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Centrum pro komunitní práci
Palackého 30, 750 02, Přerov
Text a foto: pracovníci organizace
Praha 2014

O nás
Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci
CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě
či regionu a svou práci směřují k podpoře tohoto cíle.
Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení: CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP
západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava. V
současné době se jedná o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré své aktivity. V
rámci jednotlivých zastoupení probíhá spolupráce při realizaci projektů nadregionálního a
mezinárodního rozsahu. Dále probíhá spolupráce v rámci jednotlivých odborných témat a konzultací.
Poslání organizace
Naším posláním je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany
těmito činnostmi:









vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a
komunitního rozvoje,
být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti,
vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy
21,
zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit,
být nápomocen při psaní projektů v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje,
vzdělávat veřejnost a zejména mládež v otázkách občanských hodnot a principů,
zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a
komunitního rozvoje.
Centrum pro komunitní práci realizuje projekty a poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy,
občanských organizací a soukromého sektoru v následujících tématech:
Zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozvoje obcí, měst a krajů. Navrhujeme a
realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Jedná
se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy
regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí
(např. do Komunitních plánů sociálních služeb atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či
jiných investic. Důležitou oblastí je podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb jako
přístupu zapojujícího veřejnost do plánování specifické oblasti veřejných služeb. V rámci tohoto
programu organizujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, sociologické průzkumy a
rovněž zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany.
Výchova k občanství. Při zapojování veřejnosti je důležitá nejen ochota a zkušenost veřejné správy
komunikovat s veřejností, ale také aktivní zájem občanů o věci veřejné. Realizujeme proto projekty,
které se zaměřují na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie.
Místní a udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na
místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí.
Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě
místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.
Podpora NNO a regionálního rozvoj EU. Formou podpory síťování a vzdělávání usilujeme o
budování kapacit neziskových organizací. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s Asociací NNO.
Podporujeme mezioborová setkávání a spolupráci neziskových organizací.
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CpKP jižní Čechy
Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Tábor
Partneři projektu: město Tábor
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: http://www.taborcz.eu/komunitni-planovani/ds-1112/p1=8884
Doba trvání projektu: 1.12. 2011 - 31.5.2013
Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor navázal na předchozí procesy plánování
sociálních služeb v Táboře a na Bechyňsku. Jeho cílem bylo udržení a rozvoj místního partnerství a
vypracování komunitního plánu sociálních služeb pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Tábor (celkem 80 obcí). Probíhala informační kampaň, byly schváleny základní dokumenty
procesu, uskutečnila se setkání pro širokou veřejnost a kulaté stoly pro starosty. Byly zpracovány
podkladové analýzy popisující sociální situaci v regionu (analýza sociálních a doprovodných služeb,
sociodemografická analýza, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, analýza bydlení pro osoby se
zdravotním postižením, analýza stavu drogové scény v Bechyni, analýza služeb pro osoby bez
přístřeší, dotazníkové šetření mezi obyvateli ORP Tábor, seznam sportovních ploch v Táboře, analýza
rozšíření MŠ v Mladé Vožici).
V rámci plánování se scházela řídící skupina, dále pět pracovních skupin v Táboře a čtyři regionální
pracovní skupiny v Bechyni, v Chýnově, v Mladé Vožici a v Sezimově Ústí. Skupiny spolupracovaly na
monitoringu a vyhodnocení KPSS Tábora a Bechyňska, zpracovaly aktuální SWOT analýzy a navrhly
opatření a aktivity nového komunitního plánu. Ten byl v roce 2013 zkompletován, připomínkován a
schválen. Byl také vytvořen interaktivní Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve správním území
ORP Tábor.
Publikace v rámci projektu: Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve správním území ORP Tábor

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Soběslav
Partneři projektu: město Soběslav
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.musobeslav.cz, www.veseli.cz
Doba trvání projektu: 1.7.2012 - 31.12.2013
V roce 2013 pokračovala a byla dokončena práce na projektu
Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav. Postupně
bylo zpracováno sedm různých analýz aktuální sociální situace v
regionu (sociodemografická analýza, analýza sociálních služeb,
analýza potřeb zadavatelů, analýza potřeb poskytovatelů, výstup
z ankety pro širokou veřejnost, průzkum potřeb mládeže ve
Veselí nad Lužnicí, průzkum potřeb uživatelů pečovatelské
služby, analýza drogové scény na území ORP Soběslav). Byly
aktivní čtyři pracovní skupiny - tři tématicky zaměřené pracovní
skupiny se scházely v Soběslavi, jedna skupina se scházela ve
Výroční zpráva Centra pro komunitní práci 2013

3

Veselí nad Lužnicí. Řídící skupina pravidelně každý měsíc projednávala plnění projektu.
Pokračovala informační kampaň, široká veřejnost byla do procesu plánování zapojována
prostřednictvím internetu, místních tištěných zpravodajů a besed. Významnou aktivitou bylo druhé
veřejné setkání, na kterém byl představen návrh komunitního plánu. Po sběru a zapracování
připomínek byl plán schválen řídící skupinou a byl předložen ke schválení zastupitelstvu města
Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Pak byl plán rozeslán ke schválení všem zúčastněným obcím. Byl
vypracován katalog sociálních a doprovodných služeb, který je dostupný v elektronické formě a
zároveň byl vytištěn v nákladu 1000 ks. Plán, katalog a ostatní výstupy z projektu byly vydány na CD
(náklad 150 ks).
Cíl byl splněn - bylo vytvořeno místní partnerství a byl vypracován komunitní plán sociálních služeb
pro území správního obvodu ORP Soběslav. Před realizací projektu to bylo jediné správní
Publikace v rámci projektu: Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu
ORP Soběslav

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Svazku
obcí Blatenska
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce sdružené ve Svazku obcí Blatenska
Partneři projektu: Svazek obcí Blatenska
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.blatensko.cz
Doba trvání projektu: 1.7.2013 - 30.09.2014
V červenci 2013 byla zahájena další etapa plánování sociálních služeb na území Svazku obcí
Blatenska. Navázala na akci z roku 2005 - 2007, kdy na Blatensku vznikl první komunitní plán. Ten
se v období 2009 - 2010 aktualizoval.
Na začátku realizace projektu byl zpracován plán informační kampaně a konalo se první veřejné
setkání. Začala pracovat řídící skupina, která zaktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).
Tři pracovní skupiny byly doplněny novými členy a po školení se začaly scházet na pravidelných
jednáních. Byly zahájeny práce na analýzách – vznikla první verze sociodemografické analýzy
regionu, formou ankety se realizoval průzkum mezi širokou veřejností, byla zpracována analýza
dostupnosti sociálních služeb. Pomocí řízených rozhovorů se starosty obcí byly zjištěny údaje pro
analýzu potřeb zadavatelů, prostřednictvím dotazníků byly sbírány informace pro analýzu potřeb
uživatelů pečovatelské služby a analýzu potřeb uživatelů služby domovy pro seniory. Spolupráce mezi
obcemi byla podpořena setkáním starostů obcí a dalších členů místních samospráv u kulatého stolu.
Aktivity projektu budou pokračovat v roce 2013, finálním výstupem bude Komunitní plán sociálních
služeb Svazku obcí Blatenska 2014 (zpracovaný pro období 2015 – 2017) a aktuální Katalog
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Blatensku.
Publikace v rámci projektu: bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
na Blatensku
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Komunitní plánování sociálních služeb
ORP Jindřichův Hradec
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Jindřichův Hradec
Partneři projektu: Město Jindřichův Hradec
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Barešová
Internetové stránky projektu: http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/#sek57843
Doba trvání projektu: 1.7.2013 - 31.3.2015
Projekt je zaměřen na zavádění a udržení procesu
plánování dostupnosti sociálních služeb na území
správního obvodu ORP Jindřichův Hradec.
Navazuje na plánování sociálních služeb ve městě
Jindřichův Hradec, které proběhlo v roce 2007 2008. Cílem projektu je podpora místního
partnerství a vypracování prvního komunitního
plánu sociálních služeb pro celé území ORP
Jindřichův Hradec (celkem 58 obcí). V roce 2013
byla zahájena informační kampaň, která pomáhá
zapojit do procesu plánování širokou veřejnost.
Konalo se veřejné setkání, byly zpracovány
základní dokumenty a byla zahájena práce na
analýzách aktuální sociální situace.
Řídící skupina byla doplněna novými členy. Po
aktivizaci čtyř tématicky zaměřených pracovních
skupin v Jindřichově Hradci vznikly další čtyři
pracovní skupiny v Nové Bystřici, v Nové Včelnici, v
Kardašově Řečici a ve Strmilově. Skupiny se začaly
scházet na pravidelných jednáních. Po vytvoření
SWOT analýz navrhnou pracovní skupiny priority a
opatření plánu. Ty pak budou rozpracovány do
podrobných aktivit, které povedou k udržení,
zkvalitnění a zefektivnění systému sociálních
služeb na území správního obvodu ORP Jindřichův
Hradec. Návrh plánu bude předložen k veřejnému
projednání, pak bude schválen zastupitelstvem města Jindřichův Hradec. Následně bude předložen ke
schválení samosprávám ostatních obcí. V rámci projektu bude také vypracován katalog sociálních
služeb.
Publikace v rámci projektu: bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
ORP Jindřichův Hradec.
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Metodická podpora a supervize procesů plánování
sociálních služeb
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Obce a organizace z Jihočeského kraje
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
V oblasti plánování sociálních služeb poskytuje CpKP jižní Čechy poradenství všem zájemcům z
Jihočeského kraje. V roce 2013 mimo vlastních projektů spolupracovalo na udržení procesů plánování
sociálních služeb v různých lokalitách Jihočeského kraje formou metodické podpory, supervize,
pomoci při zpracování analýz atd. Bylo to například na území správních obvodů ORP Vodňany,
Milevsko, Tábor, Blatná, Prachatice, Dačice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Český Krumlov. Při
metodickém vedení jsou využívány znalosti pracovníků CpKP, kteří jsou vyškolenými krajskými
metodiky. Zároveň jsou také organizacím a obcím předávány jejich zkušenosti z plánování sociálních
služeb na místní i krajské úrovni.

