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KAP 01
ZÁKLADNÍ INFORMACE
INNP X-Academy, z.s.
SÍDLO: Neklanova 152/44, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
PRÁVNÍ FORMA: Spolek
IČO: 07745681
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2401572092/2010
VZNIK: 18. ledna 2019
EMAIL: info@innp.cz
WEB: www.innp.cz, www.adhdpraha.cz
www.svetbezadhd.cz
Číslo akreditace MŠMT Č.j.: MSMT – 18934/ 2020-1
VÝBOR:
Předseda spolku: Mgr. Petra Poláková
Místopředseda spolku: Ing. Tereza Solilová
Člen výboru: Mgr. Hana Růžičková
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KAP 02
NAŠE MISE
POMÁHÁME ŘEŠIT
PROBLEMATIKU PORUCH CHOVÁNÍ A UČENÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

NAŠE VIZE
Naše projekty jsou zaměřené na změny úhlů pohledu na děti s ADHD
v rámci:
- konzultací, kde využíváme Metodu PES(R): pohyb, emoce a smysly a sezení
Access Bars/kraniosakrální terapie
- vzdělávacích programů
- pohybově/vzdělávacích programů Smarty školka a Smarty škola
Chceme je rozšířit mezi rodiče, širokou veřejnost, pedagogy a ostatní, kteří
pracují s dětmi, které mají jiné schopnosti soustředit se (tzv. obecně nazvané
ADHD a jiné neurovývojové poruchy)
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PŘÍBĚH INNP

Nezisková organizace INNP X-Academy, z.s. (původní název Institut náprav
neurovývojových poruch, z.s.) se sídlem v Praze a působnosti v Hradci
Králové je výsledkem dlouhodobých vizí zakladatelky Mgr. Petry Laméy
Polákové. Mgr. Poláková prošla během několika let osobní zkušeností a
odcvičila se svými dětmi programy, jimž se nyní v rámci INNP může věnovat
naplno, rozvíjet je tak, aby byly co nejkomplexnější a šířit dál. Mgr. Poláková
řadu let silně vnímala, že tato problematika není v ČR dosud dostatečně
komplexně řešená a vadilo jí, kolik dětí je medikováno se symptomy ADHD
nebo kolik dětí dostává špatné známky a jsou postihovány za něco, za co
kvůli neurobiologickým příčinám nemohou. Postupně se dostáváme k
tomu, že se více vnímá potenciál těchto dětí ("Institut našeho nového
potenciálu") a že je klíčové řešit jak adekvátní přístup, tak zajistit dětem
dostatek prostoru pro rozvoj svého potenciálu. Vnímáme různý kontext
a různé úhly pohledu, což je obecně důležité pro současnou
společnost. Vnímáme silně "Svět bez ADHD" jako svět plný potenciálu.
Pracujeme tedy i s rodiči a dětem pomáháme pomocí metod Access
Bars (R), kraniosakrální terapie, EFT a další. Vnímáme význam rozvoje
dětí prostřednictvím pohybu, emocí a smyslů: Metoda PES (R).
Náš tým absolvoval řadu vzdělávacích programů. Základem byla neurovývojová stimulace (kurzy absolvované u INVTS – Mgr. Volemanová) tvoří
v současné době základ aktivit INNP. Své znalosti rozšířila o kurzy u MUDr.
Věry Kleplové, Mgr Stanislavy Emmerlingové (stala se zakládajícím členem
INNP), Mgr. Krankusové, Mgr. Ottomanské a dalších. Velký význam pro její
aktivity s dětmi především z hlediska přístupnosti cvičení
a zvýšení
motivace nápaditou formou cvičení měl mezinárodní kurz Rainbow Kids
Yoga v Londýně.
Dále jsme každá během života absolvovala kurzy
seberozvoje a v praxi pak využíváme energetické terapie Access Bars a
kraniosakrální terapii. Právě přístupy podle Access Consciousness a
publikace Garryho Douglase a Dr. Daina Heera (publikace Would you
teach a fish to climb a tree a Být sám sebou mění svět) nás inspirují ke
změnám úhlů pohledu na danou problematiku.
Petra Poláková napsala na základě svých zkušeností publikaci
Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly, kterou v roce 2019 vydalo
nakladatelství Grada v edici Pro rodiče. Od té doby průběžně publikuje četné
články týkající se rozvoje dětí pohybem
a specifických poruch chování a učení v řadě periodik včetně Logopedária a
Poradce ředitelky MŠ.
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UDÁLOSTI ROKU 2021

