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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,
V roce 2017 jsme se nejvíce zaměřili na projekt Imagionu, na
kterém dlouhodobě spolupracujeme se Základní a mateřskou
školou Grafická na Praze 5. Výsledky svého snažení děti
předvedly na několika vystoupeních svým rodičům a známým.
Při těchto vystoupeních je správný okamžik na zastavení se a
zamyšlení nad prací, kterou s dětmi děláme, a vždy při nich
chápu, jaký má tato práce smysl a proč jí dělám.
Moje velké poděkování patří zaměstnancům, kteří s námi
v minulém roce bohužel ukončili činnost z osobních důvodů.
Hlavně díky jejich nadšení se podařilo projekt realizovat a několik let úspěšně
rozvíjet. Podařilo se nám navázat na jejich práci s novým týmem a věřím, že i tato
změna nás posune někam dál.
Dále bych chtěla vyjádřit upřímné díky všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům a
členům obou rad, kteří s námi v uplynulém roce spolupracovali. Velký dík patří našim
donorům a partnerům, bez kterých bychom nemohli svou činnost rozvíjet.
Věřím, že nám všichni zachováte přízeň i v roce 2018 a přeji nám všem, aby byl
tento rok úspěšný, abychom v něm měly čas nejen na práci, ale i na své blízké a
svoje koníčky, protože čas neúprosně utíká a nic není důležitějšího, než vnitřní
pohoda a pocit z dobře využitého času.

Zdeňka Kubrová
Ředitelka Inclusio o.p.s.
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Naše činnost v roce 2017

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 2017
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 2017 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

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

Během roku 2017 se účastnilo projektu 40 dětí a významně jsme posílila práci s
jejich rodiči. Pracovali jsme také se dvěma 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 výstavní plocha

Projekt byl v roce 2017 podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Magistrátem hl. města Prahy.
Partnerem Inclusia je ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13.

Projekt Poznávejme se
Od dubna do prosince 2017 probíhaly v rámci projektu „Poznávejme se“ Městské
části Praha 5 ve spolupráci s neziskovou společností Inclusio o.p.s. aktivity sbližující
děti a žáky a jejich rodiny různých národností ze Základní školy a Mateřské školy
Praha 5 – Smíchov, Grafická 13, jíž je Městská část Prahy 5 zřizovatelem.
V rámci projektu byly připraveny interkulturní kavárny s programem pro děti, rodiče,
žáky a pedagogy: 26. 4. odpoledne proběhla např. rodičovská kavárna s výstavou
fotografií a promítáním filmů dětí z prostředí klubu Imagionu, 26. 6. se konala
rodičovská kavárna s divadelním představením Shrekoviny, 25. 9. proběhla
rodičovská kavárna s tombolou,

11. 12.
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rodiče během kavárny shlédli taneční

vystoupení. Kavárny byly obohaceny prvky kultur dětí a žáků spolupracujících v
programech Inclusia, jako je Ukrajina, Čína a Rusko a do jejich přípravy byly děti,
žáci i rodiče cizinců zapojeni.
Další aktivitou projektu byly společné prázdninové aktivity žáků a rodičů, kdy děti a
žáci při návštěvách knihoven, výstav, festivalů a dalších společných aktivitách v
Praze

a na výletech společně trávili čas a poznávali kulturní zázemí svých

spolužáků a jejich rodin. Aktivita proběhla během letních prázdnin v roce 2017.
Děti s rodiči s námi navštívili park Mirákulum (5.7.2017), kdy měli také příležitost se
sejít se známými paterčaty, aquapark v Podolí (10.7.) na výjezdu do Krkonoš (21.24.8.) a návštívili multikulturní festival Barevná devítka (26.8.). Všechny společné
akce provázelo sdílení informací, soutěže a kvízy o kulturách dětí a rodičů menšin.
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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
července 2017.

Je to již čtvrtý 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 (nejen) Romů v České republice. Tato příležitost byla
umožněna v rámci Mezinárodního programu Iaococca. Na této stáži studentky
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zjišťovaly překážky bránící začleňování menšin do české společnosti. Projekt
podporovalo Americké centrum v Praze. Stážistky Maggie Helms, Jasmine Wung,
Djenne Dickens, Alana Telesford jsou studentkami Lehigh University. Vedoucí
projektu je Christine Novak Ph.D. Studentky také po dobu čtyř týdnů spolupracovaly
s neziskovými organizacemi, aby získaly více informací o výše uvedených kritických
společenských problémech. Djenne spolupracovala s Romeou, o.p.s., Meggie a
Jasmine s Otevřenou společností, o.p.s., Alana, studentka doktorandského studia, se
zapojila jako supervizor.
Realizace: červen - červenec 2017
Projekt podporovalo Americké centrum Praha.
Studenty finančně podpořila Univerzita Lehigh. Více o mezinárodních stážích
Univerzity Lehigh na: www.lehigh.edu/intint/oiaii/
Info o programu studentek v blogu: Campaign for Social Inclusion blog
Kampaň za rovný přístup v bydlení: Otevřená společnost
Česká verze: https://arcg.is/0OWyrG
Anglická verze: https://arcg.is/91Ofn
Webové

stránky

Inclusia:

http://inclusio.cz/projekty/detail/36_121/4-rocnik-stazi-

studentu-z-lehigh-university-zacal-inclusio-je-opet-hostujici-organizaci.html
Facebookové stránky Inclusia: Inclusio ops
Webové stránky ROMEA: např. úvodní článek Djenne ke stážím na serveru Romea
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Připravujeme pro rok 2018:
Projekty na podporu dětí, žáků a jejich rodičů – Imagion 2018
Realizace: leden - prosinec 2018
Více o projektu pro rok 2018 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.

Ministerstvo

školství,

mládeže

tělovýchovy
www.msmt.cz
Podporoval projekt Imagion 2017

Hlavní město Praha
www.praha.eu

Naši partneři
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a

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13

Lehigh University

Městská část Praha 5

Ministerstvo vnitra České republiky
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Finanční přehledy roku 2017
Rozvaha Inclusio o.p.s. 2017
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Výkaz zisků a ztrát Inclusio o.p.s. 2017
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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.

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