Podpora plánování sociálních služeb na krajské úrovni
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Obce, svazky obcí a organizace z Jihočeského kraje
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.kpjck.cz
CpKP jižní Čechy bylo v roce 2013 zapojeno do krajského projektu „Plánování sociálních služeb v
Jihočeském kraji“. Pracovníci CpKP jižní Čechy byly členy týmu krajských metodiků, který vytvořil
Krajskou metodické příručky plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Působili jako metodici v
pracovních skupinách, Daniel Rosecký byl členem koordinační skupiny krajského projektu. Přispěli tak
k vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 –
2016.

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve
venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje
Program CpKP: Místní a udržitelný rozvoj
Realizováno pro: Ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském
a Plzeňském kraji
Odpovědný pracovník/ci: Mgr. Tomáš Chovanec, Ondřej Starý
Doba trvání projektu: 1.11.2013 - 30.5.2015
Partneři projektu: CpKP západní Čechy
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz
Cílem projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory,
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Denní a týdenní stacionáře především ve venkovských
oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje.
V první části projektu byly uskutečněny odborné vzdělávací kurzy, na něž jsou navázány odborné
stáže vždy u jednoho ze zapojených poskytovatelů. Druhá část vzdělávání je zaměřena na odborné
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří si jednorázově doplní
potřebné znalosti a dovednosti pro jejich stávající pracovní zařazení. Tematické oblasti jednotlivých
odborných kurzů navazují na aktuální a plánované potřeby všech zapojených poskytovatelů, které
byly identifikovány na základě dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů s vedoucími
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pracovníky jednotlivých zařízení. Třetí část projektu je zaměřena na kvalifikační vzdělávání pracovníků
v sociálních službách.

Zaměstnávání zdravotně postižených
v pobytových zařízeních
Program CpKP: Místní a udržitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS Lužnice, o.s.
Odpovědný pracovník/ci: Mgr. Tomáš Chovanec
Doba trvání projektu: 1.12.2012 - 31.7.2014
Internetové stránky projektu: www.masluznice.bechynsko.cz
Předmětem projektu byla mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know how od partnerské
organizace BBRZ GROUP z Rakouska v oblasti vytváření chráněných pracovních míst pro zdravotně
postižené v pobytových zařízeních a stacionářích. Celkovým cílem projektu bylo nabídnout
poskytovatelům sociálních služeb v těchto zařízeních možnost, jak efektivně, smysluplně a
dlouhodobě vytvářet chráněná pracovní místa pro vlastní uživatele při využití jejich stávajících kapacit
a zároveň tak vytvořit pro uživatele "první možnost" pro získání práce.

Příprava strategie Mas Via rustica
Program CpKP: Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro: Místní akční skupina Via rustica
Odpovědní pracovníci: Bc. Daniel Rosecký
CpKP odborně metodicky vedlo a zajistilo moderování diskusí při přípravě nového strategického
dokumentu rozvoje zájmového území 62 obcí MAS Via rustica.

Pracovníci:
Bc. Daniel Rosecký
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Ludmila Kolářová
Ing. Iveta Sedláčková
Jana Háková
Jana Pokorná
Kateřina Zatloukalová
Ing. Radka Vokrojová
Mgr. Monika Emrová
Mgr. Ludmila Barešová
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CpKP Moravskoslezský kraj
Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím
podnikatelsko-zaměstnaneckých center
Doba trvání projektu: 06/2011 – 01/2013
Donor: MPSV (OPLZZ – Aktivní politika zaměstnanosti)
Projekt byl zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj
podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru a byl založený
na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Cooperative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje
metoda BEC, je vhodnou formou pro sociálně podnikatelské subjekty.
Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k
tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá
rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke
společnému participativnímu prospěchu vedoucí
ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich
vlastních firem.
Projekt je rozdělen na 3 hlavní aktivity –
vzdělávání, přímá podpora formou zaměstnání a
poradenství. V rámci vzdělávání bylo podpořeno
15 osob, které se účastnili rekvalifikační kurzu
Základy podnikání v rozsahu 164 vyučovacích
hodin s rozdělením na teoretickou a praktickou
část. Celý tento vzdělávací běh byl ukončen
obhajobou vlastních podnikatelských záměrů
účastníků kurzu, z nichž 5 nejlepších bylo vybráno
pro další podporu formou vytvoření nových pracovních míst. Tři získali podporu prostřednictvím nově
vzniklé organizace BEC – Business Employment Co-operative, která bylo založeno pro uplatňování
metody BEC a dva byly zaměstnáni přímo v organizaci žadatele – Centra pro komunitní práci
Moravskoslezský kraj. Všichni získali pracovní úvazek do ukončení projektu. Cílem podpory bylo
udržení pracovních míst i po skončení projektu. Třetí hlavní aktivitou projektu bylo poskytování
poradenství pro všechny účastníky projektu prostřednictvím experta na podporu podnikání. Pravidelně
probíhali individuální a skupinové konzultace.

Průběžná evaluace osy III. Programu rozvoje venkova ČR
Doba trvání projektu: 01/2010 – 12/2013
Donor: Ministerstvo zemědělství ČR
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje zajišťovalo expertní práce gestora za Osu III
v rámci zakázky „Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro
Ministerstvo zemědělství ČR.
Experti se podíleli na zpracování hodnotících výstupů v rámci Osy III v rámci průběžných zpráv. Pro
hodnocení pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje
Výroční zpráva Centra pro komunitní práci 2013
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venkova jsou využívány různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do
konkrétních odpovědí na definované evaluačních otázky Osy III.

Nová perspektiva absolventů z Šumperska a Jesenicka
04/2012 – 12/2013
Donor: MPSV (OPLZZ – Aktivní politika zaměstnanosti)
:
Projekt je zaměřen na zavedení komplexního přístupu k řešení
dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů z okresů Šumperk a Jeseník
s důrazem na regiony postižených vysokou nezaměstnaností (Šumperk:
Hanušovicko, Jeseník: Javornicko, Vidnavsko). Upřednostňováni jsou
uchazeči registrovaní v evidenci úřadů práce déle než 5 měsíců.
Celkem 41 vybraných absolventů prošlo, ve čtyřech bězích (dva po sobě
jdoucí běhy pro každý okres), pracovním poradenstvím a zapojili se do
navazujícího vzdělávacího programu s cílem
povzbudit jejich motivaci, prohloubit jejich klíčové
kompetence a zlepšit vyhlídky na další profesní
růst.
Vzdělávací program se v 10 vzdělávacích dnech
zaměřuje na klíčové, přenositelné kompetence.
Hlavními okruhy rozvoje
kompetencí
jsou
komunikační dovednosti, týmová spolupráce,
prezentace a sebehodnocení, schopnost řešit
stresové
situace,
pracovní
prostředí
a
pracovněprávní vztahy.
Vybraným minimálně 20 uchazečům bude následně
nabídnuta možnost získání rekvalifikace v případě,
že to povede k významnému zvýšení šancí na
získání pracovního místa. Součástí rekvalifikace
bude získání odborné praxe v reálném pracovním
prostředí, u zaměstnavatelů s výhledem na zapracování formou podporovaného pracovního místa.
V roce 2012 byli tímto způsobem podpořeni zatím 2 lidé, hlavní část této aktivity bude realizována
v roce 2013.
Významným stavebním prvkem projektu je úzká spolupráce se zaměstnavateli soustředěná na dvě
oblasti: na otevření odborných praxí pro projektové rekvalifikanty a na vytváření podporovaných
pracovních míst pro absolventy zahrnuté do realizace projektu. Během realizace jsme vytvořili
databázi více než 40 zaměstnavatelů, kteří mají zájem vytvořit 50 pracovních míst.
Finální aktivitou je podpora minimálně 20 pracovních míst v délce trvání 6 až 12 měsíců formou
příspěvku na úhradu mzdových nákladů. Preferována je podpora úvazků u spolupracujících
zaměstnavatelů s reálnou šancí na následné standardní uplatnění. V roce 2012 jsme vytvořili 11
nových pracovních míst.
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Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – Inovativní nástroj
aktivní politiky zaměstnanosti
Doba trvání projektu: 03/2013 – 02/2015
Donor: MPSV (OPLZZ – Aktivní politika zaměstnanosti)
Projekt je zaměřen na podporu nezaměstnaností ohrožených
osobám se uplatnit na trhu práce. Cílem tohoto projektu je podpořit
celkem 30 osob ve 2 po sobě jdoucích bězích formou pracovní
diagnostiky, individuálního poradenství, vzdělávání k podnikání a
následně podpořit 12 osob v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého
centra na základě metodiky vycházející z
Business
and
Employment
Co-operative
iniciatives (BEC, v překladu podnikatelsko zaměstnanecké družstvo). Jedná se v ČR o
inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti
a rozvoj podnikatelských aktivit ve venkovském
prostoru okresů Šumperk, Jeseník a Bruntál.
Zajištěním podpory a systémem kooperace je
metoda BEC vhodná forma pro sociálně
podnikatelský subjekt. Metoda vede skupinu
nových
osob k
získání
podnikatelských
kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou
odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu
a motivuje je ke společnému prospěchu. To
následně vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji potenciálu jejich vlastních firem.
Projekt zahrnuje klíčové aktivity:
1. Propagace projektu a zajištění vhodných nástrojů pro oslovení cílové skupiny projektu
2. Nábor a sdružování zájemců a uchazečů o zaměstnání či zájemců o vstup do podnikání
3. Pracovní (bilanční) diagnostika a individuální poradenství zaměřené na ověření a získání
klíčových kompetencí účastníků projektu
4. Vzdělávání - kurz Základy podnikání
5. Přímá podpora prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckého centra
6. Podpora a poradenství účastníků po celou dobu projektu.
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu "Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím
podnikatelsko-zaměstnaneckých center", kde jsme ověřili úspěšnost a funkčnost metody BEC v České
republice.
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Centra sociálně orientovaných inovací
Doba trvání projektu: 12/2012 – 12/2014
Donor: MPSV (OPLZZ – Mezinárodní spolupráce)
Projekt je zaměřen na rozvoj a využití lidského potenciálu ve venkovských
regionech formou přenosu mezinárodních zkušeností a pilotního vytváření
otevřených sítí (místních partnerství) pro sociálně orientované inovace: Center
sociálně orientovaných inovací (Centra inovací: CI). Nové sítě aktérů a jejich
aliancí získávají s podporou projektu informace, znalosti a využívají nové
kooperační vazby pro plánování a testování sociálně orientovaných inovačních
projektů.
Přenos zahraničních zkušeností je zajišťován
online
interaktivním
katalogem
sociálně
orientovaných inovací, který je naplňován
prostřednictvím
krátkodobých
stážích
členů
realizačního týmu u zahraničních partnerů. Katalog
případových studií je inspirací pro účastníky
projektu a prostředkem pro sdílení příkladů rozvoje
inovací a lidského kapitálu na celostátní úrovni.
Zahraniční přístupy jsou ověřovány ve dvou
vybraných venkovských regionech založením dvou
pilotních sítí CI. Jejich členové se rekrutují z řad
místních partnerství, samospráv, NNO, místních
akčních skupin, sdružení obcí a dalších zájemců o
sociálně orientované inovace. Regiony a jejich aktéři tak získávají svá coworkingová zázemí ve
spádových obcích, facilitační a odbornou podporu při přípravě a rozvoji aliančních záměrů (inovací).
Práci s aktéry CI předcházel průzkum regionálních inovační polí. Účastníci projektu dále absolvují
kurzy zaměřené na přípravu a realizaci inovací a účastní se otevřených interaktivních workshopů, na
kterých za podpory facilitátorů CI jsou povzbuzovány nápady, zakládány kooperační aliance aktérů,
připravovány plány soc. inovací. Vybraní členové aliancí se zúčastňují čtyř motivačně vzdělávacích
studijních cest za úspěšnými projekty sociálně orientovaných inovací zapojených zahraničních
partnerů.
Podstatnou částí projektu je inspirace ostatních regionů diseminací metodiky a zkušeností
prostřednictvím široké palety nástrojů (web, publikace, mezinárodní konference, odborné články).

