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2) Naše poslání 

Charlie Karlín je pražská nezisková organizace sdružující certifikované lektory metody 
Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE), kterým záleží na šíření této metody mezi 
veřejností. Organizace metodu šíří (kromě soukromých lekcí členů ústavu) za pomoci 
národních a nadnárodních projektů (od státních i soukromých dárců), díky nimž poskytuje 
projektovým partnerům certifikovaný výcvik v metodě FIE a následně jim pomáhá 
implementovat FIE do škol a jiných institucí. Dalším cílem je pravidelným používáním 
Feuersteinovy metody pomáhat dětem, mladým lidem, rodičům, učitelům či seniorům rozvíjet 
jejich schopnosti, řešit složité problémy, rozhodovat se v náročných situacích, připravovat se 
na svět, který se mění každým dnem a který dnes ještě ani neznáme. 
 

3) Naše činnost v roce 2018 
Projekty 
Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu 

• Délka projektu: 08/2017 – 07/2020  
• Koordinátor/ka: Mgr. Jitka Pešková a Mgr. Ondřej Věnek Vysopal 
• Dárce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
• Partner: viz tabulka center kolegiální podpory 
• Popis: Projekt financovaný MŠMT s registračním číslem 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616., v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Příjemcem grantu je Liga lidských práv a Charlie Karlín, z. ú., je jejím 
partnerem s finanční spoluúčastí.  

Hlavním cílem projektu je efektivnější vzdělávání a začleňování dětí s 
nejrůznějšími typy znevýhodnění pomocí Feuersteinovy metody instrumentálního 
obohacování. Na školách běží kroužky, kde se využívá metoda FIE, děti mají zdarma 
instrumenty. Převážně jsou podpořeni žáci se sociálním či jiným znevýhodněním. 
Učitelé se díky projektu zdokonalují v metodě FIE a tím prohlubují své znalosti a umění 
zprostředkovaného učení.  

V letošním roce ke stávajícím sedmi centrům kolegiální podpory (CKP) přibyla 
další plánovaná centra z neobsazených krajů. Dosáhli jsme tak stanoveného cíle, jímž 
bylo zřídit 13 center po celé republice (v každém kraji kromě Prahy). Tato centra 
podporují ostatní školy v okolí a snaží se šířit dobrou praxi metody FIE.  
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Seznam zapojených škol v ak. roce 2017/2018 Kraj 
ZŠ Vorlina Vlašim Středočeský kraj 
ZŠ a MŠ Krajková Karlovarský kraj 
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 Jihomoravský kraj 
ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27 Pardubický kraj 
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí Zlínský Kraj 
SSZŠ Litvínov Ústecký kraj 
ZŠ Opava, Šrámkova 4 Moravskoslezský kraj 
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí Jihočeský kraj 
ZŠ Bobrová Kraj Vysočina 
FZŠ dr. Milady Horákové Olomouc Olomoucký kraj 
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Plzeňský kraj 
ZŠ Nový Bor, Generála Svobody 114 Liberecký kraj 
ZŠ a MŠ Nechanice Královehradecký kraj 

 
V letošním roce se díky projektu sešli zástupci všech CKP, aby nejen 

prezentovali své výsledky, ale mohli se též vzájemně inspirovat. Setkání proběhla 25. 
dubna a 25. října 2018 v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze a zúčastnili se 
jich zástupci všech zapojených škol a organizací. 

V tomto roce byly provedeny změny, které významně podporují rozvoj 
kompetencí pedagogů. Jde především o inspirační semináře a odborné supervize, které 
provádí přímo trenéři Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina 
(ATC).  

