Milí rodiče a příznivci společného vzdělávání,
rádi bychom vás oslovili s nabídkou členství v nově vzniklém spolku Rodiče za inkluzi, z.s.,
který plynule navazuje na aktivity předchozí Aliance Rodiče za inkluzi. Naším cílem je
vytvořit podpůrný systém pro rodiče a posílit jejich roli tak, aby byli skutečnými partnery
při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání a zlepšit podmínky a obecné
vnímání společného vzdělávání ve společnosti. Společné vzdělávání připravuje děti na život
v různorodé společnosti. Věříme, že je přínosné pro všechny děti bez i pro celou společnost.
Rodiče jsou spolu se svými dětmi uživateli veřejné služby vzdělávání. Přesto mají v praxi
často nejslabší pozici mezi dalšími jednotlivými aktéry vzdělávání (školy, školská poradenská
zařízení, MŠMT) a mohou se dostávat do situací, kdy potřebují radu či pomoc. Pomáháme
tam, kde systém selhává. Nabízíme vzájemnou podporu a poradenství a prostor pro
sdílení informací, zkušeností a příkladů z praxe i obecnou podporu tématu inkluze ve
formě komunikace s úřady a veřejnými činiteli, sledování legislativy i komunikace s médii.
Budete dostávat pozvánky na semináře, které spolek Rodiče za inkluzi pořádá po celé České
republice. Můžete také využívat služeb naší odborné poradny. Abyste se v problematice
inkluze lépe orientovali, budeme vás prostřednictvím zpravodaje upozorňovat na aktuality,
novinky i problémy, které se v souvislosti s inkluzí objevují a informovat vás o našich
aktivitách, které v oblasti vyvíjíme.
Členství ve spolku je bezplatné. Seznam členů je neveřejný. Vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou přihlášku prosím zasílejte mailem ve formátu pdf na info@rodicezainkluzi.cz
nebo poštou na adresu sídla spolku: Severozápadní III 341/8, 141 00 Praha 4 Záběhlice.
Budeme rádi, když se k nám přidáte a podpoříte nás tak v našem úsilí,
Lenka Hečková (předsedkyně) a Veronika Doležilová, Miroslav Klempar, Hana Kubíková,
Kamila Mertová a Karla Trusková (koordinační výbor spolku Rodiče za inkluzi, z.s.)
Rodiče za inkluzi jsou sdružením rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného
vzdělávání. Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na život. Naším cílem je zlepšit
podmínky a obecné vnímání společného vzdělávání ve společnosti a posílit roli rodičů tak, aby byli
skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání. Pro rodiče vytváříme
podpůrný systém od sdílení informací po poradenství a přímou podporu v praxi. Pořádáme
informační semináře, poukazujeme na systémové nedostatky, připomínkujeme právní předpisy a
komunikujeme s příslušnými institucemi, veřejnými činiteli a médii. Seznamujeme širší i odbornou
veřejnost s našimi zkušenostmi, snažíme se zvýšit informovanost a přispět k bezproblémovému
fungování společného vzdělávání v praxi.

www.rodicezainkluzi.cz | info@rodicezainkluzi.cz | www.facebook.com/rodicezainkluzi/

Přihláška do spolku Rodiče za inkluzi, z.s.
se sídlem Severozápadní III 341/8, 141 00 Praha 4 Záběhlice, IČO 06985815,
zapsaného do spolkového rejstříku rozhodnutím rejstříkového soudu v Praze dne 11.4.2018,
oddíl L, vložka 70138, pod č. j. L 70138/RD3/MSPH, Fj 92815/2018/MSPH (dále jen „spolek“)

Jméno, příjmení a titul
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Korespondenční adresa
Email
Telefon
Evidence členů spolku je neveřejná a údaje z ní nemohou být bez souhlasu poskytnuty dalším osobám.
Správcem evidence je předseda spolku Rodiče za inkluzi, z.s. Správce vydá ve lhůtě 15 dnů výpis jmen členů
spolku bez dalších osobních údajů na základě žádosti člena spolku, který o něj požádá.

Nepovinné údaje (odpovězte prosím, chcete-li): 

ano

ne

ano

ne

Mám zájem o občasný informační zpravodaj z činnosti spolku

ano

ne

Mám zájem o informační maily o aktivitách spolku

ano

ne

Mám zájem o zasílání pozvánek na semináře a další akce

ano

ne

Jsem ochoten příležitostně vyplnit k tématu inkluze dotazník

ano

ne

Souhlasím s pořizováním fotografií a záznamů na akcích spolku

ano

ne

Souhlasím s využitím takto pořízených záznamů pro propagaci spolku

ano

ne

ano

ne

Vychovávám dítě/děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Specifikujte (uveďte jeho/jejich znevýhodnění):
Jméno a rok narození dítěte/dětí :

Prosím uveďte odpovědi na následující otázky: 
Mám zájem o aktivní spolupráci na činnosti spolku podle svých možností (např.
monitoring terénu, účast na seminářích, informování o aktivitách, advokační
činnost). Více na: http://rodicezainkluzi.cz/aktuality/hledame-spolupracujici-rodice

Souhlasím se zpracováním údajů pro účely vedení evidence členů spolku
 Srozumitelně vyznačte svoji volbu, případně také nehodící se škrtněte.

Tímto vyjadřuji souhlas se zpracováním, evidencí a správou mnou poskytnutých osobních údajů pro vnitřní
potřeby spolku Rodiče za inkluzi, z.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679, výhradně v souvislosti s mým členstvím
a činností v něm, a to po dobu mého členství ve spolku, nebo do doby než písemně požádám o změnu.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a, souhlasím a budu se řídit platnými stanovami spolku
Rodiče za inkluzi, z.s. (http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/pdf/Stanovy.pdf), jehož členem
se chci stát.

V --------------------------------- dne --------------------------------- Podpis:

