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ÚVODNÍ SLOVO

Tohle byl v kostce náš rok 2018. A pokud máte chuť se s našimi aktivitami seznámit blíže, pokračujte dál
v listování výroční zprávou.

Milé čtenářky, milí čtenáři, příznivci Centra inkluze,
A na závěr bych ráda poděkovala všem naším příznivcům, partnerům a donátorům za spolupráci a podporu!
rádi bychom se s Vámi podělili o vše, co nás v roce 2018 potkalo, co jsme zažili a jaké aktivity/projekty

Velice si toho vážíme a bez Vás by to nešlo.

jsme realizovali. Loňský rok byl pro nás velmi dynamický a rozvojový. V březnu došlo ke změně ředitele/
statutárního orgánu Centra a také ke změnám členů správní rady, kdy se novou členkou stala naše

Přejeme příjemné čtení!

dlouholetá kolegyně a kamarádka Petra Wittek Stonišová a předsedkyní správní rady Hanka Tichá. Členové
správní rady byli v loňském roce velmi aktivní a společně s námi hledali cesty dalšího rozvoje Centra.

Lucie Stanjurová
zakladatelka a ředitelka CI

V loňském roce jsme pokračovali v realizaci projektu IN-VIT Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku,
v rámci kterého zajišťujeme různorodé podpůrné služby a aktivity pro děti, rodiče i pedagogy. Pokračovali
jsme také v zajišťování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a rodiny a v projektu Žij online,
bezpečně, který nám již třetím rokem podpořila banka ČSOB, a.s.. Tento projekt se nám stal velkou výzvou
a radostí, jelikož jsme se v letošním roce zaměřili nejen na podporu využívání peer programů v oblasti
prevence, ale také na využívání peer mediace ve školách. Do této aktivity se s námi pilotně zapojily dvě
školy (ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Janáčkův okruh v Krnově), které se rozhodli vyzkoušet tento inovativní
způsob podporující pozitivní školní klima a vztahy ve škole.

Období prázdnin bylo pro nás obdobím příprav na nový projekt, který jsme zahájili v záři. Jedná se o projekt
OPZ Most k porozumění v rámci, kterého jsme začali na Vítkovsku zajišťovat zcela nové aktivity a služby
pro místní obyvatelé. Rozrostl se nám také tým a v Centru jsme přivítali řadu nových kolegyň a kolegů.
V rámci projektu Most jsme otevřeli Centrum pro rodiny, které nabízí poradenské a terapeutické služby pro
rodiny nacházející se v krizové situaci, Centrum finanční a právní podpory zajišťující dluhové poradenství
apod. a v Budišově nad Budišovkou jsme začali realizovat komunitní práci. Vzhledem k tomu, že se nám
přes počáteční obtíže podařilo do projektu obsadit skvělé pracovníky, můžeme myslím říci, že projekt se
nám podařilo velmi zdárně zahájit.

Ani prevence nezůstala stranou a rozrostl se počet škol, pro které jsme zajišťovali nejen programy primární
prevence, ale také intervenční programy.

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.

Své poslání naplňujeme prostřednictvím následujících činností:
– preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí, mládeže

CENTRUM INKLUZE
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O NÁS

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. Lucie Stanjurová – ředitelka, projektová manažerka

– Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve

Vítkově

Ing. Jan Podmol – finanční manažer

a v Budišově nad Budišovkou

Mgr. Hana Tichá – věcná manažerka, metodička Centra pro rodinu, metodička DVPP

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

Kristýna Tarkotová – administrativní a projektová pracovnice

– Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku
– Biofeedback – diagnostickou a nápravnou práci s žáky s poruchou pozornosti

Mgr. Kateřina Dobešová – psycholog

– Kariérové poradenství

Mgr. Katarína Dubělčíková – terapeutka, mediátorka

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

Mgr. Hana Eleková – speciální pedagožka/etopedka (externě)

a vzdělávání

Bc. Daniela Strnadlová – terénní pracovnice/asistentka pro rodinu, speciální pedagožka

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

Jan Vrba – odborný garant/metodik Centra finanční a právní podpory

– Metodickou podporu asistentů pedagoga

Rostislav Šivák – terénní pracovník, asistent pro rodinu, tutor doučování

– Podporu při práci s žáky cizinci

Mgr. Zuzana Stanková – odborná garantka/metodička komunitní práce

– Podporu a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí

Bc. Jaroslava Lišťáková – komunitní pracovnice, terénní pracovnice/asistentka pro rodinu

– Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče

Denisa Švidrová – pedagožka včasné péče

– Komunitní aktivity

Petra Štenclová, DiS. – pedagožka včasné péče

– Podporu při komunikaci mezi školou a rodinou

Jitka Turčínková – pedagožka včasné péče

– Mediaci (zejména rodinnou, komunitní a interetnickou)

Tereza Flesarová – pedagožka včasné péče

– Realizaci případových konferencí

Veronika Jurečková – tutorka doučování

– Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály

Karolína Karásková – tutorka doučování

– Volnočasové aktivity pro rodiče a děti
– Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů

Denisa Švidrová – dobrovolník (taneční kroužek v Budišově n. B.)

– Obvykle pracujeme v rámci multidisciplinárně složeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa,

Květa Mirgová – dobrovolník (taneční kroužek v Budišově n. B.)

terapeuta, speciálního pedagoga, pedagoga-didaktika, mediátora a terénních pracovníků

Rostislav Šivák – dobrovolník (doučování)

Kde nabízíme naše služby?

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

– v prostorách společnosti

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

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

PARTNEŘI

PODPORUJÍ NÁS

Moravskoslezský kraj

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

Město Vítkov

Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Zaměstnanost

Město Budišov nad Budišovkou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Opava

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Místní akční skupina (MAS) Opavsko

Moravskoslezský kraj

Agentura pro sociální začleňování

Nadační Fond ALBERT

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC Ostrava)

Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize – Pomozte dětem

Statutární město Ostrava

Československá obchodní banka, a. s.

Středisko volného času Vítkov

Město Vítkov

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou
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 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

Lucie Stanjurová

Projekt Most k porozumění byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou
10 386 695 Kč.

MOST K POROZUMĚNÍ
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Projekt OPZ – Most k porozumění

Realizační doba projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021, tj. projekt bude realizován po dobu 3 let.

Projekt iniciovala a připravila naše organizace ve spolupráci partnerem projektu Městem Budišov nad
Budišovkou.

