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1 ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2021 nejprve zatřásl naším ATC v základech, neboť epidemická opatření (zákaz pořádání
kurzů a seminářů naživo) nezohledňovala uskupení, jakým jsme. Zmiňuji zejména finanční stránku
věci, tedy nepodporu ze strany státu. Přes to všechno mohlo částečně naše ATC přežívat z peněz,
které jsme plánovali využít pro rozšíření Instrumentálního obohacování (FIE) a částečně jsme se
zachránili díky finančním darům. Znovu velice děkuji všem dárcům, známým i neznámým.
Pochopitelně se vynořila možnost přejit i do on-line prostoru, jak se ve sféře vzdělávání dě lo,
kterou jsme ale nakonec pro FIE odmítli. Rozhodli jsme se, že prioritou je pro nás živý kontakt,
zachování vzájemnosti lektora a klientů a všech parametrů, které v užívání Instrumen tálního
obohacování a jeho předávání dalším lektorům ctíme. Děkuji kolegyním Daniele Pokorné a Lence
Krejčové, že dokázaly kvalitně rozdělit dynamické hodnocení LPAD na část v on-line prostoru a
pozdější část konanou naživo.
Děkuji všem, kteří pomohli zvládnout následující po-epidemický čas, kdy jsme „dobíhali“
opakovaně odkládané kurzy, přeřazovali přihlášené apod. Speciální poděkování patří
administrátorkám: Janě Žiškové, která se v tuto dobu chystala na mateřskou dovolenou a Františce
Zadražilové, která byla v této pozici nováčkem.
Kromě nejrůznějších omezení umocnil rok 2021 důležitost osobního setkání, které je zásadní
pro naše pojetí Instrumentálního obohacování. Vděčně zmiňuji velký zájem o metodu a mnoho
nových oblastí, do nichž jsme vstoupili díky velmi osobnímu přístupu, iniciativě nás všech a podpoře
Bader Philanthropies, Inc.

Eva Váňová, ředitelka
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2 NAŠE AKTIVITY
2.1 Kurzy Feuersteinovy metody
Rok 2021 přinesl zvláštní a náročné situace. Znamenal období, které vyžadovalo
nadstandardní flexibilitu nás všech. Počátkem roku docházelo v důsledku pokračování pandemie
k rušení a přesouvání vypsaných termínů kurzů, seminářů, supervizí a všech ostatních naplánovaných
činností. Bohužel ani přesunuté termíny nebylo často kvůli covidovému období (a s ním spojenými
restrikcemi) možné realizovat. Přihlášení zájemci však byli vstřícní a chápali komplikovanou situaci, i
když někteří na dokončení svého kurzu čekali od podzimu 2020. Velmi opatrné začátky, kdy první
kurzy probíhaly v malém počtu účastníků a za dodržování přísných pravidel, přišly až od druhé
poloviny května. Snahou a cílem Autorizovaného tréninkového centra bylo dostát svým závazkům.
Proto jsme se snažili maximálně navýšit pracovní aktivity. Díky intenzivnímu nasazení všech lektorů
prošly v tomto roce našimi kurzy řádově stovky mediátorů.
Noví zprostředkovatelé byli vyškoleni rovněž v rámci řady projektů, např. „Developing
responsibility and self-sufficiency of socially excluded in Ostrava region“ (Rozvoj zodpovědnosti
a soběstačnosti sociálně vyloučených v ostravském regionu, Charlie Karlín z. ú.), „Bringing Feuerstein
to the Slovak Prison System“ (projekt pro Vězeňskou službu SR), „Thinking, Learning, Freedom“
(projekt pro Vězeňskou službu ČR), „Bringing Feuerstein to the region of Bratislava“ (uve de n í FIE do
Bratislavského kraje), „Food for Your Body and Mind – Phase 2“ (projekt pro Potravinovou banku a
její kongregace, Tosara), „Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace
aktivizačních a sociálních pracovníků" (projekt podpořený Magistrátem HMP).
Kurzy byly plánovány a pořádány nejen v Praze, ale také na dalších místech republiky.
Na objednávku Městského úřadu Litvínov jsme realizovali kurz FIE 1, který byl financován z tamního
projektu zaměřeného na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků litvínovských škol.
Kurzy proběhly také v Pardubicích a v Brně. Rodina v centru si pro Nový Bor objednala kurz v rámci
projektu S rodinou k inkluzi II. V Turnově financovala kurz Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
v rámci projektu MAP Turnovsko II. Další uskutečněné kurzy byly na Slovensku – ve Zvolenu,
Bratislavě a Plaveckom Štvrtku.

