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Vážení a milí příznivci, partneři, donátoři a dárci,
loňský rok byl pro nás velmi náročný především z hlediska udržitelnosti našich aktivit po ukončení projektu OPZ
Most k porozumění. Na základě strategického plánu bylo rozhodnuto, že již nadále nebudeme poskytovat dluhové
poradenství, které jsme po tři roky zajišťovali ve městě Budišov nad Budišovkou. Z tohoto důvodu jsme se dohodli,
že klienty této služby budeme postupně předávat spolupracující Dluhové poradně, která na Vítkovsku funguje pod
Charitou Odry.
Co se týče komunitní práce, kterou jsme rovněž začali realizovat v Budišově n. B. v roce 2018 v rámci projektu
Most k porozumění, v této činnosti nyní pokračujeme v rámci nového projektu Cesta k porozumění financovaného
z Fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou
minoritou a majoritou v regionu Vítkovska. Na projektu s námi spolupracují také naše partnerské organizace Město
Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IQ Roma servis, z.s., Vzájemné soužití, o.p.s.
Další a stěžejní aktivita, kterou chceme na Vítkovsku dlouhodobě udržet, jelikož je v regionu velmi potřebná, je
Centrum pro rodinu poskytující odborné poradenství pro rodiny v krizi či rodiny řešící různorodé náročné situace
spojené se vztahy v rodině, výchovou dětí apod. I přestože jsme ještě na počátku roku 2022 nevěděli, zdali budou
podpořeny projekty, které jsme na Centrum pro rodinu podávali, zadařilo se a v činnosti Centra pokračujeme
dál. Aktuálně v organizaci zvažujeme registraci sociální služby odborného sociálního poradenství, pod kterou by
v budoucnosti Centrum pro rodinu fungovalo. Tento krok by měl zajistit větší stabilitu pro danou službu a pro naše
klienty v regionu.
V loňském roce jsme pokračovali v realizaci našeho projektu OPVVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku,
který realizujeme v partnerství se školami a dalšími organizacemi z Vítkovska. A pokračovali i další menší projekty
jako byl projekt Vedení-Spolupráce-Dopad podpořený z Fondů EHP a Norska zaměřený na posílení kapacit naší
organizace či projekt Zvyšování kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském kraji podpořený Nadací
České spořitelny.
A také v loňském roce jsme se ještě vyrovnávali s dopady nemoci COVID na naší práci s klienty. Avšak vzhledem
k tomu, že jsme již měli zkušenosti z předcházejícího roku, bylo pro nás snazší se s danou situaci vypořádat.
Pokud bych měla shrnout uplynulý rok několika slovy, byla by to slova jako udržitelnost, nejistota, nové výzvy.
Rok 2021 byl pro nás náročný a tento trend přesáhl ještě i do letošního roku 2022, kdy řešíme udržitelnost aktivit
realizovaných v rámci projektu IN-VIT 2. Celospolečenská situace není bohužel v poslední době příliš příznivá,
s jistou formou krize se setkáváme v mnoha oblastech našeho života, a tato skutečnost má dopad i na život naší
organizace. Věřím však, že po krizi opět následuje fáze obrody, a situace se opět změní k lepšímu.
Ráda bych zde chtěla poděkovala všem svým kolegům z Centra, že společně zvládáme tyto nelehké situace
překonávat a že stále jsme zde především pro naše klienty, děti, rodiny i kolegy z našich spolupracujících
a partnerských organizací.
Přejeme Vám příjemné čtení!
Za tým Centra inkluze,

LUCIE STANJUROVÁ

ředitelka Centrum inkluze o.p.s.

CENTRUM
INKLUZE

Poslání

„Usilujeme o to, aby školy ve
spolupráci s rodinou a dalšími
aktéry maximálně rozvíjely
potenciál každého dítěte.
Chceme, aby každé dítě mělo
možnost zažívat radost,
spokojenost a úspěch.“
Vize
Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytujících poradenskou péči a podporu školám, dětem a jejich rodinám.
Systematicky rozvíjíme spolupráci se školami a dalšími aktéry, aktivně vytváříme prostor pro komunikaci a sdílení
zkušeností mezi organizacemi.
Maximálně využíváme potenciál svých zaměstnanců a zakládáme si na přístupu work-life ballance.
Jsme stabilní a respektovaná organizace působící v celé republice přinášející inovativní metody a přístupy v oblasti
vzdělávání apod.
Našim cílem je: a) propojovat lidi kolem dětí a mládeže, b) posilovat důvěru ve vlastní zdroje a c) přinášet nové
metody a způsoby práce a přizpůsobovat je individuálním potřebám dětí, mládeže a lidí kolem nich.
Vizi a 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
V rámci Strategického plánu CI se v následujících třech letech chceme zaměřit především na tyto
oblasti rozvoje:
• zpracování metodiky multidisciplinární přístupu k řešení situace dítěte, jeho ověření v praxi a šíření do škol
v dalších regionech,
• vytvoření a nabízení komplexní podpory školám v oblasti práce s dětmi s výchovnými problémy,

• revize organizační struktury s ohledem na úrovně řízení a rozdělení kompetencí managementu,
• zajištění stabilních a vyhovujících prostor pro realizaci aktivit CI ve všech pobočkách,
• revize stávajících směrnic včetně návrhů na vypracování nových směrnic dle potřeb organizace,
• vytvoření systému strategického řízení financí celé organizace (rozpočet, cash flow) umožňující řízení organizace
ve víceletém horizontu.

Co nabízíme
Jaké služby a aktivity nabízíme?
• Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve Vítkově a v Budišově nad
Budišovkou a poskytujeme také včasnou péči v terénu
• Doučování/tutoring dětí a podporu při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
• Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku
• Kariérové poradenství
• Tranzitní programy – podpora žáků při přestupu ze ZŠ na SŠ
• Preventivní aktivity 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 a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní 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 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 složeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa, terapeuta,
speciálního pedagoga, pedagoga včasné péče, mediátora a terénních pracovníků
Kde nabízíme naše služby?
• v prostorách společnosti
• v prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí
• přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů

Lidé v Centru inkluze
Nejvyšším orgánem Centra je správní rada, která je šestičlenná, zasedá minimálně 2× do roka
a rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se organizace jako celku. Správní rada například schvaluje rozpočet
společnosti, řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Dozorčí rada Centra je tříčlenná
a je kontrolním orgánem organizace.
Členové správní rady:
Bc. Dagmar Polášková, Dis. (protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality, SM Opava)
Dagmar Polášková (bývalá protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality, nyní v důchodu)
Mgr. Hana Tichá (předsedkyně SR, zástupkyně ředitelky Centra inkluze)
Mgr. Jiří Zdrálek (ředitel, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
Opava, Olomoucká 88)
Mgr. Petra Wittek Stonišová (speciální pedagožka, nyní na rodičovské dovolené)
Bc. Irena Čechová (projektová manažerka)
Členové dozorčí rady:
Mgr. Kateřina Dobešová (předsedkyně DR, psycholožka Centra inkluze, školní psycholožka)
Mgr. Petra Tesařová (sociální pracovnice, Anima Viva Opava)
Bc. Kateřina Skalíková (předsedkyně spolku Za Opavu, průvodkyně vzdělávání MAS Opavsko)

Tým Centra inkluze:
Mgr. Hana Tichá – zástupkyně ředitelky, garantka/metodička
Ing. Petra Pendzichová – finanční manažerka, ekonomka
Kristýna Tarkotová – administrativní a projektová pracovnice
Mgr. Kateřina Polášková – psycholožka, garantka/metodička
Mgr. Lucie Prosková - psycholožka
Mgr. Katarína Dubělčíková – terapeutka, mediátorka, garantka/metodička
Mgr. Hana Hlisnikovská – kariérová poradkyně, terapeutka
Mgr. Hana Eleková – speciální pedagožka/etopedka (externě)
Mgr. Lucie Ovčačíková – konzultantka tranzitních programů, terénní pracovnice/asistentka pro rodinu, speciální
pedagožka
Jitka Turčínková – konzultantka tranzitních programů terénní pracovnice/asistentka pro rodinu
Bc. Rostislav Šivák – terénní pracovník, komunitní pracovník
Mgr. Zuzana Stanková – odborná garantka/metodička komunitní práce
Bc. Jaroslava Uškert – komunitní pracovnice
Zuzana Botková – pedagožka včasné péče
Martina Komárková – pedagožka včasné péče
Sára Konárková – asistentka předškolního klubu
Bc. Veronika Schindlerová – pedagožka včasné péče
Veronika Holá – pedagožka včasné péče
Ingrid Miková – asistentka předškolního klubu
Milena Bielá – asistentka předškolního klubu

Partneři
Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka
Moravskoslezský kraj
Město Vítkov
Město Budišov nad Budišovkou
Statutární město Opava
Místní akční skupina (MAS) Opavsko
Agentura pro sociální začleňování
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC Ostrava)
Středisko volného času Vítkov
Středisko volného času Budišov nad Budišovkou
MŠ Budišov nad Budišovkou
ZŠ Budišov nad Budišovkou
MŠ Vítkov
ZŠ a gymnázium Komenského, Vítkov
ZŠ Jana Zajíce, Vítkov
ZŠ E. Beneše, Opava
ZŠ Hradec nad Moravicí
ZŠ Michálkovice, Ostrava
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

PORADENSTVÍ
A PODPORA

Centrum pro rodinu (Vítkovsko)
Posláním Centra pro rodinu je podpora rodin s dětmi, které se nachází v nepříznivé nebo krizové sociální situaci
nebo jsou takovou situací ohroženy. Záměrem činnosti je nabídnout komplexní přístup k řešení situace rodin
s dětmi v regionu a podpořit multidisciplinární spolupráci.
Cíle Centra pro rodinu:
• zvýšení spokojenosti v rodinách
• zvýšení rodičovských kompetencí
• zlepšení prospěchu a chování dítěte
Centrum pro rodinu sídlí ve Vítkově, avšak zajišťuje služby pro celý region Vítkovska. Hlavními
aktivitami Centra pro rodinu jsou:
a) Aktivizační, asistenční a motivační program pro rodiny
• zajištění podpory rodičům ze strany asistentů přímo v přirozeném prostředí
• podpora řešení náročných výchovných situací
• podpora rozvoje rodičovských kompetencí a kompetencí v oblasti péče o dítě a zajištění chodu domácnosti
s dopadem na prevenci školní neúspěšnosti dětí,
• prevenci odebrání dítěte z rodiny a sociálního vyloučení rodin
• nácvik komunikačních technik
• podpora v oblasti hospodaření a vedení domácnosti
• pomoc při zprostředkování volnočasových aktivit
• zajištění konzultace a podpory rodičům v náročné krizové situaci
• pomoc při odstranění komunikační bariéry mezi rodiči a rodiči a dětmi
• podpora rovných příležitostí rodičů ve vztahu k dítěti
• zmírnění obtíží rodičů v oblasti partnerských vztahů a rodinného soužití
b) Aktivity odborného výchovně-vzdělávacího zařízení pro rodiny s dětmi
• předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje
• zmírňování, nebo odstraňování příčin nebo důsledků již rozvinutých poruch chování a negativních jevů
v sociálním vývoji
• přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí
• zajištění poradenství rodinám s dětmi a vzdělávání v oblasti výchovy, vzdělávání a péče o dítě
• pomoc při řešení náročných výchovných situací
• poradenství v oblasti specifických vývojových poruch
• pomoc rodičům při zajištění spolupráce se školou
• konzultace pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení a škol v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s potřebou
podpůrných opatření
• iniciace svépomocných rodičovských skupin
Nástroje a metody práce Centra pro rodinu:
komunikace s dalšími
subjekty – úřady, školy,
atd.

