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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,
Dovolte mi poděkovat za spolupráci a podporu v roce 2014 – zvláště našim
zaměstnancům, dobrovolníkům, členům rad a v neposlední řadě našim donorům a
partnerům a mé rodině. Nebýt Vašeho nadšení a podpory, společnost by těžko
pokračovala ve své činnosti.
V průběhu roku 2014 jsme v několika lidech zastali spoustu dobrovolné práce.
Měli jsme především možnost podpořit děti při jejich školní úspěšnosti a přechodu na
střední školy a jejich rodiny v Čelechovicích na Hané a okolí při péči o děti. Podpořili
jsme jedince při snaze o osobní rozvoj a pracovní uplatnění, pracovali jsme na
rozvoji neziskového sektoru a organizovali mezinárodní stáž.
Měli jsme také možnost učit se a překonávat překážky, které systém
poskytování sociálních služeb v České republice malým neziskovým organizacím
klade.
Děkujeme zaměstnancům Úřadu práce Olomouckého kraje, starostce obce
Čelechovice na Hané, ředitelce a pedagogům Základní a mateřské školy
Čelechovice na Hané a všem dalším spolupracujícím organizacím a dalším vzácným
jedincům za to, že umožňují naši práci a mají velký podíl na jejím úspěchu.
S úctou a přáním všeho dobrého do roku 2015 klientům Inclusia i nám všem,
kteří se na práci podílejí
Petra Zahradníková
ředitelka Inclusio o.p.s.
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Naše činnost v roce 2014

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.

Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byl realizován projekt "Podpora školní úspěšnosti
dětí - Inclusio o.p.s." financován Olomouckým krajem neinvestičním finančním
příspěvkem. Podpořeny byly děti a mládež z Čelechovic na Hané a Studence.
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Podporujeme školní přípravu dětí v Čelechovicích na Hané a Studenci
Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané spolupracuje od listopadu
2013 s organizací Inclusio v oblasti vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Navázaná spolupráce je podložena smlouvami se školou a rodinou. Do
tohoto projektu je zahrnuto celkem 9 žáků. Hlavní náplní práce pracovnice Inclusia je
příprava dětí na vyučování žáků v předmětech, kde vykazují špatný prospěch.
Doučování je realizováno min. 4x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve skupinách.
Pracovnice organizace je informována školou o aktuálních výsledcích žáků ve
vyučování, spolupracuje s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a ostatními
vyučujícími podpořených žáků. Žáci mohou tímto projektem využívat pomoci při
vzdělávání, kterou nemůže jejich rodina zajistit. Věřím, že i v budoucnu budou
projekty pokračovat.

Vyjádření Vlaďky, terénní pracovnice SAS pro rodiny s dětmi
v Čelechovicích na Hané
„Spolupráce v obci Čelechovice na Hané probíhá v pravidelné komunikaci s místní
samosprávou, tedy zejména s paní starostkou Jarmilou Stawaritschovou a naší
organizací Inclusio.
Jsem velmi vděčna za její vstřícný přístup k naší organizaci a to nejen v bezplatném
poskytování prostor pro kontaktní místo, ale také za její vstřícný přístup.
Velmi oceňuji také spolupráci s místní Základní a Mateřskou školou v Čelechovicích
na Hané, zejména s paní ředitelkou Mgr. Marií Koláčkovou, která nám „ochotně
otevřela dveře“ při doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Oceňujeme to, že nám
umožnila připravovat děti na vyučování v prostorách školy, její ochotný přístup při
poskytování školních výsledků dětí a ochotu vždy si udělat čas, když jsme „něco
potřebovali řešit“.
Dle rozhovorů s rodiči jsou s poskytovanou sociálně aktivizační službou Inclusia pro
rodiny s dětmi spokojeni. Chtějí pokračovat ve spolupráci i příští rok. Učitelé základní
školy si také všimli lepších výsledků dětí, které pravidelně navštěvují přípravu na
vyučování, také zaznamenali „pozitivní proměny v přístupu žáků ke škole a
odpovědnější přístup k plnění školních povinností“.“
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Podpora rozvoje neziskových organizací
Za pomocí poradenství, organizování workshopů a vzdělávacích bloků podporujeme
neziskové organizace.
Podporujeme

vytvoření

funkční

sítě

neziskových

organizací.