V září loňského roku jsme zahájili realizaci projektu OPZ Most k porozumění, jehož hlavním cílem je vytvořit
komplexní systém podpory cílové skupiny na Vítkovsku a Budišovsku, snížit dopad sociálního a kulturního
znevýhodnění na rodiny a jednotlivce v regionu a zajistit prevenci sociálního vyloučení. Záměrem projektu
je podpořit cílovou skupinu prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika vzájemně propojených
rovinách (viz. klíčové aktivity projektu).

Klíčové aktivity projektu

KA1 Empowerment a emancipace CS v oblasti právní a finanční gramotnosti a aktivity zaměřené na
předcházení diskriminace
Tuto projektovou aktivitu jsme nazvali Centrum finanční a právní podpory. Tato aktivita zahrnuje konzultace
a individuální vzdělávání, které vedou k posilování práv znevýhodněných občanů a ke zmocnění CS.
Zaměřujeme se na oblasti právní a finanční gramotnosti a prevenci zadluženosti CS se záměrem zvyšovat
sociální a právní kompetence CS.
Cílem aktivity je přispět ke zvyšování kompetencí a zmocňování CS zejména v oblasti dluhové, finanční
a právní gramotnosti. Jednotlivci a rodiny jsou podporováni v efektivním hospodaření včetně finančního
plánování. Část aktivit je přímo zaměřena na aktivní řešení zadluženosti, řešení půjček a exekucí, včetně
zpracování insolvenčních návrhů. V souvislosti s řešením insolvenčních návrhů si budeme v příštím roce
žádat o akreditaci u Ministerstva vnitra.

Realizační tým může rovněž poskytovat konzultace a spolupracovat s cílovou skupinou také při řešení
problémů spojených s porušováním práv a diskriminací zejména v oblasti bydlení, zaměstnanosti,

občansko-právních vztahů apod. Tým nabízí pomoc s řešením situací mimosoudní cestou a zároveň

– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních

předcházení těmto situacím.

a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odstavec 1 písmeno c)];
– činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a32].

KA 2 Centrum pro rodiny – Fajta
Tato aktivita je zaměřena zejména na rodiny s dětmi, které se nachází v nepříznivé nebo krizové sociální

KA 3 Podpora komunitní sociální práce a komunitních aktivit

situaci nebo jsou takovou situací ohroženy. Je realizována v úzké spolupráci s OSPOD Vítkov či školskými

Záměrem aktivity je prostřednictvím komunitního pracovníka/facilitátora a ve spolupráci s odborným

poradenskými pracovišti, případně dalšími subjekty. Snažíme se nabídnout klientům komplexní přístup

garantem mobilizace zdrojů uvnitř komunity tak, aby se členové komunity aktivně podíleli na řešení

k řešení situace rodin s dětmi v regionu a podpořit multidisciplinární spolupráci.

identifikovaných problémů s ohledem na jejich aktuální potřeby.

Centrum pro rodiny zahrnuje tyto dva provázané programy:

Cílem aktivity je přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel lokality, k vytvoření kompetentní komunity,

a) Aktivizační, asistenční a motivační program pro rodiny

která si uvědomuje a formuluje své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracuje. Snahou je

Aktivita je realizována v úzké spolupráci s OSPOD Vítkov a v kontextu pověření k výkonu SPOD (více informací

podpořit obyvatele v aktivním přístupu k řešení stanovených témat s tím, že po skončení projektu budou

o vydaném pověření naleznete níže), a to přímo v domácnostech. Zaměřujeme se na rodiny ohrožené

schopni samostatně pokračovat v zavedených aktivitách a přicházet s novými nápady. Aktivita umožňuje

rizikovým chováním, nezvládáním rodičovských kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, rodiny

obyvatelům lokality zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života. Rovněž přispívá

ohrožené nezvládáním péče o dítě, rodiny, ve kterých může docházet k zanedbávání péče o dítě, rodiny

ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli, ke zmírnění interpersonálních a komunitních konfliktů, ke

potýkající se s předlužeností, finanční nebo bytovou krizí a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.

zmírnění rizikových projevů chování, k lepšímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit veřejností

Rovněž se zaměřujeme na rodiny s dětmi ohrožené konfliktní, krizovou nebo rozvodovou, rozchodovou

a vytvoření skupinové identity. Širším záměrem aktivity je zapojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit

situací s dopadem na rodiče i děti.

do ekonomického, sociálního a kulturního života obce.

b) Služby odborného výchovně-vzdělávacího zařízení pro rodiny s dětmi
Vznik preventivního zařízení nabízí komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými

Vyhodnocení aktivit projektu za rok 2018

a vzdělávacími problémy. Záměrem je zajištění preventivně-výchovné podpory pro děti a mládež s rizikem
vzniku a vývoje poruch chování, zařízení bude nabízet podporu také rodičům a institucím.

KA1 Empowerment a emancipace CS v oblasti právní a finanční gramotnosti a aktivity zaměřené na
předcházení diskriminace

Krajský

úřad

Moravskoslezského

kraje, odbor sociálních věcí příslušný podle ustanovení § 49

V období od září do prosince byla aktivita personálně zajištěna terénním pracovníkem a právníkem.

odst.1 a§61 odst.2 písm.d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

S obsazením pracovní pozice garanta/metodika jsme měli problém a až od prosince se nám podařilo

(dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“) v souladu s ustanovením § 49 zákona o sociálně-právní

do projektu získat odborníka, který tuto pozici zastává. V předešlém období metodickou podporu

ochraně dětí“, na základě žádosti čj.: MSK 114045/2018, podané dne 6. 8. 2018, rozhodl o vydání pověření

pracovníků KA1 zajišťovala hl. manažerka projektu. Od ledna je také obsazena pozice odborného poradce/

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí žadatele: Název: Centrum inkluze, o.p.s..

konzultanta. Vzhledem k tomu, že region Vítkovska je docela odlehlým regionem, byl problém odborníky

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

v dané oblasti sehnat. Nyní však již je tým plně obsazen. Spolupráce s mediátory prozatím neprobíhá,

ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:

a to z důvodu, že momentálně spolupracující klienti tyto služby nevyžadují a ani se momentálně neřeší

– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec

situace vyžadující mediaci. Avšak mediátora máme do projektu již zapojeného. Z počátku zahájení aktivity

1 písmeno a)];

terénní pracovník prováděl depistáže a monitorovací činnosti v lokalitě kde aktivita má působit. Vzhledem

k dobré znalosti CS a lokality se velmi brzy podařilo navázat spolupráci s prvními klienty z CS. Terénní

KA3 Podpora komunitní sociální práce a komunitních aktivit

pracovník distribuoval letáky informující o možnosti využití pomoci právní a dluhové poradny. Terénní