2.2 Semináře a ochutnávky
Inspirační semináře a Ochutnávky jsme museli z velké části přesunovat a s jejich realizací jsme
mohli začít až ke konci kalendářního roku. Věříme, že rok 2022 přinese zklidnění situace a opět
budeme plánované aktivity pořádat bez nutnosti změn termínů.

2.3

Kurzy LPAD

Průběh kurzu Dynamického vyšetření LPAD byl stejně jako jiné události roku 2021 ovlivněn
pandemickou situací. Po krátkém „zaváhání” a odložení původního termínu zahájení kurzu jsme
přistoupili k on-line verzi realizace kurzu. Zúčastnilo se ho čtrnáct odborníků (psychologů, speciálních
pedagogů i učitelů) z celé České republiky i ze Slovenska. V únoru a v květnu proběhly první dva týdny
kurzu, který obnáší především seznamování se s metodou a teoretické přednášky. Vše se uskutečnilo
distanční formou, což znamenalo, že jsme byli nuceni trávit před obrazovkami počítačů osm hodin,
pět dní v týdnu. Přesto se podařilo vytvořit ve skupině účastníků velmi přátelskou a pracovní
atmosféru. Namísto praktických nácviků, které jsou součástí prvních dvou týdnů kurzu, jsme natáče li
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videa, která lektorky komentovaly, účastníci práci reflektovali, vzájemně sdíleli zkušenosti a vše
využili pro další učení. Poslední týden kurzu, jenž obnáší komplexní dynamické vyšetření s reálnými
klienty, se podařilo uspořádat naživo v říjnu 2021. Celý výcvik LPAD absolvovalo nakonec třináct
účastnic, jeden z účastníků odložil účast na posledním týdnu.
V listopadu plánovaný Inspirační seminář pro absolventy LPAD se, bohužel, z důvodů pandemie
neuskutečnil.
Kurzy LPAD jsou organizovány v úzké spolupráci s DYS-centrem Praha, z. ú., v jehož prostorách
se výcvik i Inspirační seminář uskutečňují. DYS-centrum® Praha také zprostředkovává většinu klientů,
kteří jsou ve výcviku diagnostikováni, a umožňuje využívat pro diagnostiku i veškerou výuku své
zázemí.

2.4 Konference
22. října 2021 konečně proběhl další ročník naší konference "Rozvoj myšlení v odlišných
podmínkách", tentokrát s podtitulem "... má to smysl!", původně plánovaný na 9. října 2020. Ten se
však v loňském roce neuskutečnil z důvodu pandemických opatření. Toto inspirativní setkání se
tematicky věnovalo zkušenostem zprostředkovatelů FIE u dětí předškolního věku, školního věku,
u seniorů, ale i prostředí post-covidových letních kempů a tradičně organizovaného příměstského
tábora s FIE. Přítomné obohatilo i představení šíření FIE do škol v letech 2017-2020 a silné příběhy
s FIE z věznic, kde je metoda využívána rovněž.
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S POLUPRÁCE

3.1 Poradna pro integraci
V roce 2021 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Poradnou pro integraci, z. ú., a to
nejenom při pořádání příměstského tábora s FIE (viz dále), ale navíc i při realizaci nového projektu
„Učíme se spolu“, který běží od 1. září 2020 do konce června 2022 a je financován z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na podporu pro-inkluzivního prostředí škol
pomocí spolupráce vzdělávacích institucí s neziskovými organizacemi a kulturními a sportovními
institucemi, zejména s cíli podpořit integraci nezletilých cizinců do vzdělávacího procesu, podpořit
rozvoj občanských a sociálních kompetencí žáků a zvýšit tak kvalifikaci pedagogických pracovníků. V
rámci projektu ATC poskytlo akreditované školení v metodě FIE 30 pedagogickým pracovníkům, kte ří
začali pracovat s žáky z cílové skupiny na rozvinutí jejich klíčových kompetencí.