řešení výchovných
potíží

řešení krizové
situace v rodině

zlepšení
partnerských vztahů

zprostředkování
návazných
aktivit

konzultace
s externími odborníky
v zájmu klienta

účast na případových
konferencích v rámci aktivit
odborného výchovněvzdělávacího zařízení pro
rodiny s dětmi

mediace

individuální terapie

skupinové terapie

speciálně pedagogické
poradenství

psychologické
poradenství

diagnostika

Klienti Centra pro rodinu k nám přichází buď z vlastní iniciativy nebo na doporučení OSPOD Vítkov. V posledním
roce se zintenzivnila spolupráce s některými školami v regionu Vítkovska, které často doporučují naše Centrum
pro rodinu rodičům, jejichž děti mají nějaké výchovné, případně vzdělávací potíže. Jedná se především o Základní
školu Budišov nad Budišovkou a Základní školu a gymnázium Komenského Vítkov.
Spolupráce s místními organizacemi a školami se stále rozvíjí, probíhají společná jednání s vedením školy,
výchovnými poradkyněmi, vedoucí a pracovnicemi OSPOD Vítkov, v rámci kterých si upřesňujeme formy a možnosti
spolupráce, konzultujeme jednotlivé případy, účastníme se případových konferencí.
S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů, výchovy a vzdělávání dětí. Je poskytována psychologická
a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta. Terénní pracovníci/asistenti pro rodinu následně zajišťují podporu
stanovených cílů v rodinném prostředí, zároveň se také zaměřují na vyhledávání klientů v terénu.
V minulém roce se Centrum pro rodinu, společně s naším Předškolním klubem Kamarád, přestěhovalo do nových
prostor na ulici Švermova 249 ve Vítkově. I nadále pracujeme s klienty buď ambulantně, ale také přímo v jejich
rodinném prostředí. S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů, výchovy a vzdělávání dětí. Je
poskytována psychologická a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta. Asistenti pro rodinu/terénní pracovníci
následně zajišťují podporu stanovených cílů v rodinném prostředí, zároveň se také zaměřují na vyhledávání klientů
v terénu. Spolupracující klienti jsou z Vítkova, Budišova nad Budišovkou a okolních vesnic (Čermná ve Slezsku ap.).
Psycholožka a terapeutka poskytovaly také individuální podporu dětem v DD Radkov Dubová.
Také v loňském roce jsme se potýkali s omezeními souvisejícími s šířením nemoci Covid. Pracovní činnost Centra
pro rodinu byla v době nouzového stavu omezena, pracovníci se na pracovišti pravidelně střídali dle předem
stanoveného harmonogramu, s klienty v akutních případech probíhala individuální práce, mimo jiné také online
formou.
S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů, výchovy a vzdělávání dětí. Je poskytována psychologická
a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta. Asistenti pro rodinu/terénní pracovníci následně zajišťují podporu
stanovených cílů v rodinném prostředí, zároveň se také zaměřují na vyhledávání klientů v terénu.
V roce 2021 jsme v rámci Centra pro rodinu podpořili celkem 46 klientů a za celou dobu realizace projektu
OPZ jsme v rámci Centra pro rodinu podpořili 30 osob, které získali podporu vyšší než 40 hodin (dlouhodobá
spolupráce).
Centrum pro rodinu pracuje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst.
2 písm. d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálně-právní ochraně dětí“) v souladu s ustanovením § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na základě
žádosti čj.: MSK 114045/2018, podané dne 6. 8. 2018, rozhodl o vydání pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí žadatele:
Název: Centrum inkluze o.p.s.
Sídlo: Klokočov 185, 747 47 Vítkov
IČ: 29461545
tak, že se žadateli vydává pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec
1 písmeno a)];
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
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];
Místo výkonu: správní území obce s rozšířenou působností Vítkov.

Centrum finanční a právní podpory FAJTA (Budišov nad
Budišovkou)
Centrum finanční a právní podpory FAJTA poskytuje konzultace a individuální vzdělávání, které vede k posilování
práv znevýhodněných občanů.
Cílem Centra je přispět ke zvyšování kompetencí a zmocňování 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.
Centrum finanční a právní podpory se zaměřovalo na podporu klientů při řešení:
• dluhů – dluhové poradenství, komunikace s věřitelem, exekutorem, úřadem v zájmu klientů, vyjednávání
splátkových kalendářů, zastavování protiprávních exekucí, sepisování odvolání proti rozsudku a odporů proti
elektronickému platebnímu rozkazu,
• oddlužení – poradentství ohledně oddlužení, sepisování a podání návrhu na povolení oddlužení, sepisování
darovací smlouvy, komunikace s insolvenčním správcem
a insolvenčním soudem v zájmu klientů,
• právních záležitostí – sepisování odvolání, odporů, oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, výzvy
k vystavení vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, žádosti o osvobození soudních poplatků, prohlášení
o osobních, majetkových a výdělkových poměrů, odstoupení od nevýhodné smlouvy ohledně energetické aukce,
sepisování návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuce, řešení neoprávněného zablokování bankovního účtu,
právní zastupování u okresního a krajského soudu,
• sporů – nájemce x pronajímatel, spotřebitel x prodejce.
Terénní pracovník klienty individuálně vzdělával v oblasti:
• finanční gramotnosti – složky rodinného rozpočtu, jak ho sestavit, finanční rezervy, finanční produkty, jejich
výhody a nevýhody, zdravé a nezdravé zadlužování,
• zaměstnání – jak sepsat životopis a motivační dopis,
• bydlení – jak vyhledávat nabídky pronájmu bytů, jak oslovovat pronajímatele, náležitosti nájemní smlouvy.
Také v rámci Centra finanční a právní podpory jsme se potýkali s dopady pandemie COVID-19. Vzhledem k rychlému
šíření viru a k vyšší pravděpodobnosti nákazy pracovníků v terénu, byla klientům poskytována podpora zpočátku
pouze ambulantně. Jakmile se situace zlepšila, bylo obnoveno poskytování podpory v terénu, a to za dodržení
bezpečnostních hygienických opatření.
Terénní pracovník v prosinci 2021 pracoval na posledních zakázkách klientů. Své klienty průběžně informoval
o ukončení činnosti Centra, ke kterému došlo k 31. 12. 2021. V případě potřeby se klienti od 1. ledna 2022 mohou
obracet na občanskou poradnu Charita Odry, která otevřela nově pobočku i v Budišově nad Budišovkou.
V loňském roce jsme v rámci Centra finanční a právní podpory podpořili celkem 41 osob a celková délka
podpory byla 302 hodin. V loňském roce byly v rámci Centra

Příklad dobré praxe:
Začátkem dubna 2021 oslovila paní M. Centrum finanční a právní podpory, jelikož hledala pomoc s řešením své
tíživé životní situace. Hrozilo jí zabavení a zpeněžení bytu insolvenčním správcem bývalého manžela.
Paní M. se v roce 2015 rozvedla. Se svým bývalým manželem uzavřela dohodu o vypořádání vzájemných majetkových
vztahů a o úpravě společného bydlení pro dobu po rozvodu, došlo tak k vypořádání společného jmění manželů.
Paní M. se na základě dohody stala výlučným vlastníkem bytové jednotky, dále se v této dohodě zavázala převzít
finanční závazek vůči Komerční bance, který vznikl z titulu hypotečního úvěru.
Bývalý manžel paní M. se dostal po rozvodu do situace, kdy nebyl schopen již hradit své finanční závazky, a tak
využil možnost institutu oddlužení. Na základě čehož paní M. v dubnu 2021 obdržela od insolvenčního správce
bývalého manžela dopis, ve kterém insolvenční správce konstatoval, že uzavřena dohoda o vypořádání společného
jmění manželů je neplatná. Jelikož došlo k nepoměrnému rozdělení společného majetku, a tedy, že bývalý manžel
paní M. nezískal podíl vlastnictví na bytové jednotce, čímž výrazně zkracuje možnost uspokojení svých věřitelů.

Insolvenční správce tudíž paní M. vyzýval k přepisu vlastněné bytové jednotky na jeho osobu, aby tak mohl daný
byt zpeněžit a peníze z prodeje následně použít na umoření dluhu jejího bývalého manžela nebo o uhrazení částky
ve výši 600 000 Kč.
Paní M. s prodejem bytové jednotky nesouhlasila, rovněž ani se zaplacením částky ve výši 600 000 Kč. Jelikož nad
rámec dohody o vyrovnání společného jmění převzala po svém bývalém manželovi několik dluhů, které dodnes
splácí, v rámci vyrovnání mu zanechala i auto a poskytla 20 000 Kč na kauci. Navíc hypotéku splácela již řadu let
sama.
Terénní pracovník ve spolupráci s právníkem pomohl paní M. sepsat odpor proti výzvě insolvenčního správce.
K odporu přiložili důkazy prokazující skutečnost, že bývalý manžel obdržel od paní M. plnění nad rámec uzavřené
dohody o vyrovnaní společného jmění.
Insolvenční správce na základě podaného odporu svou výzvu k přepsání a následnému prodeji bytové jednotky
stáhnul. Paní M. tak o svůj byt nepřišla a bydlí v něm se svou rodinou spokojeně až dodnes.
Zpracoval: Rostislav Šivák