 
Upevňování a podpora dovedností myslet a učit se  

• Délka projektu: 10/2016 – 01/2019 
• Koordinátor/ka: Mgr. Zuzana Križková 
• Dárce: Erasmus+ program 
• Partner: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (Cluj-Napoca, RO); ETP Slovensko 

(SK); Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (Vilnius, LT); Stichting 
Feuerstein (Amsterdam, NL); Vilniaus Zveryno gimnazija (Vilnius, LT); Základní škola 
Svitavy, T. G. Masaryka 27 (CZ) 

• Popis: Od října 2016 do ledna 2019 Charlie Karlín, z. ú., koordinoval práce na 
mezinárodním projektu Upevňování a podpora dovedností myslet a učit se 
(Strengthening Thinking and Learning Skills), jehož cílem je vytvořit inovativní 
sebevzdělávací program a metodickou podporu pro učitele, kteří ve své práci využívají 
metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování. Projekt byl podpořen v rámci 
programu Erasmus+ celkovou částkou 168 455 eur. Zapojilo se do něj sedm organizací 
z pěti evropských zemí se společným posláním redukovat rozdíly ve výsledcích učení 
žáků ze znevýhodněných prostředí nebo dětí s poruchami učení, a to prostřednictvím 
zavádění efektivních vyučovacích metod. Hlavním cílem tedy bylo poskytnout 
učitelům-zprostředkovatelům metodickou pomoc v jejich snažení nabídnout všem 
dětem možnost přiměřeného a efektivního učení. 
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Naším hlavním motivem bylo vytvořit vhodné podmínky pro úspěšné učení a 
efektivní výuku ve třídách, kde je mnoho dětí s mnoha různými překážkami. V našem 
snažení jsme se soustředili na aplikované systémy zkušenosti zprostředkovaného učení 
a vytvořili jsme sérii filmů, prezentací, případových studií a článků, pomocí kterých se 
snažíme nabídnout zprostředkovatelům nástroj pro vlastní rozvoj a inspiraci či ujištění. 

V rámci výstupu Staňme se lepším zprostředkovatelem (Become a Better 
Mediator) jsme se věnovali programu Instrumentálního obohacování a jeho použití v 
různých podmínkách. Vytvořili jsme videomateriál pro začínající, ale i pokročilé 
zprostředkovatele, který má rovněž sloužit k jejich rozvoji či jako zdroj inspirace.  

Ve výstupu Zkušenost zprostředkování v každodenním životě (Experience 
Mediation in Everyday Life) jsme se věnovali otázce zprostředkovaného učení v 
různých situacích a prováděli uživatele klíčovými aspekty zprostředkovaného učení s 
důrazem na vlastní praxi a zkušenost. Chtěli jsme uživatelům přinést pohled na 
zprostředkování, které probíhá mimo lekce FIE. 

Dynamický a interaktivní nástroj pro analýzu učebních procesů se stal hlavním 
východiskem výstupu Dynamický přístup ve vyučovacích situacích (Dynamic Approach 
in Teaching Situations). Zaměřili jsme se v něm na otázku možného využití 
dynamického přístupu při běžném hodnocení ve školních situacích.  

Výstup Vytváření podpůrného prostředí (Shaping the Supportive Environment) 
se věnuje utváření modifikujícího prostředí, ve kterém je možné maximalizovat učební 
potenciál dětí. Jde o sbírku autentických výpovědí založených na zkušenosti získané při 
zavádění zprostředkovaného učení v různých podmínkách škol, komunitních center, 
privátní praxe a podobně. 

Děkujeme za podnětnou spolupráci všem našim partnerům a děkujeme také 
žákům, studentům a učitelům za laskavé svolení k natáčení. 

Všechny výstupy vytvořené v projektu jsou dostupné na internetových 
stránkách www.bbmediator.com.  