3.2 OZ Myslenie pre život
Občianske združenie Myslenie pre život vzniklo v úzké spolupráci jako partnerská organizace
ATC metod prof. R. Feuersteina.
Jeho úlohou je šířit metodu FIE, propagovat ji a přinášet ji blíže ke slovenským učitelům,
odborným zaměstnancům ve školství a sociální sféře, ale i k rodičům a ostatním zájemcům
o zkušenost zprostředkovaného učení.
Ve spolupráci s ATC participuje sdružení na realizaci projektů Šíření metody FIE v okolí
Bratislavy (Plavecký Štvrtok) a rovněž v projektu FIE do slovenského vězeňského systému (Sbor
vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky).
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3.3

DYS-centrum Praha

Také v roce 2021 pokračovala spolupráce s organizací DYS-centrum Praha z. ú. (dále DYScentrum), jedním ze zakládajících členů ATC. Dlouholeté zkušenosti DYS-centra jsou pravidelně
využívány při tvorbě žádostí o akreditace vzdělávacích kurzů v rámci dalšíh o vzdělávání
pedagogických pracovníků u MŠMT. Aktivity ATC jsou propagovány na webu DYS-centra i na jeho
vzdělávacích akcích.
Kurzy LPAD jsou organizovány v úzké spolupráci s DYS-centrem. Výcvik a Inspirační seminář
se uskutečňují v jeho prostorách. DYS-centrum také zprostředkovává většinu klientů, kteří jsou
ve výcviku diagnostikováni a umožňuje využívat pro diagnostiku i pro veškerou výuku své zázemí.

3.4 Centrum ROZUM
Díky velmi úzké spolupráci ATC a Školského poradenského zařízení Centrum ROZUM v.o.s.
byla v roce 2021 zajištěna distribuce instrumentů metody instrumentálního obohacování prof. R.
Feuersteina. Centru ROZUM za jeho dlouhotrvající podporu ve složitém roce 2021 upřímně
děkujeme!
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4 P ROJEKTY
V minulém roce jsme naši organizaci rozšířili o projektové oddělení a s chutí jsme se vrhli
rovnou do práce. Během roku 2021 jsme měli šest projektů, které byly zaměřeny na šíření, škole ní a
podporu lektorů nejenom v České republice, ale i v zahraničí (zatím „pouze“ na Slovensku).
Naše aktivity byly velmi často přesouvány, rušeny a odkládány kvůli nařízením vlády. Jsme velmi rádi,
že i přes to se nám podařilo udržet vše v chodu a přes vynucené odmlky úspěšně navázat
na přerušenou práci.
Projekty se konaly za podpory soukromých dárců (zejména Bader Philanthropies, Inc., díky
kterým můžeme vstupovat do různých prostředí, na která jsme si kdysi mysleli) a národních grantů
(Magistrát hlavního města Prahy). Děkujeme všem dárcům za podporu.
Děkujeme také OZ Myslenie pre život za intenzivní spolupráci v rámci vedení projektů
na Slovensku.

