Aktuálně naše pracovnice spolupracují s rodinami pravidelně 2x v týdnu a pomáhají jim jak s předškolním

komunikaci a vztahy. V dalších setkáních jsme otevřeli problematiku volby vzdělávací cesty. Jedním ze

vzděláváním, tak i s řešením dalších záležitostí. Pracovnice při své práci s dětmi využívají grafomotorických

stěžejních témat bylo kde hledat práci, jak správně napsat životopis, ale také jak probíhá výběrové řízení

listů, Montessori pomůcek a s dětmi realizují různorodé pohybové aktivity.

a přijímací pohovor. S žáky jsme hledali studijní obory, které by je zajímaly a na které by se mohli po

Díky intenzivní práci s dětmi a jejich rodiči jsme společně dosáhli nemalých pokroků a děti se dokázaly

dokončení ZŠ, hlásit. Také jsme delší dobu probírali téma finanční gramotnost, které bylo pro tyto žáky

lépe začlenit, čehož důkazem je také fakt, že 3 z dětí, které jsme navštěvovali, začaly docházet do našich

velkým přínosem. Žákům byl na každém setkání ponechán prostor k dotazům a mohli se s námi společně

předškolních klubů a 1 dítě začalo navštěvovat zdejší mateřskou školu.

podílet na plánování dalších hodin.

Celkem bylo podpořeno 8 rodin, z toho 16 dětí. Včasná péče probíhala v časové dotaci 1 -2 x 2 hodiny

Všichni účastníci hodnotili naše setkání jako velmi přínosné. Díky nám se jim dostaly nové a velmi pří-

týdně.

nosné informace. Velký posun jsme zaznamenaly u žákyně, která ačkoliv měla vycházet ze 7. třídy, se díky
motivační skupině rozhodla, dodělat si 8. třídu ZŠ a pochopila tak alespoň částečně důležitost vzdělání.

2) Doučování

Celkem proběhlo 30 setkání motivační skupiny v časové dotaci 2 hodiny a bylo podpořeno 10 žáků.

V rámci projektu jsme zajišťovali doučování žákům ZŠ Budišov nad Budišovkou, které realizovali buď

Pravidelně se motivační skupiny účastnilo 7-8 dětí, přičemž se skupina žáků s novým školním rokem

samotní pedagogové školy, nebo pracovníci Centra inkluze. Doučování probíhalo dle individuálních

částečně obměnila, jelikož několik žáků ukončilo školní docházku.

potřeb žáků 1 – 3 x týdně. Dle podkladů od tutorů a pedagogů školy došlo u některých dětí ke zlepšení
prospěchu a individuální podpora v podobě doučování jim pomáhala nejen ke zlepšení výsledků, ale také

4) Realizace preventivních programů

ke zvýšení jejich motivace. Na realizaci doučování se podíleli především pedagogové z nižšího stupně ZŠ

V rámci této aktivity jsme zrealizovali na základních školách v regionu celkem 40 preventivních

a naše pracovnice.

programů v časové dotaci 2 x 45 minut zaměřených na prevenci šikany z důvodů etnicity, čili odlišné etnické

V rámci metodického vedení tutorů v ZŠ Budišov nad Budišovkou probíhala pravidelná setkání

příslušnosti. Programy jsme přednostně nabízeli školám, kde se vzdělává vyšší počet sociálně znevýhod-

1x měsíčně. Setkání probíhala s pedagožkou didaktičkou, účastnila se také psycholožka Centra inkluze

něných romských dětí (např. Melč, Vítkov, Opava – B. Němcové atd.) Cílem programů bylo zlepšit vzájemné

o. p. s. Na metodických setkáních jsme se věnovaly tématům a problematice, ve kterých pociťovaly tutorky

vztahy mezi romskými žáky a žáky z majority, seznámit žáky s odlišnostmi různých sociokulturních skupin,

aktuální potřebu podpory. Na všech setkáních jsme konzultovaly podporu směrem ke konkrétním žákům,

vést žáky k sebereflexi vlastních stereotypů vůči jiným sociokulturním skupinám, naučit žáky vnímat kul-

byla patrná vysoká potřeba sdílení mezi tutorkami, kterému byl poskytnut dostatečný prostor.

turní rozdíly v konkrétních situacích a rozvinout v nich dovednosti, které jim pomohou dané situace řešit.

Bylo zrealizováno celkem 40 programů v časové dotaci 2 x 45 minut a celkem bylo podpořeno cca 550

vzděláváním, tak i s řešením dalších záležitostí.

