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Vážení a milí příznivci, partneři, donátoři a dárci,
po roce bychom se s Vámi opět rádi podělili o zkušenosti a výsledky činnosti naší organizace a seznámili Vás nejen 
s projekty a aktivitami, které jsme v roce 2020 realizovali, ale také s dalšími informacemi a zážitky, které přispívají 
k rozvoji Centra.

Loňský rok byl pro nás opět zlomový a velmi přispěl k rozvoji Centra a také k udržitelnosti našich aktivit. Klíčovým 
momentem bylo strategické plánování, kterým jsme prošli s podporou Tomáše Masopusta z organizace Tudy Tam, 
a které nám opět dalo jasnější směr, na kterém chceme pracovat. Zároveň jsme měli v loňském roce příležitost 
rozvíjet naši spolupráci s jinými neziskovými organizace i nadacemi, které se věnují podobným aktivitám a mají 
podobné cíle jako my. Jsme vděční za možnost být součástí Platformy pro včasnou péči a také za rozvíjení spolupráce 
s organizacemi z Moravskoslezského kraje jako je Eurotopia.CZ, Společně-Jekhetane, Vzájemné soužití či Charita 
Frýdek-Místek.

V loňském roce jsme pokračovali v realizaci našich dvou velkých evropských projektů OPZ Most k porozumění 
a OPVVV Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, které realizujeme v partnerství se školami a dalšími 
organizacemi z Vítkovska. 

Velkou výzvou loňského roku byla pro nás pandemická situace související s šířením nemoci COVID-19 a její dopad 
na realizaci našich aktivit a také na život a fungování jednotlivých členů našeho týmu. Tato situace nám přinesla 
spousty potíží a těžkých chvilek, které jsme se ale museli naučit řešit v klidu a efektivně. Nebylo to jednoduché 
období, ale domnívám se, že nám dalo mnoho příležitostí k tomu, naučit se jinak přemýšlet nad našimi aktivitami, 
službami, které poskytujeme klientům, i nad našimi vzájemnými vztahy nejen uvnitř naší organizace, ale také  
o vztazích se spolupracujícími organizacemi.

Velmi nás zaměstnával problém uzavírky škol a zajištění distanční online výuky žáků. Vzhledem k tomu, že pracujeme 
především s dětmi a s rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, snažili jsme se podpořit děti z naší hlavní 
cílové skupiny zejména v tom, aby byly schopny se distanční výuky účastnit, aby měly potřebné technické vybavení, 
aby fungovala komunikace mezi školou a rodinou. Rovněž jsme posílili službu doučování a rozšířili ji také do Dětského 
domova v Radkově-Dubové, kde se ocitly v těžké situaci nejen děti, ale také vychovatelé. 

Věřím, že přestože nám Covid mnoho vzal, tak nám také mnoho dal a přispěl určitým dílem k našemu rozvoji. 

Chtěla bych zde nyní moc poděkovat všem svým kolegům, že se nám podařilo celou situaci relativně dobře 
zvládnout, že byli kreativní v hledání nových způsobů, jak být našim klientů užiteční a že jsme si mohli být, troufám 
si říci, i vzájemnou oporou.

Pokud tedy máte chuť se s našimi aktivitami seznámit blíže, pokračujte dál v listování naší zprávou 
o činnosti CI za rok 2020. 

Přejeme Vám příjemné čtení!  

Za tým Centra inkluze,

LUCIE STANJUROVÁ
ředitelka Centrum inkluze o.ps.

V Opavě, 15. 6. 2021
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MÁME NOVÉ POSLÁNÍ, VIZI A STRATEGICKÝ PLÁN NA OBDOBÍ 2020–2023

Poslání

„Usilujeme o to, aby školy ve 
spolupráci s rodinou a dalšími 
aktéry maximálně rozvíjely 
potenciál každého dítěte. 
Chceme, aby každé dítě mělo 
možnost zažívat radost, 
spokojenost a úspěch.“
Vize
Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytujících poradenskou péči a podporu školám, dětem a jejich rodinám.

Systematicky rozvíjíme spolupráci se školami a dalšími aktéry, aktivně vytváříme prostor pro komunikaci a sdílení 
zkušeností mezi organizacemi. 

Maximálně využíváme potenciál svých zaměstnanců a zakládáme si na přístupu work-life ballance.

Jsme stabilní a respektovaná organizace působící v celé republice přinášející inovativní metody a přístupy v oblasti 
vzdělávání apod.

Naším cílem je: a) propojovat lidi kolem dětí a mládeže, b) posilovat důvěru ve vlastní zdroje a c) přinášet nové 
metody a způsoby práce a přizpůsobovat je individuálním potřebám dětí, mládeže a lidí kolem nich. 

Vizi a poslání naplňujeme prostřednictvím následujících činností: 
• preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí, mládeže i dospělých 
• podpora zavádění prvků inkluzívního/společného vzdělávání do současné praxe škol 
• výchovně-vzdělávací a sociálně-aktivizační činnosti směřující k zajištění rovných příležitostí 
• diagnostické, poradenské, podpůrné, konzultační a osvětové činnosti v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, 
pedagogiky apod. 
• poskytování sociálních služeb, poradenství, mediace a terénní práce jednotlivcům a rodinám, včetně realizace 
komunitních aktivit 
• podpora síťování a multidisciplinární spolupráce 
• vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály a dále pro děti, mládež a rodiny 
• volnočasové aktivity pro děti a dospělé 
• spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru 

V rámci Strategického plánu CI se v následujících třech letech chceme zaměřit především na tyto 
oblasti rozvoje:
• zpracování metodiky multidisciplinární přístupu k řešení situace dítěte, jeho ověření v praxi a šíření do škol  
v dalších regionech,
• vytvoření a nabízení komplexní podpory školám v oblasti práce s dětmi s výchovnými problémy,
• revize organizační struktury s ohledem na úrovně řízení a rozdělení kompetencí managementu,
• zajištění stabilních a vyhovujících prostor pro realizaci aktivit CI ve všech pobočkách,
• revize stávajících směrnic včetně návrhů na vypracování nových směrnic dle potřeb organizace,
• vytvoření systému strategického řízení financí celé organizace (rozpočet, cash flow) umožňující řízení organizace 
ve víceletém horizontu.

Co nabízíme
Jaké služby a aktivity nabízíme? 
• Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve   Vítkově a v Budišově nad 
Budišovkou a poskytujeme také včasnou péči v terénu 
• Doučování/tutoring dětí a podporu při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu 
• Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku 
• Kariérové poradenství 
• Tranzitní programy – podpora žáků při přestupu ze ZŠ na SŠ
• Preventivní aktivity pro školy - preventivní programy, adaptační programy, programy interkulturní výchovy  
a vzdělávání 
• Metodickou podporu při začleňování osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy 
• Metodickou podporu asistentů pedagoga 
• Podporu a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí 
• Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče 
• Komunitní aktivity 
• Podporu při komunikaci mezi školou a rodinou 
• Mediaci (zejména rodinnou, komunitní a interetnickou) 
• Realizaci případových konferencí 
• Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály 
• Volnočasové aktivity pro rodiče a děti 
• Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů 
• Obvykle pracujeme v rámci multidisciplinárně složeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa, terapeuta, 
speciálního pedagoga, pedagoga včasné péče, mediátora a terénních pracovníků 

Kde nabízíme naše služby? 
• v prostorách společnosti 
• v prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí 
• přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů 

Lidé v Centru inkluze
Nejvyšším orgánem Centra je správní rada, která je šestičlenná, zasedá minimálně 2× do roka a rozhoduje  
o zásadních záležitostech týkajících se organizace jako celku. Správní rada například schvaluje rozpočet společnosti, 
řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Dozorčí rada Centra je tříčlenná a je kontrolním 
orgánem organizace. 

Členové správní rady:

Bc. Dagmar Polášková, Dis. (protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality, SM Opava)
Dagmar Polášková (bývalá protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality, nyní v důchodu)
Mgr. Hana Tichá (předsedkyně SR, zástupkyně ředitelky Centra inkluze) 
Mgr. Jiří Zdrálek (speciální pedagog ZŠ Mařádková, Opava)
Mgr. Petra Wittek Stonišová (speciální pedagožka, nyní na rodičovské dovolené)
Bc. Irena Čechová (projektová manažerka) 

Členové dozorčí rady:

Mgr. Kateřina Dobešová (předsedkyně DR, psycholožka Centra inkluze, školní psycholožka)
Mgr. Petra Tesařová (sociální pracovnice, nyní na rodičovské dovolené)
Bc. Kateřina Skalíková (předsedkyně spolku Za Opavu, průvodkyně vzdělávání MAS Opavsko) 



Tým Centra inkluze:

Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka
Mgr. Hana Tichá – zástupkyně ředitelky
Ing. Petra Pendzichová – finanční manažerka, ekonomka
Ing. Jan Podmol – finanční manažer
MgA. Kristýna Tarkotová – administrativní a projektová pracovnice 

Mgr. Kateřina Polášková – psycholožka 
Mgr. Lucie Prosková - psycholožka
Mgr. Katarína Dubělčíková – terapeutka, mediátorka 
Mgr. Hana Hlisnikovská – kariérová poradkyně, terapeutka
Mgr. Hana Eleková – speciální pedagožka/etopedka (externě)
Mgr. Lucie Ovčačíková – konzultantka tranzitních programů, terénní pracovnice/asistentka pro rodinu, speciální 
pedagožka
Bc. Aneta Kvasná – konzultantka tranzitních programů, terénní pracovnice/asistentka pro rodinu
Jitka Turčínková – konzultantka tranzitních programů terénní pracovnice/asistentka pro rodinu
Jan Vrba – odborný garant/metodik Centra finanční a právní podpory
Bc. Rostislav Šivák – terénní pracovník, asistent pro rodinu
Mgr. Zuzana Stanková – odborná garantka/metodička komunitní práce
Bc. Jaroslava Uškert – komunitní pracovnice, terénní pracovnice/asistentka pro rodinu
Zuzana Botková – pedagožka včasné péče
Martina Komárková – pedagožka včasné péče
Sára Konárková – asistentka předškolního klubu
Bc. Veronika Schindlerová – pedagožka včasné péče
Veronika Holá – pedagožka včasné péče
Ingrid Miková – asistentka předškolního klubu
Milena Bielá – asistentka předškolního klubu
Mgr. Hana Urbanová – externí evaluátorka, mentorka

Květa Mirgová – dobrovolník (taneční kroužek v Budišově n. B.)

