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Úvodní slovo
Další rok běhu CPKP střední Čechy je za námi. Měřeno z pohledu
finančního i věcného to byl rok velmi
úspěšný. Navýšili jsme obrat organizace i počet zaměstnanců. Stalo
se nám to, v co jsme ani nedoufali. Byly podpořeny všechny projekty, o jejichž podporu jsme usilovali.
To ovšem neznamená, že můžeme
být zcela spokojeni. Bohužel to byl
i rok, kdy jsme se potýkali s přepracovaností některých úředníků, nezájmem části politiků o důležitá témata
a plíživě narůstající byrokracií. Stále naléhavěji se mi v hlavě objevuje
otázka, zda to naše veškeré neziskové a expertní snažení má vůbec
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nějakou cenu a dopad (Ne, nebojte, nemám na mysli pouze dopady
ve smyslu evaluace projektů EU).
Skutečnost, že řada zajímavých
a dělných lidí je ochotna snášet
projektovou nejistotu neziskového
sektoru v CPKP, že pracuje za procentuálně nižší plat, než je odměna
v komerčním sektoru, že se neustále
objevují drobné nemonitorovatelné
úspěchy napříč řadou projektů, že
jsme přes všechny obtíže schopni
naplňovat základní cíle projektů, mě
vede k tomu, že mám pocit smysluplnosti této organizace a práce, kterou dělá.

Doufám v její další rozvoj a věřím, že
bude i nadále přispívat k poslání, ke
kterému byla založena – k podpoře
procesů zapojování veřejnosti a komunit.
Mgr. Ondřej Marek
ředitel místního zastoupení
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Zapojování
veřejnosti

Podpora procesů komunikace veřejné správy
či samosprávy s veřejností
Program CPKP:
Zapojování veřejnosti
Realizováno pro:
různí zadavatelé
Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2017

Formou drobných zakázek a neformálních konzultací se dlouhodobě snažíme o podporu
procesů zapojování veřejnosti
v různých oblastech. Vycházíme
z přesvědčení, že otevřená a férová komunikace může vyřešit
řadu problémů a nedorozumění.

lokálních aktivit. Tyto aktivity byly
často realizovány formou vedení
a facilitace pracovních skupin.
Doufáme, že tyto a další drobnější aktivity pomohly ke zlepšení
vztahů nejen v konkrétních komunitách, ale i v celé společnosti.

V roce 2017 jsme shodou okolností pracovali především pro
různé místní akční skupiny. Jednalo se zejména o poradenství
v oblasti strategického plánování
a zapojování cílových skupin do
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Komunitní
plánování

Metodická podpora a konzultace na území
hl. města Prahy a Středočeského kraje
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Realizováno pro:
městské části hl. města Prahy
a obce ve Středočeském kraji
Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2017

Jako v předešlých letech i po
celý rok 2017 měly městské části
a obce možnost se na nás obrátit
a požádat nás o metodické konzultace v oblasti plánování sociálních a návazných služeb. Jednalo
se o oblasti:
• zjišťování potřeb občanů,
• aktualizace strategií, zpracování
akčních plánů a jejich vyhodnocení,
• iniciace pracovních skupin,
• nastavení spolupráce s poskytovateli,
• monitoring a vyhodnocení plánu,
• dílčí vzdělávací aktivity.
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Rozsah spolupráce byl různý, buď
se jednalo o krátké konzultace, nebo
o kontinuální dlouhodobou spolupráci či realizaci individuálních vzdělávacích aktivit. Nejdelší spolupráci máme
navázanou s MČ Praha 10, kde v různé formě působíme od roku 2005.
Dále rozvíjíme spolupráci s městskou
částí Praha – Suchdol, od roku 2009
s městem Benešov. V tomto roce
byly schváleny k podpoře projekty,
které jsme připravili společně s městy
Benešov, Beroun, Hořovice, Lysá na
Labem a s MAS Střední Polabí. Díky
Evropskému sociálnímu fondu se můžeme těšit na jejich realizaci.
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Komunitní
plánování

Pečovat a žít doma je normální
– podpora neformálních pečovatelů
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Odpovědný pracovník:
Petra Štěpová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018