20 let samostatnosti očima obyvatel žijících
v příhraničních oblastech
Doba trvání projektu: 01/2013 – 11/2014
Donor: Ministerstvo Polnohospodárstva a rozvoja vidieka (OPPS Slovenská republika – Česká
republika)
Projekt je zaměřen na mapování situace, hledání vhodných
společných
projektů
a
řešení
společných
problémů
v příhraničním Česko-slovenském regionu. Projekt je realizován
ve spolupráci Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj a
Centra enviromentálných aktivit ze Slovenska. Územní dopad
projektu je zaměřen na region MAS Ploština a MAS Vršatec.
Prostřednictvím lidí žijících v tomto regionu se pokoušíme
Výroční zpráva Centra pro komunitní práci 2013
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osvětlit problémy, které se zde vyskytují a navrhnout
způsoby řešení, které by měli napomoci život v
česko-slovenském příhraničí zlepšit. V rámci
projektu pracujeme se zástupci obcí, měst,
podnikatelů a neziskového sektoru na české i
slovenské straně hranic a prostřednictvím jejich
chápaní situace a v jejich spolupráci se pokoušíme
analyzovat problémy vyskytující se v jejich regionu a
pokoušíme se navrhnout jejich společná řešení.
Metodou je řešení situace v regionu je inovativní
způsob strategického plánování nazvaných Future
City Game, který se v minulosti zaměřoval zvláště
na strategické plánování ve městech. Poprvé
testujeme tuto metodu na jiném než městském
území. Do projektu je zapojen celkem 30 osob, 15 ze Slovenska a 15 z České republiky.

Seznam pracovníků CpKP Moravskoslezský kraj:
Mgr. Ivo Škrabal
Zdeněk Zívala
Eva Johnová
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CpKP střední Čechy
Slovo ředitele místního zastoupení:
Pro CpKP střední Čechy byl rok 2013 úspěšný, rozšířil se náš tým a podařilo se nám realizovat řadu
aktivit, které, jak doufáme, přispívají k prosazování účasti veřejnosti na rozhodování na různých
úrovních.
Nejsilnější je náš tým v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, kde jsme v roce 2013
spolupracovali s řadou středočeských měst a pražských městských částí. V této oblasti se bohužel
potýkáme s izolovaností této metody a nedostatkem integrovaných přístupů v oblasti plánování
sociální politiky v rámci kraje a celé České republiky.
V oblasti místního udržitelného rozvoje tradičně spolupracujeme s Místními akčními skupinami ve
středních Čechách. V roce 2013 byla naším společným tématem
především příprava na nové programové období. Toto téma rezonovalo i v projektech realizovaných
ve středních Čechách v dalším z programů CpKP - NNO a regionální rozvoj. Nejrůznějšími, formálními
i neformálními, způsoby jsme usilovali o zrovnoprávnění NNO jako partnerské skupiny v přípravě
nového programového období. V této oblasti spolupracujeme s řadou dalších organizací a věříme, že
naše, z velké části dobrovolná, aktivita přispěje k větší efektivnosti, ale i transparentnosti
strukturálních fondů na další programové období.
Těšíme se, že se s Vámi v roce 2014 budeme nad podobnými tématy potkávat a společně usilovat o
otevřenou, tolerantní a komunikující společnost.
Mgr. Ondřej Marek
Ředitel místního zastoupení CpKP střední Čechy

Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na okrese Benešov
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Benešov
Odpovědný pracovník:: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: www.benesov-city.cz
Doba trvání projektu: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
Město Benešov ve spolupráci s naší pobočkou
zahájilo v dubnu roku 2013 realizaci projektu
s názvem
„Podpora
procesu
komunitního
plánování sociálních služeb na okrese Benešov“.
Cílem projektu je nastavení sociálních služeb tak,
aby reagovaly na skutečné potřeby občanů celého
okresu Benešov a při jejich zajištění docházelo
k efektivnímu využití dostupných finančních
zdrojů.
Vzhledem k provázanosti sociálních služeb mezi
městy Benešov, Vlašim a Votice je projekt vztažen
k území celého okresu Benešov a města Vlašim a
Votice přistoupila k realizaci projektu jako
spolupracující města.
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V průběhu realizace projektu mají občané možnost vyjádřit se a podílet se na nastavení systému
zajištění sociálních a návazných služeb na okrese Benešov, ať již prostřednictvím veřejných setkání či
pracovních skupin, které se k jednotlivý tématům na poli sociálních služeb a problematik schází.
Výstupem z projektu bude Plán rozvoje sociálních služeb na okrese Benešov, aktualizovaný katalog
poskytovatelů sociálních a návazných
služeb a interaktivní webové stránky.
V tomto roce probíhaly práce na potřebných analýzách, konkrétně sociodemografické analýze,
analýze finančních zdrojů a analýze poskytovatelů sociálních služeb,
které slouží jako podkladové materiály pro zpracování Komunitního plánu na okrese Benešov.
V tomto roce byly zahájeny zmíněné analytické kroky, současně jsme se věnovali zviditelnění
problematiky osob nacházejících se v nouzi. Jednalo se o Dny sociálních služeb zahrnující jak
odbornou, tak laickou veřejnost, besedu s Jiřinou Šiklovou, prezentace fungování záchranného sboru
a články v místním tisku. Současně proběhla dílčí setkání v jednotlivých lokalitách.

Komunitní plán sociálních služeb města
Hořovice a spádových obcí
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Hořovice
Odpovědný pracovník::Petra Štěpová, PhDr. Hana Stelzerová
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/pobocky-stc, www.mesto-horovice.eu
Doba trvání projektu: 1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
CpKP střední Čechy od dubna 2013 realizuje ve
spolupráci s městem Hořovice projekt Komunitní
plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014 – 2018. Proces KPSS potrvá
do listopadu 2014 a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu.
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je
hledat způsoby pomoci lidem, kteří se nacházejí
v těžké životní situaci, a zapojit do něj co nejvíce
místních občanů. Zajímají nás potřeby a názory lidí
žijících v městě Hořovice a spádových obcích,
místních odborníků pracujících s cílovými
skupinami, poskytovatelů sociálních služeb i
běžných uživatelů.
Spolupráce s představiteli města Hořovice a
zejména Odborem sociálních věcí a zdravotnictví je zajímavá zejména tím, že klade důraz na
potřebné. Diskusemi s občany, kteří využívají sociální služby, se nám daří zapojovat místní občany do
diskuse o sociálních službách a informovat o možnostech pomoci.
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Hořovic a spádových obcí
• Sociodemografická analýza ORP Hořovice
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Kolína
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Kolín
Odpovědný pracovník: PhDr. Hana Stelzerová
Internetové stránky projektu: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/socialni-sluzby/komunitniplanovani/
Doba trvání projektu: 1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
V dubnu 2013 byl v městě Kolín a ORP zahájen
návazný proces komunitního plánování sociálních
služeb, jehož výstupem bude střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na období 2015 - 2019.
Nositelem projektu je město Kolín. Centrum pro
komunitní práci střední Čechy je partnerem projektu
a působí v roli
metodika. Proces KPSS potrvá do listopadu 2014 a
je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu. Projekt započal mapováním sociálních a
návazných služeb a rozhovory s poskytovateli
sociálních služeb v SO ORP Kolín. Současně jsme
společně s manažerkou projektu oslovili a následně
navštívili představitele největších spádových obcí. Ostatní obce byly osloveny alespoň písemně s
žádostí o vyplnění informací týkajících se sociálních služeb a cílových skupin žijících na území dané
obce.
Na základě sebraných dat byla zpracována Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných
občanům Kolína a spádových obcí a Sociálně demografická analýza pro potřeby KPSS SO ORP
Kolín.
Na podzim 2013 jsme navázali diskusí v pracovních skupinách a zjišťováním potřeb uživatelů
sociálních služeb.
Publikace/analýzy, které v rámci projektu vznikly:
• Sociálně demografická analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních a návazných
služeb spádového území SO ORP Kolín
• Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Kolína a spádových obcí
• Akční plán KPSS 2014

Vyhodnocení a aktualizace KPSS
města Kralupy nad Vltavou a spádového území
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Kralupy nad Vltavou
Odpovědný pracovník: Mgr. Pavla Kurašová
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/pobocky-stc, www.mestokralupy.eu
Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 – 30. 4. 2015
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V září 2013 bylo v městě Kralupy nad Vltavou a jeho
spádovém území zahájeno vyhodnocení prvního
komunitního plánu a jeho aktualizace.
Výstupem bude platný Komunitní plán sociálních
služeb města Kralupy nad Vltavou a spádových obcí
na období 2015 – 2019. Nositelem projektu je naše
pobočka a partnerem projektu je město Kralupy nad
Vltavou.
Proces KPSS potrvá do dubna 2015 a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt
započal v září roku 2013 mapováním sociálních a
návazných
služeb,
konkrétně
rozhovory
s
poskytovateli sociálních služeb v celém spádovém
území Kralup nad Vltavou. Zároveň byli osloveni představitelé všech spádových obcí, měli jsme
příležitost prezentovat záměry projektu na setkání se starosty. Získali jsme údaje pro
sociodemografickou analýzu a v příštím roce začneme realizovat setkání pracovních skupin a další
analytické kroky.