Vedením účetnictví se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími byla smluvně pověřena firma DASOLI s. r. o., 
Gagarinova 2857/13, 746 01 Opava zastoupená Ing. Pavlou Sojovou. (více informací zde: http://dasoli.cz/) 

Partneři
Moravskoslezský kraj 
Město Vítkov 
Město Budišov nad Budišovkou 
Statutární město Opava 
Místní akční skupina (MAS) Opavsko 
Agentura pro sociální začleňování 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC Ostrava) 
Středisko volného času Vítkov 
Středisko volného času Budišov nad Budišovkou 
MŠ Budišov nad Budišovkou 
ZŠ Budišov nad Budišovkou 
MŠ Vítkov 
ZŠ a gymnázium Komenského, Vítkov
ZŠ Jana Zajíce, Vítkov
ZŠ E. Beneše, Opava 
ZŠ Hradec nad Moravicí 
ZŠ Háj ve Slezsku 
ZŠ Nový Svět, Opava
ZŠ Raduň
ZŠ Brumovice
ZŠ Šilheřovice 
MŠ a ZŠ Větřkovice 
MŠ a ZŠ Melč 
ZŠ B. Němcové, Opava
 

Modry.cz – děkujeme panu Michalu Kubesovi za zpracování našich webových stránek a spolupráci při prezentaci 
naší organizace 

LoveCoWork – děkujeme tomuto opavskému coworkingovému centru za spolupráci, pronájem prostor a možnost 
využívání zasedacích místností pro naše pracovní aktivity 





2PO
RA

DE
NS

TV
Í 

A 
PO

DP
OR

A



Centrum pro rodinu (Vítkov)
Posláním Centra pro rodinu je podpora rodin s dětmi, které se nachází v nepříznivé nebo krizové sociální situaci 
nebo jsou takovou situací ohroženy. Záměrem činnosti je nabídnout komplexní přístup k řešení situace rodin  
s dětmi v regionu a podpořit multidisciplinární spolupráci.

Cíle Centra pro rodinu:
• zvýšení spokojenosti v rodinách
• zvýšení rodičovských kompetencí
• zlepšení prospěchu a chování dítěte

Centrum pro rodinu sídlí ve Vítkově, avšak zajišťuje služby pro celý region Vítkovska. Hlavními 
aktivitami Centra pro rodinu jsou:

a) Aktivizační, asistenční a motivační program pro rodiny 
• zajištění podpory rodičům ze strany asistentů přímo v přirozeném prostředí
• podpora řešení náročných výchovných situací
• podpora rozvoje rodičovských kompetencí a kompetencí v oblasti péče o dítě a zajištění chodu domácnosti  
s dopadem na prevenci školní neúspěšnosti dětí,
• prevenci odebrání dítěte z rodiny a sociálního vyloučení rodin
• nácvik komunikačních technik
• podpora v oblasti hospodaření a vedení domácnosti
• pomoc při zprostředkování volnočasových aktivit
• zajištění konzultace a podpory rodičům v náročné krizové situaci
• pomoc při odstranění komunikační bariéry mezi rodiči a rodiči a dětmi
• podpora rovných příležitostí rodičů ve vztahu k dítěti
• zmírnění obtíží rodičů v oblasti partnerských vztahů a rodinného soužití

b) Aktivity odborného výchovně-vzdělávacího zařízení pro rodiny s dětmi
• předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje
• zmírňování, nebo odstraňování příčin nebo důsledků již rozvinutých poruch chování a negativních jevů  
v sociálním vývoji
•  přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí
• zajištění poradenství rodinám s dětmi a vzdělávání v oblasti výchovy, vzdělávání a péče o dítě
• pomoc při řešení náročných výchovných situací
• poradenství v oblasti specifických vývojových poruch
• pomoc rodičům při zajištění spolupráce se školou
• konzultace pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení a škol v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s potřebou 
podpůrných opatření
• iniciace svépomocných rodičovských skupin

Nástroje a metody práce Centra pro rodinu:

řešení výchovných 
potíží

zprostředkování 
návazných  

aktivit

individuální terapie

řešení krizové  
situace v rodině

konzultace  
s externími odborníky  

v zájmu klienta

skupinové terapie

diagnostika

speciálně pedagogické 
poradenství

účast na případových 
konferencích v rámci aktivit 

odborného výchovně-
vzdělávacího zařízení pro 

rodiny s dětmi

zlepšení  
partnerských vztahů

komunikace s dalšími 
subjekty – úřady, školy, 

atd.

mediace

psychologické 
poradenství

Klienti Centra pro rodinu k nám přichází buď z vlastní iniciativy nebo na doporučení OSPOD Vítkov. V posledním 
roce se zintenzivnila spolupráce s některými školami v regionu Vítkovska, které často doporučují naše Centrum 
pro rodinu rodičům, jejichž děti mají nějaké výchovné, případně vzdělávací potíže. Jedná se především o Základní 
školu Budišov nad Budišovkou a Základní školu a gymnázium Komenského Vítkov.  

Spolupráce s místními organizacemi a školami se stále rozvíjí, probíhají společná jednání s vedením školy, 
výchovnými poradkyněmi, vedoucí a pracovnicemi OSPOD Vítkov, v rámci kterých si upřesňujeme formy a možnosti 
spolupráce, konzultujeme jednotlivé případy, účastníme se případových konferencí. 

S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů, výchovy a vzdělávání dětí. Je poskytována psychologická 
a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta. Terénní pracovníci/asistenti pro rodinu následně zajišťují podporu 
stanovených cílů v rodinném prostředí, zároveň se také zaměřují na vyhledávání klientů v terénu.

V roce 2020 jsme v rámci Centra pro rodinu podpořili celkem 48 klientů a délka podpory byla 829 hodin.  
V loňském roce došlo k personálním změně na pozici terénního pracovníka/ asistenta pro rodinu. Asistentka 
pracující na úvazek 0,2 nastoupila v prosinci na mateřskou dovolenou a její pozice byla obsazena novou kolegyní. 
Od září 2020 došlo k navýšení úvazku psycholožky z 0,3 na 1,0.

V rámci Centra pro rodinu na podzim loňského roku začali rovněž spolupracovat s Dětským Domovem v Radkově, 
kde začala naše psycholožka a terapeutka poskytovat individuální i skupinovou podporu dětem. Celkem bylo 
podpořeno za loňský rok 18 dětí a celková délka podpory byla 14 hodin. Individuální intervence byly rovněž 
omezeny z důvodu nouzového stavu a po určitou dobu nemohly být poskytovány. 

V loňském roce zasáhl i naši organizaci vyhlášený nouzový stav z důvodu virového onemocnění COVID-19. 
Pracovní činnost Centra pro rodinu byla proto omezena, pracovníci se na pracovišti pravidelně střídali dle předem 
stanoveného harmonogramu, s klienty v akutních případech probíhala individuální práce. Částečně byla také 
činnost Centra realizována formou home office a klienti byli kontaktováni telefonicky, mailem nebo přes sociální 
sítě. O provozu a formě služeb byli klienti pravidelně informováni. V rámci nouzového stavu byly dětem předávány 
materiály do rodin (pracovní listy, omalovánky, grafomotorické cvičení apod.), pracovníci Centra pro rodinu byli 
v kontaktu se školami, komunikovali s vyučujícími, výchovnou poradkyní v zájmu klienta. Nadále probíhala také 
spolupráce s OSPOD Vítkov. V rámci sledovaného období probíhala také distribuce techniky (PC, NTB) do rodin.

Klienti byli se situací obeznámeni a byla jim nabídnuta možnost mailové, telefonické komunikace nebo komunikace 
přes sociální sítě, a to nejen s terénním pracovníkem, ale také s psychologem a terapeutem. Tyto formy komunikace 
klienti aktivně využívali. Již v jarním období byla zřízena HELP linka pro veřejnost. 

S klienty je řešena tíživá rodinná situace v oblasti vztahů, výchovy a vzdělávání dětí. Je poskytována psychologická 
a terapeutická péče, včetně diagnostiky klienta. Asistenti pro rodinu/terénní pracovníci následně zajišťují podporu 
stanovených cílů v rodinném prostředí, zároveň se také zaměřují na vyhledávání klientů v terénu.

Centrum pro rodinu pracuje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst. 
2 písm. d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o sociálně-právní ochraně dětí“) v souladu s ustanovením § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na základě 
žádosti čj.: MSK 114045/2018, podané dne 6. 8. 2018, rozhodl o vydání pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí žadatele:

Název: Centrum inkluze o.p.s.
Sídlo: Klokočov 185, 747 47 Vítkov
IČ: 29461545

tak, že se žadateli vydává pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odstavec  
1 písmeno a)];
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních  
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odstavec 1 písmeno c)];
- činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a32];

Místo výkonu: správní území obce s rozšířenou působností Vítkov.



Příklad dobré praxe: 
Dívka ve věku 7let, spolupráci navázala maminka na doporučení školy, důvodem jsou dle ní výchovné problémy, 
nezvladatelnost dcery, žárlivost na mladšího bratra. Ve škole se projevuje dívka často negativisticky k různým 
aktivitám, lehce se rozpláče, někdy nespolupracuje vůbec. Maminka si neví rady, jak s dcerou komunikovat, aby to 
fungovalo, situaci s dcerou popisuje jako velmi náročnou a proto spolu podle ní nemají optimální vztah. 

Rozhovor s terénním pracovníkem: během práce se třídou vypozorovala, že dívka se opravdu často staví negativně 
k různým aktivitám a pokud jí není věnována dostatečná pozornost, rozpláče se a odmítá dál spolupracovat. 

Psycholog použil následující diagnostické metody: rozhovor, TAT, Dotazník stylů výchovy v rodině a následně také 
pozorování a náslech ve třídě, rozhovor s třídní učitelkou. Z výsledků diagnostiky jsou zřejmé možné příčiny chování 
dívky. Svým chováním se na sebe snaží upoutat pozornost matky. Z její strany cítí nedostatečné projevy kladného 
emočního vztahu, zároveň se objevuje žárlivost vůči svému mladšímu bratrovi. Dívka projevila velké obavy 
z neúspěchu, nízké sebevědomí což souvisí s nevhodným působením ze strany rodičů.  

Třídní učitelce byly nabídnuty postupy, jak s dívkou pracovat při negaci spolupráce. Následně vidí učitelka zlepšení, 
aktivity už dívka neodmítá, většinou spolupracuje a v hodinách je převážně aktivní.  