Komunitní práce v Budišově nad Budišovkou
Podstatou komunitní práce je aktivizace lidí, kteří se mají stát subjekty aktivního řešení a přebírat kontrolu nad
svými životy. Metodou aktivizace přitom je soustředění pozornosti a činnosti členů komunity (obyvatel a majitelů
bytů) na okruh toho, co mohou ovlivnit. K tomuto využívají lidé své zkušenosti a kompetence, jejichž cílem je řešit
problémy v komunitě. Komunita se pomocí aktivizace mění a stává nástrojem řešení problémů.
Vzhledem k trvání situace související s pandemií COVID-19 a vládními opatřením jsme byli nuceni opět v jarních
a podzimních měsících roku 2021 zrušit či pozměnit plánované komunitní aktivity. Z toho důvodu jsme se zaměřili
na individuální podporu členů komunity, a to za dodržování bezpečnostních hygienických opatření. Snažili jsme
se především reagovat na aktuální potřeby komunity, které spočívaly zejména v předávání informací ohledně
onemocnění COVID (jak chránit sebe i druhé, co dělat v případě nakažení apod.). Při výskytu onemocnění COVID-19
v komunitě, jsme pro místní obyvatelé v karanténě zabezpečovali nákupy potravin a léků a informovali je o dění
v městě Budišov nad Budišovkou. Byli jsme rovněž nuceni zrušit pořádání oslav Mezinárodního dne Romu ve
dnech 6. - 9. 4., zachována byla pouze online přednáška pro širokou veřejnost s tématem Přehled dějin Romů.
Se zástupci komunity jsme dne 28. 5. 2021 navštívili organizaci Vzájemné soužití v Ostravě, kde jsme společně
pracovali na tématu komunitní akce s vládním opatřením.
Ve dnech 18.-19.6. se uskutečnil komunitní výjezd členů jádrové skupiny do Brna. Komunita v Brně navštívila
KC Savore Džene, kde měli možnost poznat členy místní komunity, sdílet spolu zkušenosti v rámci komunitní práce
a vzájemně se motivovat k dalším aktivitám. Rovněž komunita navštívila Muzeum romské kultury. V červenci
se sešli lídři komunity, aby společně pracovali na realizaci akce Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi, které se
uskutečnilo 31. července na „Kluzáku“. Na této akci se formou participace podíleli lídři komunity, kdy sami tuto
akci uspořádali a technicky zabezpečili. Akce měla velký úspěch. Akce se zúčastnilo cca 100 lidí včetně dětí a na
akci také dorazili občané majority.
Dne 21. 7. se na „Kluzáku“ konalo odpoledne pro rodiče s dětmi, pořádané Agenturou pro sociální začleňování
společně s naší organizací. Probírala se témata týkající se vzdělávání, spolupráce rodičů se školou, přístupů dětí
a jejich rodičů ke vzdělávání, i sporů, které někdy členové komunity ve vztahu ke vzdělávání svých dětí řeší.
Dne 17. 9. se uskutečnilo slavnostní zasazení Stromu vzájemného porozumění, kterým místní obyvatelé oficiálně
zahájili budování komunitní zahrady na bývalém kluzišti. Místní komunita spatřujeme v budování komunitní
zahrady příležitost ke zlepšení současných vztahů obyvatel města a navázání spolupráce s majoritou.
Na konci října uspořádali lídři komunity Halloween, a to zcela bez podpory komunitních pracovníků a finanční
pomoci Centra inkluze. Akce se těšila hojné účastni. Děti, a stejně tak i dospělí, nejprve absolvovali stezku odvahy
a následně si mohli společně opéct párek.
V prosinci se uskutečnilo poslední setkání jádrové skupiny v rámci projektu k Most k porozumění, které bylo
spojené s rozsvícením vánočního stromku na Kluzáku. Setkání se zúčastnili i ostatní členové komunity.
V roce 2021 jsme v rámci komunitní práce pracovali s 15 členy jádrové skupiny a celkem jsme podpořili 120 osob.

Příklad dobré praxe:
Díky několikaleté realizaci komunitní práce v Budišově nad Budišovkou se místní romská komunita stává postupně
aktivnější, kompetentnější a samostatnější. Což dokazuje i skutečnost, že komunita bez pomoci komunitních
pracovníků a finanční podpory Centra inkluze sama naplánovala a zrealizovala dne 30. 10. 2021 Halloween pro
širokou veřejnost. Na realizaci akce si komunita zajistila finanční prostředky z jiných dostupných zdrojů, vyrobili si
strašidelné kostýmy, vytvořili plakát, zajistili občerstvení apod. Akce se těšila hojné účastni, jak z řad komunity, tak
majority. Děti i dospělí nejprve absolvovali strašidelnou stezku odvahy a následně si mohli opéct párek.
Jako komunitní pracovníci jsme se po ukončení akce setkali s pozitivní zpětnou vazbou i od členů majority, což
považujeme za obrovský úspěch. Tato akce nám potvrdila, že komunitní práce má opravdu smyl.
Zpracoval: Rostislav Šivák

Kariérové poradenství
Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku
při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich
života. Centrum inkluze se v rámci kariérového poradenství zaměřuje především na žáky základních a středních
škol. Kariérové poradenství poskytujeme jak individuálně, tak skupinově, zaměřujeme se na volbu vzdělávací
a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu střední školy apod.
V roce 2021 jsme se opět zaměřovali jak na poskytování individuálního, tak skupinového kariérového poradenství.
S ohledem na platná vládní opatření v jarních a podzimních měsících jsme zrealizovali pouze několik skupinových
workshopů pro žáky ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ Jana Zajíce ve Vítkově. Pro žáky 8. a 9. ročníků a rodiče byl
připraven online workshop Jak na výběr střední školy. Byla zpracována informativní brožura „Průvodce na cestu
k volbě střední školy“ a pro žáky ZŠ Jana Zajíce byla zrealizována online exkurze ve firmě Knappe s.r.o. (pekařství).
S partnery výchovnými a kariérovými poradci ze ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a gymnázia Vítkov jsme prošli
společnou evaluací dosud poskytovaného kariérového poradenství na jejich školách, jejíž výstupy budou mimo
jiné podkladem pro metodické koncepce Kariérové poradenství (výstup projektu IN-VIT 2). Spolu s kolegy ze škol,
externími hosty a vybranými zástupci zaměstnavatelů z lokality Vítkovska jsme zrealizovali online kulatý stůl na
téma Sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství na Vítkovsku. Mezi hosty, kteří přijali naše pozvání, byli
například Petra Šnepfenbergová- ZŠ Smíškova, Tišnov a JCCM Brno, Hana Šolcová – MŠ a ZŠ Deblín, Anton Husovský
- MS PAKT (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti), Kateřina Prchalová – ZŠ Havlíčkova, Opava a Petr Marinov – ZŠ
Komenského, Odry.
A zde zpětná vazba kolegyně kariérové poradkyně ze SŠ Odry: „Chtěla bych Vám moc poděkovat za pozvání, bylo
to pro mě přínosné setkání. I když jsem se moc nezapojovala, toto setkání mi dalo více podnětů k práci KP než
např. dvoudenní školení. Děkuji, GS“
Po návratu dětí do škol v červnu byly na ZŠ v Budišově n. B. realizovány workshopy pro 7. a 8. ročník na téma
„Jak se efektivně učit“. V rámci individuálního KP jsme se zaměřovali zejména na oblast sebepoznání, mapování
kompetencí, informace o oborech a středních školách v regionu s využitím online prezentací a online dní otevřených
dveří.
Na podzim jsme pro vybrané žáky ŽŠ Budišov n. B a ZŠ Jana Zajíce zrealizovali workshopy na téma Sebepoznání,
Co chci a co můžu a Rozvoj klíčových a profesních kompetencí. Byla dokončena informativní brožura „Průvodce na
cestu k volbě střední školy“ (materiál CI o.p.s.) a distribuována na partnerské základní školy. Byly navázány kontakty
se zaměstnavateli lokality a předjednány termíny exkurzí pro partnerské subjekty.
V rámci skupinové práce bylo podpořeno 83 žáků a v rámci individuálního kariérového poradenství jsme
pracovali celkem s 8 žáky především 9. tříd.

Tranzitní programy
Již v srpnu roku 2019 jsme v rámci projektu IN-VIT 2 začali realizovat tzv. tranzitní programy pro sociálně
znevýhodněné žáky a studenty, které jsou zaměřeny na zajištění individuální podpory socioekonomicky
znevýhodněným a kulturně odlišných žáků ZŠ a SŠ především při přípravě na přechod ze školy do běžného
dospělého života a práce.
Cílem tranzitních programů je podpořit žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, při přestupu na
střední školu, podpořit žáky základní a středních škol, zvyšovat jejich motivaci ke vzdělávání a podpořit je ve
vhodné volbě jejich další vzdělávací a profesní dráhy.
V rámci tranzitních programů zajišťujeme dětem podporu při přechodu ze ZŠ na SŠ především v oblasti doučování,
pomoci s přípravou na výuku, podpory při vhodném výběru střední školy, předání informací o jednotlivých oborech
apod. V letošním roce jsme se také hodně zaměřili na zajištění technické podpory klientům, zapůjčení notebooku
pro zajištění snazší distanční výuky.
V jarním období ovlivněném šířením nemoci Covid-1 byly školy opět uzavřeny a skupinová setkání nebylo možné
realizovat. Proto jsme se scházely hlavně individuálně anebo online. Začátkem února jsme pomáhaly dětem
s vyplněním přihlášek na střední školu, některé stále váhaly nad oborem, a tak jsme zvažovaly všechna pro a proti.
V dubnu byla zřízena nová skupina na Facebooku s názvem Tranzitní programy. Skupina slouží k lepší komunikaci
mezi dětmi i pracovnicemi tranzitního programu. Na této skupině se konal vědomostní kvíz pro děti, kde mohly
vyhrát notebook, který byl Centru inkluze darován. Otázky kvízu byly zaměřeny například na dějepis, literaturu
nebo přírodopis.
Začátkem červena už opatření nebyla tak přísná, proto jsme uspořádaly Oslavu konce lockdownu pro děti,
kde jsme je chtěly informovat o plánovaném výletu do Brna. Byla naplánovaná návštěva organizace IQ Roma,
Romského muzea nebo noční procházka Brnem. Bohužel se tento výlet nekonal, jelikož děti neměly zájem nebo
si naopak museli plnit školní povinnosti. Vidíme velkou demotivaci u dětí druhého stupně, která je s velkou
pravděpodobností zapříčiněna také dlouhým lockdownem a nemožností docházet do školy. Do Brna proto vyjely
pouze pracovnice tranzitních programů, které navštívily organizaci IQ Roma, aby načerpaly informace, rady a typy,
jak s tímto problémem pracovat a jak jej řešit. Návštěva byla velmi obohacující a přínosná.
Před počátkem školního roku jsme se věnovali vyřizování stipendia pro 1 klienta, který nastoupil na střední školu
v Opavě. Stipendium klient získal. Vyřizovali jsme stipendia i pro jiné děti, avšak u všech se nezadařilo. Některé
děti nakonec zrušily nástup na střední školu. S těmito dětmi jsme stále v kontaktu a doufáme, že se nám podaří
v následujícím období znovu podat přihlášku na střední školu.
Začátek školního roku jsme zahájili výletem do Opavy, kde jsme se šli podívat do kina. Hlavním záměrem tohoto
výletu bylo seznámení a upevnění vztahu ve skupině, jelikož jsme do projektu přijali nové děti. Děti byly nadšené
a zahlédli jsme u nich také jistou motivaci dostat se na školu do Opavy, jelikož byly uchvácené velkým městem.
Během září pracovník tranzitních programů navštívil ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ Jana Zajíce za účelem náboru
nových dětí a informování o tom, co to tranzitní program znamená a jaké jsou jeho aktivity.
Během podzimního období jsme zrealizovali tři setkání tranzitních programů. První setkání se konalo v Budišově
nad Budišovkou. Tématem bylo zhodnocení školních úspěchu, připomenutí přijímacího řízení na střední školu,
nabídnutí karierového poradce a trénink komunikačních dovedností. Další setkání se již realizovala ve Vítkově
z důvodu snadnější dostupnosti, protože většina dětí docházejí do školy ve Vítkově. V dalších setkáních jsme se
zabývali například finanční gramotností nebo psaní životopisu. Adventní setkání bylo pro děti velice inspirující,
protože dorazila studentka ze SŠ Odry, která se podělila o zážitky ze středoškolského života, popsala rozdíly mezi
základní a střední školou.
V loňském roce jsme v rámci tranzitních programů podpořili celkem 13 žáků.
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VZDĚLÁVÁNÍ