V období od září do prosince byly plně obsazeny pozice komunitního pracovníka a metodika komunitní

pracovník navštívil pracovnice SASRD a NZDM Tunnel Vítkov, aby jim představil Centrum finanční a právní

práce. V tomto období byla průběžně oslovována místní komunita v Budišově nad Budišovkou, která

podpory FAJTA. Spolupráce byla zahájena také s Městským úřadem, bytovým odborem, Renarkonem.

s pracovníky hovořila o svých problémech a potřebách. V měsíci září byla uskutečněna první schůzka

V průběhu realizace byla navázána spolupráce s IQ Roma servis z důvodu předání zkušeností ohledně

obyvatel, které se účastnili také zástupci města Budišov nad Budišovkou. Na této první schůzce byly

řešení dluhové problematiky. V období 9/2018 až 12/2018, bylo podpořeno celkem 18 osob z CS. Z čehož

vydefinovány nejpalčivější problémy a potřeby komunity a to naplnění volného času dětí a mládeže

14 osob je v realizaci jejich podpory aktivní a dlouhodobě spolupracují s pracovníky realizačního týmu.

převážně v podvečerních hodinách, kdy v městě Budišov nad Budišovkou není dostatečné zajištění těchto

U 4 osob z CS se jednalo o realizaci jednorázových zakázek klientů. Pro všechny zapojené klienty bylo

aktivit. Na této schůzce také bylo nabídnuto zastupiteli města do bezplatného pronájmu venkovní hřiště

a je prováděno maximum aktivit, tak aby byla jejich zakázka úspěšně splněna. Všem zapojeným osobám je

v obci, jehož vlastníkem je město Budišov n. Budišovkou. Obyvatelé se dohodli, že tento prostor bude,

nabídnuto individuální vzdělávání v oblastech právní a finanční gramotnosti. Pracovníci týmu komunikují

využívám od jara 2019 a společnými silami si tento prostor upraví a vybudují z něho mobilní hřiště nejen

ve prospěch klientů s organizacemi, věřiteli, exekutorskými úřady ap.

pro děti a mládež, ale také pro dospělé s posezením.
Také se na této schůzce přihlásily zástupci, kteří by zastupovali komunitu a tak začala vznikat první jádrová

KA2 Centrum pro rodinu – Fajta

skupina složená na prvním setkání z 6 obyvatel. První schůzka jádrové skupiny, proběhla také v měsíci září

V rámci realizace aktivity bylo vyřízeno pověření SPOD, probíhala jednání s OSPOD Vítkov, kde byla

2018. Cílem setkání bylo navrhnout plán aktivit pro komunitu a především organizovaně naplnit potřebu

nastavena vzájemná spolupráce. Projekt byl prezentován všem organizacím působícím na Vítkovsku,

volného času pro děti a mládež. Za toto období se uskutečnily komunitní akce (Drakiáda, seznamovací

proběhly schůzky ve školských zařízeních, jednání na MÚ Vítkov a Budišov nad Budišovkou, SASRD a NZDM

výlet do ZOO Olomouc, mikulášská besídka), na kterých se vždy finančně podíleli sami obyvatelé.

Tunel Vítkov, Charita, Renarkon, Eurotopie. Jsme členy pracovních skupin Agentury pro sociální začleňování

V měsíci listopadu vznikl hudebně taneční soubor ŠUKAR-ČAVE Budišov který si vedou členové komunity,

a MAS Vítkovsko. Byly vytvořeny informační letáky, které byly distribuovány do působících organizací

soubor již v měsíci prosinci vystoupil na mikulášské besídce pod vedením členů z komunity. Celkově se

v regionu, proběhla prezentace také ve zdravotnických zařízeních a na obecních úřadech v okolních obcích.

za toto období uskutečnilo 8 setkání jádrové skupiny, kdy bylo podpořeno 15 osob, formou podpory

V počátku projektu prováděli terénní pracovníci depistáže v terénu, vyhledávání klientů. Většina stávajících

při komunikaci, podpory při získávání organizačních kompetencí a vzájemných vazeb. Dále proběhly

klientů k nám přichází na doporučení SPOD Vítkov, klienty začíná doporučovat také ZŠ Komenského Vítkov

2 schůzky obyvatel, při kterých bylo podpořeno 45 obyvatel. V rámci spolupráce jsme navázali spolupráci

nebo SVP Opava (z důvodu dojezdnosti klientů). S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů,

se všemi relevantními partnery z regionu.

výchovy a vzdělávání dětí. Je poskytována psychologická a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta.
Terénní pracovníci následně zajišťují podporu stanovených cílů v rodinném prostředí.
Aby podpora byla zaměřena efektivně a komplexně podchytila řešení situace v rodinném prostředí,
pracujeme nejen s rodiči a dětmi 15+, ale také s dětmi, které tohoto věku ještě nedosáhly. V současné době
máme v péči 13 klientů 15+. Z výše uvedeného důvodu je ale počet aktivit Centra pro rodinu vyšší.S klienty
se začíná dařit pracovat v širším kontextu, kdy Centrum pro rodinu nabízí podporu odborníka (psycholog,
terapeut), která je dále podpořena přímou prací terénní pracovníka v rodině. V současné době vyvstala
potřeba nastavení podrobnější specifikace pravidel a mechanizmů při spolupráci s SPOD Vítkov ve vztahu
ke klientům.
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Projekt OPVVV – Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku IN-VIT

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 iniciovala a připravila naše organizace ve spolupráci s ostatními partnery.

Realizátorem projektu je:
Město Budišov nad Budišovkou

Partneři:
Centrum inkluze o.p.s.
Mateřská škola Vítkov
Mateřská škola Budišov nad Budiškovou
Základní škola Budišov nad Budišovkou
Město Vítkov

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněným a kulturně
odlišným dětem a žákům z regionu Vítkovsko do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu.
Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního
předškolního a základního vzdělávání.

IN-VIT

Dílčí cíle projektu jsou:
– 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 žáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.
– Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich
odborné připravenosti pro práci se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich
rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/žáků a v oblasti

práce s heterogenní skupinou.

básniček a nových slov, které jí pomohly v rozvoji řeči a dorozumívání se s kamarády a rodinou.