Leden 2021 - aktivně se zapojila do činnosti poradny Mgr. Hana Růžičková pedagožka a absolventka kurzů NVS, MUDr. Kleplové, kraniosakrální terapie
a dalších. Pracuje s Bachovými květovými esencemi a tvoří inspirativní
energetické obrázky a ilustrace.
Březen 2021 - spustili jsme projekt Svět bez ADHD - nové webové stránky a
rozhovory odborníků s novými pohledy na děti s "ADHD".
Květen 2021 - získali jsme registraci ochranné známky Metoda PES ®.
Květen 2021 - Jana Lokvencová posiluje tým pro konzultace v rámci
Kineziologie One Brain.
Od února do června 2021 došlo k uzavření poradny v rámci Nařízení vlády Covid a byla také omezena činnost a školení v MŠ a ZŠ.
Květen 2021 roku proběhla školení v MŠ škola hrou a byl ukončen tento
projekt.
Květen 2021 jsme se zapojili do projektu vzdělávání iKAP, získali jsme účast v
grantu, ale z kapacitních důvodů jsme nakonec od projektu upustili.
Květen 2021 - projekt Svět bez ADHD - odborníci se vyjadřují k tématu.
Srpen 2021 - školení Educanet Praha a první program Smarty školka.
Říjen 2021 - otevření poradny ve vlastních prostorách v centru Hradce Králové.
Navázání neformální spolupráce s komunitními skupinami.
Říjen 2021 - rozběhnutí kroužku Smarty na základní škole Sion Elementary
v Hradci Králové.
Listopad 2021 měla Mgr. Poláková podcast v rámci Montessori konference
Růst pro život.
Listopad 2021 - proběhla změna názvu na INNP X-Academy, z.s.
(Institut našeho nového potenciálu, X- meni, X-možností, X- symbol
propojenosti). Místo RNDr. Poláka vstoupila do výboru Mgr. Hana Růžičková,
která vede konzultace s rodiči a dětmi předškolního věku.
Prosinec 2021 - navázána spolupráce v rámci Centra pro další vzdělávání
v Pardubicích. Pohyb, emoce a smysly jako nástroje pro lepší klima ve třídách
v kontextu ADHD (předškolní věk a školní věk).
Prosinec 2021 - první klienti v Hradci Králové.