Včasná péče – Předškolní kluby a včasná péče v terénu
Důležitou roli v předcházení školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí sehrává zajištění
jejich adekvátní předškolní přípravy. Vzhledem k tomu, že děti z dané cílové skupiny vyrůstají v málo podnětném
prostředí, kde rodiče nemají dostatečné kompetence k tomu, aby předškolní vzdělávání dětí zajistili sami, je o to
důležitější zajistit, aby tyto děti byly zapojeny do formálního či neformálního předškolního vzdělávání. Jednou
z forem neformálního předškolního vzdělávání je zajištění tzv. včasné péče. Centrum inkluze zajišťuje realizaci
včasné péče na Vítkovsku již několik let, jednak prostřednictvím předškolních klubů, ale také zajištěním včasné
péče přímo v rodinném prostředí dětí.
V rámci Centra inkluze fungují dva neformální předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, které
jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 6 let. Kluby jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka vždy 4 hodiny dopoledne
a na jejich realizaci se podílí 4 pedagožky včasné péče za podpory garanta/metodika a dalších odborných
pracovníků Centra (psycholog, speciální pedagog). Součástí činností klubů je také poskytování individuálních
konzultací rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich rodičovských kompetencí v této
oblasti, realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi či realizace rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně).
Centrum inkluze zároveň zajišťuje včasnou péči přímo v rodinném prostředí dětí, do kterých dochází pracovnice
Centra (pedagožky včasné péče) několikrát týdně (dle potřeb dětí/rodiny) a individuálně pracují s předškolními
dětmi a jejich rodiči. Co je vlastně cílem včasné péče? Cílem je především zajistit komplexní a kvalitní péči
o socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné děti předškolního věku, zajistit jejich optimální rozvoj
v oblasti sociálních, kognitivních a emočních dovedností, podpořit jejich přípravu na vstup do základní školy a také
jejich úspěšnou adaptaci do mateřské školy a rozvíjet rodičovské kompetence v oblasti péče o dítě.

Cíle včasné péče
Hlavním cílem včasné péče je podpora rovného přístupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu a snížení jejich nerovností při vstupu do školy.
Dílčími cíli pak je:
• podporovat koncept inkluzivního vzdělávání a umožnit všem dětem maximálně využít jejich osobní potenciál,
• rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností předškolních dětí,
• zajistit dětem z cílové skupiny podporu při jejich optimálním rozvoji a připravit je na školní docházku
prostřednictvím neformálních forem vzdělávání (předškolní kluby, včasné péče
v rodinném prostředí) zvyšovat rodičovské kompetence rodičů s důrazem na rozvoj dítěte, aktivně zapojovat
rodiče do procesu vzdělávání svých dětí a poskytovat jim podporu a vzdělávání v oblasti péče o děti,
• spolupracovat s místními mateřskými školami a dalšími aktéry ve městě, ovlivňovat politiku předškolního
vzdělávání ve městě a zároveň zajišťovat komplexní přístup k řešení problémů dětí z cílové skupiny,
• přispívat k adaptaci dítěte a jeho rodiny v mateřské či základní škole.

Předškolní kluby
V loňském roce jsme v rámci předškolních klubů podpořili celkem 38 dětí a 27 rodičů. V rámci Předškolního
klubu Krteček v Budišově nad Budišovkou jsme podpořili 18 dětí a 11 rodičů a v rámci Předškolního klubu
Kamarád ve Vítkově jsme podpořili 20 dětí a 16 rodičů.
V rámci předškolních klubů probíhají každý měsíc kluby pro rodiče a dílny pro děti. V rámci klubů konzultujeme
s rodiči pokroky a vývoj dětí, podporujeme rozvoj rodičovských kompetencí a zároveň čas využíváme pro realizaci
společných aktivit pro rodiče s dětmi, výtvarné aktivity apod.

Včasná péče v terénu
Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich
rodin v oblasti před/školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných
rodin.
Hlavní problematikou, na kterou se projekt zaměřoval, je realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských
kompetencí a poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřili na
rodiny žijící v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou dostupné.

Často se jednalo o mnohopočetné rodiny žijící na ubytovnách. Kompetence rodičů v souvislosti se zajištěním
optimálního psychosociálního rozvoje a vývoje dětí jsou nízké, a z těchto důvodů jsou děti často ohroženi školním
neúspěchem, předčasným ukončováním vzdělávání a zvýšenými riziky výskytu sociálně patologických jevů, včetně
kriminality či užívání návykových látek. Mnohé ženy žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách ohrožují vývoj
svých potomků již v prenatálním období, tím že nedostatečně dbají o svou výživu, a v průběhu těhotenství pijí
alkohol či kouří, čímž znemožňují svým dětem zdravý start do života.

má smysl, že dětem opravdu pomáhá. Do portfolií zakládáme obrázky, které nakreslí, vybarví či do nich dáváme
fotografie a grafomotorické listy.
Při práci s rodinami jsme měli podporu psycholožky a terapeutky Centra, se kterými jsme konzultovaly individuální
potřeby a situace rodin, potřeby dětí, týkající se například depistáže vzdělanostních obtíží apod.

Cíle projektu a jejich naplnění:

U dětí se procvičuje pozornost, fantazie, jemná motorika, hrubá motorika, sebeobsluha, předčtenářská gramotnost,
předmatematická gramotnost, grafomotorika, časová orientace i prostorová orientace aj. Vymýšlíme tematicky
různé úkoly, kreslíme a skládáme, stříháme a tvoříme aj.

Cílem realizovaného projektu bylo zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí a jejich podpora v oblasti
předškolního vzdělávání. Dalším cílem projektu je podpora rozvoje kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných
a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti výchovy a vzdělávání a zlepšení podmínek dětí pro výchovu
a vzdělávání uvnitř rodiny.
1. Realizace programů včasné péče v rodinném prostředí pro děti, které nenavštěvují žádnou formu formálního
vzdělávání a jejich rodiče
V rámci tohoto projektu jsme realizovaly programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách klientů.
Především jsme pracovaly s rodinami z obce Čermná ve Slezsku, ale také s několika rodinami z Vítkova či Budišova
n. B., jejichž děti zatím nenavštěvují předškolní kluby (zdravotní důvodu, potřeba postupné adaptace na pedagožky
apod.).
Pracovnice Centra pravidelně docházely do rodin, kde za účasti rodičů realizovaly programy včasné péče pro děti
předškolního věku a také poskytovaly 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 mateřské/základní školy.
V průběhu programu byly cíleně u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti a potřebné klíčové kompetence
odpovídající dětem předškolního věku (barvy, tvary, předmatematické a předčtenářské dovednosti, sociální
dovednosti apod.). S rodiči byly vedeny konzultace týkající se pokroku dětí za využití individuálních portfolií dětí
(každé dítě má založeno své portfolio), kam jsou zakládány pracovní listy, výkresy apod. Portfolia nám pomáhají
sledovat pokroky děti za určité období nebo také vypozorovat, v čem děti potřebují větší podporu. Prostřednictvím
konzultací jsou posilovány rodičovské kompetence. Rodiče informujeme a motivujeme k tomu, aby se aktivně
zapojovali do předškolní přípravy dětí, ukazujeme jim možnosti, jak by se mohli zapojit a přispět k rozvoji svých
dětí, jak by se jejich dítě mohlo zlepšovat a co nejlépe se připravit na povinné předškolní/školní vzdělávání.
Vzhledem k situaci související s šířením nákazy COVID-19 a planými vládními opatřeními jsme museli v jarních
měsících loňského roku hledat také jiné cesty, jak s dětmi i rodiči pracovat. V tuto dobu nebylo možné navštěvovat
rodiny v jejich přirozeném prostředí a standartně realizovat včasnou péči. Pedagožky včasné péče však i v tuto
dobu byly s rodiči v kontaktu, buď telefonicky nebo prostřednictvím messangeru FB, a zároveň rodiny navštěvovaly
a předávali dětem a rodičům materiály (pracovní listy, pomůcky apod.) k samostatné práci.
V době nouzového stavu byly děti podpořeny pracovními listy – Krtečkův deníček (Budišov n.B.) – celkem 15 dílů
– 2x týdně. Na vypracovávání úkolů se s dětmi mohli podílet i rodiče. Na vypracovávání úkolů se s dětmi mohli
podílet i rodiče. Pracovní listy jsme sestavily, připravily a roznesli rodinám. Kolegyně z Vítkova v době nouzového
stavu připravovaly pro děti a rodiče nejrůznější materiály, omalovánky či grafomotorické listy. Pro děti také vydávaly
časopis Klubík a nahrávaly pořad Klubík z domu, který byl sdílen prostřednictvím FB stránky Předškolního Klubu
Kamarád. Pomocí pořadu děti většinou něco vyráběly, nebo se učily poznávat zvířata, barvy či tvary.
V rámci konzultací byly rodičům také předávány informace potřebné k širším tématům, jako je např. prevence
sociálně patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výživa apod. Součástí programů včasné péče
bylo také v případě potřeby poskytování individuální podpory ze strany psychologa, eventuálně také speciálního
pedagoga CI. Rodiny se měly možnost se rovněž zapojit i do dalších aktivit organizace (výlety ap.), které v regionu
realizujeme nad rámec tohoto projektu.
Průběh programů včasné péče:
S každým z dětí, tedy s každou rodinou, jsme pracovaly 1-2 x týdně. Vycházeli jsme z individuálních potřeb dětí
a z možností rodiny, kdy jsme jim dávaly možnost výběru, a hlavně jsme respektovaly jejich soukromí a díky tomuto
přístupu jsme získaly jejich důvěru a náklonnost v rámci vzdělávání dětí.
V rámci realizace vzdělávacích aktivit pro děti, která probíhala individuální formou, jsme se zaměřovaly nejvíce na
rozvoj jemné a hrubé motoriku dětí, poznávání barev v rámci hry. Při realizaci včasné péče využíváme pomůcky
(didaktické, Montessorri atd.), které děti velice baví a jsou názorné. Témata vzdělávání jsme přizpůsobovaly
individuálním potřebám dětí a dalším okolnostem. V rámci včasné péče pracujeme rovněž s portfolií dětí, která
nám i rodičům mají pomoci s hodnocením posunů dítěte a viditelného a hmatatelného důkazu, že tato práce

Kazuistiky:

U malé Janičky (3 roky) jde vidět, že se plynule socializuje. Byla se podívat i v předškolním klubu, který provozujeme
v Budišově nad Budišovkou. Mezi dětmi je ráda a dobře se bude adaptovat, až začne chodit do klubu nebo do
běžné mateřské školky. U činností nevydrží dlouho, klesá pozornost po pár minutách, zde měníme činnosti
v závislosti na situaci.
Pavlínka – velmi hodná, ochotná a spolupracující děvčátko, zde jsme se zaměřily na základní věci, co by měl vědět
předškolák: rozlišování tvarů a směrů, poznávání barev, sebeobsluha, stříhání nůžkami, povědomost o její adrese,
jak se jmenují rodiče, povídání o rodině a vyprávění pohádek…
Celkem jsme v rámci projektu podpořili 37 dětí předškolního věku a 29 rodičů.