Komunitní plánování sociálních služeb statutárního
města Mladá Boleslav
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Statutární město Mladá Boleslav
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: www.kpssmb.cz
Doba trvání projektu: 1. 9. 2012 – 30. 4. 2014
V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci se statutárním městem Mladá Boleslav, která
vycházela z podpořeného projektu připraveného v roce 2012. Věnovali jsme se finalizaci vyhodnocení
platného plánu a vedli diskuse nad pojetím strategického plánu v oblasti sociálních a návazných
služeb na další období.
Témata se diskutovala jak na úrovni orgánů města, tak v jednotlivých pracovních skupinách.
První polovinu roku jsme věnovali zpracování analytických dokumentů. Jednalo se o základní popis
situace v území, dále v oblasti potřeb občanů jsme naplánovali kvalitativně pojaté metody. Podstatná
byla efektivita a reálné využití analytických dokumentů zaměřujících se na problémové oblasti řešené
na území města. Nedílnou součástí byla témata informovanosti a nastavení srozumitelného systému
informování, a to jak prostřednictvím katalogu, tak webových stránek. Na konci roku byl připraven
návrh prioritních oblastí rozpracovaný do jednotlivých opatření a připravena pracovní verze struktury
celého plánu.
Publikace/analýzy, které v rámci projektu vznikly:
• Analýzy potřeb občanů
• Sociodemografická analýza statutárního města Mladá Boleslav
• Analýza poskytovatelů sociálních služeb
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Komunitní plán města Mnichovo Hradiště
a spádových obcí
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Mnichovo Hradiště
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová, Petra Štěpová
Internetové stránky projektu: www.mnhradiste.cz; www.socialnisluzbyvmh.cz
Doba trvání projektu: 1. 4. 2012 – 30. 11. 2013
V listopadu 2013 jsme zakončili realizaci projektu
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových
obcí.
Město Mnichovo Hradiště bylo partnerem projektu a
aktivně se zapojovalo do všech aktivit prostřednictvím
členů koordinační skupiny a pracovních skupin.
V průběhu realizace se podařilo inovovat proces
komunitního plánování soc. služeb, vyhodnotit plán na
období 2006 – 2008 a zpracovat platný Komunitní plán
města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období
2013 – 2017.
V tištěné podobě byl vydán přehledný katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Tento
katalog nabízí rychlou a snadnou orientaci v tom, kdo,
kde a jak Vám může pomoci. Pro snazší hledání jsou
poskytovatelé sociálních a návazných služeb rozděleni do kategorií vztahujících se ke konkrétním
životním situacím.
Bližší informace a kontakty na jednotlivé služby a zařízení naleznete na stránkách tohoto katalogu.
Témata jsou označena přehlednými piktogramy a přibližují je návodné otázky. Další úspěšnou
aktivitou byly hojně navštěvované vzdělávací workshopy a využívané konzultace zaměřené na
zajištění odbornosti týmu a kvalitu poskytování sociálních služeb.
V rámci projektu vznikl také webový portál www.socialnisluzbyvmh.cz, který umožňuje zveřejnění
informací o jednotlivých službách, kapacitách, což mimo jiné povede ke zkvalitnění a zefektivnění
nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich.
Publikace/analýzy, které v rámci projektu vznikly:
•
•
•
•
•

Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období 2013 - 2017
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území SDA ORP Mnichovo
Hradiště
Analýza poskytovatelů sociálních a návazných služeb poskytovaných na území ORP
Mnichovo Hradiště
Analýzy potřeb cílových skupin
Finanční analýza zdrojů systému sociálních a návazných služeb

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Poděbrady a okolí
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních služeb
Realizováno pro: ESF ČR
Partneři projektu: Město Poděbrady
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová; Bc. Aneta Knytlová
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/pobocky-stc; www.mesto-podebrady.cz
Doba trvání projektu: 1. 10. 2012 – 31. 5. 2014
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V tomto roce pokračoval projekt zaměřený, jak z
názvu vyplývá, na plánování sociálních služeb v
městě Poděbrady. V průběhu roku se nám
podařilo
zrealizovat
několik
tematicky
zaměřených pracovních skupin a jednání
koordinačního týmu, které nám pomáhaly se
zacílením proběhlých analýz potřeb v rámci
celého spádového území.
Všech setkání se účastnili jak zástupci města
Poděbrady v podobě oddělení sociální péče, tak
odborníci na daná témata a v neposlední řadě i
široká veřejnost, které se témata dotýkala.
Proběhlo kvalitativní dotazování v rámci několika
analýz potřeb, což pro nás byl podklad pro tvorbu
cílů a opatření. V návaznosti na informace
získané od rodičů zdravotně postižených dětí s trvalým pobytem ve spádovém území jsme
zorganizovali setkání těchto pečujících s poskytovateli sociálních služeb, kteří mohou jak jim, tak jejich
dětem pomoci se současnými i budoucími potřebami.
Dále jsme uskutečnili akci nazvanou Jiná realita, která pro členy pracovních skupin, žáky základních
škol a širokou veřejnost představila praktickou
a hravou formou velkou škálu postižení a pomoci, kterou tito lidé mohou využívat. Zároveň probíhal
sběr informací pro zpracování katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který bude
dokončen a distribuován začátkem roku 2014.
Publikace/analýzy, které v rámci projektu vznikly:
• Analýza poskytovatelů sociálních služeb
• Sociodemografická analýza ORP Poděbrady

Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování
sociálních služeb na území Středočeského kraje
Program CpKP: Zapojování veřejnosti
Realizováno pro: ESF ČR
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová, Petra Štěpová
Internetové stránky projektu: www.partnerstvi-cpkp.cz
Doba trvání projektu: 1. 12. 2013 – 31. 5. 2015
Tento projekt jsme zahájili v posledním měsíci
roku 2013. V nejbližší době nás čeká iniciace
vzniku odborných partnerských koalic řešících
podporu seniorů a osob se zdravotním
postižením setrvat v domácím prostředí.
Připravovaný projekt nabízí možnost zapojit
se do týmu odborníků, kteří se na základě
zpracovaných
analytických
dokumentů,
vlastních zkušeností a zkušeností pečujících
osob budou podílet na návrhu doporučení v
oblasti péče o seniory se zaměřením na
domácí prostředí na území Středočeského
kraje.
Nadregionální pohled na situaci v péči o
seniory pomůže zohlednit nejenom specifika
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větších obcí a měst, ale i venkovských lokalit, a to jak z pohledu využití služeb, místní dostupnosti, tak
i financování.
Tým koalice bude tvořen odborníky z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb, pracovníků
sociálních odborů městských a obecních úřadů a dalších zainteresovaných osob.
Cílem setkávání odborných koalic bude nejenom zpracování doporučení pro Středočeský kraj, ale i
vzájemná výměna zkušeností a poznatků z jednotlivých služeb, situací ve městech či obcích,
navazování spolupráce a prohlubování vzájemné komunikace.
Činnost koalice je podpořena odborným vzděláváním jejích členů v oblastech manažerských,
prezentačních, komunikačních dovedností, zvyšování kvality sociální služby a odbornými
konzultacemi témat a problémů, kterými se aktuálně na svých pracovištích zabývají.
Do projektu se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem upozornit na klíčové problémy a navrhnout
řešení jak pro kraj, tak pro obce.

Strategický plán rozvoje obce Hodkovice nad Mohelkou
Program CpKP: Zapojování veřejnosti
Realizováno pro: Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu:
www.hodkovicenm.cz/cs/trikroky-pro-mesto-hodkovice/priprava-azpracovanistrategickeho-planurozvojemesta/
Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013
Během první poloviny roku 2013 jsme se věnovali
přípravě strategického plánu rozvoje města
Hodkovice nad Mohelkou. Usilovali jsme o to, aby
strategie vznikala na co nejširší platformě
komunitním přístupem.
Hodkovice nad Mohelkou jsou menší město ve stínu
Liberecko – Jablonecké aglomerace, které je
mimořádně pestré na historické i přírodní bohatství.
Cílem strategie bylo mimo jiné i aktivizovat místní
lidský potenciál a vzbudit větší zájem o věci veřejné
ve městě.
Základním pilířem přípravy strategického plánu byly
tři pracovní skupiny a dvě setkání s veřejností
doplněné o dotazníkové šetření. Tyto vstupy byly
konfrontovány s odbornými analýzami a v rámci koordinační skupiny složené z představitelů města i
opozičních zastupitelů pak byly formulovány do osmi strategických cílů ve třech základních oblastech.
Samotná strategie jednotlivé cíle provazuje na finanční a dotační možnosti města. Velký důraz byl
kladen také na udržitelnost dokumentu, proto byly navrženy postupy aktualizace strategie. Nedílnou
součástí strategie jsou tzv. projektové listy prakticky využitelné pro samotnou realizaci jednotlivých
záměrů.
Publikace/analýzy, které v rámci projektu vznikly:
• Strategický plán rozvoje města Hodkovice nad Mohelkou
• Výzkum mezi obyvateli města Hodkovice nad Mohelkou, Spokojenost obyvatel a názory na
další rozvoj města
• Závěrečná zpráva z komunitního pilíře přípravy strategického plánu města Hodkovice nad
Mohelkou
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Podpora vybraných MAS na území Středočeského kraje
Program CpKP: Místní a udržitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS ve Středočeském kraji
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Doba trvání projektu: průběžně od roku 2005
CpKP střední Čechy se dlouhodobě věnuje podpoře
vytváření místních partnerství formou MAS a jejich
fungování.
Dlouhodobě spolupracujeme s několika MAS ve
Středočeském kraji. V roce 2013 jsme pracovali
především pro MAS Podlipansko, kde jsme formou
konzultací a vedení pracovních skupin pomáhali s
přípravou strategického plánu Leader pro nové
programové období. Metodicky jsme zde vedli
anketní šetření a rozhovory s podnikateli.
Vzhledem ke zpoždění realizace programu rozvoje
venkova v novém období se tato spolupráce přenáší
i do roku 2014. Kromě toho jsme realizovali drobné
konzultace a další služby i pro další MAS ve středních Čechách.