Od srpna 2016 realizujeme na
území ORP Dobříš, Hořovice
a Sedlčany dvouletý pilotní projekt podporující neformální pečovatele v jejich náročné a smysluplné roli. Cílem našeho projektu
je zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečujícím tak, aby mohli nadále
poskytovat svým blízkým kvalitní
péči a abychom napomohli snížit riziko vzniku syndromu vyhoření a sociální izolace, kterými
jsou pečující výrazně ohroženi.
V rámci podpory neformálně pe-
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čujících poskytují koordinátorky pomoci poradenství v terénu
i v kontaktním místě v Dobříši
v Základní škole TRNKA, zprostředkovávají individuální odborné konzultace, organizují setkání
svépomocné skupiny s programem a neakreditované bezplatné
vzdělávání. Zrealizovali jsme týdenní psychorehabilitační pobyt
pro celé rodiny. V rámci všech
nabízených aktivit zajištujeme
hlídání dětí se ZP, aby se těchto aktivit mohli pečující zúčastnit.
Doposud jsme podpořili 153 pečujících, z toho více než 2/3 opakovaně.

Součástí projektu je podpora a zvýšení mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na
sdílené péči v území všech tří měst.
Poskytovatelům sociálních služeb
zprostředkujeme propagaci jejich
služeb v místní komunitě zveřejněním v připravovaném katalogu aktérů sdílené péče. Nabízíme také konzultace nebo realizaci případových
setkání k řešení situace pečující rodiny.
Dokončili jsme zjišťování potřeb pečujících a analýzu současného stavu
podpory této cílové skupině. Pracovali jsme s celkem 30 záznamy rozhovorů s pečujícími a 25 záznamy
rozhovorů s poskytovateli a úředníky státní správy či samosprávy. Výstupem jsou dvě výzkumné zprávy:

Analýza potřeb neformálně pečujících a Analýza poskytovatelů sociálních služeb v daném území.
Hlavní zjištění:
1. Jedním z hlavních problémů,
s nímž se pečující dlouhodobě potýkají, je nedostatek snadno dostupných informací. Chybí jim jednak informace o nabídce sociálních
i zdravotních služeb, jednak o sociálních dávkách, na které mají právní nárok, nebo o dalších finančních
zdrojích, ze kterých by mohli čerpat
podporu. Postrádají také informace
o tom, jak „správně“ pečovat.
2. Druhým kritickým momentem
je příspěvek na péči a způsob jeho
přiznávání. Postup přiznávání příspěvku na péči považuje většina pe-

čujících za netransparentní a nedůstojný. Pro některé rodiny je zároveň
výše příspěvku nedostačující pro to,
aby mohly ve větší míře využívat sociální služby.
3. Nezbytným předpokladem fungující neformální péče je možnost sdílet
péči s dalšími aktéry – možnost využívat odlehčovací služby či chráněné
bydlení, osobní asistenci apod. Obě
analýzy ukazují, že zájem pečujících
o tyto sociální služby převyšuje jejich
nabídku v území.
Během první roku projektu jsme
shromáždili rozsáhlý soubor relevantních dat, z nichž bude vycházet
metodika Zpracování popisu postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci
v území.
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Komunitní
plánování

Publikace/analýzy, které
v rámci projektu vznikly:
Analýza potřeb neformálně pečujících
Analýza poskytovatelů sociálních
služeb v daném území
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I bez sluchu se domluvíme
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Partner projektu:
Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel
Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc

V srpnu 2016 jsme začali realizovat projekt, jehož cílem je popsat
nové postupy v oblasti sociální
práce s klienty se sluchovým postižením. Projekt se nepřímo zaměřuje na eliminaci prohlubování
sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních
situacích, které nejsou primárně
způsobené danou sluchovou vadou. Jedná se o další problémy,
které klienti řeší, tzn. různé životní
situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod.

Doba trvání projektu:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018
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Nejedná se o náhodně realizovaný projekt, ale přirozeně navazuje
na naši dlouholetou činnost směřující, mimo jiné, ke zviditelňování různě znevýhodněných osob.
Dále navazuje na naše zkušenosti získané z dříve realizovaných
partnerských projektů a na odbornost týmu expertů působících
v naší pobočce.
V rámci projektu došlo ke zpracování popisu současné sociální
práce s lidmi se sluchovým postižením, popisu potřeb z pohledu lidí se sluchovým postižením.
Dále jsme pracovali na rozvoji
mezioborové spolupráce. V příš-