Konzultace s rodiči
Součástí projektu bylo také poskytování pravidelných individuálních konzultací rodičům dětí, které navštěvují naše
předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad B. Konzultace probíhaly buď v přirozeném prostředí rodin anebo na
našem pracovišti. Cílem konzultací bylo seznámit rodiče s pokrokem dětí a podpořit rodiče v domácí přípravě dětí
na vstup do školy/školky. Konzultace byly poskytovány cca 1 x měsíčně, nebo dle individuálních potřeb rodiny,
v rámci konzultací se pracovalo i s portfolií dětí. Součástí individuální práce s dětmi je rovněž realizace depistáže
znalostí a dovedností dětí, která se dělá při zahájení spolupráce a následně po 6 měsících. Výstupy jsou rovněž
konzultovány s rodiči a těm jsou předávána doporučení, jak se dětmi pracovat i v rodinném prostředí.
V rámci přímé práce s dětmi děláme ve spolupráci s psycholožkou vstupní diagnostiku a co 6 měsíců sledujeme
individuální pokroky dětí v různorodých oblastech (sebeobsluha, sociální dovednosti, pokroky ve znalostech apod.).
Tato šetření poté individuálně probíráme s rodiči a informujeme je o specifických potřebách jejich dětí. Zároveň
rodičům poskytujeme poradenství, jak s dětmi pracovat v rodinném prostředí, tak, aby byl zajištěn optimální
rozvoj dětí.

Výlety pro rodiče s dětmi
Pro rodiče s dětmi pořádáme také společné výlety, které slouží k tomu, aby rodiče zažili, jakým způsobem je
možné aktivně trávit volný čas s dítětem.
Cílem těchto akcí je zprostředkovat a umožnit dětem i jejich rodičům společné zážitky a nové zkušenosti. Účast
rodičů na těchto akcích přináší pozitivní zážitky a upevňuje vztah mezi dítětem
a rodičem. Rodiče i jejich děti tak mají možnost získat zkušenost s jiným sociálním prostředím, zažít dosud neznámé.
Tyto rodiny nemají moc možností vyjet se svými dětmi na výlet. Jsou proto rády, že se mohou společně s dětmi
podívat mimo své bydliště a trochu se odreagovat, odpoutat od běžných starostí, navázat nové kontakty s lidmi,
kteří řeší podobné problémy.
V roce 2021 jsme uskutečnili celkem 2 výlety pro rodiny s dětmi, které jsou zapojeny do předškolních klubů. Dne
15. 6. 2021 proběhl výlet do ZOO v Ostravě a 17. 8. 2021 proběhl výlet do Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Projekt zvýšení kvality a efektivnosti včasné péče
v Moravskoslezském kraji
Od ledna 2021 jsme díky podpoře Nadace České spořitelny a ve spolupráci organizacemi Vzájemné soužití o.p.s.,
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. a Společně – Jekhetane o.p.s. a Charita Frýdek-Místek realizovali projekt s názvem Zvýšení
kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském kraji.
Cílem našeho projektu bylo rozšířit kompetence pracovníků v oblasti včasné péče, zvýšit kvalitu poskytování
včasné péče a zefektivnit její zajištění v MSK, podpořit a zlepšit spolupráci mezi předškolními kluby/MŠ, zefektivnit
systém včasného rozpoznávání ohrožených dětí a zajistit komplexní podporu sociálně znevýhodněným rodinám
s dětmi v Moravskoslezském kraji.
V rámci projektu jsme realizovali celkem čtyři klíčové aktivity:
1. Centrum kolegiální podpory včasné péče (VP)
Centra kolegiální podpory se zaměřovala na sdílení zkušeností pracovníků v problematice včasné péče a na
zajištění jejich dalšího profesního růstu. V rámci setkání Centra kolegiální podpory jsme se v úvodu zaměřili
především na vydefinování toho, co včasná péče je a co již není, a při dalších setkáních jsme se zaměřili
také na téma spolupráce s rodiči, spolupráce s dalšími organizace a advokační práce v MSK (obědy zdarma,
zápisy do MŠ, podpora mezioborové spolupráce). Bylo vytvořeno sdílené uložiště Centra kolegiální podpory
(SharePoint), ke kterému mají přístup všechny zapojené organizace. Sdílené uložiště slouží především ke sdílení
materiálů k včasné péči. Jedná se o metodické materiály ke včasné péče, diagnostika, tematické plány, legislativu,
výzkumy vztahující se k problematice včasné péče.
2. Vzdělávání pracovníků v oblasti včasné péče
Během roku 2021 proběhly celkem 4 vzdělávací akce, přičemž jedna z nich byla dvoudenní. Ta měla původně
proběhnout výjezdově, avšak z důvodu platných proticovidových opatření k tomu nedošlo a akce proběhla
v prosinci online. Dále proběhlo jedno individuální vzdělávání zaměřené na logopedickou podporu sociálně
znevýhodněných dětem předškolního věku.
Rovněž proběhly supervize pedagogů včasné péče, kterých se účastnili především pracovníci příjemce, a byly
zrealizovány 2 stáže. Jedna stáž proběhla v jarních měsících a účastnili se jí pracovníci Centra inkluze, kteří navštívili
IQ Roma Servis v Brně a druhá stáž proběhla v zimě, kdy pracovníci Centra inkluze navštívili Centrum Pramínek
(Charita F-M) ve Frýdku – Místku. Tato setkání jsou vždy pro pracovníky inspirující a jsou dobrou formou vzájemné
metodické podpory a sdílení zkušeností z praxe.
3. Podpora multioborové spolupráce a vytvoření systému včasného rozpoznávání/podchycení sociálně
znevýhodněných dětí
Co se týče podpory multioborové/mezioborové spolupráce jsme se v roce 2021 zaměřili především na region
Vítkovska, kde Centrum poskytuje mimo jiné také podporu rodinám v oblasti včasné péče. Na počátku roku došlo
k oslovení partnerských a spolupracujících organizací a byl vytvořen online dotazník pro spolupracující organizace
z Vítkovska, jehož účelem bylo zmapování aktuálního stavu multidisciplinární spolupráce v našem regionu
a zajištění včasné podpory ohrožených dětí.
Dne 4. 2. 2021 proběhlo online setkání multioborového týmu z Vítkovska, které bylo zaměřeno na téma Využití
inovativních nástrojů při práci s dítětem. Účelem tohoto setkání bylo seznámit zástupce spolupracujících organizací
z Vítkovska s různými inovativními nástroji na podporu mezioborové spolupráce (např. případové konference,
setkání okolo dítěte) a rovněž seznámit je z výstupy dotazníkového šetření. Výstupem tohoto setkání bylo rovněž
utvoření mezioborové skupiny zástupců organizací z Vítkovska, které poskytují své služby ohroženým rodinám
s dětmi (NNO, SAS, OSPOD, MŠ, ZŠ apod.). Podrobnější výstupy z dotazníkového šetření jsou popsány s Metodice
Příklady z multioborové spolupráce k rozvoji včasné péče.
Dne 23. 9. 2021 proběhl kulatý stůl se zástupci oblasti vzdělávání a péče o rodiny z Vítkovska na téma „Včasná
identifikace a podpora ohrožených dětí kulatý stůl – Vítkovsko“. Účastníci se shodli na následujícím: téma předškolní
přípravy a docházky dětí do MŠ je pro Vítkov stěžejní, cílem je připravenost dětí na školní docházku; budou hledány
i za pomocí OSZ MMR ČR finanční zdroje na podporu zapojení dětí ze SVL do předškolního vzdělávání a pro
spolupráci s rodiči; klíčová je spolupráce všech aktérů, ke které se přihlásili všichni zúčastnění.
Dne 23. 11. 2021 proběhlo další setkání u kulatého stolu zaměřeného na téma „Podpora předškolního vzdělávání,
péče a návazné školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí/ žáků a motivace jejich rodin ve Vítkově“ (online).
Výstup setkání: K odpovědnosti za shromažďování dat bude požádána obec, odbor školství. Skupina se bude
scházet ve frekvenci duben, srpen, říjen/ listopad. Bude vytvořen společný leták (první návrh Centrum inkluze)
pro rodiče dětí ohrožených sociálním vyloučením k propagaci tématu docházky do MŠ směřující k zápisům do MŠ