Na základě toho, můžeme stanovit postup následné práce, což povede ke zlepšení vzájemného vztahu mezi dívkou 
a matkou, a to následně k omezení výchovných problémů dívky.  Do spolupráce bude zapojena terapeutka. Důraz 
bude kladen na podporu pozitivního emočního vztahu matky k dívce a na snahu omezit negativní a příliš kritické 
hodnocení dívky matkou. 

Terénní pracovnice by následné doporučení mohla podpořit přímo v rodinném prostředí.  

Zpracoval: tým CI

Centrum finanční a právní podpory FAJTA (Budišov nad 
Budišovkou)
Centrum finanční a právní podpory FAJTA poskytuje konzultace a individuální vzdělávání, které vede k posilování 
práv znevýhodněných občanů. Cílem Centra je přispět ke zvyšování kompetencí a zmocňování zejména v oblasti 
dluhové, finanční a právní gramotnosti. Jednotlivci a rodiny jsou podporováni v efektivním hospodaření včetně 
finančního plánování. Část aktivit je přímo zaměřena na aktivní řešení zadluženosti, řešení půjček a exekucí, včetně 
zpracování insolvenčních návrhů. 

V loňském roce se Centrum potýkalo s dopady pandemie COVID-19. Vzhledem k rychlému šíření viru a k vyšší 
pravděpodobnosti nákazy pracovníků v terénu, byla klientům poskytována podpora pouze ambulantně, a to za 
dodržení bezpečnostních hygienických opatření nebo telefonicky prostřednictvím dluhové a právní HELP linky, 
která je stále dostupná všem, kteří hledají podporu při řešení dluhů, exekucí, oddlužení apod.

Centrum finanční a právní podpory se zaměřovalo na podporu klientů při řešení: 
• dluhů – dluhové poradenství, komunikace s věřitelem, exekutorem, úřadem v zájmu klientů, vyjednávání 
splátkových kalendářů, zastavování protiprávních exekucí, sepisování odvolání proti rozsudku a odporů proti 
elektronickému platebnímu rozkazu,
• oddlužení – poradentství ohledně oddlužení, sepisování a podání návrhu na povolení oddlužení, sepisování 
darovací smlouvy, komunikace s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem v zájmu klientů,
• právních záležitostí – sepisování odvolání, odporů, oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, výzvy 
k vystavení vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, žádosti o osvobození soudních poplatků, prohlášení o 
osobních, majetkových a výdělkových poměrů, odstoupení od nevýhodné smlouvy ohledně energetické aukce, 
sepisování návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuce, řešení neoprávněného zablokování bankovního účtu, 
právní zastupování u okresního a krajského soudu, 
• sporů – nájemce x pronajímatel, spotřebitel x prodejce. 

Terénní pracovník klienty individuálně vzdělával v oblasti:
• finanční gramotnosti – složky rodinného rozpočtu, jak ho sestavit, finanční rezervy, finanční produkty, jejich 
výhody a nevýhody, zdravé a nezdravé zadlužování,
• zaměstnání – jak sepsat životopis a motivační dopis,
• bydlení – jak vyhledávat nabídky pronájmu bytů, jak oslovovat pronajímatele, náležitosti nájemní smlouvy.

Terénní pracovník krom výše uvedených aktivit také spolupracoval s referentem životního prostředí MÚ Budišov 
nad Budišovkou, pro kterého připravil návrh možných způsobů vymáhání dluhů za komunální odpad. Také školil 
stážistu z dluhové poradny ve Dvorcích, a to v oblasti mapování dluhů, EPR, exekucí, zastavování protiprávních 
exekucí, oddlužení apod.

Realizační tým může rovněž poskytovat konzultace a spolupracovat s cílovou skupinou také při řešení problémů 
spojených s porušováním práv a diskriminací, zejména v oblasti bydlení, zaměstnanosti, občansko-právních 
vztahů apod. Tým nabízí pomoc s řešením situací mimosoudní cestou a zároveň předcházení těmto situacím. Již 
od roku 2019 zajišťuje Centrum finanční a právní podpory FAJTA podporu v oblasti oddlužování klientů a podávání 
žádostí o insolvenci. V loňském roce jsme podali celkem 6 žádostí o insolvenci.

V loňském roce jsme v rámci Centra finanční a právní podpory podpořili celkem 37 osob a celková délka 
podpory byla 383 hodin. 

Příklad dobré praxe: 
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“ (Dalajláma) 

Na tomto příběhu bych rád ukázal život a příklad dobré praxe jedné z našich klientek Centra finanční a právní 
podpory a zároveň klientky Centra pro rodinu FAJTA. Paní V. je mladá samoživitelka, která vychovává čtyři děti. Se 
svými dětmi bydlí ve dvoupokojovém nájemním bytě a po celou dobu naší spolupráce je zaměstnána. 

Koncem října 2018 oslovila paní V. Centrum finanční a právní podpory, jelikož hledala pomoc s řešením její tíživé 
situace. Vzhledem ke skutečnosti, že byla paní V. zaměstnána a byly proti ní vedeny dvě exekuce, měla tudíž srážky 
ze mzdy. Celková měsíční srážka ze mzdy činila přes 6 000 Kč. A to byl také hlavní důvod, proč se na nás paní V. 
obrátila. Zajímalo ji, zda lze celkovou měsíční srážku ze mzdy snížit, jelikož z části mzdy, která jí po srážkách zbývala, 
měla se svými čtyřmi dětmi problém vyjít. Zákon snížení srážek ze mzdy nedovoluje. Přesto jsem hledal jinou cestu, 
jak paní V. pomoci. Následným dotazováním bylo zjištěno, že exekuce byly nařízeny telekomunikační společností 
T-mobile a úvěrovou společností Profi Credit. Věděl jsem, že exekuce vedena společností T-mobile byla jistě nařízená 



na základě platného exekučního titulu, a tudíž s touto exekucí již nic nenaděláme. Avšak, úvěrová společnost Profi 
Credit je mezi dluhovými poradci velmi známá, a to díky nezákonným exekucím. Jedná se o společnost, která 
v minulosti hojně poskytovala úvěry, v jejichž úvěrové smlouvě byla i tzv. rozhodčí doložka nebo s klienty uzavírali 
zvlášť i samotnou rozhodčí smlouvu. Protiprávnost rozhodčích doložek/smluv a samotných rozhodců spočívá v jejich 
zvýhodňování jedné strany. Pokud dojde ke sporu mezi klientem a úvěrovou společností, bude o něm rozhodovat 
rozhodce, který není nestranný a bude rozhodovat ve prospěch společnosti, která ho za toto rozhodování platí. 
Paní V. měla štěstí v neštěstí, že i její exekuce od společnosti Profi Credit byla nařízena na základě neplatného 
exekučního titulu, rozhodčího nálezu a existuje tedy možnost, jak se bránit, a to podáním návrhu na zastavení 
exekuce, což jsme ve spolupráci s naším právníkem udělali. V tuto chvíli věc vyřizuje již Krajský soud v Ostravě. 
Pokud soud vyhoví našemu podanému návrhu, nejenže dojde k zastavení exekuce, ale také k vrácení finančních 
prostředků, které exekutor prostřednictvím srážek ze mzdy z paní V. neprávem vymohl.   

V průběhu naší spolupráce jsem dále zjistil, že expřítel paní V. neplní svou vyživovací povinnost a dosud neuhradil 
dlužné výživné ve výši 15 000 Kč. V tu dobu paní V. obdržela dopis z Okresního soudu v Opavě, který ji vyzýval, 
aby podala zprávu, zda expřítel plní svou vyživovací povinnost. Pomohl jsem tedy paní V. sepsat zprávu, kde jsme 
popsali všechny skutečnosti.  Díky následnému soudnímu řízení se podařilo, že nejenže expřítel paní V. dosud řádně 
plní svou vyživovací povinnost, ale také posílá měsíční splátky na umoření dluhu.  

Paní V. se mi také jednou svěřila o svém synovi J., který měl soudně nařízeno docházení do SVP Opava, a to 
z důvodu častých konfliktů se spolužáky a s pedagogy. Avšak samotné docházení do SVP Opava jim dělalo problém, 
již několikrát se nedostavili na domluvený termín konzultace. Problém spočíval zejména v nedostatku financí na 
dojíždění do Opavy. Při této příležitosti jsem paní V. nabídl možnost docházení k nám do Centra pro rodinu FAJTA, 
které funguje na stejném principu jako SVP Opava, a navíc by konzultace probíhaly v místě jejího bydliště, a tudíž 
by nemusela se synem nikam dojíždět. Paní V. s radostí návrh přijala, udělila nám také souhlas ke kontaktování SVP 
Opava a vyžádání si potřebné dokumentace. Následně byla zprostředkována pro paní V. a jejího syna J. konzultace 
s terapeutkou, na které dochází dodnes. Terapeutka pracuje s paní V. na posilování a upevňování rodičovských 
kompetencí. Se synem J. pracuje na zvládání jeho chování ve škole.  

Paní V. se na jedné konzultaci rozpovídala o paní ředitelce ZŠ, kde dochází její děti. Zmínila se, že si u paní 
ředitelky zažádala o příspěvek na obědy, který je určen dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou 
dovolit zaplatit jim školní obědy. Paní ředitelka nevyhověla žádosti paní V., a to z důvodu, že vyřízení příspěvku je 
administrativně náročné, a navíc se často stává, že i když děti mají obědy zdarma, tak na obědy nechodí a ani si je 
předem neodhlásí. To bych ovšem nebyl já, kdybych nehledal jiné možné řešení. Z rozhovoru bylo zřejmé, že paní V. 
nemá s paní ředitelkou zrovna nejlepší vztah. Proto jsem se rozhodl, že pokud mi paní V. udělí souhlas, kontaktuji 
paní ředitelku já sám a pokusím se pro děti příspěvek na obědy vyjednat. Paní V. mi souhlas udělila a popřála mi 
hodně štěstí při jednání s paní ředitelkou.  Paní ředitelce jsem přiblížil tíživou životní situaci paní V., kterou jsem 
znal velmi dobře. Na základě našeho rozhovoru následně paní ředitelka změnila své stanovisko a paní V. vyřídila 
příspěvek na obědy pro její tři děti. Ihned jsem tuto skvělou zprávu předal paní V., která byla z této skutečnosti 
opravdu nadšená.   

S paní V. spolupracuji již rok a půl. Za tu dobu se nám spolu podařilo dosáhnout nemalých úspěchů. Věřím, že díky 
naší spolupráci se život paní V. obrátil k lepšímu. Přeji jí a jejím dětem do budoucna jen to nejlepší a vzhledem 
k současné situaci, hlavně zdraví! 
    