žáků.

Kvalitativní indikátory:
U dětí, které pravidelně navštěvovaly programy včasné péče, se zvýšila jejich připravenost na vstup do

Cílová skupina

školy, rozšířily se jejich osobnostní i sociální kompetence. Zvýšil se počet zapojených romských dětí do

a) romské děti předškolního věku (3 – 7 let)

předškolního vzdělávání, rozšířily se kompetence rodičů v oblasti předškolního vzdělávání a zlepšila se

Přínos pro tuto cílovou skupinu byl především v tom, že se zvýšil počet těchto dětí zapojených do před-

v některých případech spolupráce rodin s pedagogy MŠ.

školního vzdělávání, rozšířily se znalosti a dovednosti romských dětí předškolního věku a zlepšila se jejich
připravenost na vstup do základní školy.

Klíčová aktivita č. 2) doučování

Celkový počet podpořených dětí předškolního věku: 16 (původní plán 8)

Kvantitativní indikátory:
Celkem bylo odučeno 540 doučovacích hodin, které realizovalo celkem 10 tutorů. Celkem bylo podpořeno

b) rodiče romských dětí zapojených do programů včasné péče

47 žáků.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu byl především v tom, že se zvýšilo zapojení romské rodiny do

Kvalitativní indikátory:

předškolního vzdělávání, rozšířily se výchovné a vzdělávací kompetence cílové skupiny rodičů, zvýšila

Zvýšila se školní úspěšnost u některých žáků a zlepšily se jejich školní výsledky, zvýšila se jejich motivace

se jejich informovanost v oblasti předškolního vzdělávání, a také v oblasti vzdělávání obecně, a zlepšila

k dalšímu vzdělávání a snížilo se riziko předčasného ukončování vzdělávání.

se spolupráce rodičů s pedagogy MŠ.
Celkový počet podpořených rodičů: 17 (původní plán 6)

Klíčová aktivita č. 3) motivační skupina
Kvantitativní indikátory:

c) sociálně znevýhodnění žáci základní školy

Celkem proběhlo 30 setkání motivační skupiny v časové dotaci 2 vyučovací hodiny a bylo podpořeno

Přínos projektu pro tuto cílovou byl především v tom, že se zvýšila školní úspěšnost těchto žáků, zvýšila

10 žáků.

se jejich motivace ke vzdělávání, zlepšila se jejich připravenost na přestup na střední školu a v některých

Kvalitativní indikátory:

případech se zamezilo jejich předčasnému ukončení vzdělávání. Dále jsme prostřednictvím realizace pre-

U žáků zapojených do motivační skupiny se zvýšila motivace k dalšímu vzdělávání. Dvě žákyně a 1 žák

ventivních programů přispěli ke snížení výskytu šikany z důvodů etnicity a ke zlepšení vzájemných vztahů

navštěvující motivační skupinu úspěšně zvládli přijímací řízení na SŠ a v září nastoupila na střední školu.

mezi romskými žáky a žáky z majority.
Celkový počet podpořených žáků/studentů v rámci preventivních programů: 550

Klíčová aktivita č. 4) preventivní programy

Celkový počet podpořených sociálně znevýhodněných žáků v rámci doučování: 47 (původní plán 45)

Kvantitativní indikátory:

Celkový počet sociálně znevýhodněných žáků podpořených motivační skupinou: 10 (původní plán 7)

Bylo zrealizováno celkem 40 preventivních programů v časové dotaci 2 x 45 minut a celkem bylo
podpořeno 550 žáků v regionu.

Výstupy projektu

Kvalitativní indikátory:

Klíčová aktivita č. 1) včasná péče

Zlepšily se vzájemné vztahy mezi romskými žáky a žáky z majority a snížilo se riziko výskytu šikany

Kvantitativní indikátory:

z důvodů etnicity.

V rámci projektu jsme podpořili celkem 8 rodin, ve kterých jsme pracovali s celkem 16 dětmi a jejich rodiči.
Aktuálně naše pracovnice spolupracují s rodinami pravidelně 2x v týdnu a pomáhají jim jak s předškolním
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ŽIJ ONLINE, BEZPEČNĚ 2

Anotace
Projekt Žij online, bezpečně 2 byl zaměřen na podporu škol v opavském a krnovském regionu při zavádění
tzv. peer (vrstevnických) programů v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním online
komunikací a na šíření metodiky práce s tzv. peer aktivisty.
Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů, přispět k rozvoji jejich osobnostních
a sociálních dovedností spojených s užíváním online komunikací a rozšířit jejich kompetence v oblasti
týmové práce, řešení problémů, vedení druhých apod.
Prostřednictvím realizace preventivních peer programů přispět k rozvoji osobnostních a sociálních
kompetencí žáků spojených s užíváním online komunikací a snížit tím riziko výskytu projevů kyberšikany.
Dílčím cílem projektu bylo rovněž šíření již zpracované metodiky práce s peer aktivisty a podpora využívání
preventivních peer programů v oblasti rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu v našem
regionu.