a všichni aktéři se budou podílet na jeho distribuci.
Dne 2. 12. 2021 proběhl kulatý stůl pro aktéry z Moravskoslezského kraje s názvem „Včasná péče a podpora
ohrožených dětí v MSK“. Cílem kulatého stolu bylo seznámení účastníků s koncepcí včasné péče a propojení
s dobrou praxí a podpora vzniku platformy pro včasnou péči v rámci MSK, či začlenění tématu do již existující
platformy.
Setkání bylo rozděleno do dvou části. V první proběhly prezentace příkladů dobré praxe nejen z Moravskoslezského
kraje. Setkání zahájila Kateřina Sirotková z Platformy pro včasnou péči a Lucie Stanjurová z našeho Centra. Následně
se svým příspěvkem vystoupila předsedkyně organizace ČOSIV Klára Laurenčíková, která všem zúčastněným
představila nově vznikající karty KID (Karta identifikace ohroženého dítěte), které vznikají na Mostecku. V dalším
příspěvku vystoupila Oľga Coulton Shaw ze slovenské organizace Cesta von, která realizuje projekt OMAMY, který
je zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-7 let.
V rámci diskuze se účastnici shodli, že je potřeba se danému tématu věnovat nejen na regionální úrovni, ale
také na krajské a je potřeba podpořit vznik platformy, která se bude pravidelně scházet. Buď vznikne zcela nová
platforma zaměřená na problematiku včasné péče, nebo bude toto téma zahrnuto do agendy nějaké již existující
platformy.
V prvním roce realizace projektu proběhla celkem 4 setkání u kulatého stolu zaměřená na podporu mezioborové
spolupráce v oblasti včasné péče.
4. Vytvoření advokační strategie za účelem řešení problematiky včasné péče na lokální/regionální v úrovni
MSK
V rámci projektu jsme se zaměřili rovněž na tvorbu advokační strategie v oblasti podpory včasné péče
v Moravskoslezském kraji. Společně s kolegy z partnerských organizací a s metodickou podporou externího
advokačního konzultanta Štěpána Drahokoupila jsme si nejdříve vydefinovali základní témata/problémy, na které
bychom se mohli zaměřit. Posléze formou tzv. matice jsme si vydefinovali hlavní cíl naší advokační strategie, kterým
je Lepší start do života pro děti z chudých rodin – Podpora předškolního vzdělávání dětí z chudých rodin ve věku
od 3 do 5 let v MSK. V rámci přípravy advokační strategie jsme analyzovali již existující výstupy z mezinárodních,
národních i regionálních výzkumů vztahujících se k problematice včasné péče a na základě získaných informací
a dat jsme začali tvořit advokační strategii.
Veškerá naše práce je shrnuta v tzv. onepageru, ve kterém jsou popsány vstupní data (Proč je potřeba podpořit
chudé dětí v předškolním vzdělávání?) a následně opatření/cíle, na které se v rámci následujících let zaměříme.
Naší vizí do konce roku 2023 je, aby co nejvíce dětí z chudých rodin (ve věku od 3 let) v Moravskoslezském kraji
navštěvovalo pravidelně formální či neformálního předškolní vzdělávání.
Co konkrétně navrhujeme? Shrnutí naší advokační strategie naleznete níže.

Doučování
V roce 2021 jsme zajišťovali doučování v průběhu celého roku, a to v rámci projektu NROS – Pomozte dětem
a OPVVV projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2. Za rok 2021 jsme podpořili celkem 32 dětí,
přičemž se převážně jedná o žáky I. stupně základní školy.
V loňském roce probíhalo doučování osobně v prostorách Obecního úřadu v Čermné ve Slezsku, v Dětském
domově v Radkově, či v našich prostorách ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. V ojedinělých případech jsme
zajišťovali doučování také v domácím prostředí. Epidemiologická situace nedovolovala v určitou dobu doučování
„face to face“, a proto bylo doučování vedeno také online.
S dětmi se pracovalo, pokud to bylo jen trošku možné, 2x týdně. U všech klientů z Budišova nad Budišovkou,
z Čermné ve Slezsku a zčásti také ve Vítkově znamenala distanční výuka týdenní rozpis úkolů dle předmětů
v rozvrhu v papírové formě a termín do kdy musí úkoly odevzdat. Žáci docházeli do našich prostor a tutorky
s nimi tyto úkoly dělaly. V případech, kdy se žáci na hodiny přihlašovali pomocí notebooků, následně přicházeli
s úkoly, které nestihli v online hodinách vyplnit. V průběhu letních prázdnin probíhalo doučování jen malé části
dětí formou her a opakovalo se učivo, ať žáci přes prázdniny tolik nezapomenou.
Některé děti, které doučujeme, mají velmi nízkou motivaci k učení i docházce. Práce s nimi je náročnější, podpora
ze strany rodičů nedostatečná, takže zřetelné pokroky zde moc vidět nejsou. Úspěchem je i pouhá přítomnost
a ochota ke spolupráci. Po celou dobu uzavření škol, neměly, podle našich informací, tyto děti žádnou výuku, byly
pouze doučovány.
V rámci doučování se zaměřujeme především na jazyk český (čtení, psaní), jazyk anglický a matematiku, méně pak
na prvouku, vlastivědu, zeměpis a ruštinu.
Pracujeme a komunikujeme také s rodiči žáků, jako pedagogové se snažíme jim ukázat a poradit, co s dětmi doma
procvičovat a jakým způsobem, a podpořit tak jejich rodičovské kompetence. Samozřejmostí je intenzivní kontakt
a spolupráce s učiteli doučovaných dětí.
Doučování dětem jednoznačně prospívá, a to především proto, že se snažíme o co největší pravidelnost u žáků
(i u rodičů). Prospěch se u převážné většiny dětí zlepšil. Online doučování je samozřejmě trošku náročnější jak na
přípravu, tak i pro děti (dlouhá doba strávená na NTB, výpadky internetu ale i složitost vysvětlování některé látky
na dálku např. geometrie, diktát), tak doufáme, že v dalším období už bude probíhat doučování hlavně osobně,
protože to má bezesporu u našich klientů mnohem větší efekt.

Kroužky
V rámci projektu IN-VIT 2 realizujeme v Budišově n. B. dva zájmové kroužky, a to kroužek hudebně-taneční
a kroužek osobnostního a sociálního rozvoje a aktivního občanství.
V kroužku hudebně tanečním bylo v loňském roce podpořeno 9 dětí a v kroužku osobnostního rozvoje 8 dětí.
V rámci kroužku osobnostního a sociálního rozvoje se zaměřujeme na rozvoj sebe prezentačních dovedností
a rozvoje sebereflektující jednání. Děti v rámci poznávání svého města a jeho historie okolí a komunity navštívili
místní kostel s výkladem průvodce. V rámci tanečního a hudebního kroužku podpořené děti pod vedením
instruktorky nacvičují choreografie tanců. Pokud se koná nějaká společenské/komunitní akce, děti z tanečního
kroužku na těchto akcích vystupují.

Příměstské tábory
Během letních prázdnin roku 2021 jsme v rámci projektu IN-VIT 2 realizovali opět dva příměstské tábory. První
z nich s názvem Superhrdinové proběhl v červenci a byl určen pro žáky 2. stupně základní školy. Tábora se zúčastnilo
celkem 9 dětí.
Druhý příměstský tábor Po stopách historie našeho mikroregionu, který proběhl v srpnu, byl určen pro děti
mladšího školního věku. Toho tábora se zúčastnilo celkem 21 dětí.
I přestože jsme dětem chtěli zprostředkovat především radostné společné zážitky, v rámci určitých speciálních
aktivit jsme se cíleně zaměřili na rozvoj čtenářských i matematických dovedností dětí. Domníváme se, že zvláště

v této náročné době, kdy děti strávily spoustu času na distanční výuce, je potřeba jim zajistit dostatečnou podporu,
aby dohnaly „zameškané“ učivo.

Vzdělávací aktivity pro školy

Akce se zúčastnilo celkem 20 odborníků z různorodých organizací věnujících se této problematice.

Vzdělávání zaměřené na podporu včasné péče

Setkání se uspořádali s podporou Nadace České spořitelny v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity včasné
péče v Moravskoslezském kraji.

V loňském roce jsme opět zrealizovali celou řadu vzdělávacích aktivit nejen pro kolegy ze škol, ale také naši
partnerských a spolupracujících organizací. Především se jednalo o vzdělávací akce pořádané v rámci projektu
Nadace České spořitelny Zvyšování kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském kraji. V rámci tohoto
projektu jsme uskutečnili 4 vzdělávací akce.
V říjnu a listopadu jsme zrealizovaly dvě vzdělávací akce, které byly určeny pro pracovníky působící v oblasti
poskytování včasné péče jako jsou pracovníci předškolních klubů, ale také pedagogové MŠ a další klíčoví aktéři.
Akce se zúčastnily nejen naše pracovnice z předškolních klubů v Budišově n. B. a ve Vítkově, ale také kolegyně
a kolegové z organizace Eurotopia a SVČ Vítkov, či kolegyně z mateřských škol.
V říjnu jsme se věnovali tématu vývojové psychologie. V rámci semináře jsme se zaměřili především na hlavní
vývojová období dítěte od narození do rané dospělosti, přičemž v každém vývojovém období musí naplnit dítě
k zajištění správného vývoje vývojové úkoly jak po stránce kognitivní, emocionální, ale i sociální. A v listopadu jsme
se věnovali pro nás důležitému tématu, kterým je attachment, čili vztahová vazba. Seminář si kladl za cíl vysvětlit
souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období a jeho prospívání ve
vztazích v dospívání a dospělosti. Kromě seznámení s teorií attachmentu (vztahové vazby) jsme se zaměřily také
na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a jejich rodinami. Oba semináře proběhly pod vedením
psycholožky a terapeutky Věrky Nešutové. Účastníci byli spokojeni jak s obsahem obou vzdělávacích akcí, tak
s přístupem paní lektorky, jak o tom svědčí i tato slova: „Oceňuji praktickou část semináře, videa a lidský přístup“
nebo „Oceňuji, že paní lektorka vystupovala jako krásná lidská bytost. Užitečné pro mne byly všechny aktivity, které
mohu využít i v sociální práci.“
Sdílecí pobyt pro pedagogy a pracovníky projektu IN-VIT 2
Ve dnech 18. až 20. srpna proběhl opět po roce v rámci projektu IN-VIT 2 sdílecí vzdělávací pobyt pro naše partnerské
školy z Vítkovska. Akce se zúčastnili kolegové ze ZŠ a gymnázia Vítkov, ze ZŠ Jana Zajíce ve Vítkově a kolegové ze ZŠ
Budišov nad Budišovkou. Tentokrát byla akce třídenní a program byl nabitý jak různorodými tématy, tak pestrostí
lektorů a mentorů. Mezi našimi hlavními hosty, se kterými jsme sdíleli praktické zkušenosti spojené se vzdělávání
sociálně znevýhodněných dětí, byli ředitelka ze ZŠ Trmice inspirativní paní Marie Gottfriedová se svým panem
zástupcem, speciální pedagožka a skvělá lektorka Olga Havlátová či psycholog z Ostravské univerzity Jan Svoboda.
Kolegové ze ZŠ Trmice nás blíže seznámili s programem PBIS Pozitivní podpora chování, který realizují u nich na
škole, a který je zaměřen na prevenci problémové chování na škole a Olga Havlátová se společně s námi zaměřila
na to, jak zlepšit komunikaci s rodiči a jak lépe zvládat náročné situace a konflikty. Poslední den jsme se společně
s panem psychologem Svobodou věnovali práci s dětmi s náročným chováním a hledali cesty, jak řešit krizové
situace.
Akce se zúčastnilo 30 účastníků.
Kulatý stůl Včasná péče a podpora ohrožených dětí v MSK
Ve spolupráci s dalšími aktéry z Moravskoslezského kraje jsme 2. prosince 2021 zrealizovali kulatý stůl Včasná
péče a podpora ohrožených dětí v MSK. U jednoho virtuálního stolu se tam setkali zástupci Moravskoslezského
kraje, zřizovatelé, zástupci měst a obcí, ředitelé mateřských škol a zástupci neziskových organizací, které poskytují
své služby ohroženým rodinám s dětmi. Hlavním cílem setkání bylo seznámit kolegy s koncepcí včasné péče,
představit příklady dobré praxe čili opatření, která na podporu ohrožených rodin s dětmi fungují, a podpořit vznik
platformy pro včasnou péči v rámci MSK.
Setkání bylo rozděleno do dvou části. V první proběhly prezentace příkladů dobré praxe nejen z Moravskoslezského
kraje. Setkání zahájila Kateřina Sirotková z Platformy pro včasnou péči a Lucie Stanjurová z našeho Centra. Následně
se svým příspěvkem vystoupila předsedkyně organizace ČOSIV Klára Laurenčíková, která všem zúčastněným
představila nově vznikající karty KID (Karta identifikace ohroženého dítěte), které vznikají na Mostecku. V dalším
příspěvku vystoupila Oľga Coulton Shaw ze slovenské organizace Cesta von, která realizuje projekt OMAMY, který
je zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-7 let.
Po ukončení části plné inspirujících projektů jsme společně se všemi účastníky diskutovali problematiku včasné
péče v Moravskoslezském kraji a hledali cesty, jak zajistit včasnou podporu více rodinám a dětem. Shodli jsme
se rovněž, že podobná setkání jsou pro rozvoj mezioborové spolupráce důležitá a že budeme hledat platformu,
v rámci, které se budeme pravidelně scházet.
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Prevence na školách
Naše organizace poskytuje školám komplexní podporu v oblasti prevence rizikového chování a aktuálně nabízíme
programy ve všech formách prevence. Na realizaci preventivních programů se podílí zkušení lektoři (psychologové,
speciální pedagogové, kariéroví poradci apod.), kteří mají v oblasti prevence rizikového chování a práce s třídním
kolektivem dlouhodobé zkušenosti.
Tematické programy primární prevence rizikového chování
V loňském roce jsme v rámci projektu Nadace O2 realizovali preventivní programy zaměřené na problematiku
bezpečného internetu a online komunikace pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ Ostrava Michálkovice. Celkem jsme zde
zrealizovali 14 preventivních programů.
Dále jsme v rámci preventivního projektu ZŠ Eduarda Beneše v Opavě realizovali návazné programy pro žáky
4. a 6. tříd, kteří v říjnu absolvovali adaptační programy. Tyto programy byly zaměřeny především na rozvoj
komunikačních dovedností, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů a podporu dobrých vztahů ve třídách. Tyto
programy proběhly v průběhu měsíce prosinec a v únoru roku 2022 následovala další společná setkání.
Intervenční programy
V loňském roce nás ve zvýšené míře oslovovaly školy s žádosti o zajištění intervenčních programů pro třídní
kolektivy zaměřené na zlepšení vztahů ve třídě, řešení konfliktů apod. Dle slov našich kolegů ze škol měla negativní
dopad na vztahy žáků dlouhodobá distanční výuka a absence osobních kontaktů.
Programy jsme realizovali například na ZŠ Hať pro žáky 3. a 8. třídy.
Programy kariérové poradenství
V loňském roce jsme s kolegyní kariérovou poradkyní připravili specifický program pro žáky zaměřený na kariérové
poradenství. Program je koncipován do tří samostatných setkání. První setkání je zaměřeno na problematiku
sebepoznání a nazvali jsme ho „Kdo jsem a co chci“, druhé setkání s názvem „Co můžu?“ předává žákům informace
o vzdělávání, profesích a světe práce a třetí seznamuje žáky s klíčovými a profesními kompetencemi.
V loňském roce jsme realizovali tyto programy na našich partnerských školách z Vítkovska v rámci projektu IN-VIT
2, ale také například pro žáky ZŠ Dostojevského v Opavě.
Adaptační programy / pobyty
V loňské roce jsme opět realizovali adaptační programy pro naši spolupracující Základní školu Edvarda Beneše
v Opavě, které jako obvykle proběhly výjezdovou formou v areálu RS Bílá Holubice.
Programy jsme realizovali pro 6 tříd žáků 4. a 6. ročníků, kterých se vždy účastnili také pedagogové škol, třídní
učitelé či asistenti pedagoga.
Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí
se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování
procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.
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 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 třída nabízí.
Cílem programu není však jen vzájemné seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro
zdravé fungování skupiny.
V loňském roce jsme tedy zrealizovali celkem 6 adaptačních programů pro cca 150 žáků.