Poskytujeme

poradenství, organizujeme vzdělávací akce, workshopy při zakládání neziskové
společnosti a při podpoře jejího rozvoje v oblasti strategií - fundraisingové, PR,
síťování, marketingu atd.
Spolupracujeme s Poradnou Barevné soužití, Slovem 21, z. s., ROMEA, o.p.s. a
Otevřenou společností, o.p.s..

Poradna Barevné soužití
Pro neziskovou společnost Poradna Barevné soužití (http://www.barevnesouziti.cz/)
v Dolním Podluží Inclusio připravovalo věcnou a finanční část projektové žádosti.
Cílem projektu je práce s dětmi a mládeží v rámci přeshraniční spolupráce.

Projekt Stáže amerických studentů s Ph.D. Christine Novak
Mezinárodní

spolupráce

v oblasti

vysokoškolských

stáží,

kdy

studenti

podporují rozvoj neziskového sektoru v ČR byl realizován od června do srpna
2014.
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Tento program byl zaměřen prakticky, na pochopení hlavních příčin sociálního
vyloučení (se zaměřením na romskou problematiku jako výchozí informační zdroj)
a na vytvoření online blogu („hubu“), která má sloužit k mezinárodní výměně
informací a zkušeností s dobrou praxí v oblasti inkluze a na vytvoření online mediální
kampaně, která má sloužit jako katalyzátor inovací a sdílení informací v rámci
propagace inkluzivních přístupů. Tato stáž byla prvním krokem vedoucím k propojení
studentů, profesionálů a dalších zainteresovaných osob. Důraz byl kladen především
na mezinárodní komunitu z hlediska mentoringu, sdílení nápadů a síťování, které má
vést ke změnám. Garantem projektu byla Prof. Christine Novak, PhD, LP, profesorka
klinické psychologie na Univerzitě Lehigh.
Studenti Claire, Maren, Estefania, Kevin, Alyssa, Hana byli zapojeni i v podpoře
neziskového sektoru v České republice - spolupracovali nejen s Inclusiem, ale svou
prací podpořili také neziskové organizace ROMEA a Slovo 21.
Studenti navrhovali a společně připravili kreativní projekt, jehož cílem bylo
představení studenty zvoleného tématu rovnosti ve vzdělávání v České republice
(více na našich webových stránkách www.inclusio.cz – projekty). Výsledky práce
studentů byly prezentovány v Americkém centru v Praze.
Realizace: červen - srpen 2014
Twitter: @Inclusio_CR, #CampaignForSocialInclusion
Projekt

podporovalo

Americké

centrum

Praha

a iCentrum

OSN

v Praze.

Studenty finančně podpořila Univerzita Lehigh. Více o mezinárodních stážích
Univerzity Lehigh na: www.lehigh.edu/intint/oiaii/
Poděkování patří našim dobrovolníkům - Lucii, Janě, Evě, Olze, Filipovi, oběma
Terezám, Markovi, Lukášovi a Martinovi za spolupráci.

Vyjádření prof. Christine Novak k naší spolupráci (v originále):
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„Your leadership in this internship made many unique experiences possible for the
students, helping them to make international contacts and, possibly more importantly,
to broaden their multicultural understanding.
The students were engaged across a variety of venues, including the Czech
government Office of Human Rights, the UN Center, the US Embassy American
Center, and with several NGOs (Romea and Slovo 21). All of this would not have
been possible without your direction, support, and planning.
The objective of this cooperation was to provide Lehigh students from disadvantaged
backgrounds an international experience that would promote their futures as global
citizens. Clearly, this cooperation succeeded in its overall objectives. Additionally,
the opportunity to investigate the challenges facing many Roma in the Czech
Republic offered an unfamiliar context for gaining better understanding of the similar
issues of discrimination still present in the US toward people of color.
I am very happy to be able to cooperate again this summer with a new group of
interns, representing different colleges within Lehigh University. It is an exceptional
opportunity for us all to share our individual learning and perspectives on issues of
global import.”