Metodická podpora a konzultace na území
hl. města Prahy a na území Středočeského kraje
Program CpKP: Místní a udržitelný rozvoj
Realizováno pro: Městské části hlavního města Prahy
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
V roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s obcemi na
území Středočeského kraje a pražskými městskými
částmi. Konkrétně se jednalo o pokračování spolupráce s
MČ Praha 10, dále jsme navázali spolupráci s městkou
částí Praha 8 a 11. Zajišťovali jsme konzultace k dílčím
výstupům procesu plánování.
Podobně jako v loňském roce se jednalo o spolupráci v
těchto oblastech:
• zjišťování potřeb občanů
• aktualizace strategií, zpracování akčních plánů
• iniciace pracovních skupin
• nastavení spolupráce s poskytovateli
• monitoring a vyhodnocení plánu
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Podpora vzniku partnerství NNO
pro nové programové období
Program CpKP: NNO a regionální rozvoj
Realizováno pro: neziskový sektor v ČR
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.asociacenno.cz/index.php/partnerstvi-nno-2014
Doba trvání projektu: od prosince 2012
CpKP střední Čechy se aktivně podílelo na vytváření široké neformální
koalice NNO, která během roku přijala označení jako Partnerství NNO 2014+.
Cílem této skupiny je stát se partnerem pro veřejnou správu při přípravě
nového programového období.
Neformální skupina zvolila téměř 100 reprezentantů neziskového sektoru,
kteří se různým způsobem podíleli na přípravě dohody o partnerství a
jednotlivých operačních programů pro období 2014 – 2020.
Administrátorem této skupiny je Asociace NNO v České republice a CpKP se
na podpoře této koalice podílelo dobrovolnou prací, přípravou webové
prezentace a zapůjčením prostor pro jednání. Činnost Partnerství NNO 2014+
přechází i do roku 2014.

SFteam– síť neziskových organizací ve střední Evropě pro
udržitelnost Strukturálních fondů
Program CpKP: NNO a regionální rozvoj
Realizováno pro: Charles Stewart Mott Foundation, Visegrad Fund
Partneři projektu: BlueLink Information Network, Bulharsko,Focus Eco Center, Rumunsko
Friends of the Earth – CEPA, Slovensko, Green Liberty, Lotyšsko, Milieukontakt International,
Nizozemí, National Society of Conservationists, Maďarsko, Polish Green Network, Polsko
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.sfteam.eu
Doba trvání projektu: od roku 2001
SFteam je síť neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy usilující o prosazování
principů udržitelného rozvoje regionální politiky. Jako jeden z výstupů svého několikaletého snažení
SFteam spoluorganizoval konferenci o partnerství v politice soudržnosti, která se konala 20. února
2013 v Bruselu. Tato konference se zaměřila na navrhované právní úpravy principu partnerství v rámci
budoucí politiky soudržnosti a současného stavu uplatňování partnerství na úrovni členských států.
Účastníci byli členové “trialogu”, kteří by se měli v roce 2013 a 2014 podílet na sjednávání dohod o
partnerství mezi Evropskou komisí a národními státy.
Přizvány byly samozřejmě i další zúčastněné strany mající zájem na politice soudržnosti. Účastníci
konference měli možnost prezentovat a diskutovat názory na návrhy právních předpisů o partnerství,
včetně argumentů pro široké pojetí partnerství, které zahrnuje zapojení občanů a občanských skupin
do rozhodovacích procesů v rámci politiky soudržnosti.
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Vzdělávejte se pro růst!
Zřízení společensky účelného pracovního místa v CpKP
Realizováno pro: Úřad práce ČR
Odpovědný pracovník: Petra Štěpová, Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/pobocky-stc
Doba trvání projektu: 1. 5. 2013 – 30. 4. 2014
Díky získané finanční podpoře Úřadu práce České republiky na mzdu a zákonné odvody jsme mohli v
CpKP vytvořit Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) na dobu 12 měsíců přijmout na pozici
všeobecný administrativní pracovník na celý úvazek novou kolegyni, evidovanou uchazečku o
zaměstnání na ÚP.

Seznam pracovníků CpKP střední Čechy:
Mgr. Ondřej Marek
Bc. Martina Macurová
Petra Štepová
PhDr. Hana Stelzerová
Jana Součková
Bc. Aneta Knytlová
Mgr. Pavla Kurašová
Mgr. Petra Dobiášová
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CpKP střední Morava
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Vážené dámy,
vážení pánové,
o roku 2011 bych prohlásil – rok řešení. Řešení personální i finanční situace CpKP střední Morava,
kdy některé projekty končí, jiné jsou v procesu schvalování. Dotace ve velkém čerpají města, kraje,
obce i firmy a malé neziskovky bez „příslušného politického“ či „lobbystického“ zastání mají čím dál
menší šanci na úspěšný projekt. Kromě toho se každoročně dotační prostředky z českého rozpočtu
zmenšují cca o 7 – 10%. Krize, jak se dalo očekávat, je zneužita politiky tak, že se snaží zbavit
nepohodlného občanského/neziskového sektoru. S poukazem, že veřejných zdrojů je málo, likvidují
jeden dotační titul za druhým. Nicméně stále stavíme nejdražší dálnice na světě, tam se nešetří,
odtamtud to totiž kape (ne-li teče).
CpKP střední Morava svůj tým dělí, zástupce ředitele Mgr. Ivo Škrabal se stává ředitelem CpKP
Moravskoslezský kraj, Bc. Gabriela Fellingerová (Mikešková) se po návratu do CpKP stává ředitelkou
CpkP východní Morava. Bohužel nevychází projekt na pokračování dobrovolnictví v Přerově a okolí,
takže jsme nuceni po 11 letech tento program prozatím dát k ledu. Olomoucký kraj, který jsme dali
k soudu pro nevyplacení dotace, odchází jako vítěz – nemáme právo se soudit, na dotaci není právní
nárok. To, že nám tímto vznikla újma v řádech statisíců korun, soud neřeší, máme si asi vzít půjčku –
a kraj, který je zřízen pro službu občanům a subjektům v kraji působících, už teprve ne – hejtmanství
je malé království se svou vlastní hierarchií – bez ohledu na politickou příslušnost si zastupitelé
postavili vlastní malý parlament na malém kousku České republiky. I tomu se dá říkat samospráva spíše svévole. Pokud cítíte z tohoto úvodu skepsi, berte ji, prosím, jako zachycení nálady ve
společnosti a názor jednoho občana.
Ing. Roman Haken
ředitel CpKP střední Morava
Seznam pracovníků CpKP střední Morava:
Ing. Roman Haken

CpKP východní Morava
Úvodní slovo ředitelky místního zastoupení:
Vážení a milí kolegové, spolupracovníci,
uplynul další rok a my se zde potkáváme, abychom ten uplynulý 2013 zhodnotili a pozastavili se nad
prací a úspěchy naší pobočky CpKP východní Morava a jejích pracovníků.
V roce 2013 se naše organizace věnovala realizaci tzv. evropských projektů, tedy projektů finančně
podpořených ze zdrojů Evropské Unie, a i nadále jsme se těmito projekty věnovali problematice
komunitního plánování sociálních služeb, jejich rozvojem a problematice zaměstnanosti.
V květnu 2013 jsme úspěšně ukončili realizaci projektu „Zavedení procesů plánování dostupnosti
sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“, a pokračovali jsme v realizaci dvou mezinárodních
projektů, které se svým zaměřením dotýkají problematiky rozvoje sociálních služeb a zaměstnanosti,
poskytování sociálních služeb, dále oblasti sociálního vyloučení a chudoby; jedná se o projekty „Mosty
z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“, na kterém participují čeští, irští, američtí a
slovenští partneři. V rámci dalšího projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních
služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“ jsme zavedli tzv. Informační servis pro sociální
služby na www.socialniportal.com.
V roce 2013 jsme nově odstartovali realizaci dvou projektů věnovaných komunitnímu plánování
sociálních služeb, které byly stejně jako výše uvedené projekty podpořené z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR; jedná se o projekty „Aktualizace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“ a „Aktualizace Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“. Oba projekty budou ukončeny v
roce 2015.
Velmi významným krokem bylo zahájení činností pro získání akreditace vzdělávací instituce. Tuto
akreditaci jsme získali pod č. 2013/0628-I. Na tomto základě jsme pak akreditovali celkem 4
vzdělávací programy: č. 2013/1450-PC/SP/VP s názvem „Principy a cíle komunitního plánování
sociálních služeb“; 2013/1451/PC/SP/VP s názvem „Úvod do monitoringu a evaluace procesu
komunitního plánování sociálních služeb“; 2013/1452/PC/SP/VP s názvem „Veřejnost v procesu
komunitního plánování sociálních služeb“; 2013/0629-VP s názvem „Zvyšování odborných kompetencí
vedoucích pracovníků v sociálních službách“.
Z pozice ředitelky pobočky CpKP východní Morava bych velmi ráda poděkovala všem svým
spolupracovníkům, a to nejen za jejich kvalitní a pečlivou práci na projektech, ale především za to, že
dokázali i svůj volný čas věnovat naší pobočce a podíleli se na tvorbě nových projektových žádostí. Je
to známkou nejen jejich loajality, ale i důkazem toho, že se ztotožňují s činností CpKP východní
Morava, a že chtějí být její součástí i v budoucnu. Již nyní můžu poděkovat za kvalitně odvedenou
práci a těšit se na spolupráci s nimi při realizaci nových projektů a zakázek.