Aktivity projektu
V rámci realizace projektu jsme uskutečnili tyto aktivity:
1) Vytvoření skupiny peer aktivistů a jejich proškolení – ve spolupráci se školními metodiky prevence
a vedením škol zapojených do projektu, byli vybráni vhodní kandidáti na tzv. peer aktivisty. Po úvodním
informativním setkání s vytipovanými kandidáty proběhl jejich užší výběr a byla vytvořena skupina peer
aktivistů v celkovém počtu 24 žáků, celkem 8 skupin peer aktivistů. Následně proběhlo mapování potřeb
žáků na zapojených školách v souvislosti s problematikou bezpečného internetu, tak abychom mohli
připravované preventivní programy zcela konkrétně zacílit na problémy, se kterými se žáci v online prostředí setkávají. Poté jsme zrealizovali třídenní výjezdní seminář s programem v časové dotaci 20 hodin,
jehož cílem bylo proškolení peer aktivistů v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním
internetu a online komunikací, ale zároveň v oblasti komunikace, týmové práce, lektorských dovedností,
vedení skupiny apod. V rámci výjezdního setkání byla rovněž zahájena práce na zpracovávání preventivních peer programů za využití pedagogických metod, jako je například práce s příběhem, dramatizace,
hry rolí apod. Při zpracovávání programů měli peer aktivisté k dispozici tablety, které jsme získali v rámci
pilotního projektu Žij online, bezpečně.

2) Realizace preventivních peer programů na školách pod vedením mentorů – po ukončení příprav-

našimi peer aktivisty byli jedinci, kteří měli potenciál na řešení individuálních potíží dětí, a že se děti na ně

né fáze a zpracování preventivních programů jsme zrealizovali celkem 34 preventivních peer programů

v rámci realizace (i po realizaci) programů obracely, a že tento způsob podpory lákal také samotné peer

v časové dotaci 2 x 45 minut (původní předpoklad byl 24 programů). Na realizaci preventivních programů

aktivity.

se podíleli proškoleni peer aktivisti s mentorskou podporou pracovníků Centra inkluze.
Kvalitativní ukazatelé projektu
3) Závěrečné intervizní setkání peer aktivistů – po ukončení všech aktivit na školách proběhlo jednodenní výjezdní setkání peer aktivistů v čas. dotaci 10 hodin, jehož cílem bylo sdílení zkušeností z realizace

Peer aktivisté
− V rámci závěrečného intervizního setkání jsme získávali také zpětnou vazbu od peer

preventivních programů, získání zpětné vazby ze strany mentorů a celkové zhodnocení projektu. Cílem

aktivistů týkající se toho, co jim účast v projektu dala. Peer aktivisté si dle vlastních slov osvojili

závěrečného setkání bylo také peer aktivisty motivovat k jejich další práci na svých kmenových školách.

znalosti týkající se problematiky kyberšikany, naučili se pracovat v týmu, vést skupinu a osvojili si lektorské
dovednosti. Peer aktivisté byli svou účastí v projektu velmi spokojeni a hodnotili ji jako přínosnou pro

Výstupy projektu
Prostřednictvím projektu Žij online, bezpečně 2 jsme měli možnost zužitkovat své zkušenosti z prvního

jejich další rozvoj a vzdělávání.
− Ze zpětné vazby školních metodiků prevence vyplývá, že peer aktivisté rozšířili své

ročníku projektu Žij online, bezpečně, a pozměnit aktivity projektu, tak abychom lépe a efektivněji praco-

osobnostní i sociální kompetence a získané dovednosti z realizace programů (vedení skupiny, lektorské

vali s našimi peer aktivisty. Do projektu byly znovu zapojené 2 základní školy z prvního ročníku a její peer

dovednosti) jim budou k užitku při jejich dalším studiu.

aktivisté, kteří již mohli a předávali své zkušenosti spojené s realizací peer programů svým novým kolegům. Tento aspekt projektu spojený s účastí peer aktivistů „seniorů“ se nám velmi osvědčil, a i nadále bych
rádi s vybranými jedinci v naší spolupráci pokračovali.