Šance na změnu 2 
• Délka projektu: 01/2017 – 12/2018 
• Koordinátor/ka: Jana Žišková 
• Dárce: Bader Philanthropies, Inc. 
• Partner: ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v Mostě a ZŠ Most, Zlatnická; ZŠ Ostrava – 

Mariánské Hory, Karasova; ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově 
postižené ve Valašském Meziříčí 

• Popis: Rok 2018 probíhal ve znamení odborné podpory mediátorů FIE. Do druhé části 
projektu byly zapojeny Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě a Základní 
škola Most, Zlatnická. Zde proběhly v únoru, květnu a září supervize v hodinách FIE, 
v říjnu pak podpůrný inspirační seminář, kdy měly ředitelky škol PhDr. Hana Ajmová a 
Mgr. Monika Kynclová a jejich mediátoři možnost pod odborným vedením PaedDr. Evy 
Váňové sdílet své zkušenosti i pochybnosti, hledat řešení otázek, které přirozeně 
vyvstaly z implementace FIE do vyučování, a vzájemně se inspirovat. Projekt také 
oběma školám dodal potřebné množství instrumentů pro další praxi a podpořil jejich 
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účast na konferenci 8. listopadu 2018 v Náprstkově muzeu. Té se zúčastnily obě výše 
zmíněné paní ředitelky a mediátorky ze ZŠ prof. Z. Matějčka Mgr. Soňa Müllerová a 
Mgr. Renata Lehmanová, které na konferenci také prezentovaly své zkušenosti 
s metodou FIE.  

Ačkoli byla většina aktivit zaměřena na tyto dvě školy, bylo pro nás velmi 
důležité poskytnout podporu i školám z první části projektu (ZŠ Ostrava – Mariánské 
Hory, Karasova; ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve 
Valašském Meziříčí). Těm byla díky projektu poskytnuta supervize, materiály pro praxi 
a dále inspirační seminář s PaedDr. Evou Váňovou a slovenskou mediátorkou Mgr. 
Vladimírou Fortunovou, která má bohaté zkušenosti s dětmi ze sociálně vyloučených 
lokalit. Samozřejmě i tyto školy byly přizvány na podzimní konferenci v Náprstkově 
muzeu. Svou účastí podpořila naši vzájemnou spolupráci zástupkyně ředitele ZŠ 
Ostrava – Mariánské Hory paní Petra Zelenková. Děkujeme všem školám za spolupráci 
a šíření Feuersteinovy metody. 

 

Zlepšování vzdělávání sociálně vyloučených na východním Slovensku 
• Délka projektu: 04/2019 – 06/2020 
• Koordinátor/ka: Jana Žišková a Mgr. Vladimíra Fortunová 
• Dárce: Bader Philanthropies, Inc. 
• Partner: ZŠ Veľká Ida 
• Popis: Prostředí ve Veľké Idě je nám dobře známo z našeho minulého projektu 

Educating the Excluded, ve kterém jsme spolupracovali s ETP Slovensko a podporovali 
Feuersteinovu metodu v komunitních centrech. V novém projektu, který se mohl 
uskutečnit díky podpoře Pirkei Avi, byl projektovým manažerem Mgr. Ondřej Věnek 
Vysopal. 

Tentokrát jsme se přesunuli do Základní školy ve Veľké Idě, kde jsme proškolili 
13 učitelů. Ti prošli kurzem FIE I a FIE Basic a s metodou pracují ve své pedagogické 
praxi. V rámci projektu jsme také sbírali kvantitativní a kvalitativní data, díky kterým 
chceme zachytit atmosféru při začátku projektu. Dále budou data využita k 
dlouhodobému sledování vlivu metody na klima ZŠ, její pedagogy, žáky a blízké okolí. 
Díky velkému ohlasu, který metoda vzbudila nejen na ZŠ ve Veľké Idě, ale i v okolí, jsme 
získali pokračování projektu, který se zaměří na šíření metody do okolních institucí a 
bude realizován v dalším roce. Děkujeme všem účastníkům projektu, především paní 
ředitelce Terézii Besterciové za veškerou péči, kterou projektu věnuje. 