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

Oblíbenou hrou Terezky je Čáp ztratil čepičku, na které si procvičuje poznávání barev. Terezka má skvělou

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

paměť, díky které si pamatuje veškeré informace. V listopadu jsme začali probírat téma Vesmír, které Terezku

v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a základní vzdělávání.

velice nadchlo. Během jednoho dne se naučila pojmenovat celou sluneční soustavu a dokonce umí poznat
psané číslice. Každé ráno zahajujeme den komunitním kruhem, kde se děti představí a mohou vyjádřit své

Vyhodnocení aktivit projektu za rok 2018

pocity, zážitky nebo dojmy. Díky této činnosti se Terezka naučila povídat o sobě.
Naším zájmem je podpořit holčičku v mluvě, obohacení slovní zásoby a také zjistit příčinu jejích potíží. Na

KA1 Vytvoření systému podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich

tomto základě jsme pozvaly do předškolního klubu psycholožku, která nám dala pár rad, jak s Terezkou

rodičů v oblasti předškolního vzdělávání (aktivita zajišťovaná Centrem inkluze)

pracovat. Díky radám se snažíme zlepšit komunikaci s Terezkou.

V roce 2018 pokračovala realizace předškolních klubů ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. Celkově

Během půlroční spolupráce s holčičkou jsme navázaly hezký vztah i s její pěstounkou, která si všimla, že

za toto období navštěvovalo kluby pravidelně 19 dětí a jejich rodičů. Předškolní klub Kamarád ve Vítkově

Terezka udělala velký pokrok. „Jsem spokojená s prací pedagogů a vidím na Terce velký pokrok. Doma

navštěvovalo od ledna pravidelně 7 dětí. V průběhu dubna se počet dětí zvýšil na 10 dětí a pravidelně do

často mluví o vesmíru a recituje básničky“.

klubu v tomto období docházelo okolo 8 dětí. V měsíci květnu byly sepsány dohody o spolupráci s dalšími
3 rodiči dětí. Do předškolního klubu Krteček v Budišově nad Budišovkou docházelo od ledna do konce
března pravidelně 6 děti. V průběhu května se počet dětí navštěvující klub zvýšil na 8 a v měsíci červnu
kolegyně uzavřely dohodu o spolupráci s dalšími 2 rodiči nových dětí, v měsíci červenci další 3. V rámci
předškolních klubů realizujeme každý měsíc klub pro rodiče a dílny pro děti, kde si děti vyrobí výrobek
dle tématu a s rodiči diskutujeme o aktuálních věcech, které je zajímají (např. výlety, individuální pokrok
dětí a jejich potřeby, životospráva, přestup do MŠ a období adaptace, výchova a vzdělávání dětí apod.).
V rámci předškolních klubů jsme realizovali také společné výlety pro děti a jejich rodiče. Za rok 2018 jsme
uspořádali 3 výlety (Svět techniky Ostrava, hrad Šternberk, ZOO Lešná a Planetárium Ostrava.

Aktivita zajištění včasné péče (včetně realizace předškolních klubů) je realizována na základě vydaného pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (bližší informace na str. 18 – 19).

Příběh Terezky – KAZUISTIKA
Terezka pochází z pěstounské rodiny, protože její maminka byla závislá na návykových látkách. Společně
s dědou a jeho přítelkyní bydlí v rodinném domku ve Vítkově. Terezka začala navštěvovat předškolní klub
v létě v roce 2018. V předškolním klubu se holčička rychle adaptovala a zapadla do kolektivu dětí. Zpočátku
jsme nejen my pedagogové, ale i děti měli problém porozumět slovům Terezky, jelikož má potíže s artikulací.
Občas nám přišlo, že holčička nechápala význam věty. Na otázku nám odpovídala otázkou. Přestože má
Terezka problém s řečí, velmi ráda mluví a učí se novým věcem. Během naší spolupráce se naučila spoustu

Zpracovaly: Petra Štenclová a Jitka Turčínková

Semináře se zúčastnilo 17 pedagožek.
KA2 Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a podpůrné služby (aktivity zajišťované partnery

MŠ Budišov nad Budišovkou – Osobnostně sociální rozvoj (16 hodin)

projektu)

lektorky Mgr. Natália Toflová a Mgr. Juliana Gardošová

1. Podpora školních poradenských pracovišť - školní psycholožka a speciální pedagožka poskytovaly

termín: 30. – 31. 8. 2018

podpůrné služby ve vztahu k CS a konzultace kolegům ke zefektivnění spolupráce jednotlivých odborníků

Semináře se zúčastnilo 10 pedagožek.

v rámci celého pedagogického sboru školy. Žákům byly dle jejich aktuálních potřeb poskytovány služby
jako diagnostika/depistáž, zařazování žáků do vhodného podpůrného programu, úprava podmínek

Oba semináře byly zaměřeny na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, na rozvoj sebepoznání,

vyučování, konzultační, poradenské, intervenční práce, individuální nebo skupinová práce se žáky, účast

osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností a rozvoj sebereflexe

na některých třídnických hodinách, pomoc při vyhodnocování IVP a konzultace doporučení pro ŠVP,

pedagogů.

probíhala spolupráce s OSPOD apod.

Účastnice měly možnost se seznámit se základními prvky a projevy emoční inteligence, naučit se

Koordinátorka inkluze koordinuje individuální vzdělávací plány pro žáky s potřebou podpůrných opatření,

analyzovat tyto projevy u sebe i druhých a využívat je v týmové práci. Dozvěděly se, jak vzniká

eviduje žáky s SVP, pomáhá při stanovování vzdělávacích cílů žáků, spolupracuje s rodiči a pedagogy,

stres, jak se projevuje a jak mu případně předejít. Naučíily se některé formy relaxace.

poskytuje jim podporu apod.

Seminář byl veden zejména interaktivní formou, prožitkově.

2. Zajištění podpory prostřednictvím školních asistentů - 2 ŠA působí na ZŠ v Budišově nad Budišovkou, 1 na

Na semináři účastnice ocenily zejména příklady z praxe, poznání instinktů, které ovlivňují dítě v chování,

1. stupni (30 dětí) a 1 na 2.stupni (26 dětí). Komunikují s rodiči, poskytují organizační a admin. podporu při

možnost sebepoznání, rozeznání emocí, nalezení nových způsobů řešení situací a lepší pochopení

vyučování nebo doučování, připravují různé akce pro děti apod. Práce ŠA se na ZŠ odvíjí od individuálních

některých situací, praktický nácvik relaxace a dalších činností.

potřeb žáků, zahrnuje dále kontinuální spolupráci s rodiči dětí a jejich podporu optimálně přímo v rodině

Ocenily také velmi příjemný, chápavý, otevřený přístup lektorek, jejich praktické ukázky a příklady z praxe.