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA INNP

2021

KAP 04
CÍLE PRO ROK 2021 SPLNĚNY
1. Marketing a osvěta: Projekt Svět bez ADHD - oslovit další
odborníky pro články na web
2. Cesty k zákazníkům: vytvořili jsme nové letáky, FCB, přes
spokojené rodiče i do škol
3. Mámě registrovanou značku Metoda PES (R)
4. Zúčastnili jsme se Montessori konference
5. Rozšířili jsme naše programy do 1 školky a 1 školy
6. Tvoříme blogy
7. V poradně nabízíme služby v rámci Metody PES: pohyb,
emoce a smysly. Výživa a přístup. To vše ve dvou variantách kratší a delší.
8. Uspořádali jsme jednodenní certifikované semináře.
9. Zapojili jsme se do projektu v Hradci Králové.
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METODY
Máme nový přístup, který znamená radikální posun v našem
nastavení: Posun od řešení problému a náprav k uznání jiných
schopností dětí jakožto vysoce citlivých dětí.
K metodám, které využíváme, patří především:
- jiný přístup podle teorie X-meni a publikace G. Douglase
(Would you teach a fish to climb a tree?)
- neuro-vývojová stimulace (NVS)
- vývojová kineziologie dítěte v prvním roce života
- vzdělávací kineziologie
- vědomá pozornost
- EFT
-kraniosakrální terapie
- Access Bars (R)
- dílčí oslabení výkonu
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KONZULTACE PRO DĚTI A RODIČE
Prostory poradny máme na Praze 2 pod Vyšehradem, kde je bezbariérový přístup
s možností parkování a v Hradci Králové v centru města. Konzultace jsou pro
rodiče a děti od 4 do 18 let. Konzultace pro samotné rodiče je možná pro jakýkoli
věk. Vycházíme z toho, aby čas strávený v poradně byl příjemný (aromaterapie,
muzikoterapie, bezpečné prostředí) a zároveň přínosný (odbloky raných traumat
a harmonizace).
Tento přístup nejvíce oceňují děti bez výrazných přetrvávajících primárních reflexů,
jako jsou především děti s ADHD. Na ně se profilujeme v rámci projektu "Svět bez
ADHD". Přicházejí k nám též děti s potížemi učení (dyslexie, dysgrafie), řeči
(vývojová dysfázie), autismem.
Nabízíme dva druhy programů:
Roční (individuální) pohybový program vychází z neuro-vývojové stimulace,
je rozšířen o prvky vývojové kineziologie dítěte v prvním roce života, vzdělávací
kineziologie,metody "dílčí oslabení výkonu" a koordinačních cvičení. Během roku
2021 se do programu zapojilo 15 dětí a online konzultace.
Program zaměřený na Metodu PES (R): pohyb, emoce a smysly. Rovnoměrně
zaměřené aktivity: cviky na koordinaci, techniky na zklidnění a dosycení bazálních
jistot a aktivity na zlepšení smyslového vnímání. Tento pestrý a přitom účinný
přístup rodiče i děti vítají. Nabízíme rovnou odbloky emočních traumat a
harmonizační terapie dotykem: kraniosakrální terapie a Access Bars (R).
Zapojujeme též doporučení výživových doplňků a doporučení pro přístup rodičů
a učitelů.
Naším cílem je udržet krátké čekací doby a nabízet služby v přátelské
a profesionální atmosféře.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ, POHYBOVÉ KROUŽKY
SMARTY ŠKOLA - Licence 1
SMARTY FOCUS
Od r. 2019 nabízíme pohybové programy „pro všechny" a přímo do lavice, které
mají za cíl pomáhat dětem i pedagogům k zajištění lepšího soustředění
a příjemnější atmosféry ve třídách. Chceme, aby se cítili dobře nejen žáci, ale
i pedagogové. Naše vzdělávací workshopy proto zaměřujeme také na relaxační
metody a nástroje právě pro učitele. Smarty Focus tvoří pro svou jednoduchost,
časovou nenáročnost a značnou efektivitu jádro našich programů do ZŠ.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ, POHYBOVÉ KROUŽKY
Smarty Focus jsme plánovali v roce 2021 zavádět v dalších vybraných základních
školách. Hlavní myšlenka programů spočívá v zaškolení pedagogů do cviků a
sestav v rámci registrované značky Smarty pro děti®, k nimž obdrží kromě našeho
know-how i příslušné instruktážní materiály (manuály k provádění cviků, autorské
cvičební karty atp.).
SMARTY HAPPY
Kroužek na bázi jógy s autorskými cvičebními kartami, nápaditými sestavami
vycházející z vývojové kineziologie, cviků ve dvojici, využíti netradičních pomůcek
a zajímavých „témat“, které se probírají ve škole (koloběh vody, recyklace aj.).
Smarty Happy probíhá v soukromé základní škole Naše škola Praha a a dva roky
probíhal na ZŠ Květňák na Praze a v Sion Elementary v Hradci Králové.
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MATEŘSKÉ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ,POHYBOVÉ KROUŽKY
SMARTY ŠKOLKA
Máme vytvořen program Smarty Support. Program spočívá v zaškolení pedagogů,
kteří po absolvování série vzdělávacích workshopů cvičí s dětmi
v rámci režimu dne přímo ve školkách. Součástí jsou manuály a cvičební karty.
Projekt běží v MŠ Benjaminek na Praze 4 a v MŠ škola hrou. Rozhodli jsme se
počáteční 4 školení zredukovat na 2, každé s delší časovou dotací.

SMARTY HAPPY
Kroužek na bázi jógy s autorskými cvičebními kartami, nápaditými sestavami
vycházející z vývojové kineziologie, cviků ve dvojici a využíti netradičních
pomůcek. Smarty Happy probíhal již druhým rokem v soukromé MŠ Benjaminek
na Praze 4.
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KAP 09
VEŘEJNOST:
ZDRAVÝ POHYB PRO DĚTI A PRO DOSPĚLÉ
JÓGA S INNP
Soukromé lekce dětské a dospělé jógy Mgr. Polákové jsme postupně převedli pod
hlavičku INNP. Během roku 2021 v souvislosti s Nařízeními vlády se tyto kurzy
neuskutečnily.
SMARTY FAMILY
Rozvíjíme pohyb, emoce a smysly u dětí od 7-12 let.
SMARTY ADULT
Terapeutické cvičení pro dospělé na bázi rolf jógy a rolf pilates.
Tyto programy se konaly v omezené míře vzhledem ke covidovým opatřením.
SMARTY SPORT
Mají podobu krátkých rozcviček pro dětské sportovce a dětské sportovní týmy.
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PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Hlavní možností, jak oslovit s tématem co nejvíce lidí, je pro
INNP přednášková činnost. Proběhly jednodenní certifikované
workshopy Jak být Smart v přístupu k dětem.
Mgr. Poláková měla vystoupení na online konferenci Růst
společně.
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HOSPODAŘENÍ