 

Myšlení, učení, svoboda 
• Délka projektu: 03/2017 – 08/2018 
• Koordinátor/ka: Mgr. Ondřej Věnek Vysopal 
• Dárce: Bader Philanthropies, Inc. 
• Partner: Vězeňská služba České republiky 
• Popis: Projekt, který finančně podpořila organizace Bader Philanthropies, vznikl ve 

spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. V roce 2018 vstoupil do své závěrečné 
části, ve které jsme se zaměřili především na poskytnutí podpory absolventům kurzů 
Feuersteinovy metody. Během roku 2018 bylo proškoleno více účastníků, než se 
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plánovalo, a to především díky podpoře a propagaci ze strany vedení SOU, zejména 
díky PaedDr. Martinu Váňovi, který projekt spolukoordinuje. V rámci projektu se 
uskutečnily další aktivity, kterými byly dva inspirační semináře, supervize ve věznicích 
a návštěvy školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Ke konci roku 2018 bylo v devíti věznicích 
proškoleno celkem 35 lektorů, kteří pravidelně pracují se 170 odsouzenými. Díky 
velkému úspěchu projektu jsme získali další finanční podporu od Bader Philanthropies 
pro další pokračování projektu. V druhé fázi se chceme zaměřit především na 
proškolení terapeutů, vychovatelů a psychologů mimo SOU VS  
ČR. Projekt odstartuje v lednu příštího roku. 
 

Projekt pro lidi s kombinovaným postižením 
• Délka projektu: 02/2017 – 01/2019 
• Koordinátor/ka: Mgr. Jana Pechancová 
• Dárce: American Jewish Joint Distribution Committee 
• Partner: Jedličkův ústav a školy 
• Popis: V průběhu roku se uskutečnilo metodické setkání a dva inspirační semináře. 

Během celého roku 2018 se konaly také kurzy FIE Basic. Od září do prosince 2018 
proběhlo několik supervizních a metodických setkání s pedagožkami, ale i 
asistentkami, ergoterapeutkami a psycholožkami.  

V srpnu tohoto roku proběhla velká reflexe všech účastníků zapojených do 
projektu, ze které vyplynulo, že Feuersteinovou metodou aktivně pracuje řada 
odborníků v JÚŠ. Jde především o pedagogy, ergoterapeuty, logopedy, speciální 
pedagogy a asistenty. Za zásadní dopad Feuersteinovy metody je považován způsob 
komunikace se žáky. Změnu zaznamenalo i vedení školy, jež vnímá své kolektivy jako 
stmelenější a vzájemně lépe komunikující. 

 

Šance na změnu pro rodiče 
• Délka projektu: 01/2018 – 06/2019 
• Koordinátor/ka: Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D. 
• Dárce: Bader Philanthropies, Inc. 
• Partner: ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6; ZŠ T. G. Masaryka Bohumín-

Pudlov; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, SSZŠ Litvínov a IQ 
Roma servis, z. s. 

• Popis: Od ledna 2018 realizoval Charlie Karlín, z. ú., za podpory Nadace Bader 
Philanthropies, Inc., projekt Šance na změnu pro rodiče, který se zaměřoval na práci 
s rodiči dětí ze sociálně a ekonomicky vyloučených lokalit, respektive dětí ohrožených 
školním neúspěchem, s využitím metody instrumentálního obohacování (FIE). Tento 
projekt je svým způsobem v českých podmínkách pilotní, jelikož na práci s rodiči dětí 
z rizikových skupin metoda FIE v tomto rozsahu a v této intenzitě ještě použita nebyla.  

Hlavní myšlenkou projektu bylo nabídnout dětem pozitivní změnu jejich 
prostředí nejenom prostřednictvím práce s metodou FIE ve škole, ale rovněž napomoci 
dotvořit stimulující a podpůrné domácí prostředí. Toho spolupracující instituce v rámci 
projektu dosahovaly založením rodičovských klubů, kde se rodiče pod vedením 
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mediátora pravidelně po celý rok věnovali rozvoji svých kognitivních dovedností a 
schopností nezávisle, samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější životní problémy či 
situace.  