(příprava na vyučování, podpora motivace k učení, poskytování zpětné vazby žákovi), zajištění pravidelné
školní docházky, spolupráci s pedagogy v rámci vyučování i mimo ně, podporu spolupráce rodiny se školou

ZŠ Budišov nad Budišovkou - Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (8 hodin)

apod. Asistentky na ZŠ spolupracují kromě učitelů s psycholožkou, speciální pedagožkou a koordinátorkou

lektor Mgr. Martin Hofman

inkluze a průběžně vyhodnocují práci ve prospěch žáků.

termín: 30. 8. 2018

1 ŠA působí v MŠ Budišov nad Budišovkou - v tomto období bylo podpořeno 20 dětí. 1 ŠA působí v MŠ

Semináře se zúčastnilo 25 pedagogů.

Vítkov- bylo podpořeno 10 dětí. V rámci MŠ ŠA rozvíjí zejména prosociální chování dětí, řečové,jazykové
a pohybové dovednosti a komunikuje s rodiči dětí. V rámci MŠ došlo k dalšímu rozvoji v zavádění metody

Seminář nabídl pratické postupy, inspirace a uchopitelnou teorii pro práci na rozvoji a podpoře osobnosti

Začít spolu do každodenní praxe.

pedagoga, jak se poznávat hlouběji, rozvíjet se, podporovat se, vnímat své silné i slabé stránky. Na
semináři účastníci oceňovali možnost zamyšlení se nad sebou samým, jak vnímat dítě, jak se vyvarovat

KA3 Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání

doměnkám, otevření užitečných věcí a jejich aplikovatelnost do praxe, bezprostřednost a zároveň vysokou

V loňském roce proběhly v rámci projektu tyto vzdělávací aktivity:

profesionalitu a zkušenost lektora, jiný úhel pohledu na běžné věci, zamyšlení nad tím, co se dá v jejich
práci změnit, nácvik relaxace...

MŠ Vítkov – Osobnostně sociální rozvoj (16 hodin)
lektorky Mgr. Natália Toflová a Mgr. Juliana Gardošová
termín: 27. – 28. 8. 2018

ZŠ Budišov nad Budišovkou - Rizikové chování dětí a mládeže (8 hodin)
lektor PaedDr. Zdeněk Martínek ,
proběhl v náhradním termínu: 1. 10. 2018
Semináře se zúčastnilo 25 pedagogů.

Seminář byl realizován ve spolupráci s Agenturou osobnostního růstu Mgr. Dagmar Samsonová, Bruntál.
Na semináři se účastníci seznámili se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování
u dětí a mládeže a s jejich příčinami ( vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského, apod.), zaměřili
se na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Dalším cílem bylo naučit
účastníky rozlišovat druhy agresí, adekvátně se chovat v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte
či mladistvého. Nedílnou součástí semináře bylo také řešení otázky agresivity a trestu – způsoby a formy
trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení agresivního chování – např. práce
s tělem u agresivního jedince.
Na semináři účastníci ocenili především propojení s praxí, konkrétní příklady a možné návrhy postupů
a řešení při práci s žáky s ADHD a jejich rodiči.

Dále jsou v rámci KA realizovány intervizní skupiny, které probíhají na každém partnerském subjektu.

Na intervizních setkáních jsou konzultovány motivace ve vztahu učitel – žáci, tvorba osobního portfolia
pedagogů, spolupráce předškolních klubů s MŠ a ZŠ, doučování žáků s PPO, plán DVPP a zavádění poznatků
z DVPP do praxe, individuální kazuistiky dětí a žáků a možná podpůrná opatření.
Ve školách jsou poznatky z DVPP do praxe zaváděny – zejména se stále daří pracovat a rozvíjet vzdělávání
dětí dle programu Začít spolu (MŠ Vítkov), učitelky na seminářích získávají novou inspiraci k pokusům
v MŠ, které již také do praxe aktivně zavádějí.
Učitelé také využili poznatky z absolvovaných seminářů OSR – prvky sebepoznání, podpora a rozvoj silných
i slabých stránek, rozeznání emocí, nalezení nových způsobů řešení situací a lepší pochopení některých
situací.
Na každém partnerském subjektu rovněž proběhly supervize týmu.

ŽIJ ONLINE, BEZPEČNĚ! 3
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Projekt ČSOB – ŽIJ ONLINE, BEZPEČNĚ! 3

Projekt Žij online, bezpečně 3 byl zaměřen na podporu základních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti
zavádění a využívání peer programů a peer mediace se zaměřením na prevenci rizikových jevů chování
spojených s užíváním internetu a online komunikací. Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu
peer aktivistů a peer mediátorů, přispět k rozvoji jejich osobnostních a sociálních dovedností spojených
s užíváním online komunikací a přispět k rozšíření jejich kompetencí v oblasti týmové práce, řešení
problémů, vedení druhých, efektivního řešení konfliktů - mediace apod.

Prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu a) realizace preventivních peer programů
a b) poskytování peer mediace jsme přispěli k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků spojených
s užíváním internetu a online komunikací, ke snížení výskytu kyberšikany a k vytvoření efektivního
a komplexního systému prevence a řešení kyberšikany na školách.

Prostřednictvím projektu Žij online, bezpečně! 3 jsme měli možnost podpořit školy v našem regionu při
zavádění a využívání peer preventivních programů a také při využívání peer mediace při řešení konfliktů
spojených s užíváním internetu apod. Všechny školy zapojené do projektu hodnotily dopad realizace peer
programů na žáky velmi kladně. Jednak hodnotily pozitivně dopad projektu na žáky, kteří prošli školením
na peer aktivisty/peer mediátory, jelikož ti se především nejvíce posunuli ve svých osobnostních i sociálních
kompetencích. Pozitivní dopad měla však samotná realizace peer programů na žáky, jelikož problematika
kyberšikany předávaná žákům jejich vrstevníky, podpořila zájem žáků o dané téma. Všechny školy, které se
do projektu zapojily, budou nyní schopné peer programy využívat i bez naší podpory. Mají totiž proškoleny
peer aktivisty a pozitivní zkušenost z realizace peer programů.

V oblasti peer mediace došlo na zapojených školách pouze k řešení několika mediačních kauz. Vzhledem
k tomu, že zavádění peer mediace je vcelku náročná na čas, nemůžeme hovořit v této oblasti o velkém
úspěchu. Samotná příprava peer mediátorů, kteří museli projít výcvikem v časové dotaci 40 hodin, byla
náročná, rovněž proces přípravy zavedení peer mediace na škole (informování pedagogického sboru, žáků,
rodičů) je časově náročný. U této aktivity hodnotíme kladně to, že zapojené školy měly možnost se díky
realizaci projektu seznámit s tím, co peer mediace znamená, jak funguje. I přestože se výcviku mediátorů
účastnily také školní metodičky prevence, neočekáváme, že se aktivita na školách bez podpory zvenčí
dlouhodobě udrží. Kladný dopad má projekt především na peer mediátory, kteří se zúčastnili výcviku.