tím roce budeme pokračovat ve finalizaci zpracování metodik, které
podpoří rozvoj sociální práce s touto
skupinou klientů při respektování jejich komunikačních specifik.
Konkrétně jsme v letošním roce zrealizovali ohniskové skupiny, skupinové
a individuální rozhovory, podařilo se
nám zapojit okolo 160 respondentů.
Vzhledem k propojenosti našeho tématu s oblastí tlumočení do českého
znakového jazyka jsme se rozhodli
zrealizovat šetření i mezi touto skupinou odborníků. Podařilo se zapojit
80 tlumočníků z celé ČR. Proběhlo
10 jednání odborného týmu, který
pracuje na jednotlivých částech projektu. Nedílnou součástí jsou konzultace a workshopy. V letošním roce
proběhly 2 workshopy a další 4 jsou

připravené na první polovinu roku
2018.
Na
závěr
projektu
proběhne
workshop, který bude, mimo jiné,
prezentovat výstupy realizovaného projektu. Záštitu této akci dala
1. místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská.
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
Popis současných postupů v sociální práci s osobami se sluchovým
postižením – z pohledu osob se sluchovým postižením
Popis současných postupů v sociální práci s osobami se sluchovým
postižením – z pohledu odborníků
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Komunitní
plánování

Podpora rozvoje sociální práce s osobami
ohroženými výkonem trestu odnětí svobody
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Od září roku 2016 realizujeme, ve
spolupráci s městem Benešov,
projekt „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými
výkonem trestu odnětí svobody“, který řeší zásadní problém
ve struktuře systému případové práce s osobami ohroženými
výkonem trestu odnětí svobody,
tedy i s rodinami odsouzených.
Vychází ze stanovené potřeby
komplexní definice potřeb odsouzeného, současně jeho rodiny,
a řešení dopadů uvěznění. Jedná
se zejména o dopady finanční,
dopady na péči o dítě a sociální
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dopady. Aktivitami projektu dochází, v rámci regionu obce s rozšířenou působností, k nastavení
komplexního programu podpory
řešení situací osob ohrožených
výkonem trestu odnětí svobody.
V minulém roce jsme sestavili
multidisciplinární tým. Je složen
ze zainteresovaných subjektů
v regionu - Probační a mediační
služba, úřad práce, sociální služby v regionu, Městský úřad Benešov a další dotčené subjekty.
V průběhu tohoto roku byl doplněn o další zájemce. Pracovali

jsme na stanovování potřeb osob
ohrožených výkonem trestu odnětí
svobody a svá jednání zaměřovali na
nastavení funkční sítě spolupráce.
Realizovali jsme rozhovory s lidmi,
kteří mají zkušenost s výkonem trestu, jejich blízkými nebo s těmi, co ve
výkonu trestu v současné době jsou.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
Popis potřeb osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody na území
ORP města Benešov

Dále jsme pracovali na vypracování
standardizovaných postupů pro sociálního kurátora, díky kterým dojde
k zajištění transparentních a srozumitelných kompetencí pro celou nastavenou síť organizované podpory.
V regionu také probíhaly případové
konference jako inovativní nástroj sociální práce s osobami propuštěnými
z výkonu trestu odnětí svobody.
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Komunitní
plánování

Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního
partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod

Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního
partnerství v sociální oblasti na území obce Trutnov

Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

Realizováno pro:
město Náchod
Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
23. 1. 2017 – 23. 1. 2018

V rámci této zakázky jsme se podíleli na procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního
partnerství v sociální oblasti na
území obce Náchod formou metodické podpory při tvorbě strategického dokumentu a facilitace
pracovních skupin a veřejných
setkání.
Konkrétně jsme metodicky:
• konzultovali vznik a program
jednání 3 pracovních skupin,
• zajistili a facilitovali 2 veřejná
setkání,
• zaštítili nastavení spolupráce
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s poskytovateli sociálních služeb v území,
• vedli zjišťování potřeb občanů,
• se podíleli na zpracování dílčích částí a analytických podkladů,
• se podíleli na zpracování
Střednědobého plánu sociálních služeb města Náchoda
2018 – 2020 formou zpracování dílčích částí a konzultací.
Publikace/analýzy, které
v rámci projektu vznikly:
Střednědobý plán sociálních služeb města Náchoda 2018 – 2020

Realizováno pro:
město Trutnov
Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
10. 2. 2017 – 10. 2. 2018

V rámci této zakázky jsme se podíleli na procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního
partnerství v sociální oblasti na
území obce Trutnov formou facilitace pracovních skupin a veřejných setkání.