Součástí projektu bylo kromě zakládání a vedení rodičovských klubů i 
poskytnutí podpory partnerským institucím ve formě workshopu, inspiračního 
semináře, metodické podpory, supervize, ale také poskytnutí vzdělání v metodách 
instrumentálního obohacování (řady Standard i Basic) a zajištění instrumentů pro práci 
s rodiči.  

Dosavadní zpětná vazba od mediátorů napovídá, že práce s rodiči má skutečně 
vliv na chování dětí v rámci formálního vzdělávání. Pro podrobnější zkušenosti je však 
třeba počkat až do poloviny roku 2019, kdy se předpokládalo ukončení tohoto 
inovativního projektu. 

 
Další aktivity 
Dobrovolníci 

• Koordinátor: Mgr. Jitka Pešková 
• Popis: V říjnu 2018 jsme se rozhodli začít zapojovat do naší organizace dobrovolníky z 

řad nejen pedagogů, ale i laické veřejnosti. V rámci našeho dobrovolnického projektu 
zájemcům nabízíme možnost podílet se na aktivitách naší organizace, sbírat odbornou 
praxi ve Feuersteinově metodě a obohacovat se s ostatními kolegy. 

• Nabízíme: 
o Příležitost získat nové zkušenosti 
o Možnost zvyšovat svou kvalifikace 
o Obohacovat okolí šířením Feuersteinovy metody 
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4) Spolupráce s Autorizovaným tréninkovým centrem metod 
prof. R. Feuersteina 

V roce 2018 jsme pokračovali v intenzivní spolupráci s organizací Autorizovaným tréninkovým 
centrem metod prof. R. Feuersteina., která se různými způsoby projevila v probíhajících projektech a 
měla různou podobu. 

A.           Proškolení nových FIE lektorů 

Téměř ve všech projektech, které koordinujeme, jsou finance na proškolení nových lektorů. Lektoři 
jsou proškolováni výhradně v Autorizovaném tréninkovém centru metod prof. R. Feuersteina. 
Účastníci v projektech nejsou jen učitelé, ale také ředitelé, psychologové, vychovatelé, terapeuti apod. 

B.            Supervize a Inspirační semináře 

V rámci projektů máme také možnost lektorům zařídit supervize a inspirační semináře. 

C.            Společné sdílení prostorů a kolegů 

Často se v minulém roce stávalo, že spojení našich organizací bylo natolik blízké a intenzivní, že 
docházelo (a stále dochází) k prolínání a překrývání prostorů a lidí. Společně spolupracujeme 
s desítkami škol, ve kterých využívají FIE (ať už jako součást kurikula, nebo mimoškolních aktivit a 
kroužků) a dostáváme se i do oblastí mimo vzdělávací oblast (např. implementace FIE ve Vězeňské 
službě České republiky). 

D.           Vzájemná inspirace 

Díky společnému tématu, kterým je Feuersteinova metoda, a společnému touze šířit metodu, se naše 
dvě organizace často vzájemně obohacují o zkušenosti, o poznatky a o vše, co nám může pomoci 
k úspěšné práci na tomto poli. 
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5) Konference Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách: Co 
přinesl další rok 

Druhý ročník konference navázal na úspěšnou konferenci, která se konala v roce 2017 v Brně 
pod stejným názvem. Tentokrát se konala v Praze v Náprstkově muzeu 8. listopadu 2018 a 
nesla nový podtitul Co přinesl další rok. Velký dík patří Národnímu muzeu, které nám tento 
prostor dalo k dispozici. 