Účastníci peer programů
− Po ukončení preventivních peer programů si peer aktivisté získávali zpětnou vazbu od

Další novinkou letošního ročníku byla skutečnost, že jsme peer programy nabídli také základním školám,

účastníků, buď formou dotazníků, nebo si vyžádali slovní zpětnou vazbu. Ze zpětných vazeb žáků získaných

které se nacházely poblíž kmenových škol našich peer aktivistů. Čili peer aktivisté vyrazili realizovat své

po ukončení programů a také z rozhovorů se školními metodiky prevence vyplývá, že peer programy

programy i do jiných, než vlastních škol. Většinou se jednalo o základní školy, které mají jen nižší stupeň

přispěly k rozšíření osobnostních a sociálních kompetencí žáků v oblasti využívání online komunikací.

čili nedisponují staršími žáky, kteří by mohly peer programy u nich realizovat. Zapojené školy tuto nabídku

Účastníci programů často zmiňovali, že si dříve neuvědomili, kam až může kyberšikana dospět, mnozí

velmi kvitovaly a s programy byly velmi spokojené.

z nich nevěděli konkrétně, jak si zabezpečit své účty/profily, neznali kontakty na krizové linky apod.

Z našich vlastních zkušeností a také ze zpětné vazby ze zapojených škol vyplývá, že peer programy jsou

Účastníci peer programů byli také seznámeni s riziky, které využívání nových technologií přináší (např.

vhodným způsobem, jak působit na žáky v oblasti prevence rizikových jevů chování. Zástupkyně ze ZŠ

kyberšikana, kybergrooming, sexting) a s pravidly bezpečného užívání internetu.

Komenského ve Vítkově Mgr. Fajmonová hodnotí účast v projektu takto: „Velmi úspěšné a oblíbené mezi
vrstevníky, Peer aktivisté byli dobře připraveni“.
Díky realizace projektu Žij online, bezpečně 2 jsme si znovu ověřili, že využití peer programů v oblasti

Metodika práce s peer aktivisty
− V rámci druhého ročníku projektu byla opětovně ověřena metodika práce s tzv. peer

primární prevence je přínosné a efektivní. Žáci (účastníci programů) dané téma mnohem lépe vnímají od

aktivisty, kterou jsme zrevidovali a zaktualizovali dle nově získaných poznatků a zkušeností spojených

svých vrstevníků než od dospělých lidí, pedagogů. Jsou výbornou alternativou, jak předat dětem znalosti

s realizací projektu. Metodika byla zaslána spolupracujícím školám, předána školním metodikům prevence

a dovednosti tak, aby neměli pocit, že je někdo vyučuje či poučuje. My jsme velice rádi, že jsme tento pro-

z regionu a bude volně ke stažení na stránkách Centra inkluze.

jekt mohli realizovat, a v příštím roce na něj navážeme projektem Žij online, bezpečně 3, v rámci, kterého
bude do škol pilotně zavádět také peer mediaci. K peer mediaci nás přiměla hlavně skutečnost, že mezi

Do projektu se zapojilo celkem 9 základních škol z opavska, vítkovska a krnovska. Jednalo se o tyto
školy:
− ZŠ Kylešovice v Opavě
− ZŠ Háj ve Slezsku
− ZŠ Hradec nad Moravicí
− ZŠ Janáčkův okruh v Krnově
− ZŠ Komenského ve Vítkově
− ZŠ Melč
− ZŠ Hrabyně
− ZŠ Mokré Lazce
− ZŠ Větřkovice.

Kvantitativní ukazatelé projektu
Primární cílová skupina
− Počet proškolených peer aktivistů – 24 žáků (původní předpoklad: 24 žáků)
− Počet žáků – účastníků preventivních peer programů – 571 žáků (původní předpoklad: 384 žáků)

Sekundární cílová skupina
− Počet podpořených školních metodiků prevence (pedagogů ZŠ) – 9 (původní předpoklad 8)
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PROGRAMY PRIMÁRNÍ PÉČE

Jednou z klíčových oblastí, na které se naše organizace zaměřuje je zajišťování preventivních programů
pro školy a školská zařízení. V oblasti prevence nabízíme školám tematické programy primární prevence
pro všechny věkové skupiny děti a mládeže a každoročně realizujeme desítky preventivních programů
a podporujeme stovky žáků 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.). Zároveň školám nabízíme
intervenční programy zaměřené na řešení šikany, programy zaměřené na rozvoj kolektivů (programy OSV)
a adaptační programy.