Výcvik byl zaměřen na řešení konfliktů a bylo zřejmé, že toto téma zapojené žáky velmi zajímá a mají

V rámci projektu jsme celkově podpořili:

chuť se dozvědět, jak řešit konflikty efektivně. Dopad na tuto cílovou skupinu projektu byl dle realizátora

1. peer aktivisté – počet podpořených osob: 24

projektu vysoký a děti si osvojily základní dovednosti spojené s tím, jak řešit konflikty vlastní, ale také

2. peer mediátoři – počet podpořen osob: 17 (původní předpoklad 8)

konflikty druhých lidí.

3. žáci ZŠ (účastníci peer programů a klienti mediace) – počet podpořených osob: 528 (původní předpoklad
455).

Díky realizaci projektu Žij online, bezpečně 3 jsme si znovu ověřili, že využití peer programů v oblasti
primární prevence je přínosné a efektivní. Žáci (účastníci programů) dané téma mnohem lépe vnímají
od svých vrstevníků než od dospělých lidí, pedagogů. Jsou výbornou alternativou, jak předat dětem
znalosti a dovednosti tak, aby neměli pocit, že je někdo vyučuje či poučuje.

Všechny školy zapojené do projektu hodnotí peer programy jako velmi přínosné a chtějí v nich pokračovat,
ať už v rámci projektu Žij online, bezpečně, tak samostatně vlastními aktivitami.

Peer programy jsou totiž nejen smysluplné pro žáky, účastníky preventivních programů, ale také pro
samotné peer aktivisty, kteří tak získají skvělou možnost pracovat na svém projektu, naučí se zodpovědnosti,
práci v týmu a v neposlední řadě si rovněž vyzkoušejí, jaké je to pracovat se skupinou a jaké je to „učit“.

Do projektu se zapojilo celkem 9 základních škol z Opavska a Krnovska. Jednalo se o tyto školy: ZŠ Kylešovice
v Opavě, ZŠ E. Beneše v Opavě, ZŠ Hradec nad Moravicí, ZŠ Janáčkův okruh v Krnově, ZŠ Komenského ve
Vítkově, ZŠ Melč a další školy, ze kterých jsme neměli peer aktivisty, ale na kterých jsme „pouze“ realizovali
peer programy – ZŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Žimrovice, ZŠ Skřípov, ZŠ Štáblovice.

Na ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Janáčkův okruh v Krnově jsme mimo preventivní peer programy realizovali
rovněž peer mediaci. Celkem 17 žáků z 6. až 8. tříd prošlo výcvikem v časové dotaci 40 hodin v peer mediaci,
přičemž 12 žáků bylo ze ZŠ Janáčkův okruh v Krnově a 5 ze ZŠ Hradec nad Moravicí. Po absolvování výcviku
zahájili peer mediátoři realizaci mediace na školách a zajistili intervenci v prvních kauzách, které se v daném
období objevily.

Projekt byl finančně podpořen Československou obchodní bankou a. s. v rámci Nadačního programu vzdělávání.

SPOLU TO ZVLÁDNEME 3
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Projekt MSK – SPOLU TO ZVLÁDNEME 3

Projekt byl zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených rodin
na Vítkovsku (především pak v obci Čermná ve Slezsku, Svatoňovice, Vítkov a Budišov 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 ohrožených
dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání a na zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně
jejich podpory v oblasti předškolního vzdělávání prostřednictvím realizace programů včasné péče přímo
v rodinném prostředí dětí.

Cílem tohoto projektu byl rozvoj kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením
ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání. Cílem projektu bylo rovněž zlepšení podmínek dětí
pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny, zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich
podpory v oblasti předškolního vzdělávání.

Účelem tohoto projektu bylo podpořit rozvoj kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním
vyloučením ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy a vzdělávání.

V rámci tohoto projektu byly realizovány programy včasné péče pro děti předškolního věku a jejich rodiče
přímo v rodinách klientů. Podpořeny byly rodiny především v obci Čermná ve Slezsku, Budišov n.B., Vítkov
či Svatoňovicích. Pracovníci Centra pravidelně docházeli do rodin, kde realizovali programy včasné péče
pro děti předškolního věku a také zajišťovali individuální podporu rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.
Díky realizaci projektu a programů včasné péče došlo k pozitivní změně v připravenosti dětí na vstup do
základní školy. V průběhu programu byly u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti, potřebné klíčové
kompetence. Děti a rodiče se zároveň měli možnost účastnit volnočasových aktivit realizovaných naší
organizací (výletů, klubů rodičů apod.).

Připravovaných programů se účastnili také rodiče dětí (především však matky dětí), které jsme podpořili
a snažili se u nich rozvíjet jejich rodičovské kompetence tak, aby obstáli při plnění svých rodičovských
povinností. Rodiče byli seznamování s tím, jak rozvíjet a vzdělávat své děti v domácím prostředí a přítomné
matky se aktivit ve většině případů se zájmem účastnily. Kromě oblasti vzdělávání – předškolní vzdělávání,
přípravy na vstup do základní školy, byly rodičům předávány informace potřebné k širším tématům, jako

je např. prevence sociálně patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výživa apod. Tato
témata se s rodiči otevírala v rámci individuálních konzultací nebo v rámci tzv. klubů rodičů, kterých se
mohli rodiče účastnit. Součástí programů včasné péče bylo také poskytování individuální podpory ze
strany psychologa, speciálního pedagoga, terapeuta i kulturního antropologa CI.

Za celou dobu realizace projektu jsme podpořili celkem 12 rodin, 18 dětí a 12 rodičů. Počet rodin, se kterými
jsme v průběhu roku pracovali se měnil. S některými rodinami jsme pracovali kontinuálně celý rok, s jinými
pouze přechodné období. Některé děti také například v průběhu roku začaly navštěvovat náš předškolní
klub nebo přímo MŠ.

Aktivita zajištění včasné péče (včetně realizace předškolních klubů) je realizována na základě vydaného
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (bližší informace na str. 18 – 19).

Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně
právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018.
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Projekt NF Albert – Cesta k inkluzi

Záměrem projektu bylo vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a mládeže se
sociokulturním 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 děti a mládež za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného
ukončování vzdělávání prostřednictvím doučování a kariérového poradenství a realizace motivačních
skupin, c) podporou a zapojením rodičů a zvyšováním jejich kompetencí při přípravě dětí na školu,
d) vzděláváním pedagogů, e) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.