V tomto roce se konference zabývala přínosy implementace metody FIE v nejrůznějších 
oblastech lidské činnosti. V úvodu zazněl příspěvek zástupce Bader Philanthropies (USA) 
Yechiela Bar-Chaima s názvem FIE jako nástroj sociální změny a nechyběl ani společný 
příspěvek Co přinesl další rok… obou pořádajících organizací, který přednesli ředitelka ATC 
PaedDr. Eva Váňová a ředitel organizace Charlie Karlín Mgr. Ondřej Věnek Vysopal. 

Našimi milými hosty byli Mgr. Petr Jíša ze ZŠ Vorlina Vlašim a Mgr. Jan Podlena ze SSZŠ Litvínov 
s příspěvkem FIE jako cesta spolupráce. Dále nám svou práci představily kolegyně PhDr. Hana 
Ajmová, Mgr. Soňa Müllerová, Mgr. Renata Lehmanová ze ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě, 
které přednesly příspěvek Jak pomáhá FIE ve výuce žákům s ADHD, SVP či LMP.  

Metoda FIE se díky projektu dostala i do neobvyklého prostředí věznic. O svoji zkušenost 
s implementací metody se přišli podělit Ing. Štefan Pňaček ze SOU pro odsouzené z Věznice 
Stráž pod Ralskem a Mgr. Roman Hlubuček ze SOU pro odsouzené z Věznice Rýnovice 
s příspěvkem Implementace FIE ve Středním odborném učilišti VS ČR. 

Dále zazněly příspěvky Aplikace metody FIE v rámci příměstského tábora od Mgr. Ivety 
Hronkové a Zkušenost zprostředkovatele od Mgr. Zuzany Križkové z organizace Charlie Karlín. 
Naše pozvání přijala i kolegyně ze Slovenska Mgr. Vladimíra Fortunová z ETP Slovensko a 
Střední odborné školy technické v Košicích, která přednesla příspěvek Jak mě změnilo FIE. 

Milým zážitkem byla účast Bc. Kláry Vaňákové, která byla tak laskavá a přišla se svou dcerkou 
Rozárkou. Podělila se s námi o své zkušenosti v příspěvku Vzácná mezi vzácnými. Účastníci 
mohli také přímo sledovat ukázku práce zprostředkovaného učení s PaedDr. Evou Váňovou a 
Rozárkou. 

V našem prostředí se pomalu, ale jistě začíná používat dynamická diagnostika LPAD. Tuto 
metodu a zkušenosti s ní nám přišla představit PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., která působí 
v organizaci DYS-centrum® Praha, z. ú., na Katedře psychologie FF UK v Praze a v ATC. 
Vystoupila s příspěvkem Dynamická diagnostika jako nástroj rozpoznání učebního potenciálu 
jedince. 

Všem přednášejícím děkujeme za velmi přínosné příspěvky. Velký dík patří i účastníkům, kteří 
se postarali o milou atmosféru.  
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6) PLÁNY NA ROK 2019 

• Pokračování projektu na východním Slovensku 

V roce 2019 zůstáváme ve Veľké Idě a naše aktivity bychom rádi rozšířili i do škol 
v okolních vesnicích a městech. Projekt odstartuje oficiálně začátkem května, nicméně 
již od ledna probíhají přípravné aktivity pro plynulý začátek projektu. 

 
 

• Šíření Feuersteinovy metody v Ostravě 
 
Rádi bychom navázali na naši práci v Ostravě a okolí a rozšířili zde povědomí o 
Feuersteinově metodě. Zažádali jsme proto o projekt, který bude podporovat šíření 
metody do škol, neziskových organizací a jiných vzdělávacích institucí. Projekt je 
naplánován na období 2019/2020 a momentálně čekáme na jeho schválení. 
 
 

• Pokračování projektu ve Vězeňské službě České republiky 
 
Díky velkému úspěchu našeho pilotního projektu a velkému zájmu o metodu jsme 
získali pokračování projektu Myšlení, učení, svoboda, který odstartoval hned začátkem 
roku 2019, a zaměřujeme se na šíření metody mimo SOU. Cílíme tedy na 
psychoterapeuty, psychology, terapeuty, vychovatele, metodiky apod. 
 