Zpracoval: Rostislav Šivák

Komunitní práce v Budišově nad Budišovkou
Podstatou komunitní práce je aktivizace lidí, kteří se mají stát subjekty aktivního řešení a přebírat kontrolu nad 
svými životy. Metodou aktivizace přitom je soustředění pozornosti a činnosti členů komunity (obyvatel a majitelů 
bytů) na okruh toho, co mohou ovlivnit. K tomuto využívají své zkušenosti a kompetence, jejichž cílem je řešit 
problémy v komunitě. Komunita se pomocí aktivizace mění a stává nástrojem řešení problémů. 

V roce 2020 jsme v rámci komunitní práce pracovali s 15 členy jádrové skupiny a celková délka podpory členům 
jádrové skupiny byla ve výši 226 hodin.

Naše organizace zajišťuje komunitní práci v Budišově nad Budišovkou, kde působí naši komunitní pracovníci v 
rámci projektu Most k porozumění od září roku 2018, který metodicky vede tzv. jádrovou skupinu aktivních členů 
Komunity Budišova.

V roce 2020 byly pořádány pravidelně schůzky jádrové skupiny, a to celkem za toto období se členové sešli celkem 
2krát. V měsíci únoru bylo uspořádáno setkání jádrové skupiny. Tématem setkání bylo téma vzdělání, kdy obyvatelé 
společně definovali možné problémy, které se vyskytují při běžném vzdělávání na místní ZŠ. Z toho tématu také 
vznikl návrh uspořádat schůzku se zástupci ZŠ mimo školní prostředí. 

Od března bohužel z důvodu epidemie viru a nařízení vlády o nouzovém stavu v ČR nebylo možné pořádat schůzky 
komunity a realizovat plánované aktivity, které jsme chystali na polovinu března a to setí trávy na hřišti, formování 
pracovních skupin. Obyvatelé byli mnou telefonicky kontaktováni a dotazování, zda rozumí situaci, která nastala. 
Obyvatelé převážně řešili svou situaci a to: děti-školní docházka, hygienické pomůcky apod.

V průběhu letních prázdnin jsme se zástupci komunity začali realizovat „Komunitní letní školu pro rodiče s dětmi 
pod širým nebem“. Tako aktivita probíhala na hřišti za přítomnosti pracovníků a rodičů. Komunitní letní škola 
začala první týden v červenci. Byli určeni zástupci pro každé téma (čtení, počítání, kreativní koutek, angličtina 
hrou) z řad členů komunity.

Dále jsme uspořádali vzájemné setkání žen z ostravských komunit-členek Babince a aktivních žen z Budišova nad 
Budišovkou. Společné setkání bylo velmi příjemné. Ženy si společně předaly zkušenosti ze svých životů, ale také 
začaly vytvářet kuchařku z receptů, které mnohé z nich často vaří, aby motivovaly ostatní. Bylo zajímavé pozorovat 
diskusi, která se rozvinula u každého receptu, neboť každá z žen jídlo vařilo trošku jinak. Doufáme v pokračování 
tohoto setkání a navazování nových témat a také nových zkušeností. 

V měsíci srpnu jsme zrealizovali akci Ukončení prázdnin, na jejíž realizaci se podílela komunita BnB ve spolupráci  
s neformální ženskou skupinou MANUSHE pod záštitou Slova 21, z.s. Na začátku akce děti obdržely kartičky s úkoly 
za jejichž splnění získaly patřičné odměny. Následně si děti mohly opéct buřta, dát koblihu či džus. Akci doprovázel 
hudební doprovod pastorů z Bohumína, který spontánně zorganizoval dětskou pěveckou soutěž Doremi. Na akci 
dorazila i ředitelka místní ZŠ Budišov nad Budišovkou, která dětem popřála úspěšný start do nového školního roku.  
Akce se těšila hojné účasti.

V loňském roce jsme spolupracovali na příručce komunitní práce s expertem komunitní práce p. Kendlerem  
a metodickým centrem KP. Setkali jsme se online s komunitními pracovnicemi z Aše a také jsme se ještě jednou  
v tomto období společně sešli k tématu mapování komunity/lokality. 

I za pandemických podmínek jsme se s lídry komunity rozhodli uspořádat Mikuláše, a to netradičně online 
formou. Děti měly za úkol doma namalovat či vyrobit cokoli ve spojitosti s Vánoci a následně fotografii obrázku či 
výrobku zaslat komunitním pracovníkům. Děti, které se zúčastnily byly odměněny mikulášskou nadílkou. Následně 
proběhla soutěž o nejhezčí obrázky a výtvory zúčastněných, které hodnotili zaměstnanci Centra inkluze.



Kariérové poradenství
Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku 
při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich 
života. Centrum inkluze se v rámci kariérového poradenství zaměřuje především na žáky základních a středních 
škol. Kariérové poradenství poskytujeme jak individuálně, tak skupinově, zaměřujeme se na volbu vzdělávací  
a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu střední školy apod. 

Přímá práce v rámci kariérového poradenství probíhala ve skupinách žáků na našich partnerských školách (ZŠ 
Budišov nad Budišovkou a ZŠ Jana Zajíce ve Vítkově) a byla zaměřena na téma budoucnosti trhu práce a profesí, 
základní informace o pracovních vztazích a odměňování a na práci s webovou aplikací www.mujzivotposkole.
cz, vyvinutou organizací MS Pakt zaměstnanosti pro ZŠ. Skupinové práce se zúčastnilo 19 žáků. V loňském roce 
rovněž proběhla dvě online a dvě přímá setkání s metodičkou kariérového poradenství s pracovníky Centra inkluze  
a s výchovnými poradci/kariérovými poradci z partnerských škol.

V období výjimečných karanténních opatření jsme se zaměřili na metodickou podporu partnerů, propagaci 
kariérového poradenství v regionu Vítkovsko/Opavsko, na spolupráci s MAS Opavsko a JCMM Brno (evaluace 
poskytovaného KP na školách; nastavení nové koncepce KP). Připravili jsme program workshopů v KP v delších 
blocích v rámci školní výuky, sdílenou online „knihovnu“ metodických materiálů pro partnery a podklady pro 
evaluaci poskytovaného KP na školách a nastavení nové koncepce KP. Seznámili jsme se s online aplikacemi 
Salmondo, RegioAdvisor, CoUmim.cz a testy RIASEC, MBTI, Emiero a Confused. Partneři využili dočasné bezplatné 
licence pro aplikaci Salmondo a CoUmim.cz. Připravili jsme podklady a organizaci akce „Živá knihovna v kariérovém 
poradenství“, která se vzhledem k výjimečné situaci neuskutečnila, ale částečně jsme ji „kompenzovali“ natočením 
videí o vybraných zajímavých profesích. V závěru školního roku bylo s partnery provedeno zhodnocení společné 
spolupráce. 

V průběhu měsíce srpna a září byly pro žáky partnerských škol natáčena videa o zajímavých profesích, ve spolupráci 
s MAP Opavsko byla zahájena příprava metodického materiálu „Kompas“ pro Veletrh povolání 2021 a webové 
stránky pro realiazaci KP nejen pro partnerské školy na Vítkovsku www.cestakpraci.cz (a to také ve spolupráci  
s organizací MS Pakt Ostrava). V září byl s partnerskými školami nastaven plán aktivit na školní rok 2020/2021  
a v jeho rámci vytvořen mimo jiné ucelený program tří skupinových workshopů 3x3 vyučovací hodiny a plán 
možných exkurzí do firem Vítkovska a Opavska. 

Uzavření základních škol v měsíci říjnu zasáhlo do plánovaných aktivit a v jeho důsledku nebyla realizována žádná 
přímá skupinová práce s žáky ve školách. Vzhledem k průběžně se měnícímu způsobu výuky na jednotlivých 
školách a zejména na II. stupni a nedostatečné online dostupnosti mnoha rodičů a žáků naší cílové skupiny, nebyly 
realizovány ani všechny původně plánované online aktivity. Zrušena byla také realizace Veletrhu povolání a účel 
připravovaného metodického materiálu „Kompas“ byl změněn na materiál pro žáky a rodiče 8. a 9. ročníků ZŠ,  
s potenciálním využitím také v hodinách „Člověk a svět práce“. 

V období nouzového stavu jsme dále pokračovali v přípravě metodického materiálu a webových stránek  
www.cestakpraci.cz, zaměřili jsme se na metody a nástroje sledování a hodnocení dopadu aktivit KP (tzv. evaluační 
design), seznámili jsme se s aplikacemi a nástroji využitelnými pro online workshopy, které jsme realizovali  
v závěru monitorovacího období pro 8. ročník ZŠ Budišov. Pro kolegyně, výchovné poradkyně na ZŠaG Komenského 
Vítkov, jsme připravili tři online setkání, zaměřená na evaluaci poskytovaného KP na jejich škole, jejichž výstupy 
využijeme při přípravě koncepce KP ZŠaG. Individuálně v tomto období spolupracovali 4 žáci 8./9. ročníků.  
V rámci poradenství jsme se zaměřovali zejména na oblast jejich sebepoznání, mapování kompetencí, informace 
o oborech a středních školách v regionu s využitím online prezentací a online dní otevřených dveří. 

Tranzitní programy
V rámci projektu IN-VIT 2 jsme již v srpnu roku 2019 začali realizovat zcela novou aktivitu a to tzv. tranzitní programy 
pro sociálně znevýhodněné žáky a studenty, která je zaměřena na zajištění individuální podpory socioekonomicky 
znevýhodněným a kulturně odlišných žáků ZŠ a SŠ především při přípravě na přechod ze školy do běžného 
dospělého života a práce. 

Cílem tranzitních programů je podpořit žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, při přestupu na střední 
školu, podpořit žáky základních a středních školách, zvyšovat jejich motivaci ke vzdělávání a podpořit je ve vhodné 
volbě jejich další vzdělávací a profesní dráhy. Důležitým aspektem spolupráce s dětmi bylo zvyšování kompetencí 
v sebedůvěře, seberozhodování a podpora pozitivního hodnocení smyslu ve vlastní hodnotu. Probíranými tématy 
byly také možnosti uplatnění na trhu práce, hledání a ověřování informací, soběstačnost a druhy povolání, které 
jsou na trhu dnešní doby k nalezení. Součástí práce byla také tvorba tematických plánů a aktivit, jejichž témata 
korespondovaly s nastavenými programy, jako jsou např. seberegulace, rozhodování, zodpovědnost za své jednání 

apod. Začátkem března jsme absolvovali stáž v Brně v organizaci Gendalos, kde jsme načerpali inspiraci a vzájemně 
si vyměnili zkušenosti. 