• zpracování analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb
města,
• zpracování Střednědobého
plánu sociálních služeb města
Trutnova 2018 – 2020.

Dále jsme poskytovali konzultace
a doporučení v těchto oblastech:
• vznik a program jednání 4 pracovních skupin,
• nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v území,
• zjišťování potřeb občanů,
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Komunitní
plánování

Aktualizace Komunitního plánu sociálních
a návazných služeb města Benátky nad Jizerou
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Realizováno pro:
město Benátky nad Jizerou
Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu:
1. 9. 2017 – 30. 6. 2018

V roce 2017 jsme začali realizovat
zakázku „Aktualizace Komunitního plánu sociálních a návazných služeb města Benátky nad
Jizerou“. Cílem naší spolupráce
s městem Benátky nad Jizerou je
nejen konsensuální a dlouhodobě udržitelný komunitní plán sociálních a návazných služeb města,
ale také efektivně nastavený proces plánování sociálních služeb
v dlouhodobém horizontu.

popis území a popis území
z hlediska dostupnosti sociálních
služeb a služeb návazných),
aktivně se účastnili jednání
Řídící skupiny a zajistili přípravu
a facilitaci veřejného setkání.
Výsledkem této spolupráce bude
v roce 2018 Akční plán sociálních
a návazných služeb pro území
města Benátky nad Jizerou na
období 2019 – 2020.

Poskytovali jsme metodickou podporu, zpracovávali dílčí odborné
materiály a analýzy (např. základní
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Komunitní
plánování

Komunitně plánujeme na Brandýsku
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Příjemce:
MAS Střední Polabí, z.s.
Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc,
www.strednipolabi.cz
Doba trvání projektu:
1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

V říjnu roku 2017 jsme zahájili
realizaci projektu, který se zaměřuje na zavedení metody komunitního plánování sociálních
služeb na území MAS Střední Polabí. Jedná se o území, kde byl
zpracován plán pro území města,
tudíž postrádá zohlednění spádových obcí. Náš projekt zahrnuje
část těchto obcí. V projektu jsme
v pozici partnera a zajišťujeme klíčové aktivity související s metodickou podporou a zpracováním
analytické části.
V prvních třech měsících projektu jsme zrealizovali první setkání
pracovních skupin, iniciovali vznik
Řídící skupiny a zahájili první kro-
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ky v oblasti mapování současného stavu.
Výstupem společného projektu
bude Komunitní plán sociálních
služeb na část ORP Brandýs nad
Labem. Současně inovujeme
a zaktualizujeme Komunitní plán
pro město Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav. Aktualizace tohoto plánu se zaměřuje na nové
jevy, které se v území vyskytly.
Dále dojde k evaluaci dat jako
podkladu pro aktualizaci plánu
na období 2020 - 2024 a zpracování akčních plánů na roky 2018,
2019 a 2020.
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Komunitní
plánování

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
města Beroun a spádového území 2019 – 2023
Program CPKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
Partner projektu:
město Beroun
Odpovědný pracovník:
Mgr. Monika Ljubková
Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc,
www.mesto-beroun.cz
Doba trvání projektu:
1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

V prosinci 2017 jsme začali spolu
s městem Beroun realizovat projekt, jehož cílem je aktualizace
procesu plánování dostupnosti
sociálních služeb na území města
Beroun a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci území ORP.
Nově bude kladen důraz na plánování a spolupráci v rámci celého území ORP. Realizace projektu směřuje k zajištění dostupnosti
a vytvoření popisu optimální sítě
sociálních služeb, která zvýší
kvalitu života lidí nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci.
V rámci projektu bude vytvo-
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řen Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019
- 2023 a Akční plány na roky
2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb v tištěné
a elektronické podobě a 4 druhy
letáků informujících o možnostech a způsobech poskytování
pomoci na území ORP pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
a sociálně vyloučené.
V letošním roce byl projekt realizován pouze jeden měsíc, přesto
jsme v rámci procesu komunit-

ního plánování provedli první kroky.
Byl vytvořen realizační tým a znovuobnovena spolupráce se zástupci
města Beroun, konkrétně s pracovnicemi MěÚ. Naplánovali jsme první
analytické kroky a začali s mapováním území a sběrem dat, především
o poskytovatelích sociálních služeb,
kteří v daném regionu působí, a o 47
obcích, které spadají do ORP Beroun.
V roce 2018 budeme pokračovat
nejprve v analytických činnostech
a mapování území. Následně budeme zjišťovat potřeby občanů, dojde
k zapojení starostů obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů. Budeme společně diskutovat
a hledat řešení v rámci pracovních
skupin, koordinační skupiny i v jednotlivých obcích.

