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Výroční zpráva

Ú

vodem bych Vám rád předal pár základních informací
ohledně vzniku spolku Ekvilibro z. s. Nápad, který se snažím
realizovat a tím si částečně také splnit svůj sen vznikl v období
mých školních let, kdy jsem si začal plně uvědomovat, jak důležité je mít okolo sebe nejen rodinu, přátele a dobré asistenty,
ale je důležité, míti také zázemí na které bych se mohl v případě
problémů, které nedokáže vyřešit rodina ani asistence obrátit.
Když jsem se zamyslel nad tím, co by mohlo nejvýstižněji vystihnout samotný spolek uvědomil jsem si, jaké překážky
jsem musel v rámci svého studia sám překonat. Nikdy jsem sám
sebe nevnímal, jako člověka, který by se nějak výrazně odlišoval
od běžného školního kolektivu. Obzvláště jelikož mé intelektuální schopnosti byli vždy na stejné úrovni, jako u zbytku třídy.
Když jsem nastoupil na vysokou školu, kde jsem se věnoval
oboru sociální práce, začal jsem se také více setkávat s lidmi
s různým tělesným postižením. Díky čemuž jsem si uvědomil, že
jsem na rozdíl od některých, měl vždy štěstí na lidi a tím jsem
integrací prošel daleko snáze než ostatní. To mi potvrdilo fakt,
že mám co předávat dál. Rozhodl jsem se tedy založit Ekvilibro
z.s. jehož posláním je: „prevence vzniku problémů v rámci inkluze lidí s tělesným postižením, tím zlepšit kvalitu inkluzivního
vzdělávání v České republice. “
Vizí spolku je „šířit osvětu, informace a sdílet zkušenosti
o inkluzivním vzdělávání a tím zlepšit kvalitu inkluzivního vzdělávání v České republice.“
Momentálně jsme se zapojili do regionálního projektu
na podporu inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních
školách. Což považujeme za dobrý začátek naší hlavní činnosti.
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Ekvilibro z. s. a rok 2019 neb „Život má mnoho podob“
V roce 2019 se zapojíme do projektu „Život má mnoho podob“, který je součástí realizace Místního akčního plánu pro
vzdělávání Hlučínsko západ II. a Místního akčního plánu pro
vzdělávání Hlučínsko východ II.
Cílem aktivity je představit pedagogům i žákům na Hlučínsku život handicapovaných v jeho reálné podobě. S jakými obtížemi se musí žáci s různými formami postižení vyrovnat, co
skutečně potřebují a očekávají od svých intaktních spolužáků
a pedagogů. Pomoci bořit bariéry, které jsou často vystavěny
z neznalosti, nepodložených obav a předsudků.
Projekt bude koncipován jako praktická vzdělávací činnost.
Žáci si budou moci prakticky vyzkoušet, jaká konkrétní omezení tyto handicapy přináší. Od konkrétních mladých lidí s postižením se dozvědí o jejich skutečných potřebách a největších
překážkách, se kterými se v životě setkávají. Budou také seznámeni s tím, jak se zachovat při setkání s člověkem s postižením
a jak s ním komunikovat. Aktivity budou především interaktivní
a zážitkové, doplněné o nezbytné teoretické informace.
Do projektu by se mělo zapojit celkem 26 subjektů (MŠ, ZŠ)
na Hlučínsku západ a 39 subjektů na Hlučínsku východ. Jedná
se tak o poměrně velký projekt a pro Ekvilibro z.s. je to velká
výzva a zároveň příležitost. Náplň projektu je v souladu s tím,
co je cílem našeho spolku. Tedy napomáhat k rovnováze mezi
lidmi se zdravotním znevýhodněním a většinovou společností.
A kde jinde by se mělo začínat, než v mateřských a základních
školách. Právě tam se totiž děti většinou poprvé setkávají s tím,
že život může mít mnoho podob. A je potřeba ukazovat jim, že
žádná z nich není těm ostatním nadřazená.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Příjmy celkem				

		

22 879

Přijaté členské příspěvky 				

400

Přijaté peněžní dary mimo peněžní sbírky 		

20 743

Ostatní příjmy 						

1 736

Výdaje celkem						

4 128

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek		

1 599

Materiál						

339

Služby							

514

Ostatní							

1 656

Kursové rozdíly					

20

Majetek celkem:					

20 350

Dlouhodobý hmotný majetek				

1 599

Zůstatek na bankovním účtě				

18 751

Ekvilibro z. s.
Aleje 189/28, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
info@ekvilibro.cz
www.facebook.com/EkvilibroInkluze

