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O nás: Inclusio o.p.s.
Vize
Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako
solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující etické zásady
při poskytování podpory a pomoci klientům a aby naši klienti byli s poskytovanými
službami spokojeni a byly pro ně přínosem.

Poslání
Posláním neziskové nestátní společnosti je podpořit principy inkluze a integraci
menšin ve všech oblastech občanské společnosti, zvláště inkluze ve vzdělávání, tedy
v oblastech, kde stát nedostačuje ve své podpoře.

Činnost
Inclusio o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2013 v Praze
k plnění následujících cílů:


dosažení rovných příležitosti všech dětí v přístupu ke kvalitnímu vzdělání



podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na integraci v České
republice i v zahraničí



podpora spolupráce všech subjektů podílejících se na inkluzi v České
republice i v zahraničí
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Inclusio o.p.s.
a hodnoty:

dodržuje

následující



transparentnost při nakládání se svěřenými finančními prostředky



důvěryhodnost



odbornost



respekt k jednotlivci



respekt ke kulturám menšin a cizinců



boj proti rasismu a xenofobii



ochrana a prosazování lidských práv



prosazování principů demokracie



podpora soužití v multikulturní společnosti



zlepšování mediálního obrazu menšin a cizinců

principy

Transparentnost: zveřejňování výsledků činnosti, výkazu zisků a ztrát, portfolia
finančních zdrojů na webových stránkách společnosti a ve výroční zprávě
společnosti

Důvěryhodnost: plnění závazků ke svým klientům, donorům a zaměstnancům,
věnování maximální péče budování vztahů a posilování dobrého jména o.p.s.,
dodržování etického kodexu všemi zaměstnanci společnosti

Odbornost: zajištění profesionálních a odborných zaměstnanců pro jednotlivé
projekty a činnosti, podpora jejich osobního a profesního rozvoje, podpora rozvoje
profesních oblastí ve spektru činností neziskové společnosti
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Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti
tyto obecně prospěšné služby:


organizování a poskytování pomoci menšinám,



organizování a poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám nebo
osobám sociálním vyloučením ohroženým,



příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit, projektů a akcí pro děti
a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí a mládeže se
speciálními vzdělávacími potřebami,



pořádání vzdělávacích akcí,



vydávání informačních a vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek,



národní a nadnárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb a vzdělávání,



výzkum a informační činnost v oblasti sociálních služeb.
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Úvodní slovo

Vážení přátelé Inclusia,
Je za námi další rok činnosti naší společnosti, a tak mi
dovolte malé zamyšlení nad rokem 2016. V tomto roce se
mi dostalo velké pocty a byla mi nabídnuta pozice
ředitelky naší neziskové společnosti. Stála jsem u jejího
zrodu, sledovala od začátku její činnost z pozice
předsedkyně dozorčí rady, a tak jsem neváhala ani chvilku
a s radostí jmenování přijala.
Dnes bych chtěla hlavně poděkovat mé předchůdkyni, paní Petře Zahradníkové za
její činnost nejenom na pozici ředitelky, ale i za dosavadní práci a čas, který Inclusiu
věnuje. Dále bych chtěla vyjádřit upřímné díky všem našim zaměstnancům,
dobrovolníkům a členům obou rad, kteří s námi v téměř nezměněné sestavě pracují.
V neposlední řadě patří mé poděkování našim donorům a partnerům, bez kterých
bychom nemohli svou činnost rozvíjet.
V roce 2016 jsme nadále spolupracovali s Mateřskou a Základní školou Praha 5 –
Smíchov, kde probíhal náš program Imagion, a opět jsme organizovali mezinárodní
stáž v neziskových organizacích.
Do dalšího roku přeji všem našim klientům, zaměstnancům i příznivcům hodně
spokojenosti, klidu a těším se na naši spolupráci nejen v roce 2017, ale i těch
dalších.