V loňském roce jsme i nadále spolupracovali se základními školami na Vítkovsku a SŠ Odry. Tato již dříve nastavená 
spolupráce pokračuje a funguje. S pedagogy probíhají společná setkání dle potřeb dětí a také probíhají konzultace 
s rodiči. Nejčastější témata jsou přechod ze ZŠ na SŠ, pomoc s vyhledáním SŠ, problémy ve školském prostředí 
nebo žádosti o doučování. 

Setkávání s dětmi probíhá ve formě skupinové nebo individuální. Oblasti zájmu jsou především škola, prospěch, 
budoucí kariéra, trh práce, výhody stálého zaměstnání, možnosti brigád, podpora při školních praxích, doučování 
a odpovědnost. Skupinové setkání probíhá formou připraveného programu, které nese název určitého tématu, 
která jsou uvedena výše. Děti se snažíme motivovat také atraktivními aktivitami. Na duben byla naplánovaná 
návštěva Hop Jump arény v Ostravě, Živé knihovny ve škole byly naplánovány na červen, které byly z důvodu 
pandemie COVID-19 přesunuty. Ze stejného důvodu musely být přerušeny motivační skupiny ve školách.  

V období nouzového stavu ČR se s dětmi spolupracovalo online formou skrze sociální sítě. Byla vytvořena  
FB skupina tranzitních programů, kde měly děti možnost spolupracovat prostřednictvím společného chatu. Nadále 
probíhalo doučování, ale bezkontaktně a pomocí soukromých zpráv byla také možnost kontaktovat pracovníka 
tranzitních programů. Výsledky doučování žáci prezentovali pomocí fotografií a videochatů. Po zhodnocení  
a komunikaci se školou se nám jevila tato spolupráce jako úspěšná. Nadále jsme pracovali na rozvoji a motivaci, 
osobnostních rysech a zvládání zátěžových situací. 

15. a 16. 7. 2020 proběhlo výjezdní setkání tranzitních programů v Mokřinkách. Účelem výjezdního setkání 
bylo představit žákům jednotlivá povolání, která jsou v současnosti poptávána na trhu práce a motivovat je  
k seberozvoji. Prostřednictvím videorozhovorů s konkrétními lidmi, kteří dané povolání vykonávají, jsme zvýšili 
motivaci žáků k dalšímu vzdělávání a profesní profilaci, prohloubili jejich povědomí a informace o prezentovaných 
profesích a snahou bylo rozvinout jejich komunikační a sociální dovednosti, podpořit spolupráci a zvýšit jejich 
kompetence při rozhodování. Program výjezdního setkání byl také orientován na skupinovou spolupráci, a zároveň 
byly zařazeny aktivity, které měly dětem ukázat problematiku halo efektu při prvním setkání. Program byl zaměřen 
také na volnočasové aktivity a smysluplnou náplň volného času. Ohlasy na výjezdní setkání byly velice pozitivní. 
Děti s námi začaly vést debaty, mluvily s námi na rovinu, byla jim předána zodpovědnost za pomoc s domluvenými 
aktivitami, domlouvaly se společně na týmových aktivitách. V rámci řízeného rozhovoru měl každý svůj prostor 
vyjádřit svůj názor nebo se zeptat na cokoliv. Podařilo se nám navázat vztah s dětmi, vytvořit bezpečné prostředí 
pro komunikaci a zážitky a motivovat je k dalšímu seberozvoji. 

Kazuistika 
V rámci tranzitních programů spolupracujeme s žákyní Sárou, která dochází na ZŠ Komenského ve Vítkově. Sáře 
je 14 let, navštěvuje 8. třídu. Žije v Čermné ve Slezsku u babičky v pěstounské péči, společně s několika mladšími 
sourozenci. Jelikož je Sára nejstarší ze sourozenců, pomáhá babičce s výchovou a domácností. Občas nemá čas  
a klid na učení, anebo není nikdo v její blízkosti, kdo by jí pomohl s těžším učivem. Sáře záleží na jejím prospěchu, 
a tak nás sama oslovila. Sára nejvíce potřebuje pomoc s jazykem anglickým, jazykem ruským, fyzikou a dějepisem. 

Se Sárou se setkáváme při podpoře ve vzdělávání, ať se už jedná o doučování nebo motivaci k dalšímu studiu 
po základní škole. Klientka se také účastnila výjezdového setkání na Bílé Holubici, kde byl připraven zajímavý 
program, který byl zaměřen na rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí, smysluplné trávení volného času, 
kariérové poradenství, finanční gramotnost anebo na týmovou spolupráci. V prosinci se Sára zúčastnila vánočního 
motivačního setkání, které bylo zaměřeno na budoucnost a cíle. Na závěr setkání byl Sáře předám tablet, díky 
kterému jsme jí podpořili v distanční výuce a zároveň tento dar sloužil jako motivace pro budoucí vzdělání.  
V lednu letošního roku byla Sára v kontaktu s pracovníkem Kariérového poradenství, se kterým bude v budoucnu  
i nadále spolupracovat. Na konci pololetí se na nás Sára sama obrátila s problémem, neboť jí hrozila neklasifikace  
z předmětu IT. V rámci doučování Sára postupně odevzdávala zadané úkoly. Pracovník tranzitních programů se 
spojil s třídním učitelem. Sára měla poté domluvenou konzultaci s vyučujícím IT, kde ukázala své znalosti a na 
vysvědčení si známku opravila na 2. 

Sára je moc ráda, že k nám dochází a také řekla, že díky tranzitního programu změnila názor a chce jít na střední 
školu. Prozatím má ambice dostat se na maturitní obor a je rozhodnutá začít s přípravou již na konci tohoto 
školního roku. 

(Poznámka: Jméno dívky bylo z důvodu anonymizace pozměněno.)
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Včasná péče – Předškolní kluby a včasná péče v terénu
Důležitou roli v předcházení školní neúspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí sehrává zajištění 
jejich adekvátní předškolní přípravy. Vzhledem k tomu, že děti z dané cílové skupiny vyrůstají v málo podnětném 
prostředí, kde rodiče nemají dostatečné kompetence k tomu, aby předškolní vzdělávání dětí zajistili sami, je o to 
důležitější zajistit, aby tyto děti byly zapojeny do formálního či neformálního předškolního vzdělávání. Jednou 
z forem neformálního předškolního vzdělávání je zajištění tzv. včasné péče. Centrum inkluze zajišťuje realizaci 
včasné péče na Vítkovsku již několik let, jednak prostřednictvím předškolních klubů, ale také zajištěním včasné 
péče přímo v rodinném prostředí dětí.

V rámci Centra inkluze fungují dva neformální předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. Tyto kluby 
jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 6 let a jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka,  vždy 4 hodiny dopoledne. Na 
jejich realizaci se podílí 4 pedagožky včasné péče za podpory garanta/metodika a dalších odborných pracovníků 
Centra (psycholog, speciální pedagog). Součástí činnosti klubů je také poskytování individuálních konzultací 
rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání, které jsou realizovány z důvodu zvyšování rodičovských kompetencí. 
Součástí činnosti klubů je také realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi či realizace rodičovských klubů 
(min. 1 x měsíčně). Centrum inkluze zároveň zajišťuje včasnou péči přímo v rodinném prostředí dětí, kde dochází 
pracovnice Centra (pedagožky včasné péče) několikrát týdně (dle potřeb dětí/rodiny) a individuálně pracují  
s předškolními dětmi a jejich rodiči. Co je vlastně cílem včasné péče?  Cílem je především zajistit komplexní  
a kvalitní péči o socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné děti předškolního věku, zajistit jejich optimální 
rozvoj v oblasti sociálních, kognitivních a emočních dovedností, podpořit jejich přípravu na vstup do základní školy 
a také jejich úspěšnou adaptaci do mateřské školy a rozvíjet rodičovské kompetence v oblasti péče o dítě.

Cíle včasné péče
Hlavním cílem včasné péče je podpora rovného přístupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu a snížení jejich nerovností při vstupu do školy. 

Dílčími cíli pak je: 
• podporovat koncept inkluzivního vzdělávání a umožnit všem dětem maximálně využít jejich   osobní potenciál, 
• rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností předškolních dětí, 
• zajistit dětem z cílové skupiny podporu při jejich optimálním rozvoji a připravit je na školní docházku 
prostřednictvím neformálních forem vzdělávání (předškolní kluby, včasné péče 
v rodinném prostředí) zvyšovat rodičovské kompetence rodičů s důrazem na rozvoj dítěte, aktivně zapojovat 
rodiče do procesu vzdělávání svých dětí a poskytovat jim podporu 
a vzdělávání v oblasti péče o děti, 
• spolupracovat s místními mateřskými školami a dalšími aktéry ve městě, ovlivňovat politiku předškolního 
vzdělávání ve městě a zároveň zajišťovat komplexní přístup k řešení problémů dětí z cílové skupiny, 
• přispívat k adaptaci dítěte a jeho rodiny v mateřské či základní škole.  

Předškolní kluby 
V loňském roce jsme v rámci předškolních klubů podpořili celkem 38 dětí a 27 rodičů. V rámci Předškolního 
klubu Krteček v Budišově nad Budišovkou jsme podpořili 18 dětí a 11 rodičů a v rámci Předškolního klubu 
Kamarád ve Vítkově jsme podpořili 20 dětí a 16 rodičů.

V rámci předškolních klubů probíhají každý měsíc kluby pro rodiče a dílny pro děti. V rámci klubů konzultujeme  
s rodiči pokroky a vývoj dětí, podporujeme rozvoj rodičovských kompetencí a zároveň čas využíváme pro realizaci 
společných aktivit pro rodiče s dětmi, výtvarné aktivity apod.
 

Včasná péče v terénu
Projekt SPOLU – v rodině řešil problém sociálního vyloučení a znevýhodnění dětí a jejich rodin v oblasti před/
školního vzdělávání v regionu Vítkovska, kde žije zvýšené procento sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní cílem projektu byla realizace aktivit zaměřených na podporu rodičovských kompetencí a poskytování 
včasné péče pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Speciálně jsme se zaměřovali na rodiny žijící  
v menších obcích v okolí Vítkova, které jsou znevýhodněny tím, že jim některé služby nejsou dostupné. Děti  
z těchto rodin nenavštěvují mateřské školy a vzhledem ke špatné dostupnosti nedochází ani do námi realizovaných 
předškolních klubů, které provozujeme ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. Cílem realizovaného projektu bylo 
zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí a jejich podpora v oblasti předškolního vzdělávání. Dalším cílem 



projektu byla podpora rozvoje kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených 
dětí v oblasti výchovy a vzdělávání a zlepšení podmínek dětí pro výchovu a vzdělávání uvnitř rodiny.

