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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. dodržuje následující principy 

a hodnoty: 

 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 

  

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 přivítat rok 2016 a poděkovat všem našim zaměstnancům, 

dobrovolníkům, členům rad a v neposlední řadě našim donorům a partnerům za 

spolupráci a podporu v roce 2015. Děkuji za Vaši podporu a nadšení zvládat nové a 

složitější situace „v nezisku“.  

 Tento rok s Inclusiem byl krásný a náročný. Přesunuli jsme naši práci s dětmi 

a mládeží z Čelechovic na Hané do Prahy a nastavili krásnou pilotní spolupráci 

s Mateřskou a Základní školou Praha 5 – Smíchov, pracovali jsme na podpoře 

rozvoje neziskového sektoru a organizovali mezinárodní stáž.   

Přestože jsme museli ukončit spolupráci v Olomouckém kraji z důvodů 

financování, děkujeme za tuto příležitost spolupráce zvláště zaměstnankyním 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, které jsme měli možnost 

potkat a spolupracovat s nimi.  

S úctou a přáním všeho dobrého do roku 2016 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 2015 

 

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 2015 

Cílem projektu je 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 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 2015/ 2016 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  
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 8 Prostor pro módní přehlídky  

 9 Oratorium/ řečniště  

 10 Výukové bludiště  

 11 Loutkové divadlo/ maňáskové divadlo  

 Aktivity realizované v Imagionu podporují následující principy aktivního učení: 

 - kooperativní, aktivní a projektové učení 

 - rozvíjí tvořivost dítěte 

 - rozvíjí sociální kompetence dítěte 

 - zahrnují rozvoj hrubé motoriky a jemné motoriky dítěte 

 - umožňují okamžitou zpětnou vazbu vrstevníky, pracovníky projektu, pedagogy, 

rodiči s důrazem na pozitivní stránky práce dítěte 

 - vytváří a prohlubuje vztahy mezi vrstevníky při spolupráci na různých projektech a 

při účasti ve hrách (i díky pozitivní zpětné vazbě) 

 - rozvíjí komunikační dovednosti dítěte, včetně jazykových znalostí a vyjadřovacích 

schopností 

 - zahrnují individuální učení pomocí heuristické metody - tedy metody založené na 

vlastní zkušenosti při řešení problémů, učení a objevování, které poskytují řešení, 

které není zaručeně optimální 

 - rozvíjí volní vlastnosti dítěte, na základě jeho/ její aktivní účasti na celkové činnosti 

od přípravy až po konečnou prezentaci výsledků. 

Během roku 2015 se účastnilo projektu 32 dětí a jejich rodiče. Pracovali jsme také se 

dvěma romskými studenty středních škol. Do práce s dětmi je zapojen metodik, 

koordinátor v přímé práci a dva asistenti pedagoga. 
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Imagion jako jeviště 

 

Imagion jako bludiště 
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Projekt byl v roce 2015 podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky (6/2015 do 12/2015) a Romským vzdělávacím fondem (od 7/2015 

do 7/2015). Partnerem je ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13. 

 

Členka dozorčí rady Zdeňka Kubrová o Imagionu řekla: 

„Imagion mě překvapil svými možnostmi pro rozvíjení dětské fantazie a možnosti, jak 

si děti hravou formou mohou procvičovat učivo ze školy. Na dětech je vidět radost ze 

stráveného času spolu, kdy nemusí jen sedět v lavicích, nebo se nudit doma. 

Vnímám ho jako nabídnutou další možnost smysluplného využití jejich volného 

času.“ 
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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 června do 

srpna 2015.  

 

Tento program je zaměřen prakticky, na pochopení hlavních příčin sociálního 

vyloučení (se zaměřením na romskou problematiku jako výchozí informační zdroj) a 

na vytvoření veřejného blogu studentů. Spolupracující studenti a studentky středních 

a vysokých škol měli možnost podpořit vrstevníky při kulturní výměně, procvičit své 

jazykové schopnosti, spolupracovat na kampaních a kreativních projektech.  Důraz 

byl při stáži kladen především na mezinárodní komunitu z hlediska mentoringu, 

sdílení nápadů a síťování, které má vést ke změnám. Garantem projektu je Ph.D. 

Christine Novak, profesorka klinické psychologie na Univerzitě Lehigh. 
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Studenti a studentky Tuan, Morgan, Lauren and Jonathan byli zapojeni do podpory 

neziskového sektoru v České republice - spolupracovali nejen s Inclusiem, ale dva 

týdny podporovali činnost partnerských neziskových organizací ROMEA a Slovo 21. 

Studenti v rámci přípravy projektu připravili Facebookové stránky Voices of Prague 

for Equality, blog and video na Youtube a zúčastnili se také rozhovoru pro O Roma 

vakeren s Ivetou Demeterovou (Radiožurnál). 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 2015 

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/ 

Projekt podpořilo Americké centrum Praha. Studenty finančně podporuje 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: www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/druhy-rocnik-uspesnych-mezinarodnich-

stazi-americkych-studentu-z-lehigh-university 

 

 

 

http://www.inclusio.cz/
http://www.americkecentrum.cz/
http://www.lehigh.edu/intint/oiaii/
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/druhy-rocnik-uspesnych-mezinarodnich-stazi-americkych-studentu-z-lehigh-university
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/druhy-rocnik-uspesnych-mezinarodnich-stazi-americkych-studentu-z-lehigh-university
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Vyjádření prof. Christine Novak k naší spolupráci (v AJ): 

 

„The students were engaged across a variety of venues, including the Czech 

government Office of Human Rights, 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.“ 
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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. 

SAS pro rodiny s dětmi Inclusia o.p.s. 

V roce 2015 (do konce září) jsme poskytovali 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 v Čelechovicích na Hané. 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků (služba nebyla financována 

MPSV), jsme byli nuceni spolupráci ukončit.  

Děkujeme obci Čelechovice na Hané, zejména p. starostce Jarmile 

Stawaritschové, za spolupráci a podporu.  
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Nově připravujeme pro rok 2016:  

Stáže amerických studentů s prof. Christine Novak 

Realizace: červen - srpen 2016 

Více o mezinárodních stážích Univerzity Lehigh: www.lehigh.edu/intint/oiaii/ 

 

 

http://www.lehigh.edu/intint/oiaii/
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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 

 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy  

       www.msmt.cz 

       Podporuje projekt Imagion 2015 
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Projekt OLA-SN-1283/2014, č. projektu CT.1.04/2.1.00/03.00015 „Vzdělávejte se pro 

růst! – pracovní příležitosti“ byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky. 

 

 

Naši partneři  

   ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

Finanční přehledy roku 2015   

Rozvaha Inclusio o.p.s. 2015 
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Výkaz zisků a ztrát Inclusio o.p.s. 2015 
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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. 

 

Hlavní město Praha 

Mgr. Petra Zahradníková, ředitelka 

e-mail: vzdelani@inclusio.cz 

tel.: +420 606 712 535 

 

Olomoucký kraj – do 9/ 2015 

Kontaktní místo: Hlavní 9, Čelechovice na Hané, 798 16 

Vladislava Ondráčková, DiS.  

e-mail: ondrackova@inclusio.cz 

tel.: +420  607 445 287 

 

http://www.inclusio.cz/
mailto:vzdelani@inclusio.cz
mailto:ondrackova@inclusio.cz