Zdeňka Kubrová
Ředitelka Inclusio o.p.s.
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Naše činnost v roce 2016

Příprava vzdělávacích a volnočasových aktivit
Realizujeme vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v nepříznivé sociální
situaci.
Pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti a mládež se
speciálními vzdělávacími potřebami připravujeme vzdělávací a volnočasové aktivity.
Volnočasové aktivity se dotýkají nepřeberného množství oblastí od kultury, přes
vědu a techniku, až po různá sportovní odvětví.
Podporujeme mimoškolní výchovu a snažíme se o vytváření vhodných podmínek pro
svoji činnost, ať už právních, kulturních či společenských.

Projekt Imagion 2016
Cílem projektu bylo vytvořit nabídku pravidelných volnočasových aktivit pro děti 0. –
5. stupně ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí ohrožené sociálním vyloučením
(ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická) a podpořit integraci dětí (a mládeže) z komunit
ohrožených sociálním vyloučením v této oblasti. Cílem Imagionu je také smysluplné
trávení volného času a aktivní učení dětí v bezpečném prostoru za účasti vrstevníků
s možností prezentace práce rodičům. Aktivity jsou stupňovány dle věku a znalostní
úrovně dětí.
Imagion 2016 je projekt, jehož základem je unikátní multifunkční konstrukce
učebního prostoru v kombinaci s metodikou aktivního učení vhodné pro komplexní
podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s aktuálním nastavením
pro děti ve věku od 6 do 11 let.
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Logo klubu Imagion

Imagion je také multifunkční prostor variabilního rozměru (např. 5 m x 4 m x 4 m, v
závislosti na rozměru dostupného prostoru místnosti/ učebny) vytvořený z dřevěné
konstrukce zastřešené sítí a rozdělen látkovými pruhy (šály), které rozdělují prostor
na variabilně volitelné hřiště a výukový prostor. Po instalaci konstrukce Imagionu je
původní účel místnosti jen velmi málo omezen a může být plně použit k původnímu
účelu.
Prostor vytvořený pruhy látky („šálami“) může být využíván například pro tyto
následující činnosti (viz dále popis aktivit a příklady):
1 Divadlo pro žáky (jeviště)
2 Interaktivní kino
3 Kino
4 Závěsné kuželky
5 Umělecká galerie a výstavní místo
6 Fotografický ateliér
7 Filmový ateliér
7

8 Prostor pro módní přehlídky
9 Oratorium/ řečniště
10 Výukové bludiště
11 Loutkové divadlo/ maňáskové divadlo

Během roku 2016 se účastnilo projektu 42 dětí a významně jsme posílila práci s
jejich rodiči. Pracovali jsme také se dvěma romskými studenty středních škol. Do
práce s dětmi je zapojen metodik, koordinátor v přímé práci a dva asistenti
pedagoga.

Imagion jako jeviště
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Imagion jako bludiště

Projekt byl v roce 2016 podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Romským vzdělávacím fondem (od 7/2015 do 7/2016).
Partnerem Inclusia je ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13.
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Mezinárodní spolupráce
Projekt Stáže amerických studentů s Ph.D. Christine Novak
Mezinárodní

spolupráce

v oblasti

vysokoškolských

stáží,

kdy

studenti

podporovali rozvoj neziskového sektoru v ČR, byl realizován od května do
července 2016.

Je to již třetí rok, kdy Inclusio o.p.s spolupracuje s Lehigh University. Tato
organizace vyslala čtyři studentky na letní stáž do Prahy, kde studentky zkoumají
problémy sociálního vyloučení Romů v České republice. Tato příležitost byla
umožněna v rámci Mezinárodního programu Iaococca. Na této stáži studentky
zjišťovaly překážky bránící začleňování menšin do české společnosti a diskutovat
možnosti dosažení rovnosti ve vzdělávání, a zkusily jednu z možností aplikovat na
konci programu. Projekt podporovalo Americké centrum v Praze. Stážistky Kira
Gobes, Ming Nguzen, Prarthna Johri a Emma Stevenson jsou studentkami
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bakalářskéhho studia Lehigh University. Pro zjednodušení diskuse a jako dohled nad
projektem s nimi dále přijely studentky doktorandského studia Tamique Ridgard
M.Ed. a Petrina Davidson M.S a vedoucí projektu Christine Novak Ph.D. Studentky
také po dobu dvou týdnů spolupracují s neziskovými organizacemi, aby získaly více
informací

o

výše

uvedených

kritických

společenských

problémech.