CESTA K INKLUZI

Klíčové aktivity projektu

KA1 Terénní práce zaměřená na poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy dětí (Vítkov, Budišov nad
Budišovkou, Čermná ve Slezsku)
Včasnou péči pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny jsme poskytovali nejen v našich předškolních
klubech, ale také přímo v rodinném prostředí dětí. Naše pedagožky včasné péče navštěvovaly rodiny
zapojené do programu včasné péče v terénu 2x týdně, kde individuálně pracovaly s dětmi ve věku 3 až 7
let za aktivní přítomnosti rodičů, většinou tedy matek dětí.
Cílem včasné péče bylo zajistit péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, identifikovat
možná rizika v rozvoji jejich osobnosti a předcházet hrozícím negativním důsledkům sociokulturního
znevýhodnění na další vzdělávací dráhu dětí. Naším cílem bylo rovněž předcházet školní neúspěšnosti
dětí (eliminovat nebo zmírnit důsledky sociálního znevýhodnění na jejich školní úspěšnost) a poskytnout
rodině, dítěti i společnosti podporu v jejich sociální integraci.
V roce 2018 jsme podpořili celkem 18 dětí a 12 rodičů z Vítkovska, především pak z obce Čermná ve Slezsku,
Svatoňovice, Vítkov a Budišov nad Budišovkou.

KA2 Vzdělávací podpora pro žáky formou doučování (tutoring) a provázení
V rámci projektu jsme zajišťovali doučování žákům ZŠ ve Vítkově, v Budišově n. B a Čermné ve Slezsku, ale
také studentům SŠ, které realizovali tutoři Centra inkluze. Doučování probíhalo dle individuálních 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 ke zvýšení
jejich motivace. V rámci doučování jsme podpořili celkem 32 žáků.

KA3 Realizace 2 předškolních klubů včasné péče ve Vítově a v Budišově nad Budišovkou
Takto aktivita je rovněž realizována v rámci projektu INVIT Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku a
NF Albert je dofinancovávána. Více informací o této naší aktivitě se dočtete v projektu INVIT na str. 25 – 32.

KA4 Vzdělávání pedagogů a dalších odborných pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání a práce
s dětmi a rodiči se sociokulturním znevýhodněním
V rámci projektu jsme zrealizovaly 4 setkání asistentů pedagoga a školních asistentů ve Vítkově a v Opavě,
v celkové časové dotaci 16 hodin. Setkání byla zaměřená na vymezení role asistenta pedagoga/školního
asistenta, legislativní ukotvení těchto pracovních pozic a především na sdílení zkušeností vycházející
z práce s konkrétními žáky a jejich rodiči.

KA5 Kariérové poradenství a motivační skupiny
Motivační skupina byla realizována pro žáky ZŠ Budišov nad Budišovkou a probíhala v prostorách
školy.
Do skupiny byli vybráni žáci z různých ročníků vyššího stupně, kteří mají buď prospěchové či výchovné
potíže. Na realizaci aktivity se podílely především speciální pedagožka a terapeutka/pedagogická
pracovnice Centra inkluze. V rámci setkání docházelo k posilování motivace dětí k dalšímu vzdělávání,
k aktivizaci jejich schopností a dovedností apod.

S žáky jsme pracovaly pomocí různých interaktivních a expresivních technik, skupinové dynamiky a techniky
zaměřené na emoce a práce s nimi. První setkání bylo zaměřené na nastavení pravidel skupiny, komunikaci
a vztahy. V dalších setkáních se otevřela problematika volby vzdělávací cesty. Jedním ze stěžejních témat
bylo kde hledat práci, jak správně napsat životopis, ale také jak probíhá výběrové řízení a přijímací pohovor.
S žáky jsme hledali studijní obory, které by je zajímaly a na které by se mohli po dokončení ZŠ, hlásit.
Aktivita probíhala od září každou či každou druhou středu, dle rozvrhu školy.

Celkem proběhlo 12 setkání motivační skupiny a celkem bylo podpořeno 12 žáků.

Naše organizace poskytuje školám komplexní podporu v oblasti prevence rizikového chování a aktuálně

PREVENCE NA ŠKOLÁCH
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Prevence na školách

nabízíme programy ve všech formách prevence. Na realizaci preventivních programů se podílí zkušení
lektoři (psychologové, speciální pedagogové, mediátoři), kteří mají v oblasti prevence rizikového chování
a práce s třídním kolektivem letité zkušenosti.

Tematické programy primární prevence rizikového chování
Nabízíme vzdělávací programy primární prevence zaměřené na informování dětí o zvoleném tématu
– šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus, závislosti... Postupy, které při práci s třídním kolektivem volíme
a aplikujeme jsou v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR.
Prostřednictvím programů se snažíme u žáků předcházet a minimalizovat rizika projevů chování, vést je ke
zdravému životnímu stylu, přispět k rozvoji jejich pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních
dovedností.

V roce 2018 jsme realizovali programy zaměřené na prevenci rizikového chování pro tyto školy:
Základní školu v Šilheřovicích
Základní školu Boženy Němcové v Opavě
ZŠ Kravaře Kouty
ZŠ Hlučín – Rovniny
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ Nový Svět v Opavě
ZŠ Háj ve Slezsku
ZŠ Chlebičov
ZŠ Englišova v Opavě

Celkem jsme za rok 2018 zrealizovali 39 preventivních programů a podpořili cca 936 žáků.

Ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ostravě jsme
v roce 2018 realizovaly programy osobnostního a sociálního rozvoje a také multikulturní programy pro
žáky navštěvující kluby osobnostního a sociálního rozvoje. Programy jsme realizovali v rámci projektu
„GRAMMY“, reg. č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620.

Programy jsme zajišťovali pro tytu subjekty:

V rámci projektu a realizace peer programů jsme podpořili celkem 528 žáků z 9 základní škol z Opavska

ZŠ Hanušovice

a Krnovska.

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem
ZŠ Trnková, Bohumín – Pudlov

Více o projektu Žij online, bezpečně 3 se dočtete v kapitole Projekty na str. 32 – 35.