ROZVOJ CENTRA
INKLUZE — POSILOVÁNÍ
VNITŘNÍCH KAPACIT
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V dubnu roku 2020 jsme zahájili nový projekt VEDENÍ-SPOLUPRÁCE-DOPAD, který byl podpořen z Fondů EHP
a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré
vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.
Projekt byl zaměřen na posílení kapacit naší obecně prospěšné společnosti prostřednictvím a) zavedení
strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení
organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za
účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.
Projekt Vedení-Spolupráce-Dopad měl stanoveny tři hlavní cíle: 1) zavedení strategického/akčního plánování do
života CI a praktické naplňování strategického plánu, 2) rozšíření kompetencí vedení CI v oblasti leadershipu, řízení
organizace, PR marketingu a 3) efektivně nastavené sledování dopadu aktivit CI a prezentace dopadu odborné
i široké veřejnosti. Díky realizaci projektu se nám podařilo naplnit všechny stanovené cíle. Zrealizovali jsme
strategické plánování a ujasnili si další směr naší organizace a cíle na následující tři roky, zajistili jsme vzdělávání
vedení organizace, které nám pomohlo nastavit další vnitřní mechanismy pro lepší fungování organizace a nastavili
systém sledování dopadu mnohých aktivit, které realizujeme. Zde však vnímáme ještě rezervu a systém sledování
dopadu bychom v budoucnu chtěli nastavit i na další aktivity CI. Chceme se rovněž zaměřit na zefektivnění práce
se získanými výstupy. Na zajištění systematické práce v určitých oblastech řízení organizace (sledování dopadu, PR,
fundraising) jsou potřeba lidské zdroje a jejich stabilní financování. Pokud se těmto oblastem věnuje nad rámec
svých dalších činností někdo ze stávajícího týmu vedení je komplikované zajistit efektivní plnění dané agendy.
Potřebovali bychom samostatnou pozici PR managera a fundraisera. Toho naštěstí budeme mít k dispozici v rámci
nového projektu od října 2022, avšak pouze na dohodu. Jsme přesvědčeni, že díky realizaci projektu VedeníSpolupráce-Dopad jsme udělali významný posun v oblasti posílení vnitřních kapacit organizace a jejího dalšího
rozvoje. Jako klíčové vnímáme zpracování strategického plánu a vydefinování jasné vize a cílů naší organizace
na následujících několik let. Strategický plán vytvoří pevnou půdu nejen pro vedení zaměřovat se na podstatné
věci a upozaďovat ty méně podstatné, mnohdy nesouvisející přímo se smyslem naší organizace. V průběhu
realizace projektu jsme rovněž začali mnohem intenzivněji spolupracovat s řadou externistů (odborníků, mentorů,
supervizorů apod.) a dalšími organizacemi z celé České republiky, což rovněž pomáhá v našemu rozvoji (sdílení
zkušeností, dobré praxe, společné projekty apod.).
Vedení organizace rozvíjelo díky projektu své kompetence v mnohých oblastech vedení a řízení organizace,
absolvovalo mnohá školení a mentorskou a supervizní podporu. Toto vnímáme jako velmi důležitý faktor pro
zajištění dobrého fungování organizace. Nyní jsme však ve fázi, kdy řešíme zajištění financí na mnohé naše aktivity
a jejich udržení, čemuž již několik měsíců věnuje vedení zvýšené úsilí. Aktuálně tak není prostor na systematické
pokračování v některých dlouhodobě nastavených aktivitách a na jejich rozvoj.
Jedním z výrazných posunu organizace díky projektu Vedení – Spolupráce-Dopad bylo díky mentorské podpoře
a účasti v akceleračním programu vytvoření produktu/programu KLIPP Klima/Prevence/Podpora, který zahrnuje
ucelený komplex podpůrných služeb pro školy zaměřených na zkvalitnění péče o žáky s výchovnými a dalšími
potížemi. V budoucnu bychom chtěli tento produkt nabízet školám za úplatu, avšak v první fázi jsme se rozhodli,
že produkt nejdříve pilotně ověříme na 3 školách v rámci našeho nově schváleného projektu a poté ho začneme
nabízet všem školám v kraji i mimo Moravskoslezský kraj.
Za realizaci projektu Vedení-Spolupráce-Dopad jsme moc rádi a doufáme, že v blízké budoucnosti na něj navážeme
nějakým další projektem zaměřeným na posílení vnitřních kapacit Centra.