Minh

spolupracovala s Open Society (Otevřenou společností, o.p.s.), Prarthna s Romeou,
o.p.s. a Emma s Kirou s Inclusiem.
Paralelně s projektem v České republice běžel další, větší projekt se čtyřmi
dalšími studentkami ve Spojených státech. Tento projekt sponzoroval Mountaintop
Initiative z Lehigh University, který studentům a studentkám z různých oborů umožnil
zkoumat a inovovat a zároveň se soustředil na to, co je zajímá a baví. Tým z USA
studoval nerovnosti ve vzdělání a hledal řešení a opatření, která již byla úspěšně
vyzkoušena. Tento projekt prodlužoval práci stážistů v ČR o čtyři další týdny v USA.
Oba týmy dohromady se nazývají CADRE3 (Calculated Actions to Deliver Racial and
Ethnic Equity in Education = “plánovaná opatření pro rasovou a etnickou rovnost ve
vzdělávání”). Tyto mladé dámy studují různé VŠ obory na Fakultě Obchodu a
Ekonomie. Technické fakultě, Fakultě umĕní a věd a fakultě Pedagogické fakultě
Univerzity Lehigh. Pohled z různých perspektiv jednotlivých členů týmu má
poskytnutou možnost rozvíjet inovativní myšlení, a inspiruje studenty k propojení
jejich znalostí. Studentky byly v kontaktu přes SKYPE a sdílely informace e-maily a
zážitky a postupy na blogu https://cadre3blog.wordpress.com/.
Studentka Lehigh Univerzity Kira Gobes Kira začala během stáže na podnět Inclusia
programovat hru Plot Twist a příjezdu do USA ji dokončila, hra je nyní dostupná v
Apple Store. Při průchodem bludištěm jste hlavní postavou, která si (za rychlého
rozhodování) může vybírat, zda a jak druhým pomoci, to pak ovlivní Váš průchod
bludištěm.

Webové stránky hry: http://www.plottwistgame.org/. Gratulujeme! Se

studentkou Emmou Stevenson jsme připravili fundraisingovou (crowdfundingovou)
akci na podporu projektů Inclusia, zvláště Imagionu, v příštím roce. I přes malý
finanční úspěch je to pro nás výborná zkušenost. Oběma studentkám děkujeme!
Realizace: květen - červenec 2016
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Twitter: @Inclusio_CR, #CampaignForSocialInclusion
Projekt podporovalo Americké centrum Praha.
Studenty finančně podpořila Univerzita Lehigh. Více o mezinárodních stážích
Univerzity Lehigh na: www.lehigh.edu/intint/oiaii/
Spolu s dobrovolníky jsme prožili další ročník, děkuji Lucii, Monice, Ondrovi,
Martinovi, Janě, Evě, Elišce!
Info:
Webové stránky spolupráce obou týmů: https://cadre3blog.wordpress.com/
Webové

stránky

hry

(dostupná

pro

přístroje

Apple

v Apple

Store):