Vyjádření dobrovolníků k naší spolupráci:
Lucie K., koordinátorka dobrovolníků:
„Projekt mi přinesl cenné zkušenosti s organizováním skupiny dobrovolníků, kteří se
podíleli na programu. Přínosné pro mne bylo i zjištění, jak fungují různé neziskové
organizace, v kterých byli dobrovolníci zapojeni. Velký dojem ve mně zanechal den s
dětmi ze sociálně slabých rodin. Jejich vřelé chování k nám a radost z naší
přítomnosti a aktivit, které jsme pro ně připravili, je pro mě nezapomenutelným
zážitkem. Navíc jsem získala nové přátele.“

Eva P., dobrovolnice:
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„Stáže u neziskové organizace Inclusio jsem se zúčastnila minulý rok v červnu se
sestrou. Nejen, že jsem se o problematiku zajímala již předtím, ale určitě mě lákalo i
to, že přijedou studenti z Ameriky - měla jsem tedy příležitost zúčastnit se
zajímavého projektu, oživit angličtinu a přitom si udělat přátele z USA. Tlumočili
jsme, jezdili jsme na výlety do různých měst a já se tak naučila spoustu nových věcí.
Stáž pro mne byla obohacující ve všech směrech.“
Jana P., dobrovolnice:
„Minulé léto jsem se zúčastnila stáže amerických studentů od Inclusia. Zkušenost to
pro mě byla obrovská. Nejenom, že jsem se dozvěděla spoustu nových věcí,
procvičila si angličtinu, ale našla jsem si i nové kamarády. Kdybych nechodila do
práce, velmi ráda bych se zapojila i letos.“
Příklady výstupů a medializace projektu:
YouTube – Lehigh University, Campaign for Social Inclusion 2014 - videozáznam,
který

studenti

s dobrovolníky

připravovali

a

prezentovali

(https://www.youtube.com/watch?v=vu43zz2jisc&feature=youtu.be)
Studenti z USA natočili během stáže video na podporu rovného přístupu ke vzdělání,
ROMEA

(http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/studenti-z-usa-natocili-

behem-staze-video-na-podporu-rovneho-pristupu-ke-vzdelani)
The Roma Education Crisis, https://educationforroma.wordpress.com/
Alyssa Wedge, dobrovolnice z Univerzity Lehigh: Překvapil mě kontrast mezi
“turistickou”

ČR

a

vyloučenými

lokalitami,

ROMEA

(http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/studenti-z-usa-budou-v-americkemcentru-v-praze-prezentovat-svuj-projekt)
Kevin Basek, dobrovolník z Univerzity Lehigh: Romové čelí systematickému
vyloučení,

ROMEA

(http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/kvin-basek-

dobrovolnik-z-univerzity-lehigh-romove-celi-systematickemu-vylouceni)
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Infografika studentů:

Článek o situaci v ČR a projektu byl publikován
také v bulletinu Pedagogické fakulty Univerzity
Lehigh v listopadu 2014.
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V roce 2014 jsme registrovali sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
(číslo registrace 2232986 z 26. 2. 2014) a spolupracovali s rodinami dětí, místní
samosprávou, krajskou správou a dalšími institucemi na školní úspěšnosti dětí
a podpoře jejich rodičů.

Poskytování pomoci sociálně vyloučeným osobám
Pomoc a podporu poskytujeme osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci, které z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.
U těchto osob se snažíme zejména o:
- Navazování, udržování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi
- Zprostředkování kontaktu se společností a společenským děním
- Aktivní trávení volného času podle jeho představ a možností
- Přípravu uživatele na budoucí zaměstnání
- Zaměstnatelnost těch, jejichž snaha o práci dlouhodobě selhává aj.

Poskytování pomoci menšinám
Pomáháme předcházet, zmírňovat a kompenzovat vyloučení rodin z menšin. Naše
pomoc spočívá v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů, poskytování
poradenství, spolupráci na rozvoji rodiny. Napomáháme také při procesu integrace
do majoritní společnosti.
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Nově připravujeme pro rok 2015:
Stáže amerických studentů s prof. Christine Novak
Realizace: červen - červenec 2015
Více o mezinárodních stážích Univerzity Lehigh: www.lehigh.edu/intint/oiaii/

Projekt Imagion 2015 s panem Jiřím Kmínkem
Práce s dětmi v připravovaném multifunkčním prostoru v Praze.
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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.

Olomoucký kraj
www.kr-olomoucky.cz
Projekt "Podpora školní úspěšnosti dětí –
Inclusio o.p.s."

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Společensky účelná pracovní místa
„Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
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Finanční přehledy roku 2014
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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.

Mgr. Petra Zahradníková, ředitelka
e-mail: vzdelani@inclusio.cz
tel.: +420 606 712 535

Olomoucký kraj
Kontaktní místo: Hlavní 9, Čelechovice na Hané, 798 16
Vladislava Ondráčková, DiS.
e-mail: ondrackova@inclusio.cz
tel.: +420 607 445 287

19