4.1 Šíření Feuersteinovy metody v Bratislavě a okolí
Partner: ZŠ Plavecký Štvrtok, OZ Cesta von
V projektu se zaměřujeme na organizace, jejichž cílová populace pochází ze sociálně
znevýhodněného prostředí z okolí Bratislavy. Během roku 2021 jsme proškolili přes 20 učitelů,
speciálních pedagogů a sociálních pracovníků v kurzech FIE Standard i Basic. Díky této široké škále
lektorů můžeme ošetřit nejenom děti ve školním prostředí (ať už během vyučovacího proce su ne bo
během volnočasových aktivit), ale také dospělé, s nimiž mediátorky pracují přímo v dané komunitě.
Supervize a další podpůrné aktivity odstartují začátkem příštího roku 2022.

4.2 Implementace Feuersteinovy metody mezi odborníky sboru vězeňské a
justiční stráže na Slovensku
Partner: Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS)
I přes dlouhé nucené odklady se nám podařilo navázat na počáteční velký zájem účastníků
kurzem FIE Standard I, na němž jsme vyškolili přes 20 odborníků. Připravili jsme také proškolení
ve FIE Basic, který většina lektorů potřebuje, ale bohužel kvůli dalším vládním nařízením se kurz
odložil na rok 2022.
Vyškolení lektoři v současné době pracují se 70 odsouzenými (průměrný věk je 39 let u mužů
a 45 let u žen). Do skupin byli vybráni ve věku, kdy se předpokládá šance na změnu jejich životních
návyků a postojů. Předpokládáme, že počet odsouzených, kteří pracují s FIE, se bude zvyšovat, až
kurzem FIE Basic projdou další lektoři. Ti poté budou moci pracovat i s odsouzenými, kteří jsou
negramotní nebo mají snížený intelekt.
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4.3 FIE v psychoterapeutické praxi
Partner: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
V roce 2021 začala dvojice členů psychoterapeutického týmu denního sanatoria Ondřejov
využívat FIE jako nástroj pro skupinové terapie u svých klientů s psychotickými poruchami. Během
praxe byl konstatován pozitivní přínos zkušenosti zprostředkovaného učení jak z hlediska procesu (FIE
poskytuje cenný nástroj v průběhu psychoterapeutických sezení), tak z hlediska výsledků
(psychoterapeuti byli schopni přiblížit se / dosáhnout cílů, které si stanovili pro práci s konkrétními
klienty). Pozitivní přínos metody tak byl v rámci pilotního projektu „Psychoterapie s FIE“ potvrzen
v praxi a spolupráce ATC a sanatoria Ondřejov bude pokračovat v navazujícím projektu.