22 - 23

O CPKP

Představení poboček CpKP1
CpKP jižní Čechy
CpKP jižní Čechy je pobočka
s bezkonkurenčně nejstabilnějším týmem v rámci celé naší organizace. Její tři zaměstnanci se
věnují především aktivitám komunitního plánování sociálních služeb a podpoře sociálního začleňování.
Má stabilní síť dlouhodobě spolupracujících partnerů z veřejné
správy a úzké vztahy s několika jihočeskými místními akčními
skupinami, kterým pomáhala při

jejich vzniku. V posledních letech
se podílí na formování nového
přístupu, kterým je tzv. sociální
zemědělství. Tento průnik zemědělství a sociálního začleňování
se v současné době formuje, vymezuje si své hranice a připravuje
základní postupy, aby bylo možné usilovat o jeho širší uplatnění.
CpKP Severní Morava
Pobočka CpKP Severní Morava
soustředí své aktivity na Šumpersku, ale působí i v jiných re-

gionech Severní Moravy. Oproti
našim ostatním pobočkám se
téměř stoprocentně soustředí na
problematiku aktivní politiky zaměstnanosti. Je to pochopitelné,
protože právě problematika nezaměstnanosti je tím, co tento region velmi sužuje.
CpKP Severní Morava hledá sociální inovace, které by mohly
pomoci dlouhodobě nezaměstnaným a mladým lidem. Čerpá
zkušenosti z úspěšných projektů ze zahraničí. Zejména přístup
budování podnikatelských družstev na rozjezd drobného podnikání dlouhodobě nezaměstnaných, který je vlajkovou lodí této
pobočky, se ukazuje jako dlouhodobě úspěšná aktivita.

CpKP střední Morava
CpKP střední Morava byla v minulosti jednou z našich nejaktivnějších
a největších poboček. Dnes činnost
této pobočky představuje hlavně
činnost Ing. Romana Hakena, který
se jako člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
aktivně podílí na prosazování principů participace a udržitelného rozvoje
na evropské úrovni.
EHSV je poradní orgán Evropské komise a Evropského parlamentu, kde
mohou své postoje prosazovat zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců
a představitelé občanské společnosti
nominovaní všemi členskými vládami.
Roman Haken je zároveň naším pomocníkem při hledání partnerů v za-

hraničí a přípravě mezinárodních
projektů.
CpKP východní Morava
Pobočka CpKP východní Morava
původně vznikla oddělením části pracovníků a členů CpKP střední
Morava pro pokrytí aktivit ve Zlínském kraji. Dnes však kromě Zlínského kraje pokrývá i aktivity v části
kraje Olomouckého, kde byla činnost CpKP střední Morava utlumena.
Podobně jako jiné pobočky reaguje
na místní potřeby, a proto se kromě
společného komunitního plánování
sociálních služeb věnuje i programům sociální integrace založených
na místní komunitě. Její projekt
Mosty z chudoby, který je zalo-

žen na americkém konceptu práce
s lidmi ohroženými chudobou nebo
žijícími v prostředí chudoby, se pokouší pomoci lidem ze sociálně vyloučených lokalit k lepšímu životu.
Pracovníci této pobočky se v posledních letech zapojují do příprav
Místních akčních plánů vzdělávání
a také do aktivit podporujících školy, zejména v oblasti přípravy a řízení
projektů.
CpKP západní Čechy
CpKP západní Čechy je v současnosti největší a nejaktivnější pobočkou CpKP. Její škála aktivit soustřeďující se, podobně jako u jiných
poboček, na komunitu se rozprostírá od občanského vzdělávání, přes

1 | Jednotlivé pobočky používají ve svém názvu zkratku ve formátu CpKP.
Naše pobočka má od roku 2017 nové logo a název CPKP střední Čechy.
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podporu zapojování veřejnosti
a strategického plánování, po
aktivity podpory rozvoje venkova
a sociálního začleňování.
Novým a zajímavým tématem,
kterému se tato pobočka věnuje
naplno, je otázka strategického
přístupu v oblasti sociálního bydlení. Zde se snoubí znalosti jejích pracovníků z procesů komunitního plánování sociálních služeb, komunikace s veřejností
a projektů sociálního začleňování.
CpKP západní Čechy je aktivní i v zapojování místních aktivit
do rozvoje měst a obcí. Realizuje
projekty v samotné Plzni a v několika místních akčních skupinách
v západních Čechách. Mezi velmi
viditelné aktivity patří i projekty

přeshraniční spolupráce, v rámci
kterých vznikly například publikace mapující zaniklé komunity
Sudet.
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Co umíme, děláme a nabízíme
Pro zájemce z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru
nabízíme následující služby:
Plánování, nejen strategické, v oblastech