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka CpKP východní Morava
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Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních
služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Evropský sociální fond - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Partneři projektu: Partnerstvo sociálněj inklúzie subregiónu Šariš
Odpovědný pracovník: Mgr. Gabriela Fellingerová
Doba trvání projektu: červenec 2012 - červen 2015
Publikace v rámci projektu: Metodika
V roce 2013 Centrum pro komunitní práci východní Morava pokračovalo
v realizaci tříletého mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím
k inovaci
rozvoje
sociálních
služeb
prostřednictvím
zapojení
nezaměstnaných“. V rámci úzké spolupráce se slovenským partnerem
Partnerstvem sociálnej inklúzie subregiónu Šariš byl vytvořen a pilotně
ověřen nový nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti
sociálních služeb na území přerovského regionu, který je jedním z hlavních
pilířů tohoto mezinárodního projektu. Jedná se aplikaci „Informační Servis
pro Sociální služby (ISSS)“, která je určená pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních
služeb s cílem poskytnout jim jednotný prostor pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací.
Důležitou součástí ISSS je elektronická databáze všech poskytovatelů sociálních služeb na území
ORP Přerova, ve které mohou zájemci o sociální služby jednoduchým vyhledávání nalézt potřebného
poskytovatele. ISSS je volně přístupný na internetu na adrese www.socialniportal.com.
Dále v rámci tohoto mezinárodního projektu CpKP
VM zrealizovalo 14ti denní intenzivní akreditovaný
kurz pro 20 vedoucích pracovníků nestátních
neziskových organizací poskytující sociální služby
na území přerovského regionu. Během kurzu byli
tito
pracovníci
proškoleni
v oblastech
managementu, metodách kvality řízení služeb a
standardech kvality sociálních služeb s cílem
zvýšení odborností v poskytování sociálních služeb
z jejich strany. Úspěšní absolventi kurzu se
zúčastnili dvoudenní exkurze na východním
Slovensku u partnera projektu Partnerstva sociálnej
inklúzie subregiónu Šariš. V rámci této exkurze
navštívili organizace a zařízení poskytující sociální
služby na východním Slovensku, kde měli
jedinečnou příležitost získat nové zkušeností, informace a příklady dobré praxe.
Svými aktivitami je projekt také zaměřen na skupinu uchazečů o zaměstnání, pro které budou
zrealizovány 4 cykly akreditovaných kvalifikačních kurzů pracovníka v sociálních službách dle Zákona
č.108/2006 Sb., o soc. službách. Pro nezaměstnané bude tento kurz přínosem především z hlediska
zvýšení jejich kvalifikace a odbornosti. Získané osvědčení po úspěšném absolvování kurzu rozšíří
jejich možnosti uplatnit se na trhu práce a najít si zaměstnání v oblasti poskytování sociálních služeb.
Po pilotním odzkoušení všech aktivit projektu přenese CpKP VM své znalosti a nové zkušenosti
i do ostatních krajů České republiky, a to prostřednictvím Metodiky, která popíše způsob realizace
projektu a jeho přínos cílovým skupinám.
Projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení
nezaměstnaných“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241 je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity
Program CpKP: NNO a regionální rozvoj
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: prosinec 2012 – listopad 2014
Partneři projektu: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, Fond ohrožených dětí, Ježek’s Law
Consultants, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Outside the Box Learning Resources Ltd.
Odpovědný pracovník: Ing. Jana Otáhalová, Martin Vyhlídal
Internetové stránky projektu: www.mostyzchudoby.eu
.
Centrum pro komunitní práci východní Morava pod vedením
ředitelky Mgr. Gabriely Fellingerové realizuje od prosince roku
2012 dvouletý mezinárodní projekt „Mosty z chudoby – strategie
pro profesionály a komunity“. Cílem je v rámci mezinárodní
spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning
Resources
přenést
know-how
za
účelem
zvýšení
zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované
metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty).
Studijní stáž na Slovensku a v Irsku
První aktivitou, která v roce 2013 proběhla, byla studijní stáž u zahraničních partnerů. V rámci této
aktivity jsme se sešli s partnery na Slovensku a v Irsku. Na těchto setkáních jsme se seznámili
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s výstupy partnerů, kteří Mosty implementovali na svém území. Došlo tak k výměně zkušeností a
dobré praxe s realizací Mostů z chudoby a byly navrženy způsoby implementace strategie do českého
prostředí.
Mezinárodní workshop
Významná je úzká spolupráce s jedním z autorů celého konceptu Mostů z chudoby, Philipem
DeVolem, který má s realizací této metody v prostředí USA neocenitelné zkušenosti. Philip DeVol
filozofii Mosty z chudoby osobně představil v květnu 2013 na dvoudenním mezinárodním workshopu,
který se uskutečnil ve Zlíně. Zde vysvětlil aplikaci tohoto způsobu práce s lidmi v chudobě do praxe,
která probíhá prostřednictvím tzv. programu POKROK a podpůrného systému KRUHY. Workshopu se
zúčastnilo přes 80 osob, převážně zástupců NNO, ÚP, odborů sociálních věcí měst a dalších
organizací zainteresovaných v procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Program Pokrok
Po dvoudenním mezinárodním workshopu následoval týdenní intenzivní trénink facilitátorů, na kterém
bylo Philipem DeVolem proškoleno celkem 12 osob. Tyto osoby jsou nyní oficiálně certifikované a
mohou realizovat program Pokrok v České republice. Za účelem získání dobré praxe se vyškolení
facilitátoři také sešli se slovenskými facilitátory, kteří již v praxi Pokrok realizovali.
Aby se mohl program realizovat v praxi, bylo potřeba vytvořit potřebné publikace k tomu určené.
Vznikla tedy metodika programu Pokrok, která obsahuje Příručku facilitátora a Pracovní sešit
programu Pokrok. Tyto dvě publikace využívají účastníci programu při jeho samotné realizaci.
V roce 2013 také započal nábor zájemců o účast v programu Pokrok z řad cílových skupin projektu.
Rozjela se tak informační kampaň zahrnující tvorbu letáků, tiskových zpráv a osobních návštěv
partnerů projektu v organizacích, které pracují s naší cílovou skupinou. Samotná realizace programu
Pokrok, zahrnující patnáct tříhodinových setkání facilitátorů s účastníky, pak proběhla v roce 2014 ve
městech Zlín, Brno a Břeclav. Cílem jednotlivých setkání je pochopit, co chudobu způsobuje a co
způsobuje chudoba v každodenním životě, dále sestavit plán osobního rozvoje pro každého z
účastníků programu POKROK a pomoci mu tento plán následně realizovat.
Metodika Mostů z chudoby ve středoevropském prostředí
Nově získané zkušenosti s realizací projektu a aplikací metody Mostů z chudoby do českého prostředí
popíšeme v metodice, prostřednictvím které rozšíříme nově nabyté poznatky s danou problematikou
mezi všechny zainteresované nestátní neziskové organizace, krajské realizátory procesu komunitního
plánování sociálních služeb i širokou veřejnost.

Publikace v rámci projektu: Odborné učební texty MOSTY Z CHUDOBY, Metodika programu
POKROK a školící texty pro tréning facilitátorů, Metodika strategie rozvoje komunity a podpůrného
systému KRUHY, Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí
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Komunitní plánování sociálních služeb
ORP Veselí nad Moravou
Program CpKP: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí
nad Moravou
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červen 2013 - květen 2015
Partneři projektu: Město Veselí nad Moravou
Odpovědný pracovník: Bc. Tereza Tomanová
Internetové stránky projektu: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Centrum pro komunitní práci východní Morava v červnu roku 2013
začalo realizovat projekt komunitního plánování sociálních služeb ve
Veselí nad Moravou a obcích ve správní působnosti města.
Partnerem projektu je město Veselí nad Moravou. Projekt je
financován
z Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizován je
od června 2013 do května 2015.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost
poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících
poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby
a naplánovat zavedení nových, kvalitnějších a dostupnějších forem
sociálních služeb. Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele,
poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce
ohrožených skupin obyvatel.
Hlavním výstupem projektu je aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS),
který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny
reagovat na reálné potřeby občanů na území ORP Veselí nad Moravou.
Díky projektu bude také posílena udržitelnost procesu komunitního plánování sociálních služeb na
základě zvyšování dovedností a odborných znalostí účastníků projektu prostřednictvím vzdělávacích
seminářů zaměřených na téma komunitního plánování.
Během dosavadního působení projektu bylo na území ORP Veselí nad Moravou a nejen tam (města
Kyjov a Hodonín) vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.
Specifickými cíli projektu je zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu
plánování.
Za dobu působení projektu proběhla ve Veselí nad Moravou dvě veřejná setkání a tři vzdělávací
semináře z oblasti komunitního plánování. Na jednom z veřejných setkání bylo vybráno logo pro
komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou. Byl vytvořen katalog
poskytovatelů sociálních služeb, což je jeden z dílčích cílů projektu a zároveň s ním vznikla také
interaktivní aplikace informační katalog sociálních služeb www.kpssvnm.cz.
Publikace v rámci projektu: bude vydána Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na území ORP Veselí nad Moravou, Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP
Veselí nad Moravou
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Komunitní plánování sociálních služeb ORP Uherský Brod
Název projektu: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod
Realizováno pro: Evropský sociální fond v ČR – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: duben 2013 – březen 2015
Partneři projektu: Město Uherský Brod
Odpovědný pracovník: Bc. Tamara Hýblová
Internetové stránky projektu: www.kpssub.cz
Centrum pro komunitní práci východní Morava v dubnu 2013 začalo realizovat projekt „Aktualizace
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“. Partnerem projektu je Město
Uherský Brod. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je realizován od
1.4.2013 do 31.3.2015 s rozpočtem přes 2 mil. Kč.
Aktualizace se zaměřuje na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly, dále na vyhodnocení
platného plánu. V rámci projektu se zaměřujeme na témata související s problematikou dětí, mládeže,
rodiny, seniorů a osob se zdravotním postižením, nezapomeneme na problematiku zaměstnávání a v
neposlední řadě informovanost. Výstupem projektu bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních a
návazných služeb města Uherský Brod. V neposlední řadě je našim cílem posílení spolupráce v
území.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit
efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby a
naplánovat zavedení nových, kvalitnějších a dostupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit
jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky a
potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
Během projektu jsou realizovány vzdělávací semináře pro účastníky procesu s tématikou komunitního
plánování sociálních služeb a dále veřejné setkání za účelem přestavení projektu a jeho průběžných a
finálních výstupů široké veřejnosti. V rámci projektu procesu komunitního plánování vznikly tři
pracovní skupiny a řídící skupina. Jedná se o Pracovní skupinu pro seniory, Pracovní skupinu pro
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osoby se zdravotním postižením a Pracovní skupinu pro rodinu, mládež, děti a osoby ohrožené
sociálním vyloučením, které se pravidelně schází v prostorách městského úřadu Uherský Brod.
Hlavním výstupem projektu bude vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který se
stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat
na reálné potřeby občanů na území města Uherský Brod. Bude vytvořeno místní partnerství mezi
zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Specifickými cíli projektu bude zapojení široké
veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování.
Sociální oblast prochází neustálými změnami a vývojem, a má velmi široké pole působnosti pro
uživatele všech věkových kategorií, nacházejících se v nejrůznějších životních situacích. Proto vznikl
během projektu katalog poskytovatelů sociálních služeb města Uherský Brod, který slouží k lepší
orientaci v této oblasti, a také přispěl k jejímu zkvalitnění.
V průběhu projektu byla spuštěna aplikace nového informačního portálu sociálních služeb města
Uherský Brod. Informační portál sociálních služeb města Uherský Brod je přehledem nabídky
sociálních služeb, informací potřebných k výběru konkrétní služby, úřadů a institucí a důležitých
telefonních čísel. Součástí informačního portálu je také databáze poskytovatelů sociálních služeb, kde
jsou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou na území města Uherský Brod k dispozici.
Publikace v rámci projektu: Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Uherský Brod,
interaktivní aplikace informačního portálu sociálních služeb města Uherský Brod
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Projekty, na kterých spolupracujeme:

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany
správního obvodu ORP Šternberk
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: únor 2014 – červen 2015
Příjemce podpory: Město Šternberk
Role CpKP v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu
projektu a podílí se na jeho správném chodu a administraci
Kontaktní osoba: Martin Vyhlídal
Hlavním cílem projektu je vytvořit Metodiku standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, uvést ji do
praxe, naplnit minimální personální standard přijetím nových sociálních pracovníků a nastavit systém
odborné spolupráce s organizacemi, které pracují s nezletilými dětmi.