1. Realizace programů včasné péče v rodinném prostředí pro děti, které nenavštěvují žádnou formu 
formálního vzdělávání a jejich rodiče

V rámci tohoto projektu jsme realizovali programy včasné péče pro děti a jejich rodiče přímo v rodinách klientů. 
Především jsme pracovali s rodinami z obce Čermná ve Slezsku, ale také s několika rodinami z Vítkova či Budišova 
n.B., jejichž děti zatím nenavštěvují předškolní kluby (zdravotní důvodu, potřeba postupné adaptace na pedagožky 
apod.).

Pracovnice Centra pravidelně docházely do rodin, kde za účasti rodičů realizovaly programy včasné péče pro děti 
předškolního věku a také poskytovaly individuální podporu rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání. Díky realizaci 
projektu a programů včasné péče došlo k pozitivní změně v připravenosti dětí na vstup do mateřské/základní školy. 
V průběhu programu byly cíleně u dětí rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti a potřebné klíčové kompetence 
odpovídající dětem předškolního věku (barvy, tvary, předmatematické a předčtenářské dovednosti, sociální 
dovednosti apod.). S rodiči byly vedeny konzultace týkající se pokroku dětí za využití individuálních portfolií dětí 
(každé dítě má založeno své portfolio), kam jsou zakládány pracovní listy, výkresy apod. Portfolia nám pomáhají 
sledovat pokroky dětí za určité období nebo také vypozorovat, v čem děti potřebují větší podporu. Prostřednictvím 
konzultací jsou posilovány rodičovské kompetence. Rodiče informujeme a motivujeme k tomu, aby se aktivně 
zapojovali do předškolní přípravy dětí, ukazujeme jim možnosti, jak by se mohli zapojit a přispět k rozvoji svých 
dětí, jak by se jejich dítě mohlo zlepšovat a co nejlépe se připravit na povinné předškolní/školní vzdělávání.

Vzhledem k situaci související s šířením nákazy COVID-19 a planými vládními opatřeními jsme museli v jarních 
měsících a následně také na podzim loňského roku hledat také jiné cesty, jak s dětmi i rodiči pracovat. V tuto dobu 
nebylo možné navštěvovat rodiny v jejich přirozeném prostředí a standartně realizovat včasnou péči. Pedagožky 
včasné péče však i v tuto dobu byly s rodiči v kontaktu, buď telefonicky nebo prostřednictvím messangeru FB,  
a zároveň rodiny navštěvovaly a předávali dětem a rodičům materiály (pracovní listy, pomůcky apod.)  
k samostatné práci. Vypracované pracovní listy si následně vyzvedávali a konzultovaly s rodiči další navržené postupy  
a doporučení. Při pravidelném roznosu materiálů a pracovních listů jsme se rodičů a jejich dětí ptaly, jak se jim 
daří a co bychom pro ně mohly udělat a v čem bychom je mohly podpořit. V rámci nouzového stavu jsem rodinám 
rovněž zajišťovaly ochranné pomůcky (roušky) a předávaly informace týkající se aktuálně platných opatření.

V rámci konzultací byly rodičům také předávány informace potřebné k širším tématům, jako je např. prevence 
sociálně patologických jevů, zdraví, smysluplné trávení volného času, výživa apod. Součástí programů včasné péče 
bylo také v případě potřeby poskytování individuální podpory ze strany psychologa, eventuálně také speciálního 
pedagoga CI. Rodiny se měly možnost se rovněž zapojit i do dalších aktivit organizace (výlety ap.), které v regionu 
realizujeme nad rámec tohoto projektu.

2. Individuální konzultace s rodiči předškolních dětí navštěvujících předškolní kluby

Součástí projektu bylo také poskytování pravidelných individuálních konzultací rodičům dětí, které navštěvují naše 
předškolní kluby ve Vítkově a v Budišově nad B. Konzultace probíhaly buď v přirozeném prostředí rodin anebo na 
našem pracovišti. Cílem konzultací bylo seznámit rodiče s pokrokem dětí a podpořit rodiče v domácí přípravě dětí 
na vstup do školy/školky. Konzultace byly poskytovány cca 1 x měsíčně, nebo dle individuálních potřeb rodiny,  
v rámci konzultací se pracovalo i s portfolií dětí. Součástí individuální práce s dětmi je rovněž realizace depistáže 
znalostí a dovedností dětí, která se dělá při zahájení spolupráce a následně po 6 měsících. Výstupy jsou rovněž 
konzultovány s rodiči a těm jsou předávána doporučení, jak se dětmi pracovat i v rodinném prostředí.

Celkem jsme v rámci projektu podpořili 48 dětí předškolního věku a 34 rodičů.      
    
3. Výlety pro rodiče s dětmi

Pro rodiče s dětmi pořádáme také společné výlety, které slouží k tomu, aby rodiče zažili, jakým způsobem je 
možné aktivně trávit volný čas s dítětem. 

Cílem těchto akcí je zprostředkovat a umožnit dětem i jejich rodičům společné zážitky a nové zkušenosti. Účast 
rodičů na těchto akcích přináší pozitivní zážitky a upevňuje vztah mezi dítětem a rodičem. Rodiče i jejich děti 
tak mají možnost získat zkušenost s jiným sociálním prostředím, zažít dosud neznámé. Tyto rodiny nemají moc 
možností vyjet se svými dětmi na výlet. Jsou proto rády, že se mohou společně s dětmi podívat mimo své bydliště 
a trochu se odreagovat, odpoutat od běžných starostí, navázat nové kontakty s lidmi, kteří řeší podobné problémy.

V roce 2020 jsme uskutečnili celkem 2 výlety pro rodiny s dětmi, které jsou zapojeny do předškolních klubů. Dne 
18. 2. 2020 proběhl výlet do Dětský svět v Ostravě Vítkovicích a 23. 9. 2020 proběhl výlet do ZOO Ostrava.  

   



Doučování
Doučování jsme realizovali v průběhu celého roku 2020 (včetně letních prázdni) v rámci projektu NROS – Pomozte 
dětem a OPVVV projektu Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2.

V roce 2020 bylo v rámci doučování podpořeno celkem 31 dětí. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se 
snažíme podpořit v jejich přístupu ke vzdělávání, domácí přípravě. Pracujeme 
a komunikujeme také s jejich rodiči, jako pedagogové se snažíme jim ukázat cestu a podpořit jejich rodičovské 
kompetence.

Pokud to situace umožňovala, doučovaly se děti dvakrát týdně (1-3 hodiny), a to buď přímo v jejich domácím 
prostředí, v prostorách Předškolního klubu Kamarád ve Vítkově, v Dětském domově Radkov – Dubová, v prostorách 
zapůjčených MÚ Čermná ve Slezsku a v klubu Krteček v Budišově nad Budišovkou.

Co se týká předmětů, ve kterých potřebovaly děti nějakým způsobem pomoci, převažoval český jazyk, matematika, 
angličtina, objevila se i prvouka, vlastivěda, ruština a zeměpis.

U dětí, které zodpovědně docházely na doučování, došlo postupně k mírnému zlepšení. V DD Radkov – Dubová 
byla docházka na doučování pravidelná, děti měly o doučování zájem, těšily se, byly aktivní, komunikativní, hlásily 
případné dobré známky a úspěchy, kterých dosáhly.  V několika případech jsme se však potýkali s nepravidelnou 
docházkou (Vítkov), kde jsme se snažili děti motivovat. V případě, že opakovaně bez omluvy nepřišly a ani rodiče 
nereagovali na naše upozornění, byly děti z doučování vyřazeny. V co nejkratším časovém úseku pak byly nahrazeny 
jiným dítětem, jehož rodiče měli 
o doučování zájem a dítě skutečně poctivě docházelo a plnilo zadané úkoly. U dětí s nepravidelnou docházkou plus 
u dětí, kde probíhá doučování pouze krátce, nelze zcela objektivně posoudit jejich pokrok.

Vliv nouzového stavu a vládních opatření na aktivitu

Z důvodu vládních opatření COVID 19 zůstali žáci od poloviny října na distanční výuce. U mnoha našich klientů to 
znamenalo zpočátku týdenní rozpis úkolů dle předmětů v rozvrhu v papírové formě a termín do kdy, musí úkoly 
odevzdat. Žáci docházeli k nám a my jsme s nimi úkoly zpracovávali.  Následně se doučovalo také online přes MS 
Teams, což sebou však neslo potíže technického charakteru, např. nedařilo se nejprve zajistit potřebné technické 
vybavení. Dětem proto Centrum Inkluze o.p.s. zajistilo a zapůjčilo PC a připojení a žáci se mohli k doučování 
připojovat on-line, stejně tak moha u těchto žáků probíhat distatnční výuka. V Čermné ve Slezsku nebylo možno 
on-line doučování zajistit vůbec.  Další překážkou bylo přehlcení dětí on-line podobou kontaktu. Vzhledem k tomu, 
že tyto děti měly a mají on-line výuku i v dopoledních hodinách, je pro ně náročnější odpoledne opět pracovat 
on-line.  Dle zadaných úkolů od třídních učitelů však žáci vykazují i projev samostatnosti, pod dohledem má smysl 
podporovat i nadále žáky a jejich rodiče formou doučování.

Kroužky
V rámci projektu IN-VIT 2 realizujeme v Budišově n. B. dva zájmové kroužky, a to kroužek hudebně-taneční  
a kroužek osobnostního a sociálního rozvoje a aktivního občanství. 

V kroužku hudebně tanečním je podpořeno 7 dětí z CS a v kroužku osobnostního rozvoje je podpořeno 9 dětí 
z CS. Stále však probíhá nábor nových dětí. Kroužky realizujeme jedenkrát týdně v pronajatých prostorách SVČ 
Budišov nad Budišovkou.

V rámci kroužku osobnostního a sociálního rozvoje se zaměřujeme na rozvoj sebeprezentačních dovedností  
a rozvoje sebereflektující jednání. Děti v rámci poznávání svého města a jeho historie okolí a komunity navštívily 
místní kostel s výkladem průvodce. 

V rámci tanečního a hudebního kroužku podpořené děti pod vedením instruktorky nacvičují choreografie tanců. 
Děti se představily s krátkým programem v rámci Dne sociálních služeb a v rámci Mikulášské besídky pořádané  
v místní komunitě.  