ZŠ Karasova, Ostrava
ZŠ Chrjukinova, Ostrava

Adaptační programy / pobyty

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

Přechod na novou školu je pro děti náročné období a je spojen s dynamickým procesem přizpůsobování
se novým podmínkám. Nejedná se pouze o změnu požadavků, které jsou na děti kladeny, ale především

Celkem jsme zrealizovali 7 programů a podpořili 98 žáků.

o změnu sociálního prostředí. Dítě se setkává s novým kolektivem a novými učiteli.
Smyslem adaptačního programu/pobytu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní

Intervenční programy - řešení šikany

třída nabízí. Cílem programu není však jen vzájemné seznámení, ale především nastartování procesů, které

Jedná se o programy specifické primární prevence, jejichž cílem je terapeutická práce s třídním kolektivem

jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.

zasaženým vztahovými konflikty či šikanou. V rámci programů reagujeme na práci s konkrétním případem

Absolvování adaptačního programu/pobytu nezaručuje vytvoření soudržné skupiny na dlouhá léta, ale

ubližování a snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí uvnitř třídy. Pracujeme nejen se žáky samotnými,

přináší dětem výhodu v tom, že jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších

ale také učitelem/učiteli a součástí je také poskytnutí metodické podpory pro další práci se třídou. Programy

přátelských vztahů.

se nezaměřují na samotné vyšetřování šikany, ale slouží k následné práci se vztahy ve třídě, k mapování
atmosféry a zahájení ozdravného procesu. Realizaci programů může předcházet diagnostika třídního

V roce 2018 jsme realizovali adaptační programy pro žáky 6. tříd ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Edvarda

kolektivu prostřednictvím sociometrického šetření formou dotazníků SORAD, B3, B4.

Beneše v Opavě.

V roce 2018 jsme zrealizovali dotazníkové sociometrické šetření za využití dotazníku B3 pro žáky ZŠ Háj

Celkem jsme zrealizovali 3 adaptační programy a podpořili 72 žáků.

ve Slezsku. Na realizované šetření bude navazovat práce s třídními kolektivy, která však bude probíhat až
v následujícím roce.

Peer mediace
V rámci třetího ročníku projektu Žij online, bezpečně, který je primárně zaměřen na podporu zavádění

Peer preventivní programy

preventivních peer programů do škol v Moravskoslezském kraji, jsme se rozhodli podpořit také zavádění

V roce 2018 jsme opět realizovali projekt Žij online, bezpečně 3 podpořený bankou ČSOB, a.s.. Projekt Žij

a využívání peer mediace ve školním prostředí.

online, bezpečně 3 byl zaměřen na podporu základních škol v Moravskoslezském kraji v oblasti zavádění
a využívání peer programů a peer mediace se zaměřením na prevenci rizikových jevů chování spojených

Do této aktivity projektu se zapojila naše spolupracující škola ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Janáčkův

s užíváním internetu a online komunikací. Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů

okruh v Krnově. Do výcviku v peer mediaci se nakonec zapojilo celkem 18 žáků z 6. a 8. tříd, kteří prošli 40

a peer mediátorů, přispět k rozvoji jejich osobnostních a sociálních dovedností spojených s užíváním

hodinovým výcvikem v peer mediaci.

online komunikací a přispět k rozšíření jejich kompetencí v oblasti týmové práce, řešení problémů, vedení
druhých, efektivního řešení konfliktů - mediace apod.

Co je to mediace a co peer mediace?

Mediace pomáhá stranám sporu uvědomovat si vlastní hranice, hranice druhých lidí i to, jak mohou
efektivně své potřeby bránit.

Mediace
Řešení konfliktů s pomocí prostředníka – mediátora je účinnou metodou, jak vyřešit spor uspokojivě

Více o projektu Žij online, bezpečně 3 se dočtete v kapitole Projekty na str. 32 – 35.

pro obě znesvářené strany. Mediace konfliktů se obvykle využívá k mimosoudnímu urovnání rodinných,
pracovních, sousedských sporů. Mediátoři vykazují více než 80% úspěšnost vyřešených případů. Oproti

Besedy pro rodiče

soudnímu procesu je konflikt pomocí mediace zpravidla vyřešen rychleji, laciněji a uspokojivěji pro obě

V loňském roce jsme zrealizovali tři besedy pro rodiče pro Základní a mateřskou školu Hlavnice na témata:

strany.

– Grafomotorika předškolního dítěte s ohledem na přestup do základní školy
– Prevence školní neúspěšnosti, jak zajistit co nejplynulejší před dítěte do ZŠ

Peer mediace

– Logopedie s ohledem na přípravu dítěte na školní docházku

Mediace realizovaná vrstevníky v prostředí školy.
Besedy pro rodiče nabízíme jak školám, tak školkám a témata vycházejí s potřeb těchto organizací.
Co peer mediace může řešit
Neshody a konflikty mezi spolužáky.

Jaké jsou přínosy peer mediace ve školním prostředí?
Žáci potřebují slušnou výměnu názorů, potřebují diskuze, potřebují klást otázky, vnímat rozdílnost
a pestrost komunity, ve které se pohybují. Peer mediace žáky učí mj. toleranci, trpělivosti, respektu,
kritickému myšlení i odpovědnosti.

Peer (vrstevnická) mediace učí:
Aktivnímu poslechu
Porozumění
Trpělivosti
Respektu
Odpovědnosti
Důvěře
Empatii
Kritickému myšlení, tvorbě otázek
Samostatnosti
Spolupráci

V loňském roce jsme zrealizovali 3 besedy pro rodiče.
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SLOVO ZÁVĚREM aneb plány na rok 2019

Co plánujeme na rok 2019? Vzhledem k tomu, že nám již v tomto roce bude končit projekt INVIT Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, připravili jsme ve spolupráci s našimi partnery a kolegy ze škol z
Vítkovska navazující projekt INVIT II. Projektová žádost již byla zpracována a v těchto dnech již víme, že náš
navazující projekt byl schválen a bude realizován.
Projekt INVIT II. je zaměřen na zajištění komplexního podpůrného systému vzdělávání socioekonomický
znevýhodněných a kulturně odlišných dětí/žáků na Vítkovsku a na zajištění rovných příležitostí ve
vzdělávání prostřednictvím: 1) zajištění kvalitního ne/formálního vzdělávání předškolních dětí, 2) zajištění
podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky, 3) poskytování kariérového poradenství, 4) zajištěním tranzitních
programů a 5) prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání.
Klíčový problém, na který se v rámci projektu chceme zaměřit je především předčasné ukončování
vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a intenzivní podporu budeme směřovat především k dětem,
které jsou tímto předčasným odchodem ohroženi.

Dalším úkolem, na který se v roce 2019 zaměříme, je strategické plánování Centra. Vzhledem k tomu, že
se Centrum dynamicky rozvíjí a rozšiřuje i spektrum služeb, na které se zaměřuje, je potřeba všemu tomu
dění dát jasný směr a řád. Strategické plánování bude stát především na aktivitě vedení Centra a členech
správní rady, avšak do maximální míry chceme do celého procesu strategického plánování zapojit všechny
členy našeho týmu.

Přejeme tedy Vám i nám pohodový rok 2019 a nechť se naplní naše společné cíle :).

Lucie Stanjurová
zakladatelka a ředitelka CI
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