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany správního obvodu ORP Veselí nad
Moravou
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červenec 2014 – srpen 2015
Příjemce podpory: Město Veselí nad Moravou
Role CpKP v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu
projektu a podílí se na jeho správném chodu a administraci
Kontaktní osoba: Martin Vyhlídal
Hlavním cílem projektu je vytvořit Metodiku standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, uvést ji do
praxe, naplnit minimální personální standard přijetím nových sociálních pracovníků a nastavit systém
odborné spolupráce s organizacemi, které pracují s nezletilými dětmi.

Seznam pracovníků CpKP Východní Morava:
David Burian
Zdena Drexlerová
Mgr. Gabriela Fellingerová
Vladimíra Hašová
Bc. Tamara Hýblová
Ing. Jana Otáhalová
David Polák
Mgr. Miroslav Prchal
Jaromír Sahánek
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Milena Surmová ml.
Milena Surmová st.
Petra Šatánková
Tereza Uhrová
Bc. Kateřina Vařechová, DiS.
Martin Vyhlídal
Kateřina Zatloukalová
Mgr. Josef Zdražil
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CpKP západní Čechy
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
I v roce 2013 byla naše práce rozdělena do tří oblastí – místní udržitelný rozvoj, podpora sociální
integrace a výchova k občanství, o kterých se podrobněji dočtete na následujících stránkách. Tento
rok byl naplněný především dokončováním projektů. V dubnu 2013 jsme konferencí a prezentací
studentských návrhů na zlepšení veřejného prostoru v Plzni ukončili první ročník soutěže Kreativní
demokratická škola: Pěstuj prostor, do kterého se zapojilo šest plzeňských škol. V červenci jsme
vernisáží výstavy v klášteře Chotěšov zakončili projekt Příběhy Sudet. Díky němu jsme mohli
poslouchat a zprostředkovat Vám příběhy lidí žijících v českém pohraničí před druhou světovou
válkou, i těch, kteří sem v poválečném období přišli. V říjnu jsme závěrečným setkáním zástupců obcí
a poskytovatelů sociálních služeb ukončili projekt Podpora odborných partnerství, zaměřený
především na problémy seniorů a možnosti podpory jejich co nejdelšího setrvání v domácím prostředí.
Díky němu byly vytvořeny dvě koalice složené ze zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb,
které na společných setkáních řeší výše uvedené téma na úrovni celého kraje. Plzeňský kraj byl
partnerem tohoto projektu a věříme, že utvořené koalice mu budou sloužit jako cenný zdroj informací o
potřebách regionu i v budoucnu.
Rok 2013 byl rokem nových začátků i pokračováním našich dosavadních aktivit. Ve spolupráci s
organizací Plzeň 2015, o.p.s. jsme vyhlásili druhý ročník „Kreativní demokratické školy“, do kterého se
zapojily žákovské týmy ze sedmi škol. Pokračujeme ve spolupráci s řadou místních akčních skupin a
mikroregionů a obcí – a to jak na tvorbě či aktualizaci jejich strategických dokumentů, tak na přípravě
žádostí o finanční podporu jejich projektových záměrů. Na území Klatovska a Mikroregionu
Touškovsko jsme zároveň zahájili práci na komunitním plánování sociálních služeb. Ani v roce 2014
se tedy „nebudeme nudit“ a doufám, že se nebudete nudit ani Vy při čtení této zprávy.
Jan Martínek, ředitel místního zastoupení

Program Podpora sociální integrace
Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které
není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj
a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou orientovány na
podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich
činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích.
Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které
zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku
2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a
související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké
veřejnosti do diskuzí na téma, jaké sociální a související služby místním
občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních
situacích, a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např.
v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto
zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní
kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům. Po všech diskuzích a
jednáních sepíšeme výstupy do dokumentu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
který je poté projednán orgány města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem
určujícím sociální politiku daného regionu.
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Komunitní plánování sociálních služeb
V roce 2013 byla zahájena 2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku a také
jsme začali plánovat rozvoj sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko, který se nachází
nedaleko Plzně. Oba projekty končí v červnu příštího roku. Na Klatovsku působí řada poskytovatelů
sociálních služeb i organizací poskytujících návazné služby. Vzájemné setkávání na pracovních
skupinách dle jejich vlastního hodnocení odstartovalo bližší spolupráci mezi některými organizacemi a
přispělo tak k zefektivnění služeb pro občany v tíživých situacích. I toto je významný dopad
komunitního plánování v jednotlivých regionech. Při diskuzích a jednáních o problémech v sociální
oblasti na Klatovsku je pozornost nejvíce zaměřena na sociální bydlení a situaci v oblasti návykových
látek. Za velký problémem je považována také nedostatečná kapacita sanačních služeb v sociálně
slabých rodinách a další chybějící služby pro tyto rodiny, jako je např. mediace či krizová intervence.
Také společně plánujeme zajištění osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti a jejich rodiny
či zajištění pečovatelské služby pro občany v Železné Rudě. Naopak na území Mikroregionu
Touškovsko působí jeden velký poskytovatel sociálních služeb zaměřující se na pečovatelskou službu.
Pro projednání sociálních problémů zde musíme více aktivizovat místní občany. Potýkáme se přitom s
obecnou pasivitou občanů, s nezájmem zapojovat se do dění a aktivně vystupovat. Z uskutečněných
jednání vyplynulo, že největší stávající sociální problémy tohoto regionu jsou nedostatečné
poskytování ošetřovatelské péče, stavební bariéry v území znesnadňující pohyb a dostupnost
veřejných budov, služeb, příp. lékařské péče zdravotně postiženým, seniorům či rodičům s kočárky.
Dalšími velkým problémem jsou chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením, startovací
byty pro mladé rodiny a nedostatečná informovanost občanů, zástupců obcí a pracovníků obecních
úřadů a lékařů.
Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství
Na podzim 2013 byl ukončen projekt zaměřený na projednání kritických míst v zajištění
nadregionálních sociálních služeb určených seniorům se sníženou soběstačností a osobám pečujícím
o tyto seniory a na hledání možností rozvoje těchto služeb v Plzeňském kraji. V rámci projektu vznikly
dvě odborné partnerské koalice při respektování specifik dvou území (Plzeň, venkovské a příhraniční
oblasti Plzeňského kraje), která otevírají aktuální témata a řeší klíčové problémy sociálních služeb
zaměřených na seniory a pečující osoby a situace, ve kterých se jejich klienti nalézají. Pozornost
koalic se zaměřila na tyto sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence, denní a týdenní
stacionáře, odlehčovací služby, domovy pro seniory. Partnerské koalice iniciovaly vhodná východiska
zaměřená na podporu nadregionálního řešení v oblasti poskytování těchto služeb (kapacita,
financování, metodické postupy atd.) a rovněž přinesly podnětnou vzájemnou výměnu zkušeností a
znalostí. Členy koalic byli zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí a neziskových
organizací a další odborníci na dané téma. Konkrétním výstupem jsou především zpracovaná
doporučení k nadregionálnímu řešení dané problematiky pro Plzeňský kraj.