Příměstský tábor
V průběhu letních prázdnin jsme v rámci projektu IN-VIT 2 realizovali dva příměstské tábory. První z nich s názvem 
Putování Malého prince aneb výprava za dobrodružstvím a poznáním s Malým princem proběhl v posledním 
červencovém týdnu v Budišově nad Budišovkou. Tábor byl zaměřen na děti z 1. stupně a na rozvoj jejich čtenářské 
gramotnosti. Druhý tábor s názvem Na vlnách pirátů z Karibiku  probíhal v týdnu od 24. 8. do 28. 8. 2020 také 
v Budišově nad Budišovkou. Tábor byl určen pro děti z 2. stupně ZŠ a účastnili se ho téměř sami chlapci a jedna 
statečná dívka.

S dětmi jsme se věnovali nejprve seznamovacím a stmelovacím aktivitám a poté jsme realizovali soutěže v týmech, 
kreativní práce a aktivity zaměřené na finanční gramotnost. Piráti měli za úkol sestavit si každý svou loď, se kterými 
jsme poté soutěžili v řece, dále jsme podnikali venkovní aktivity na hřišti nebo v parku, kde se hrály týmové 
hry. Děti také hledaly ztracený poklad, učily se exotické míchané drinky, anebo dostávaly k řešení morální úkoly.  
V rámci programu byly taktéž sestaveny modelové situace a úkoly pro doplňování příběhu týkající se zodpovědnosti 
a finanční gramotnosti. Do činností se všichni zapojovali aktivně, byli tvořiví, přátelští a kreativní. V rámci programu 
se střídaly aktivity klidové, tvořivé a pohybové, aby tak děti lépe udržely pozornost. Poslední den proběhla zpětná 
vazba a ukončení tábora formou společného opékání párků, tance, zpěvu a her.



Vzdělávací aktivity pro školy
V průběhu června roku 2020 jsme realizovali ve spolupráci s organizací Step by step otevřený seminář Začít spolu 
v časové dotaci 40 hodin. Seminář byl zaměřen na bližší seznámení se s programem Začít spolu, s jeho principy, 
přístupy a metodami. Cílem programu Začít spolu například je, aby děti svobodně vyjadřovaly své potřeby, přání 
a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené 
učení a kreativitu. A právě tyto cíle Začít spolu velmi ladí s přístupy a hodnotami, na kterých stavíme my v Centru,  
a z tohoto důvodu jsme také tento seminář uspořádali.

Hlavní lektorkou našeho semináře byla paní Juliana Gardošová, absolventka oboru učitelství pro MŠ na Palackého 
univerzitě v Olomouci, která dlouhodobě působila jako učitelka a ředitelka MŠ, a je také dlouholetou propagátorkou 
programu Začít spolu v ČR.

Semináře se zúčastnilo celkem 18 pedagožek, z čehož bylo 11 pedagožek včasné péče, které pracují v předškolních 
klubech pro sociálně znevýhodněné děti, a 7 pedagožek z mateřských škol v Hradci n. M. a ve Vítkově.

Zpětná vazba účastnic byla velmi pozitivní. Kolegyně velmi kladně hodnotily odborný, ale také lidský přístup paní 
lektorky, přínosnost programu Začít spolu pro svou praxi a také pestrost seminární skupiny, která jim umožnila 
sdílet své pohledy na práci s dětmi, i se sociálně znevýhodněnými dětmi a rodinami. Ze zpětných vazeb účastnic: 
„Moje očekávání se naplnilo nad rámec mých původních představ.“ „Paní lektorka byla úžasná, vše vysvětlovala, 
popsala, inspirovala mě.“ „Ocenila jsem spolupráci s ostatními účastnicemi semináře.“

Sdílecí pobyt pro pedagogy a pracovníky projektu IN-VIT 2

Ve dnech 20. a 21. 8. 2020 proběhlo sdílecí setkání pedagogů (ZŠ Budišov nad Budišovkou, ZŠ Jana Zajíce Vítkov 
a ZŠ a G Komenského Vítkov) a našich pracovníků, kteří jsou zapojeni do projektu IN-VIT 2.  Setkání proběhlo 
v Hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí.  Věnovali jsme se zde především tématu „práce se žáky s výchovnými 
problémy“, „práce se žáky s traumatem“ a neméně pak tématu „psychohygieny“. Čili jsme se nejen vzdělávali  
a sdíleli zkušenosti z praxe, ale také relaxovali a užívali si příjemného zázemí Hotelu Belaria. 

A naším milým a vtipným průvodcem byl psycholog Martin Hofman! Slova účastníků: „Pohodová atmosféra, ale 
stále profesionální a plnohodnotně informativní.“, „Byly to dny nádherňajsy! :)“

Akce se zúčastnilo 31 účastníků.
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Prevence na školách
Naše organizace poskytuje školám komplexní podporu v oblasti prevence rizikového chování a aktuálně nabízíme 
programy ve všech formách prevence. Na realizaci preventivních programů se podílí zkušení lektoři (psychologové, 
speciální pedagogové, mediátoři), kteří mají v oblasti prevence rizikového chování a práce s třídním kolektivem 
letité zkušenosti.

Tematické programy primární prevence rizikového chování

Vzhledem k neblahé situaci, která nás všechny v loňském roce postihla a díky které byly uzavřeny školy v celé 
České republice, neproběhly žádné z plánovaných preventivních programů. O to více se těšíme na rok následující, 
který nám snad umožní být zase s dětmi v kontaktu a podpořit jejich osobnostní 
a sociální rozvoj v oblasti prevence rizikových jevů chování.

Adaptační programy / pobyty

V loňské roce jsme opět realizovali adaptační programy pro naši spolupracující Základní školu Edvarda Beneše  
v Opavě a Základní školu v Hradci nad Moravicí. 

Adaptační programy pro žáky ze Základní školy Edvarda Beneše v Opavě proběhly jako obvykle výjezdovou formou 
v areálu RS Bílá Holubice, kde jsme pro děti realizovali celkem 5 adaptačních programů. Počasí nám parádně vyšlo, 
takže jsme mohli celé dny trávit v terénu!

V následujícím týdnu jsme zrealizovali dva adaptační programy pro žáky ze Základní školy v Hradci nad Moravicí. 

Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí 
se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování 
procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. 

Přechod na novou školu je pro děti náročné období a je spojen s dynamickým procesem přizpůsobování se novým 
podmínkám. Nejedná se pouze o změnu požadavků, které jsou na děti kladeny, ale především o změnu sociálního 
prostředí. Dítě se setkává s novým kolektivem a novými učiteli.

V loňském roce jsme tedy zrealizovali celkem 7 adaptačních programů pro 158 žáků.
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V dubnu roku 2020 jsme zahájili nový projekt VEDENÍ-SPOLUPRÁCE-DOPAD, který je podpořen z Fondů EHP  
a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré 
vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.

Projekt je zaměřen na posílení kapacit naší obecně prospěšné společnosti prostřednictvím a) zavedení strategického 
plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR 
marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení 
profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

Cílem tohoto projektu, který se stal pro rozvoj naší organizace velkou příležitostí je: 

1. Zavedení strategického plánování do života CI a praktické naplňování strategického plánu, včetně jeho 
průběžného vyhodnocování. V rámci projektu proběhne za podpory externí firmy strategické plánování za účasti 
vedení organizace, členů správní/dozorčí rady a zaměstnanců. Bude vytvořen dlouhodobý strategický plán a akční 
plán, který bude průběžně za mentorské podpory vyhodnocován.

2. Rozšíření kompetencí vedení CI v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu ap. V rámci projektu 
absolvuje vedení organizace vzdělávání v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketing a aktivně 
implementuje získané poznatky do praxe. Dojde tím k profesionalizaci organizace, ke zefektivnění řízení a vedení 
týmu, což přispěje ke stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti CI.

3. Efektivně nastavený systém sledování dopadu aktivit CI a prezentace dopadu odborné i široké veřejnosti.  
V rámci aktivity dojde k nastavení systému sledování dopadu aktivit CI a k jejich prezentaci široké veřejnosti.

V roce 2020 jsme se již od dubna zaměřili na nastavení systému sledování dopadu aktivit, které v rámci organizace 
realizujeme. Ve spolupráci s naší externí mentorkou/evaluátorkou Hankou Urbanovou jsme se snažili nastavit 
systém ve většině našich aktivit, který je zaměřen nejen na sledování výsledků realizovaných aktivit (počty 
podpořených osob, počet zrealizovaných aktivit apod.), ale především také na to, jaký dopad mají naše aktivity 
na cílovou skupinu, jakým způsobem se díky naší podpoře rozvíjejí jejich osobnostní i sociální kompetence, jak se 
mění jejich životní situace, školní výsledky apod. Systém, který jsme nastavili, nyní ověřujeme v praxi a věříme, že 
nám velmi pomůže k rozvoji našich aktivit a také ke zefektivnění námi poskytovaných služeb a aktivit.

Také jsme díky realizaci projektu VEDENÍ-SPOLUPRÁCE-DOPAD zpracovali nový strategický plán Centra inkluze na 
následující 3 roky, o kterém jsme hovořili již v úvodní části výroční zprávy.

Zároveň máme velkou příležitost pracovat na rozvoji vedení organizace. Absolvovali jsme mnoho vzdělávacích 
seminářů, využíváme mentorskou podporu či supervize vedení. Díky projektu jsme se rovněž zúčastnili 
4měsíčního akceleračního programu Impact First, který realizuje Impact Hub Praha a my tak získali příležitost 
zapracovat na našem rozvoji a na nabídce služeb, které chceme ve velmi blízké době začít nabízet školám v celém 
Moravskoslezském kraji.

V rámci tohoto programu mají zapojené organizace možnost si vytvořit srozumitelnou vizi a misi, rozdělit si role 
a kompetence v týmu, nastavit si budoucí strategii a také získat bohatou síť kontaktů. Součástí akcelerace je 
více než 10 workshopů s tématy jako je marketing, time management, finanční řízení apod. I přestože vše nyní 
probíhá pouze online, zatím všechny absolvované workshopy byly pro nás přínosné a doufáme, že se nám podaří 
maximálně využít získané informace v praxi.