http://www.plottwistgame.org/
Webové stránky Inclusia: http://inclusio.cz/aktuality/detail/17_107/univerzita-lehigh-astazistky-z-iacoccy-a-projekt-mountaintop-leto-2016.html
Facebookové stránky Inclusia: Inclusio ops
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QSJ2drWOssE
Webové stránky ROMEA: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/romove-v-popularnikulture-je-na-case-prestat-uzivat-motiv-stereotypniho-cikana-a-cikanky;
http://www.romea.cz/en/features-and-commentary/prarthna-johri-being-an-americanin-prague-is-a-curious-thing;
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Účast Inclusia v tematických akcích:
Účast Inclusia a dětí a žáků z Imagionu na festivalu tanečních skupin Roztančené
školy ve spolupráci s MŠ a ZŠ Grafická
Realizace: 7.6.2016, MeetFactory
Více o Roztančených školách na: http://www.zsgraficka.cz/zakladni-skola/pozvankana-roztancene-skoly-2016
Účast Inclusia a dětí a žáků z Imagionu na festivalu Barevná devítka 2016
Účast tanečního souboru Cigáni jdou do nebe na multikulturním festivalu Barevná
devítka pořádané Městkou částí Praha 9 a stánek představující činnost a vybrané
pokrmy romské kuchyně.
Realizace: 28.8.2016
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=nGlfWh7Jg-U&feature=youtu.be

Nově připravujeme pro rok 2017:
Stáže amerických studentů s prof. Christine Novak
Realizace: květen - červenec 2017
Více o mezinárodních stážích Univerzity Lehigh: www.lehigh.edu/intint/oiaii/
Projekty na podporu dětí, žáků a jejich rodičů – cizinců ve spolupráci s Městskou
částí Praha 5
Realizace: leden (duben) - prosinec 2017
Více o schválených projektech pro rok 2017 na webových stránkách www.inclusio.cz,
v části Projekty.
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Naši donoři

SEAL Communication s.r.o.
www.seal-communication.cz
Podporuje PR a marketing

Lacart s.r.o.
www.lacart .cz
Podporuje činnost Inclusio o.p.s.

Roma Education Fund
www.romaeducationfund.hu/
Podporuje projekt Imagion 2015/ 2016

Ministerstvo

školství,

mládeže

tělovýchovy
www.msmt.cz
Podporuje projekt Imagion 2016

Hlavní město Praha
www.praha.eu
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a

Naši partneři

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13

Lehigh University
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Finanční přehledy roku 2016
Rozvaha Inclusio o.p.s. 2016
Daňový subjekt:

Inclusio o.p.s.

IČ/DIČ:

01786539/CZ01786539

Sídlo účetní jednotky:

Pešlova 94/6, 19000 Praha 9

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, ve zjednodušeném rozsahu,
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)
Aktiva

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva

A.
A.I.
A.II.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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Stav
k prvnímu
dni účetního
období
0
0
0
0
0
146
0
0
146
0
146

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
0
0
0
0
0
201
0
0
201
0
201

Stav
k prvnímu
dni účetního
období
- 111
0
- 111
257
0
0
124
133
146

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
- 111
0
- 111
312
0
0
158
154
201

Výkaz zisků a ztrát Inclusio o.p.s. 2016
Daňový subjekt:

Inclusio o.p.s.

IČ/DIČ:

01786539/CZ01786539

Sídlo účetní jednotky:

Pešlova 94/6, 19000 Praha 9

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, ve zjednodušeném rozsahu,
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)
Název položky
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B.VI.
B.VII.
C.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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Činnost
hlavní

Činnost
hospodářská

Celkem

33
100
518
0
0

0
0
0
0
0

33
100
518
0
0

0
0
0
651

0
0
0
0

0
0
0
651

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
651
651
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
651
651
0
0

Kontakty
Inclusio o.p.s.
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, O
1158
Webové stránky: www.inclusio.cz
Facebooková stránka: Inclusio ops
Sídlo: Pešlova 6/94, Praha 9, 190 00
IČ: 017 86 539, Datová schránka: 5st7y7h
č. ú.: 107-6321350287/ 0100, Komerční banka, a.s.

e-mail: vzdelani@inclusio.cz
tel.: +420 777 753 588
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