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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 a milí přátelé Inclusia,
i v roce 2021 pokračovala náročná situace z důvodů
epidemiologických opatření. V průběhu roku se střídala klasická
výuka s tou distanční, distanční bohužel převažovala. Děti už
byly zvyklé a připravenější, a tak to zvládaly mnohem lépe než
vloni. Samozřejmě jim, stejně jako nám ostatním, chyběly
sociální vazby a volnočasové aktivity, na které jsme byli všichni
zvyklí. Snažili jsme se proto pokračovat ve své činnosti
z loňského roku a v rámci možností vytvářet aktivity, které děti
zaujmou a které potřebovaly. Přes léto jsme uspořádali tradiční
letní výlety, aby si děti společně s rodiči užily co nejvíce zábavy.
Dovolte mi vyjádřit upřímný obdiv ke všem pedagogům, ale i rodičům, kteří byli ze
dne na den postaveni do neznámé role a museli s ní vypořádat. Velké díky patří
všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům a donorům, kteří s námi v uplynulém
roce spolupracovali a podporovali nás, a ujistit je, že si jejich pomoci velmi vážíme.
Zvláštní poděkování patří i společnosti Česko.Digital, z.ú., ta nám darovala výpočetní
techniku pro děti, které by se jinak z nedostatku tohoto vybavení nemohly distanční
výuky účastnit.
Chci vám do dalšího roku popřát plno sil, spoustu krásných zážitků, zajímavých
setkání a hlavně hodně zdraví.

Zdeňka Kubrová

Ředitelka Inclusio o.p.s.

.
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Naše činnost v roce 2021

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 Klub Imagion 2021
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.
Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy Podpora integrace romské
menšiny a MHMP v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na
území hl. m. Prahy pro rok 2021 a soukromými donory. Projekt byl podpořen
dobrovolníky.
Partnerem Inclusia je ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13.
Klub Imagion 2021 je projekt, jehož základem je unikátní multifunkční konstrukce
učebního prostoru v kombinaci s metodikou aktivního učení vhodné pro komplexní
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podporu dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí s aktuálním nastavením
pro děti ve věku od 6 do 11 let.

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
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3 Kino
4 Závěsné kuželky
5 Umělecká galerie a výstavní místo
6 Fotografický ateliér
7 Filmový ateliér
8 Prostor pro módní přehlídky
9 Oratorium/ řečniště
10 Výukové bludiště
11 Loutkové divadlo/ maňáskové divadlo
Během roku 2021 se účastnilo projektu více než 26 dětí pravidelně a dalších 8
nepravidelně, dle možností rodin během pandemie a i nadále intenzivně
spolupracovali jejich rodiče či další zákonní zástupci. Do práce s dětmi jsou zapojeni
koordinátoři v přímé práci, asistent, student vysoké školy, dobrovolníci, zvláště do
práce s rodiči je zapojen koordinátor pro práci s rodiči.
Během roku 2021 jsme reagovali na vzniklou pandemickou situaci. Pracovat přímo v
prostoru Klubu Imagion ve třídě ZŠ jsme mohli v obdobích 17.5.2021-30.6.2021 a
1.9.2021 -31.12.2021, v té době se účastnily děti a žáci aktivit přímo ve třídě
konstrukcí Imagionu, kdy se obden střídaly skupiny cca 10 dětí. Bylo nutné zajistit co
největší míru bezpečí dětí rozdělením do skupin (a také zakoupit hygienické
prostředky, vybavit pracovníky projektu a děti ochrannými prostředky a pravidelně
tyto prostředky doplňovat.)
Probíhala pravidelná online podpora dětí a žáků a jejich rodin se zaměřením na
zvýšení školní úspěšnosti žáků.
V návaznosti na omezení byly realizovány nové aktivity projektu – společná venkovní
setkání.
V době prázdnin jsme ve společných aktivitách pokračovali a pro děti a rodiče
připravili Sportovní den, výlet do Zábavního parku Mirakulum, malovali společně na
kamínky ve Stromovce, navštívili Muzeum filmových legend, koupaliště Podolí, jeli
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parníkem po pražských památkách, jezdili na motokárách v Radotíně, navštívili
medúzy v Arkádách Pankrác a mnoho dalších.
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Také setkání s rodiči („kavárny“) probíhaly střídavě ve venkovních prostorách,
v přírodě nebo pokud bylo možno, ve škole. Proběhlo 6 kaváren s rodiči.

V obdobích lockdownu jsme zajišťovali online doučování a intenzivnější kontakt rodin
se školou.
V roce 2021 probíhala intenzivní spolupráce se základní školou, podporovali jsme
předávání podkladů dětem a rodičům a od rodin zpět, komunikovali jsme informace
předávané školou, podporovali jsme možnost technického zajištění online připojení
rodin, přínosem do spolupráce bylo také zapojení dvou skvělých asistentek
pedagoga školy.
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Připravujeme pro rok 2022:
Projekty na podporu dětí, žáků a jejich rodičů –Klub Imagion 2022
Realizace: leden - prosinec 2022
Více o projektech pro rok 2022 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

a

tělovýchovy
www.msmt.cz
Podporuje projekt Imagion 2019
v rámci Výzvy Podpora integrace
romské menšiny

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
v rámci Programů podpory v oblasti
integrace cizinců na území hl. města
Prahy pro rok 2020
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Naši partneři

ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13
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Finanční přehledy roku 2021
Rozvaha Inclusio o.p.s. 2021

Výkaz zisků a ztrát Inclusio o.p.s. 2021
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Rozvaha Inclusio o.p.s. 2021
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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: Náchodská 1799/48, Praha 9, 19300
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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