Místní udržitelný rozvoj
Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů
považujeme za jeden ze základních pilířů
demokratické společnosti. Z tohoto důvodu
pomáháme městům, obcím, mikroregionům,
místním akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich
strategických i rozvojových dokumentů a při práci
na těchto dokumentech vytváříme co nejširší
prostor pro diskuzi s veřejností o rozvoji jejich obcí i
regionů. Asistujeme při přípravě místních
rozvojových projektů a aktivit zaměřených na
znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve
vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou
správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit aktivity místním podmínkám.
Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery s cílem podpořit rozvoj
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příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak
prostřednictvím publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí.
Příběhy Sudet
Sudetské
regiony
prošly
z
perspektivy České republiky, ale i z
perspektivy celé Evropy velmi
specifickou
historií.
Tato
specifičnost je dána nejenom
odsunem Němců a následným
dosidlováním českých obyvatel ze
všech částí Československa i
dalších států Evropy, ale i
předválečným
a
poválečným
vývojem, při kterém byl tento
prostor formován vzájemným působením různých kulturních, demografických i národnostních vlivů.
Příběhy Sudet jsou výpravou za hledáním historické paměti i současné identity pohraničních oblastí
západních Čech. Na této výpravě posloucháme nejenom příběhy lidí, kteří zde žili až do té doby, než
jim bylo řečeno, že zde již žít nemohou, ale i těch, kteří zde po druhé světové válce našli svůj nový
domov. Při našich cestách Klatovskem, Tachovskem, Domažlickem či Severním Plzeňskem jsme
navštívili místa, kde často jen základy domů, zbytky hřbitova, nebo jen několik starých ovocných
stromů dokládají, že zde kdysi stála vesnice ve které po staletí žili lidé, kteří zde pracovali na svých
polích, těžili nerosty v lomech či dolech nebo vyráběli sklo. Po druhé světové válce museli své domovy
opustit a jejich rodné obce ustoupily přehradám, hraničnímu pásmu a nebo si místa, ze kterých lidi
odešli, vzala zpět do své správy příroda. Příběhy těchto obcí, lidí i krajiny pečlivě zapisujeme a
snažíme se je dále vyprávět prostřednictvím publikací, výstav i webových stránek. Věříme, že
vyprávění příběhů Sudet bude pro Vás zajímavé i poučné a že naše snažení přispěje alespoň malým
dílkem k dalšímu hledání a utváření identity i paměti krajiny, obcí i lidí, kteří zde žijí.
Zapojení veřejnosti do strategického plánování rozvoje venkovských regionů
Rok 2013 byl z hlediska regionálního rozvoje rokem specifickým, neboť v něm končilo programovací
období Evropské unie 2007–2013. Mikroregiony a Místní akční skupiny z Plzeňského kraje se tedy v
tomto roce začaly pomalu připravovat na programovací období 2014–2020. Podstatnou součástí
tohoto přípravného procesu je tvorba strategií rozvoje území, jejichž prostřednictvím místní akční
skupiny definují potřeby a plány rozvoje svých území. CpKP ZČ pomáhá mikroregionům i místním
akčním skupinám vytvářet tyto strategické dokumenty tak, aby do jejich tvorby byli zapojeni všichni
relevantní aktéři, kteří mají zájem se na rozvoji svých obcí a regionů podílet. V současné době
spolupracujeme na tvorbě strategií rozvoje území se šesti místními akčními skupinami a třemi
mikroregiony z různých částí České republiky. Pomáháme jim zrealizovat dotazníková šetření,
diskuzní i pracovní skupiny, konference či informační a mediální kampaně, tedy aktivity, které
umožňují laické i odborné veřejnosti se k rozvoji území vyjádřit. Vedle těchto aktivit se podílíme i na
tvorbě analýz řešených území a definování priorit a cílů mikroregionů a místních akčních skupin na
období 2014–2020. Věříme, že naše činnost přispěje k udržitelnému rozvoji venkovských regionů v
Plzeňském kraji i České republice.
Kontejnery k světu a diskuze o veřejných prostranstvích v Plzni
Občanské sdružení k světu připravilo díky podpoře společnosti Plzeň 2015 o.p.s. program Kontejnery
k světu. Jeho cílem bylo oživit zajímavá, ale i zapomenutá či zanedbaná veřejná prostranství a dát jim
nový význam. Na vybraná místa byly umístěny kontejnery, které pak po celý měsíc využívala plzeňská
veřejnost různým způsobem (kino, kavárna, komunitní centrum, kostel či obchod s biopotravinami).
Kontejnery oživily vybraná veřejná prostranství na jeden měsíc, důležité ale je, aby byla „uživatelsky
příjemná“ stále. Proto jsme chtěli případná oživení veřejných prostranství naplánovat společně s
veřejností.
Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně a občanským sdružením k světu jsme
vytipovali jako nejvhodnější dvě místa – Borský park na Borech a lokalitu Na Poříčí na Roudné. V
Borském parku probíhalo velké plánování změn před deseti lety. V současnosti se jednalo o
vyhodnocení změn a naplánování další etapy úprav. Oproti Borskému parku je lokalita Na Poříčí na
Roudné poměrně neznámým místem, každopádně se jedná o místo v blízkosti řeky Mže.
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Vedle těchto dvou míst jsme chtěli společně s občanským sdružením k světu zahájit diskusi o
možném využití prostranství podél řeky Radbuzy, která mají velký potenciál pro volnočasové aktivity
Plzeňanů, ale jejich současné využití je velmi omezené. V tomto případě s nejednalo o klasické
plánování s veřejností, ale o úvodní zmapování možného budoucího využití území od Wilsonova
mostu k Škoda sport parku a potřeb subjektů, které v této lokalitě působí.
A jak naše spolupráce konkrétně vypadala?
Pro veřejnost jsme uspořádali veřejnou diskuzi, na programu byly i komentované prohlídky, program
pro děti a anketní šetření. V Borském parku jsme uspořádali tzv. Den pro Borský park a na Roudné
jsme naše setkání s veřejností zakomponovali do třídenního programu Dnů architektury na Roudné.
Více informací o jednotlivých výstupech můžete nalézt na našich webových stránkách.
Františkovy Lázně – Zvýšení kvality řízení města
V rámci projektu Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně financovaného z Evropského
sociálního fondu (OPLZZ) zpracováváme ve spolupráci s pracovníky městského úřadu, podnikateli a
klíčovými osobnostmi města Strategii města na podporu lázeňství a cestovního ruchu. Druhou částí je
realizace projektu „otevřeného úřadu“, který je založen na hodnocení spokojenosti a potřeb občanů
města i podnikatelských subjektů a vyhodnocení a návrh optimalizace komunikačního systému města.

Vzdělávání k občanství
Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
Mohla by být Plzeň hezčí? Určitě! Na
nedostatky ve veřejném prostoru města
Plzně upozornili žáci a studenti ze šesti
místních škol. V rámci programu
Kreativní demokratická škola: Pěstuj
prostor měli pojmenovat jeden problém,
navrhnout jeho řešení a rozpracovat jej
do podoby projektu. Žáci by například
barevně oživili zanedbaná nástupiště na
hlavním nádraží, vyspravili popraskané
chodníky před nákupním centrem Luna
či
zrenovovali
Lochotínský park.
Některé týmy ani nemusely chodit
daleko od školy – družina Lachtanů z 21. ZŠ navrhla nejen zbudování herních prvků přímo před
školou, ale i vztyčení památníku Miladě Horákové. Aby byly návrhy žáků reálné, projednávali je se
zastupiteli, vlastníky pozemků, architekty a dalšími odborníky. Svou činnost také komunikovali s
veřejností – např. s obyvateli čtvrti, které se navržený projekt týká. Během praktických činností
nabývají děti mnohé dovednosti, aniž by si přímo uvědomovaly, že se něčemu učí.
Výsledek své několikaměsíční práce žáci prezentovali na konferenci před veřejností i odbornou
porotou. Ta nejlépe ohodnotila projekt Masarykovy ZŠ, jehož cílem byla úprava a zpřístupnění
klášterní zahrady na Jiráskově náměstí. Porota ocenila, že se jedná o prostor, který dosud nebyl
veřejností využíván. Další body získali žáci za svou ochotu zahradu v rámci školních aktivit udržovat.
Na realizaci programu spolupracujeme se společností Plzeň 2015 o.p.s. Na konci roku 2013 jsme
vyhlásili druhý ročník programu, do kterého se tentokrát zapojilo 7 plzeňských škol.

Kalendář realizovaných akcí
Programy sociální integrace
Březen – říjen – podpora odborných partnerství – 10 setkání odborných koalic složených z odborníků
na oblast péče o seniory v kraji
Duben (11. 4.) – veřejné setkání v Rokycanech, na kterém byl představen návrh komunitního
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2013 – 2016
Červen (24. 6.) – první setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na
území Mikroregionu Touškovsko
Výroční zpráva Centra pro komunitní práci 2013
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Květen (24. 6.) – setkání starostů obcí na Klatovsku, které jsou zapojené do 2. etapy komunitního
plánování sociálních služeb
Říjen (22. 10.) – veřejné setkání v Dominikánském klášteře v Klatovech, na kterém byl veřejnosti
představen projekt 2. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku
Říjen (31. 10.) – podpora odborných partnerství – závěrečné setkání na téma: Senioři a sociálních
služeb v Plzeňském kraji
Místní udržitelný rozvoj
Duben – série veřejných projednání Jak se žije v regionu MAS Aktivios
Květen – byla vydána publikace Příběhy Sudet
Červen (27. 6.) – proběhla vernisáž výstavy Příběhy Sudet v Chamu
Červenec (18. 7.) – vernisáž výstavy Příběhy Sudet v Chotěšově
Říjen (24. 10) – veřejné projednání SWOT analýzy cestovního ruchu ve Františkových Lázních
Říjen (5. 10.) – Roudná: Na poříčí: Jak bude vypadat? Plánování veřejného prostranství
Říjen (12.10.) – Den pro Borský park aneb Borský park a jak dál?
Výchova k občanství
Březen (19. 3.) – Vyhodnocení soutěže Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
Květen (3. 5.) – Vyhodnocení soutěže Škola – srdce regionu na zámku v Nebílovech
Červen – byl vydán elektronický sborník Škola – srdce regionu

Seznam pracovníků CpKP západní Čechy:
Ing. Tereza Eberlová
Šárka Fremrová
Tomáš Havránek
Daniel León

Mgr. Jan Martínek
Mgr. Tereza Pelclová
Mgr. Tomáš Svoboda
Bc. Monika Ženíšková

Bc. Ondřej Starý
Mgr. Pavla Dusíková
Jindrová

Celé Centrum pro komunitní práci děkuje za podporu těmto donorům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zemědělství
OPPS Slovenská republika – Česká republika
Národní agentura pro evropské vzdělávací
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Finanční výsledek rok 2013
Náklady
Materiálové náklady
režijní materiál
drobný hmotný majetek
odpisy DHIM a DNIM
Lidské zdroje
mzdové náklady
sociální a zdrav. 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
Výnosy
vlastní činnost
Úroky
kurzový zisk
přijaté příspěvky-dary FO, PO
provozní dotace
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Celkem výnosy
Rozdíl

centrál
MZ StM
MZ JČ
MZ ZČ
MZ VM
MZ StČ
MZ MSK
Celkem
961 931
9 134
9 134
238 172
16 371
106 351
64 423
73 971
15 588
174 497
103 471
159 953
350 511

16 736 622

3 250 957
1 216 152
315 882
5 090
94 279

328 805

3 412 328
991 132
14 744
459 893

10 662 989

2 649
6 689

58 025
70 507

0
0

592 670
-95 781

2 397 716
MZ JČ
34 205
3 121

2 347 877
14 440
2 399 644
1 927

2 432
7 058
790 206
97
3556
100

2 299
21 570
3 957 125
269
8 370
34 804

7 832 159
MZ VM
27 949
1 537
21

4 263 978
MZ StČ
362999
3024

7 591 380
MZ MSK
148 000
4 058

7 723 126
190
2 392
7 755 216
-76 943

4 062 632

7 449 158

0,00
4 428 655
164 677

7 601 216
9 836

3 485
2 653 059
4 775
11 418
475

724 387

688 450
MZ StM
464 136
2

2 325 198
767 928
11 379
228 515

2 098 732
629

0
centrál

2 452 848
724 291
8 069
107 426

5 587 861
MZ ZČ
803 204

189 000
4 544 124
136152
5 672 480
84 619

28 361 544
Celkem
1 840 493
11 742
21
247 025
23 849 547
14 630
138 544
28 449 881
3 716

Zaokrouhleno na celé koruny.
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