Vzdělávání, konzultace a poradenství

•
•
•
•

•
•
•
•

Veřejné prostranství, územní rozvoj
Poskytování sociálních služeb a rozvoj sociální práce
Komunitní akce
Komunikační kampaně veřejné správy
a samosprávy

Tvorba místních partnerství a jejich strategií
Příprava projektových záměrů
Zapojování občanů do rozhodovacích procesů
Komunikace s různými skupinami občanů

Podpora komunikace

Zpracování analytických podkladů

• Facilitace veřejných projednání a jednání
pracovních skupin
• Moderace konferencí, seminářů a jiných akcí
• S lidmi s komunikačními bariérami
• Mezi občany a vedením měst

• Zjišťování potřeb občanů a skupin se
specifickými potřebami v území
• Komunikační analýzy
• Analýzy partnerů a potenciálu spolupráce
• Audit bezbariérovosti veřejných institucí
• Pro oblast občanského sektoru
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Profily členů týmu
Ondřej Marek
Od roku 2007 je ředitelem naší pobočky. Dlouhodobě se věnuje otázkám managementu projektů, komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Pracuje zejména
na projektech neziskových organizací se zaměřením na veřejnou správu. V posledních letech se jedná
o projekty zejména financované z EU. Má zkušenosti i z podnikatelského sektoru. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí. Ve svém volném čase se věnuje
různým dobrovolnickým aktivitám.
Tel.: 777 793 737
E-mail: ondrej.marek@cpkp.cz
Martina Macurová
Od roku 2005 se v naší pobočce věnuje oblasti strategického plánování se zaměřením na sociální tématiku a prosazování práv různě znevýhodněných osob. Věnuje se i otázkám komunikace, managementu
projektů, participativnímu přístupu v oblastech a problematice souvisejících s podporou partnerství v komunitách a s komunitní prací. Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Na malý úvazek
pracuje jako sociální pracovnice a ve svém volném čase se věnuje různým dobrovolnickým aktivitám.
Tel.: 603 946 501
E-mail: martina.macurova@cpkp.cz
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Petra Štěpová
Od roku 2012 se podílí na realizaci projektů se zaměřením na plánování sociálních služeb, odborná
partnerství, odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením. Svoje původní zaměření na rodinnou problematiku u nás uplatňuje v rámci projektu na podporu neformálních
pečovatelů. V současné době realizuje projekt komunitního plánování na Hořovicku. Soukromě se
věnuje tématům společenské odpovědnosti a rozvoji dobrovolnictví.
Tel.: 773 661 130
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz

Petra Klvačová
V průběhu posledních let spolupracuje s naší pobočkou zejména na kvalitativně orientovaných analýzách v rámci komunitního plánování sociálních služeb. V současné době se podílí jako analytik na
projektu zaměřeném na podporu neformálních pečovatelů a na projektech komunitního plánování
na Berounsku a Hořovicku. Zároveň učí na Karlově univerzitě budoucí sociální pracovníky, zasvěcuje je do tajů kvalitativního sociologického výzkumu a sociologie. Ve volném čase se spolu s dalšími
rodiči a učiteli věnuje budování Základní školy TRNKA v Dobříši.
Tel.: 725 939 925
E-mail: petra.klvacova@cpkp.cz
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Petra Dobiášová
S naší pobočkou spolupracuje od roku 2011, a to zejména v oblasti kvalitativně orientovaných
analýz potřeb v oblasti sociálních a návazných služeb. V současné době se podílí na komunitním
plánování v ORP Lysá nad Labem a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Tel.: 601 087 773, 777 246 684
E-mail: petra.dobiasova@cpkp.cz

