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Vážení čtenáři,
Do roku 2020 jsme s Ekvilibro z. s. vstupovali plní odhodlání 

rozšířit projekt Život má mnoho podob o základní školy. Chtěli 
jsme také pokrýt další regiony. Podařilo se navázat spolupráci 
s MAP II ORP Odry, kde jsme měli v druhé polovině roku navští-
vit jak základní, tak mateřské školy. Bohužel přišla pandemie 
covid-19. Epidemiologická opatření pro nás znamenala stopku. 
I přesto se nám podařilo navštívit několik školek na Hlučínsku. 
Expanze do dalších regionů se ale zastavila. Věříme, že příští 
rok bude lepší. 

Díky těmto skutečnostem jsme měli prostor věnovat se přípravě 
nových programů a vylepšení stávajících. Zaměřili jsme se také 
na samostudium problematiky inkluzivního vzdělávání v širším 
pojetí. Znamenalo to hlavně studium legislativy a teoretických 
přístupů k této problematice. 

Věřím, že příští rok bude lepší a budeme se moci vrátit k pro-
jektu Život má mnoho podob v osobní formě přímo na školkách 
a školách. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří náš spolek podporují 
a tvoří ho společně s námi. 

     Adam Kratochvíl, 
	 	 	 	 	 předseda	Ekvilibro	z.s.
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Život má mnoho podob 2020

V  roce 2020 jsme pokračovali v  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. Pomoci bořit ba-
riéry, které jsou často vystavěny z neznalosti, nepodložených 
obav a předsudků. Projekt je koncipován jako praktická vzdě-
lávací činnost. Aktivity jsou především interaktivní a zážitkové, 
doplněné o nezbytné teoretické informace.

V  roce 2020 jsme realizovali besedy na  dalších 9 školkách 
na Hlučínsku. Jsme rádi, že projekt Život má mnoho podob je 
úspěšný. Důkazem toho je zájem dětí i pedagogů při besedách, 
kde nám nestačí časová dotace. Těší nás také to, že díky pozi-
tivnímu hodnocení je o nás zájem. Jsme si vědomi že narůstá 
i očekávání ze strany školek, proto se snažíme projekt aktuali-
zovat a přizpůsobovat novým okolnostem. 

V druhé polovině roku o naše besedy projevila zájem MAP II 
ORP Odry Bohužel kvůli epidemii covid-19 tato spolupráce za-
tím nemohla být naplněna. Věříme, že se v příštím roce podaří 
a my tak rozšíříme působiště projektu Život má mnoho podob.

Děkujeme všem, kteří s námi tento projekt vytvářejí – nejsme 
v tom sami!



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

Příjmy celkem       22 879

Příjmy celkem          500,-Kč    

Dary finanční          500,-Kč   

Výdaje celkem     3 921,-Kč   

Materiál     2 870,-Kč   

Služby       1 051,-Kč    

Výsledek hospodaření              -3 421,-Kč   

Majetek celkem:   

Dlouhodobý hmotný majetek                  0,-Kč  

Zůstatek na bankovním účtu   7 736,-Kč
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