4.4 Přinesení Feuersteinovy metody do Potravinové banky pro Prahu a
Středočeský kraj
Partner: Potravinová banka pro Prahu a středočeský kraj, Tosara z.s., školy Diakonie Č CE,
Jako Doma.
Projekt navázal na svoji první část realizovanou v roce 2020. Přestože vládní nařízení
komplikovala naplánované aktivity (školení, supervize, semináře), podařilo se nám projekt udržet
v chodu a přinést metodu do různých prostředí.
Lektoři v Tosaře pracovali mj. s ohroženými dětmi, které se potýkají se školním neúspě chem
a pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dětem a žákům s mentálním postižením, více
vadami a autismem se pak věnovali mediátoři ze škol Diakonie ČCE. Cílovou skupinou lektorů z Jako
doma jsou zase ženy bez domova. Většina účastníků projektu prošla kurzem FIE Standard I a Basic.
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4.5 Příměstský tábor s FIE
Příjemce projektu: Poradna pro integraci (PPI)
Díky podpoře společnosti ČEPS se i v létě 2021 mohlo 12 dětí zúčastnit příměstského tábora s
metodou FIE, který se konal opět v Lauderově škole na pražských Vinohradech. Dětem se věnovaly
čtyři zkušené lektorky FIE (Iveta Hronková, Monika Jedličková, Adéla Krylová a Johanka Hanykýřová) a
děti se rozhodně nenudily. Kromě práce s metodou FIE, jenž byla letos zaměřena (kromě jiné ho) na
orientaci v prostoru a čase, byly na programu výtvarné, sportovní i oddechové aktivity.
Děti a rodiče při zakončení tábora pozitivně kvitovali kromě laskavého přístupu lektorek také
další možnost vzájemného obohacování a příležitost přemýšlet o věcech kolem v nových
souvislostech. Za všechny patří velké poděkování manželům Peterovým, kteří se společně
s lektorkami starali o hladké fungování tábora po stránce logistické, stravovací i materiální.
Děkujeme!
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4.6 Podpora vzdělávání seniorů formou FIE klubů a prohlubování kvalifikace
aktivizačních a sociálních pracovníků
Partner: lektorky DS Chodov, Letokruh, ÚSS Praha 4
Díky poskytnuté dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy mohlo dojít k pokračování
projektu seniorských FIE klubů i v roce 2021. Aktivizační a sociální pracovníci vyškolení v roce 2020
(metodou FIE I a Basic) mohli začít pracovat ve svých zařízeních, kde pečují o seniory. Během práce
jsme jim poskytli podporu ve formě supervize a Inspiračního semináře.
Po dobu 9 měsíců se konaly jednou týdně pravidelné FIE kluby pro institucionalizované
seniory a také lekce mimo pobytová zařízení pro seniorskou veřejnost. Senioři novou vzdělávací
aktivitu přijali nad očekávání pozitivně. Při pravidelných setkáváních např. vyslovili přání: „Chtěli
bychom tu být aspoň dalších deset let, abychom prošli všemi instrumenty, které jsou k dispozici“.
Cílem projektu bylo i šíření metody FIE do dalších zařízení pečujících o seniory. Proto bylo
zřízeno Centrum kolegiální podpory (CKP), kde lektorky mohou sdílet své zkušenosti a výsledky práce.
Rádi bychom vytvořili síť spolupracujících organizací zapojených do seniorských klubů, takže už teď
víme, že CKP bude fungovat i v dalších letech.
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5

F INANCE

NÁKLADY A VÝNOSY 2021
Celkové výnosy (příjmy) za rok 2021 činily 5 935 356,19 Kč. Jednalo se jak o poplatky za semináře, tak
o provozní dotace z projektů a přijaté příspěvky (dary).
Celkové náklady (výdaje) za rok 2021 činily 6 006 817,21 Kč.
Z toho byla vynaložena částka 3 544 648,54 Kč na služby, které zahrnovaly:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

poplatky Feuersteinovu institutu – 761 116,78 Kč;
odměny lektorům a cestovné – 1 636 043,61 Kč;
administrativní, účetní a právní služby – 639 560,05 Kč;
nájem prostor pro semináře a kancelářských prostor – 373 066,31 Kč;
daně, bankovní poplatky a kurzové ztráty týkající se zahraničních plateb – 26 944,40 Kč
ostatní služby (poštovné, kopírování, opravy přístrojů, tvorba webových stránek apod.) –
107 917,39 Kč.

Další náklady se týkaly spotřeby materiálu (kancelářské potřeby, potřeby pro semináře a konfe re nce
včetně občerstvení) v celkové výši 1 036 824,67 Kč.
Mzdové náklady za rok 2021 byly ve výši 1 425 344,40 Kč.
Organizace Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina, z. ú., se za rok 2021
ocitla
ve
ztrátě
v celkové
výši
71 461,02
Kč.
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6 NÁŠ TÝM
Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.

PaedDr. Eva Váňová
o
o
o
o

o
o
o

ředitelka ATC, lektorka a seniortrenérka
kurzů FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic
Ochutnávka, Inspirační dílna
FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí)

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
o

Bc. Františka Zadražilová, DiS.
o
o
o

projektový manažer
propagace metody
systémové záležitosti

o

organizační zajištění kurzů,
FIE – individuální i skupinové lekce
(dospělí, senioři)
propagace
metody,
projektová
činnost, administrace

o

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela),
lektorka (kurz LPAD pro psychology a
speciální pedagogy)
FIE - individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti)