PŘÍJMY A VÝDAJE INNP ZA ROK 2021
CELKEM KČ
A. VÝNOSY/PŘÍJMY* CELKEM 392 552 KČ
Z TOHO: ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 0
Z DOTACÍ 0
Z GRANTOVÝCH ŘÍZENÍ, NADACÍ, DALŠÍCH SUBJEKTŮ
DARY 0
Z VLASTNÍCH PŘÍJMŮ (PŘÍSPĚVKY, ÚHRADY UŽIVATELŮ....)

0

B. NÁKLADY/VÝDAJE* CELKEM 369 933 KČ
Z TOHO OSOBNÍ NÁKLADY 55 950 KČ
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 2 956 KČ
NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY
JINÉ NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 23 969 KČ

Příjmy byly převážně z poradenské činnosti, přednáškové činnosti
a z pohybových programů do mateřských a základních škol,
Spolek má bankovní účet vedený u Fio banky.
Spolek má uzavřeno pojištění rizik – pojištění odpovědnosti
podnikatelských rizik u pojišťovny Allianz.
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PROPAGACE A PRODUKTY
WEB
Webové stránky www.innp.cz a www.svetbezadhd má eshop a online produkty.
Nabízíme publikace, v nichž se čtenáři dozví praktické informace o tom, jaké
konkrétní aktivity povedou k tomu cítit se lépe. Rady a tipy z praxe jsou k dispozici
i pro děti.
Nabíječka energie pro děti
Nabíječka energie pro rodiče
MP3 - řízené meditace
Jsou připraveny kartičky bazálních jistot a pocitů (H. Růžičková).
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PROPAGACE A PRODUKTY
Máme cvičební karty a manuály pro využití v rámci program
ve školkách a školách.

Letáky
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MARKETING
Míříme na osvětu v rámci pravidelných blogů a seriálu Svět bez ADHD.
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KAP 13
NAŠE CÍLE
CÍLE 2022
1. Marketing a osvěta: Projekt Svět bez ADHD - oslovit další odborníky pro články.
2. Uspořádat 3 jednodenní certifikované kurzy MŠ a ZŠ.
3. Uspořádat Besedy pro rodiče „Chování je způsob komunikace“ ve školách a jiných
institucích.
4. Mít další projekty Smarty školka a Smarty škola.
5. Dokončit školení Educanet Praha.
6. Mít podcasty.
7. Zapojit se do programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
Hradce Králové.
8. Zapojit se do projektu propojujícího více oblastí zdravého rozvoje a vzdělávání v
Hradci Králové.
9. Více pracovat s dětmi formou jiných úhlů pohledů "schopnosti spíše než řešení
problémů", více zapojit rodiče do práce na sobě a celé toto vnímat v kontextu
nového paradigma - seberozvoj, frekvence, kvantová fyzika, jiné smysly a
propojenost.

DLOUHODOBÁ VIZE "Když se narodíš do světa, kam nezapadáš, je to proto,
abys pomohl vytvořit svět nový."
Do roku 2032 máme vizi být etablovaným institutem, který zcela naplňuje nová
paradigmata v přístupu k dětem jako k bytostem bez posuzování a škatulkování. Jsme
především odbornou platformou pro oblast "ADHD", kterou ale vnímáme v kontextu tzv.
vysoce citlivých dětí. V Institutu vnímáme potřeby děti se specifickými potřebami,
vnímáme jejich potenciál a dary. Podporujeme inovativní a přirozené přístupy k dětem
a rozvoj jejich potenciálu, podporujeme jejich specifické schopnosti přes pohyb,
emoce, smysly. Pod mottem "Chování je způsob komunikace" školíme ty, kteří s nimi
pracují, aby měli dostatečné inspirace, jak k těmto dětem přistupovat. Zároveň
podněcujeme dospělé, aby pracovali na svém seberozvoji v rámci prevence vyhoření,
uměli pracovat s pojmy "hranice, prostor, jiné úhly pohledu" . To vše se postupně
propojuje s jinými projekty, které sdílí obdobné vnímání celého kontextu v lásce,
radosti a přijetí.
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