V roce 2017 jsme realizovaly programy zaměřené na prevenci rizikového chování pro tyto školy:
− Základní školu v Šilheřovicích
− Základní školu Boženy Němcové v Opavě
− Základní školu J. A. Komenského ve Fulneku
− ZŠ Háj ve Slezsku
− ZŠ Kravaře – Kouty
− ZŠ Stěbořice
Celkem jsme za rok 2017 podpořili 868 žáků.

Ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ostravě jsme v roce
2017 realizovaly programy osobnostního a sociálního rozvojepro žáky navštěvující kluby osobnostního
a sociálního rozvoje. V realizaci programů budeme pokračovat také v následujícím roce. Programy jsme
zajišťovali pro tytu subjekty:
− ZŠ Hanušovice
− ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem
− ZŠ Trnková, Bohumín – Pudlov
− ZŠ Karasova, Ostrava
− ZŠ Chrjukinova, Ostrava
− ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
Celkem jsme podpořili 72 žáků.

ADAPTAČNÍ PROGRAMY

DALŠÍ AKTIVITY CENTRA

Zajištění adaptačních programů pro nově vzniklé třídní kolektivy je jednou z oblastí primární prevence, na

Naše organizace v loňském roce spolupracovala s Magistrátem města Ostravy v oblasti prevence

kterou se naše organizace rovněž zaměřuje. Adaptační kurzy jsou propracované programy, ve kterých se

kriminality na realizaci multidiciplinárních týmů.

kombinují prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem těchto programů je rozvoj nově
vznikajícího kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. V loňském roce jsme zrealizovali

V oblasti prevence kriminality působí na území města Ostravy sedm speciálních týmů složených

adaptační programy pro celkem 7 třídních kolektivů.

ze zástupců úřadů městských obvodů, asistentů prevence kriminality a příslušníků Městské policie ČR,
zástupců nestátních neziskových organizací, školských zařízení, případně jiných organizací. Jejich smyslem

Programy jsme zrealizovali pro tyto školy:

je včasné rozpoznání kriminality a dalších problémových jevů jako je majetková trestná činnost, vanda-

− ZŠ Eduarda Beneše v Opavě

lismus, drogová závislost, záškoláctví či chybějící sociální služby, a to především v sociálně vyloučených

− ZŠ Hradec nad Moravicí

a dalších rizikových lokalitách. Členské organizace společnými silami hledají řešení aktuálních problémů

− Střední umělecká škola v Ostravě

dané komunity nebo jednotlivců.

Celkový počet podpořených žáků: 153
Týmy se vždy scházejí v lokalitě, jejíž problémy řeší. V současné době se jedná o městské obvody Moravská
Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Poruba, Jih a Slezská Ostrava, se zvlášť vyčleněným
VOLNOČASOVÉ A ZÁBAVNÉ PROGRAMY

týmem pro lokalitu Kunčičky.

V masopustním období každoročně realizujeme zábavné programy pro děti z mateřských škol a jejich

Týmy jsou ojedinělým konceptem pravidelného setkávání různých subjektů za účelem společného

rodiče – tzv. maškarní réje. Jedná se o programy připravované v délce 2 hodiny, které jsou plné tancování,

hledání řešení specifických problémů v konkrétních lokalitách. Multidisciplinární týmy facilitoval náš

soutěží a zpívání zaměřeného na masopustní veselí.

pracovník Tomáš Zmija.

V roce 2017 jsme realizovali tyto programy pro:

Týmy jsou realizovány v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů

− Mateřská škola Lipová, Havířov

prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ spolufinancovaného z prostředků Evropského soci-

Celkový počet podpořených dětí: 125

álního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu
města Ostravy.

Do oblasti primární prevence patří také aktivity, které jsme v roce 2017 nabízeli školám v rámci projektu
„Žij online, bezpečně 2“. Projekt byl zaměřen především na realizaci vrstevnických preventivních programů
zaměřených na problematiku kyberšikany a bezpečného užívání internetu. S peer programy máme velmi
pozitivní zkušenosti a jejich využívání na školách aktivně podporujeme. Více o projektu Žij online, bezpečně 2 se dočtete na stránce 29 - 34.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Příloha v účetní závěrce

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha
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