Mgr. Daniela Pokorná
o
o

Jana Žišková
o
o

propagace metody, systémová činnost
FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí)

o
o

dynamické vyšetření (LPAD, ACFS)
lektorka a trenérka (kurz FIE I,
Ochutnávka, Inspirační dílna, kurz
LPAD pro psychology
a speciální pedagogy)
FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti)

Bc. Kateřina Pokorná, MSc.
o
o
o

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti)
propagace metody
materiálové zabezpečení FIE

o
o
o
o

Mgr. Zuzana Hladíková
o
o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti)
dynamické vyšetření (LPAD, ACFS,
diagnostika podle D. Tzuriela)
ekonomické záležitosti, členka správní
rady

ředitel projektového oddělení
FIE – individuální i skupinové lekce
lektor a studující trenér FIE (kurz FIE I,
Ochutnávka, Inspirační dílna)
projektová spolupráce, propagace
metody

Mgr. Helena A. Bělovská
o
o
o
o
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FIE – individuální i skupinové lekce
lektorka (Ochutnávka – úvod do
metody)
studující trenérka FIE
propagace metody

Mgr. Jitka Pešková
o
o
o
o
o

Bc. Monika Jedličková
o

zástupkyně ředitelky
FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti) dynamické
vyšetření (LPAD)
projektová spolupráce
propagace metody

o

Mgr. Kateřina Židů
o
o

Veronika Kollárová
o
o
o

projektová koordinátorka
příprava a koordinace projektů
propagace metody a organizační
zajištění kurzů

o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
(děti od 8 let a dospělí)
propagace metody, administrace

Mgr. Vladimíra Fortunová
o
o

Mgr. Petra Judová
o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí)
administrativní činnost, koordinace a
organizační zajištění projektů

o

FIE – individuální i skupinové lekce
lektorka (Ochutnávka – úvod do
metody)
studující trenérka (kurz FIE I)
propagace metody, administrace

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektorka (Ochutnávka – úvod do
metody)
propagace metody, administrace

ThLic. Mirón Duda, Ph.D.
o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
propagace metody, koordinace a
organizační zajištění projektů

Mgr. Jana Kružliaková
Mgr. Renáta Křížová
o
o
o
o

o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
lektorka (Ochutnávka – úvod do
metody)
studující trenérka (kurz FIE I)
propagace metody, administrace

o

Mgr. Petr Jíša

PhDr. Vladislava Moravčíková
o
o

o

o

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti), VTI
(Videotrénink interakcí), dynamické
vyšetření (diagnostika podle D.
Tzuriela)
členka správní rady

o

o
o

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí)
studující trenér FIE

Mgr. David Schicker
o
o

Bc. Adéla Krylová
o

FIE – individuální i skupinové lekce,
administrativní činnost, koordinace a
organizační
zajištění
projektů,
propagace
studující trenérka FIE

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí),
studující trenér FIE

Mgr. Monika Zemská, Ph.D.

FIE – individuální i skupinové lekce
(předškolní a školní děti, dospělí)
administrativní činnost
koordinace a organizační zajištění
projektů

o
o
o
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FIE – individuální i skupinové lekce
(děti, dospělí), lektorka (Ochutnávka),
propagace metody, projektová činnost
předsedkyně správní rady

Mgr. Pavel Škramlík
o
o
o

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody)
propagace metody

Mgr. Jan Podlena
o
o
o

FIE – individuální i skupinové lekce,
lektor (Ochutnávka – úvod do metody)
propagace metody

PaedDr. Martin Váňa
o
o
o

projektový manažer, lektor FIE
evidence projektových financí
zpracování ekonomických dokladů

Milena Mengerová
o

organizační zajištění kurzů

MgA. Andrea Nedbálková
o
o

autorka loga ATC Feuersteina,
sazba propagačních tiskovin: letáků,
programu konferencí a dalších
materiálů

MgA. Martina Šviráková
o
o

autorka designu webových stránek
atc-feuerstein.cz,
sazba výroční zprávy za rok 2018 a
další spolupráce

Ing. Helena Pospíšilová
o

ekonomka
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