SÍŤOVÁNÍ
A SPOLUPRÁCE
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Již od roku 2020 se v rámci Centra intenzivně zaměřujeme na síťování a rozvoj partnerství s dalšími organizacemi.
Jsme aktivními členy Platformy pro včasnou péči, jenž sdružuje organizace, které se v ČR zabývají včasnou péčí
– podporou dětí ve věku od narození do 8 let a jejich rodin, které díky socio-kulturním bariérám nemají stejný
přístup ke vzdělání jako zbytek populace a stát jim nenabízí v takové situaci pomoc. Platforma funguje jak pro
systematickou podporu dětí a rodin, vzájemnou pomoc mezi členskými organizacemi, tak i pro společný postup
ve snaze o systémové změny v rámci českého vzdělávacího a sociálního systému směrem k takto vyloučeným
dětem a rodinám. A naše organizace se aktivně zapojila do jedné z pracovních skupiny Platformy, která se věnuje
advokační práci.
Zároveň se nyní intenzivně propojujeme s dalšími organizacemi nejen z Moravskoslezského kraje, ale celé České
republiky. V oblasti komunitní práce je to Vzájemné soužití z Ostravy a IQ Roma Servis z Brna. Společně s těmito,
i dalšími organizacemi, jsme v loňském roce připravili projekt zaměřený na rozvoj komunitní práce a posílení
romských lídrů. Zároveň jsme připravili projekt Zvýšení kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském
kraji, který byl zaměřen na rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti včasné péče, zvýšení kvality poskytování včasné
péče a zefektivnění její zajištění v MSK. V rámci projektu jsme podpořili spolupráci mezi předškolními kluby a MŠ
a snažili se podpořit rozvoj mezioborové spolupráce na Vítkovsku. Našimi partnery v projektu byly organizace
EUROTOPIA.CZ , Charita Frýdek-Místek či Vzájemné soužití a Společně-Jekhetane z Ostravy.
Spolupráce a sdílení zkušeností nám dávají smysl a přispívají nejen k našemu rozvoji, ale také k rozvoji všech našich
partnerských a spolupracujících organizací.
Jako organizace se zapojujeme do různých odborných platforem, pracovních skupin a sami taky jejich vznik
iniciujeme.
Participace CI na pracovních skupinách:
• Člen lokálního partnerství Vítkov/Budišov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
• Člen platformy „Úspěch pro každého žáka“
• Člen České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
• Člen Platformy pro včasnou péči (nadace OSF)
• Člen Platformy pro kariérové poradenství (MS PAKT)
• Člen pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci komunitního plánování sociálních
služeb města Vítkova
• Člen pracovní skupiny MAP Vítkovsko - Kariérové poradenství/Společné vzdělávání
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko - Aktivní děti
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko – Rovné příležitosti
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko - Kariéra
Spolupráci a sdílení zkušeností se snažíme podporovat také samotnou realizací našich projektů, v rámci, kterých
uzavíráme také oficiální partnerství. Jedná se především o evropské projekty, které realizujeme v regionu Vítkovska
(ukončený projekt IN-VIT 1, navazující/probíhající projekt IN-VIT 2). V těchto projektech úzce spolupracujeme
především se školami v tomto regionu jako je Základní škola a gymnázium, Komenského, Vítkov; Základní škola
Jana Zajíce, Vítkov; Mateřská škola, Vítkov; Základní škola, Budišov nad Budišovkou; Mateřská škola Budišov nad
Budišovkou; Střední škola, Odry.
Společně s našimi partnery se snažíme co nejlépe nastavovat spolupráci směrem k našim klientům (žákům,
rodičům) a hledáme cesty, jak poskytovat naši podporu co nejefektivněji a nejsmysluplněji.
V rámci projektu IN-VIT 2 probíhají také pravidelná metodická setkání zaměřené na kariérové poradenství. Jejich
cílem je sdílet zkušenosti všech členů týmu v oblasti kariérového poradenství a vytvářet nové metodické materiály
pro žáky, pedagogy. A jedním z našich společných cílů v projektu je rovněž vytvořit Koncepce kariérového
poradenství šité na míru každé z našich partnerských škol.
V loňském roce jsme v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity včasné péče v Moravskoslezském kraji
podpořeného Nadací České spořitelny zrealizovali celkem tři kulaté stoly. Dva z nich proběhly ve Vítkově a byly
určeny aktérům působícím v oblasti včasné péče a třetí kulatý stůl byl pro aktéry z celého Moravskoslezského
kraje.
V roce 2021 jsme také v rámci nových partnerství připravili projekt Cesta k porozumění, který je zaměřen na
podporu romských lídrů, vznik romské platformy a zajištění komunitní práce v Budišově nad Budišovkou. Projekt
zahájíme v lednu roku 2022 a našimi partnery jsou organizace EUROTOPIA.cz, Vzájemné soužití o.p.s. a IQ Roma
Servis, z.s. z Brna.
V závěru loňského roku jsme také připravili nový projekt KLIPP (Klima-Prevence-Podpora), který byl následně
podpořen v rámci programů Active Citizens Fund. Cílem projektu KLIPP je na vybraných školách v regionu

Opavsko pilotně ověřit program KLIPP, který jednak zajistí konkrétním školám/dětem včasnou podporu ze strany
multioborového týmu (psycholog, speciální pedagog, terapeut apod.) zaměřenou na řešení akutních problémů
(výchovných/vztahových problémů apod.) a zároveň se zaměří na dlouhodobé koncepční řešení problematiky
péče o ohrožené děti prostřednictvím nastavení funkčního systému a postupů při řešení náročných situací ve
školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Projekt KLIPP vznikl ve spolupráci s našimi partnerskými školami ZŠ Mařádkova, Opava, ZŠ T.G.M. Opava, ZŠ Hradec
nad Moravicí a spřátelenou organizací Férová škola a jeho realizace bude zahájena v říjnu 2022.

PROJEKTY
A JEJICH
DONÁTOŘI

Most k porozumění
Projekt Most k porozumění byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 10 386 695 Kč.
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Záměrem projektu je podpořit CS prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika propojených rovinách:
1. zvýšení kompetencí, finanční gramotnosti a právního povědomí lidí z CS a předcházení diskriminace, 2. podpora
rodin s dětmi v jejich sociálním fungování, na prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability rodin, 3. rozvoj
participativních metod práce, včetně rozvoje komunitní sociální práce a zapojení komunitních zdrojů při řešení
situace CS.

Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 – IN-VIT 2
Projekt IN-VIT 2 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 068 760,20
Kč, z toho rozpočet CI ve výši 11 521 323,66 Kč.
Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.
Partneři projektu: Základní škola a gymnázium, Komenského, Vítkov; Základní škola Jana Zajíce, Vítkov; Mateřská
škola, Vítkov; Základní škola, Budišov nad Budišovkou; Mateřská škola Budišov nad Budišovkou; Střední škola, Odry

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Projekt Centrum pro rodinu – včasná péče a podpora řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich
rodin v oblasti před/školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných
rodin.
Hlavní problematikou, na kterou se projekt zaměřoval, je realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských
kompetencí a poskytování včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřili
na rodiny žijící v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou
dostupné.
Často se jednalo o mnohopočetné rodiny žijící na ubytovnách. Kompetence rodičů v souvislosti se zajištěním
optimálního psychosociálního rozvoje a vývoje dětí jsou nízké, a z těchto důvodů jsou děti často ohroženi školním
neúspěchem, předčasným ukončováním vzdělávání a zvýšenými riziky výskytu sociálně patologických jevů, včetně
kriminality či užívání návykových látek.

IN – kluze na Vítkovsku
Projekt byl financován Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize – Pomozte dětem ve výši 345 000 Kč.
Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na zajištění komplexního podpůrného systému vzdělávání socioekonomicky 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.

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním
znevýhodněním a posílení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím jejich zapojení do předškolního
vzdělávání, zajištění podpůrných opatření za účelem prevence školní neúspěšnosti a předčasného ukončování
vzdělávání pomocí doučování, kariérového poradenství a realizace motivačních skupin, dále spolupráce s rodiči
a vytvoření sítě pomáhajících profesionálů a jejich vzdělávání.

Projekt OPVVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
v Moravskoslezském kraji

VEDENÍ-SPOLUPRÁCE-DOPAD
(LEADERSHIP-COOPERATION– IMPACT)

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 000 390,00 Kč, částka
určena na aktivity Centra inkluze o.p.s. je 511 548 Kč.

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia
tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu částkou 15 769,43 €.

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partner projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2023

Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení
strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení
organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za
účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací
i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.
Centrum inkluze o.p.s. bude v rámci projektu realizovat tyto klíčové aktivity 1) Vzdělávání pracovníků v neformálním
vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km, 2) Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
s financováním osobních nákladů a 3) Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů.

Projekt MSK – Centrum pro rodinu – včasná péče
a podpora
Projekt je financován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činnosti v oblasti rodinném
politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021 ve výši 200 000 Kč.
Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

The proposed action focuses on strengthening capacities of the Center of Inclusion (CoI). CoI´s capacities will be
enhanced through a) strategic planning introduced across the organization; b) CoI´s senior management trained
in leadership, NGO management, PR marketing, and advocacy; and c) functional M&E focusing on the impact of
the organization set up in order to enhance the efficiency of CoI´s activities.

Zvýšení kvality a efektivnosti včasné péče
v Moravskoslezském kraji
Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny ve výši 443 937,40 Kč.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cílem našeho projektu bylo rozšířit kompetence pracovníků v oblasti včasné péče, zvýšit kvalitu poskytování
včasné péče a zefektivnit její zajištění v MSK, podpořit a zlepšit spolupráci mezi předškolními kluby/MŠ, zefektivnit
systém včasného rozpoznávání ohrožených dětí a zajistit komplexní podporu sociálně znevýhodněným rodinám
s dětmi v Moravskoslezském kraji.

PS Advokacie (v rámci Platformy pro včasnou péči)
Projekt byl podpořen Nadací OSF ve výši 250 000 Kč.
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 8. 2022
Díky podpoře Nadace OSF byly v rámci Platformy pro včasnou péči zřízeny pracovní skupiny zaměřující se na
problematiku včasné péče z různých odborných pohledů. Jednou z nich je pracovní skupina advokacie, která se
zaměřuje na podporu systémových a legislativních změn v dané oblasti.

Děkujeme všem našim
podporovatelům,
donátorům a dárcům
Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Zaměstnanost)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Město Vítkov
Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize – Pomozte dětem
Fondy EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF,
Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu
Nadaci Česká spořitelna

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Vyhlídky Centra na rok 2022
Rok 2021 byl do jisté míry rokem náročným. Jak jsem zmiňovala v úvodu, hodně jsme se v centru zaměřovali na
udržitelnost některých našich aktivit po skončení projektů OPZ a OPVVV, což při neslo do organizace jistou míru
nejistoty a nestability. Ještě nyní je tato otázka pro nás stále aktuální a očekáváme, jak dopadnou podané projekty
na zajištění dalšího chodu předškolních klubů a včasné péče.
Ale každá krize nás přivádí k hlubšímu zamyšlení nad situací, vede nás k přehodnocování či změně taktiky.
A tak jsme my v Centru, po letech zdráhání vydat se cestou poskytovatelů sociálních služeb, dospěli k rozhodnutí
registrace sociální služby odborného sociálního poradenství. Pod danou registrovanou službou bude v budoucnu
fungovat naše Centrum pro rodinu a pomůže nás, jak doufáme, především zajistit větší stabilitu dané služby
v regionu Vítkovska. Proces registrace je něco, co nás nyní čeká, ale vzhledem k tomu, že máme v týmu kvalifikované
odborníky znalé problematiky, věříme, že touto fází projdeme snadno.
Rovněž jsme plní očekávání na výzvy vyhlašované v rámci nového programového období ESF. Skutečnost, že
programová období na sebe plynule nenavazují, bohužel také přispěla ke složité situaci, ve které jsme se ocitli.
Nutno však říct, že získávání financí na udržitelnost našich aktivit se daří, ale je to velmi náročná a vysilující práce
a výsledky podaných projektů se mnohdy dozvídáme až na poslední chvíli.
Chtěla bych zde poděkovat svému celému týmu, že toto náročné období společně zvládáme překonat. Uvědomuji
se, že nejen nejistota uvnitř Centra, ale celá společenská situace v České republice, Evropě, ovlivňuje stav věcí.
Máme za sebou dva náročné roky spojené s šířením nemoci COVID-19, po kterém jsme očekávali, že se vše zklidní
a normalizuje, avšak válka na Ukrajině rozeběhla další sled událostí, které mají na naše životy výrazný dopad.
Situace je tedy složitá nejen v naší organizaci, ale v celé společnosti. Avšak já věřím, že se se složitostmi dnešní doby
dokážeme vyrovnat a že nakonec přinesou do našich životů pozitivní změnu.
Přeji tedy celému týmu Centra i Vám všem, ať příliš nepodléháme tlakům dnešní náročné doby, ať stále nacházíme
své vnitřní zdroje pro jejich zvládání a ať se v myšlenkách a vizích zaměřujeme na to pozitivní, co nás čeká a co již
v životě máme.

LUCIE STANJUROVÁ
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