V rámci akceleračního programu Impact First jsme připravili pro školy nový produkt tzv. KliPP – Klima/Prevence/
Podpora! Tento program chceme nyní pilotovat na jedné základní škole v regionu a následně chceme rozšířit 
do dalších škol v Moravskoslezském kraji. Jsme vděčni, že jsme se díky účasti v akceleraci a podpoře naší skvělé 
mentorky Zuzky Prediger a dalších externích konzultantů dostali blíže k našemu cíli! Věříme, že díky KliPPu 
pomůžeme školám ke zlepšení školního klimatu a k lepšímu zvládání problémových situací na školách!
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Rok 2020 byl pro Centrum intenzivní právě v oblasti síťování a rozvoje partnerství s dalšími organizacemi. Především 
jsme se stali pevnou součástí Platformy pro včasnou péči! Platforma sdružuje organizace, které se v ČR zabývají 
včasnou péčí – podporou dětí ve věku od narození do 8 let a jejich rodin, které díky socio-kulturním bariérám 
nemají stejný přístup ke vzdělání jako zbytek populace a stát jim nenabízí v takové situaci pomoc. Platforma 
funguje jak pro systematickou podporu dětí a rodin, vzájemnou pomoc mezi členskými organizacemi, tak i pro 
společný postup ve snaze o systémové změny v rámci českého vzdělávacího a sociálního systému směrem k takto 
vyloučeným dětem a rodinám. Naše organizace se aktivně zapojila do jedné z pracovních skupiny Platformy, která 
se věnuje advokační práci.

Zároveň se nyní intenzivně propojujeme s dalšími organizacemi nejen z Moravskoslezského kraje, ale celé České 
republiky. V oblasti komunitní práce je to Vzájemné soužití z Ostravy a IQ Roma Servis z Brna. Společně s těmito, 
i dalšími organizacemi, jsme v loňském roce připravili projekt zaměřený na rozvoj komunitní práce a posílení 
romských lídrů. Zároveň jsme připravili projekt Zvýšení kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském 
kraji, který je zaměřen na rozvoj kompetencí pracovníků v oblasti včasné péče, zvýšit kvalitu poskytování včasné 
péče a zefektivnit její zajištění v MSK. V rámci projektu chceme podpořit a zlepšit spolupráci mezi předškolními 
kluby a MŠ, zefektivnit systém včasného rozpoznávání ohrožených dětí. Našimi partnery v projektu, který zahájíme 
v lednu roku 2021 jsou organizace Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane, EUROTOPIA:CZ a Charita Frýdek-Místek.

Spolupráce a sdílení zkušeností nám dávají smysl a přispívají nejen k našemu rozvoji, ale také k rozvoji všech našich 
partnerských a spolupracujících organizací.

Jako organizace se zapojujeme do různých odborných platforem, pracovních skupin a sami taky jejich vznik 
iniciujeme.

Participace CI na pracovních skupinách:

• Člen pracovní skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci komunitního plánování sociálních 
služeb města Vítkova
• Člen pracovní skupiny MAP Vítkovsko - Kariérové poradenství/Společné vzdělávání
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko - Aktivní děti
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko – Rovné příležitosti
• Člen pracovní skupiny MAP Opavsko - Kariéra
• Člen lokálního partnerství Vítkov/Budišov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
• Člen platformy „Úspěch pro každého žáka“
• Člen České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
• Člen Platformy pro včasnou péči (nadace OSF)
• Člen Platformy pro kariérové poradenství (MS PAKT)

Spolupráci a sdílení zkušeností se snažíme podporovat také samotnou realizací našich projektů, v rámci kterých 
uzavíráme také oficiální partnerství. Jedná se především o evropské projekty, které realizujeme v regionu Vítkovska 
(ukončený projekt IN-VIT 1, navazující/probíhající projekt IN-VIT 2). V těchto projektech úzce spolupracujeme 
především se školami v tomto regionu jako je Základní škola a gymnázium, Komenského, Vítkov; Základní škola 
Jana Zajíce, Vítkov; Mateřská škola, Vítkov; Základní škola, Budišov nad Budišovkou; Mateřská škola Budišov nad 
Budišovkou; Střední škola, Odry. 

Společně s našimi partnery se snažíme co nejlépe nastavovat spolupráci směrem k našim klientům (žákům, 
rodičům) a hledáme cesty, jak poskytovat naši podporu co nejefektivněji a nejsmysluplněji.

V rámci projektu IN-VIT 2 probíhají také pravidelná metodická setkání zaměřená na kariérové poradenství. Jejich 
cílem je sdílet zkušenosti všech členů týmu v oblasti kariérového poradenství a vytvářet nové metodické materiály 
pro žáky, pedagogy. Jedním z našich společných cílů v projektu je rovněž vytvořit Koncepce kariérového poradenství 
šité na míru každé z našich partnerských škol.
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Most k porozumění
Projekt Most k porozumění byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 10 386 695 Kč. 

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Záměrem projektu je podpořit CS prostřednictvím komplexní nabídky aktivit v několika propojených rovinách:  
1. zvýšení kompetencí, finanční gramotnosti a právního povědomí lidí z CS a předcházení diskriminace, 2. podpora 
rodin s dětmi v jejich sociálním fungování, na prevenci rozpadu rodin a rozvoj adaptability rodin, 3. rozvoj 
participativních metod práce, včetně rozvoje komunitní sociální práce 
a zapojení komunitních zdrojů při řešení situace CS.

Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 – IN-VIT 2
Projekt IN-VIT 2 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 068 760,20 
Kč, z toho rozpočet CI ve výši 11 521 323,66 Kč. 

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Základní škola a gymnázium, Komenského, Vítkov; Základní škola Jana Zajíce, Vítkov; Mateřská 
škola, Vítkov; Základní škola, Budišov nad Budišovkou; Mateřská škola Budišov nad Budišovkou; Střední škola, Odry

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022

Projekt je zaměřen na zajištění komplexního podpůrného systému vzdělávání socioekonomicky znevýhodněných 
a kulturně odlišných dětí/žáků na Vítkovsku a na zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím:  
1)zajištění kvalitního ne/formálního vzdělávání předškolních dětí, 2)zajištění podpůrných vzdělávacích aktivit 
pro žáky, 3)poskytování kariérového poradenství, 4)zajištěním tranzitních programů a 5)prostřednictvím aktivit 
zaměřených na rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání.

Projekt OPVVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání  
v Moravskoslezském kraji
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 000 390,00 Kč, částka 
určena na aktivity Centra inkluze o.p.s. je 511 548 Kč.

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Partner projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových 
organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné 
spolupráce. Centrum inkluze o.p.s. bude v rámci projektu realizovat tyto klíčové aktivity 1) Vzdělávání pracovníků 
v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km, 2) Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním 
vzdělávání s financováním osobních nákladů a 3) Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních 
nákladů.

Projekt MSK – SPOLU – v rodině
Projekt je financován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činnosti v oblasti rodinné 
politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020 ve výši 192 600 Kč.

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt byl zaměřen na podporu sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených rodin na Vítkovsku 
(především pak v obci Čermná ve Slezsku, Svatoňovice, Vítkov a Budišov nad Budišovkou) v oblasti výchovy  

a vzdělávání dětí a jejich přípravy na vstup do mateřské/základní školy. V rámci projektu jsme se zaměřovali na 
rozvoj kompetencí rodičů sociálně znevýhodněných a sociálním vyloučením ohrožených dětí v oblasti jejich výchovy  
a vzdělávání a na zajištění optimálního psychosociálního vývoje dětí, včetně jejich podpory v oblasti předškolního 
vzdělávání prostřednictvím realizace programů včasné péče přímo v rodinném prostředí dětí.

IN – kluze na Vítkovsku
Projekt byl financován Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize – Pomozte dětem ve výši 345 000 Kč.

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a mládeže se sociokulturním 
znevýhodněním a posílení rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím jejich zapojení do předškolního 
vzdělávání, zajištění podpůrných opatření za účelem prevence školní neúspěšnosti a předčasného ukončování 
vzdělávání pomocí doučování, kariérového poradenství a realizace motivačních skupin, dále spolupráce s rodiči  
a vytvoření sítě pomáhajících profesionálů a jejich vzdělávání.

VEDENÍ-SPOLUPRÁCE-DOPAD 
(LEADERSHIP-COOPERATION– IMPACT)
Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia 
tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu částkou 15 769,43 €.

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2021

Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení 
strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení 
organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za 
účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

The proposed action focuses on strengthening capacities of the Center of Inclusion (CoI). CoI´s capacities will be 
enhanced through a) strategic planning introduced across the organization; b) CoI´s senior management trained 
in leadership, NGO management, PR marketing, and advocacy; and c) functional M&E focusing on the impact of 
the organization set up in order to enhance the efficiency of CoI´s activities.



Děkujeme všem našim 
podporovatelům, 
donátorům a dárcům 
Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
Evropská unie (Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Zaměstnanost)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Město Vítkov
Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize – Pomozte dětem
Fondy EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, 
Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu

Dárci (technika pro zajištění distanční výuky):
Medtronic 
Datasys s.r.o.
Česko.Digital
ČVUT Praha
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Vyhlídky Centra na rok 2021
Co nás čeká v roce 2021 a jaké jsou naše hlavní výzvy? Určitě naplňování strategického plánu, který jsme na podzim 
roku 2020 vytvořili, zaměření na zajištění a zvýšení příjmů z prodeje našich služeb, a rozšíření nabídky služeb pro 
školy v celém Moravskoslezském kraji.

Zároveň je velkou výzvou a úkolem zajistit další financování našich aktivit, které nyní realizujeme v rámci projektu 
OPZ Most k porozumění. Především chceme udržet a dále rozvíjet naše Centrum pro rodinu a vzhledem k tomu, že 
nyní končí programové období evropských dotací a další programové období nebude plynule navazovat, musíme 
zajistit financování z jiných státních či krajských zdrojů. Věříme ale, že se nám to podaří, a nebudeme muset tuto 
aktivitu ukončit či omezit. 

Chceme rovněž pokračovat v rozvoji dlouhodobého partnerství z jinými organizacemi, které se věnují podobným 
aktivitám jako my, nadále chceme být aktivní součástí Platformy pro včasnou péči a naplňovat naše společné cíle.

Rádi také podpoříme rozvoj mezioborové spolupráce s našimi partnery a spolupracujícími organizacemi z Vítkovska, 
tak aby se zvýšila efektivita nejen námi poskytovaných služeb klientům, ale především, aby se zlepšila jejich životní 
situace.

Doufám, že tým Centra, který je nyní stabilní a dobře funkční, vydrží a budeme tak moci společně pracovat na 
dalším rozvoji Centra.

Přejeme tedy Vám i nám pohodový rok 2021 a nechť se naplní naše společné cíle :).

LUCIE STANJUROVÁ
ředitelka Centrum inkluze o.p.s.







©Centrum inkluze o.p.s. 2021