Monika Ljubková
V naší pobočce pracuje od října 2017. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na komunitní
plánování sociálních služeb v území ORP Beroun a v Mikroregionu Polabí. Během svého působení
v sociální oblasti získala zkušenosti v neziskovém sektoru, ale také ve veřejné správě, kde se věnovala administraci grantových výzev zaměřených na kvalitu sociálních služeb.
Tel.: 601 345 929
E-mail: monika.ljubkova@cpkp.cz
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Kateřina Vysloužilová
V naší pobočce působí od prosince 2017. Podílí se jako koordinátorka na komunitním plánování
sociálních služeb v území ORP Beroun. Mnoho let se věnovala práci s hendikepovanými klienty jak
v Čechách, tak ve Velké Británii.
Tel.: 725 439 017
E-mail: katerina.vyslouzilova@cpkp.cz

Kateřina Zatloukalová
V naší pobočce se věnuje otázkám finanční administrace projektů a přípravě mezd.
Tel.: 777 793 728
E-mail: katerina.zatloukalova@cpkp.cz
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Hana Petáková
Od srpna 2016 s námi spolupracuje v projektu na podporu neformálních pečovatelů na pozici odborná koordinátorka pomoci pečujícím v ORP Dobříš. Je spoluzakladatelkou Sdružení Dej mi šanci, které
pomáhá lidem se zdravotními hendikepy a jejich rodinám. Dlouhodobě seznamuje veřejnost s problematikou osob s hendikepem a usiluje o zlepšení jejich postavení a života. Pečuje o syna s Downovým
syndromem. Pracuje v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Farní Charity Starý Knín jako
pracovník v sociálních službách.
Tel.: 775 760 353
E-mail: hana.petakova@cpkp.cz

Lucie Lubenová
Naše administrativní podpora, která zajišťuje chod kanceláře, pečuje o zaměstnance a graficky upravuje odborné texty.
Tel.: 702 010 498
E-mail: administrativa.stc@cpkp.cz
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Tento tým doplňuje řada externích spolupracovníků pracujících v různém rozsahu na našich projektech.
Za tuto spolupráci jim děkujeme:
Kateřina Altová, Renata Baxová, Petr Blecha, Monika Boháčková, Karolína Burianová, Farah Curry, Martin Čížek,
Simona Domesová, Daniela Doubková, Pavel Doubrava, Eva Fenclová, Roman Haken, Jan Hamet, Petr Hamet,
Aneta Hašková, Filip Hrubý, Timotej Hrubý, Martina Chmelová, Hana Janečková, Monika Jindrová, Hynek Jůn,
Ivo Kačaba, Adéla Kadlecová, Klára Kaiserová, Eva Kastnerová, Petra Kešnerová, Pavla Klimentová,
Tereza Koliášová, Andrea Košanová, Tomáš Kozohorský, Monika Krúpová, Matěj Kůs, Petr Melkus, Dana Melšová,
Markéta Milá, Lenka Mirčeva, Táňa Niklová Kynclová, Markéta Novotná, Ota Pačesová, Jiří Pavlát, Pavel Pěnkava,
Lenka Perglová, Kateřina Pešková, Matěj Peták, Eliška Petáková, Romana Petráňová, Regina Poláková,
Tomáš Portych, Dana Prellová, Šárka Prokopiusová, Alena Radová, Pavlína Spilková, Žaneta Stiborová,
Robert Svoboda, Rút Škvorová, František Šmolík, Martina Špinková, Jiří Štěpo, Matěj Štěpo, Dagmar Švehlová,
Noemi Trojanová, Ráchel Trojanová, Iveta Turková, Terezie Vasilovčik Šustová, Jan Vozáb, Sylva Vozábová,
Jitka Vrchotová, Markéta Zelenková.
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Finanční zpráva dle výsledovky roku 2017
Náklady
Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Lidské zdroje
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Cestovné
Nemateriálové náklady
Náklady na reprezentaci
Drobný nehmotný majetek
Ostatní služby
Kurzová ztráta
Poplatky bance
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu
Zúčtování záporných úroků
Poskytnuté členské příspěvky
Odpis nedobytné pohledávky

Celkem náklady

v Kč
61 381,23
72 399,32
0,00
2 671
714
9
90

845,00
783,00
938,00
717,40

0,00
0,00
761 448,58
0,00
3 420,00
1 007,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Výnosy
Vlastní činnost
Úroky
Kurzový zisk
Přijaté příspěvky - dary FO, PO
Provozní dotace
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

Celkem výnosy

Rozdíl

v Kč
554 300,00
730,25
0,00
0,00
4 046 993,76
0,00
0,28

4 602 024,29

215 084,46

4 386 939,83
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