 

• Míříme i mimo základní školy 
 
S dalším projektem bychom rádi opustili základní školy a zamířili do sociální oblasti. 
Zde bychom chtěli více rozšířit povědomí o metodě mezi pracovníky se seniory. 
Ucházíme se i o projekt zaměřený na praktikování Feuersteinovy metody v dětských 
domovech. 
 
 

• Připravujeme další listopadovou konferenci 
 
Po pozitivních ohlasech z minulých dvou ročníků plánujeme uspořádat i třetí ročník, 
který se uskuteční 13. listopadu v Náprstkově muzeu v Praze.  
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7) Finance 

Celkové příjmy za rok 2018 činily 2 848 231 Kč a všechny pocházely z projektů od následujících 
dárců (řazeno abecedně): American Jewish Joint Distribution Committee; Bader 
Philantrophies, Inc.; Erasmus+ program; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. Celkové výdaje za rok 2018 byly 2 848 231 Kč. Rozpočet za rok 2018 byl tedy 
vyrovnaný. 

• Příjmová část 

 

 

 

Příjmy 2018 

Chance for Change 2 359 863 Kč 
Chance for Change for Parents 305 099 Kč 
Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu (OPVVV) 956 739 Kč 
Project for People with Combined Disability 320 572 Kč 
Strenghtening Thinking and Learning Skills 247 860 Kč 
Thinking, Learning, Freedom 384 871 Kč 
Thinking, Learning, Freedom 2 77 980 Kč 
Upgrating Education of Socially Excluded in Eastern Slovakia 195 247 Kč 
Příjmy celkem 2 848 231 Kč 
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• Výdajová část 

 

Výdaje 2018 

Spotřeba materiálu 132 423 Kč 
Metodický materiál 134 410 Kč 
Náklady na pořádání kurzů 66 450 Kč 
Drobný majetek 45 171 Kč 
Cestovné  162 944 Kč 
Náklady na reprezentaci 1 228 Kč 
Školení, semináře 505 398 Kč 
Ostatní služby 209 356 Kč 
Nájemné kanceláře 91 102 Kč 
Poradenství, právní a účetní služby 67 060 Kč 
Lektorská činnost 20 700 Kč 
Supervize 24 700 Kč 
Tisk propagačních materiálů 5 917 Kč 
Pronájmy 2 000 Kč 
Mzdové náklady 1 165 241 Kč 
Zákonné sociální pojištění 153 306 Kč 
Zákonné sociální náklady 2 264 Kč 
Kurzové ztráty 56 609 Kč 
Poplatky z běžného účtu 1 952 Kč 

Výdaje celkem 2 848 231 Kč 
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8) Poděkování 

Vězeňská služba České republiky 
Národní muzeum 
The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. 
Bader Philanthropies, Inc. 
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva, Cluj-Napoca 
Erasmus+ 
ETP Slovensko 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Vilnius 
Stichting Feuerstein, Amsterdam 
Vilniaus Zveryno gimnazija, Vilnius 
Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 
Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27 
Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280, okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 
Všem našim dobrovolníkům 
 

9) Kontaktní a identifikační data 
 
Charlie Karlín, z. ú. 
Korunní 860/20 
120 00 Praha 2 – Vinohrady 
IČO: 03834018 
www.charliekarlin.cz 
pomahame@charliekarlin.cz 
Datová schránka: im2ekdu 
Číslo transparentního účtu: 600769269/2010 
Datum sepsání notářského zápisu založení zapsaného ústavu: 21. 10. 2014 
Datum zápisu u Městského soudu v Praze: 25. 2. 2015 
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Věnek Vysopal, ředitel organizace 

 

 

 
Mgr. Ondřej Věnek Vysopal 

ředitel organizace 
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