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Úvodní slovo ředitele pobočky

Pokud bych měl charakterizovat rok
2015 v CpKP střední Čechy, použil bych
slova: odchody a zajímavé projekty.
Odchod části našeho týmu z důvodu
ukončení projektů a nejistoty dalšího
financování na jednu stranu znamenalo oslabení pobočky, na druhou
stranu fakt, že všem odcházejícím
kolegům se podařilo nalézt zajímavé
a plnohodnotné zaměstnání, je vzpruhou a radostí.
Snad nám tato skutečnost pomůže
v některých budoucích projektech.
Zbytek našeho zmenšeného týmu
realizoval, kromě jiného, dva projekty
podpořené tzv. norskými fondy administrovanými Nadací rozvoje občanské společnosti. Jednalo se o projekty
Respekt v komunikaci a jako partneři
jsme byli zapojeni do projektu PAKT
– Participace, komunikace, transparentnost.
2
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Musím s potěšením konstatovat, že
zaměření a realizace těchto projektů
bylo pro naši pobočku velkou radostí. Kombinace možnosti nabídnout
donorovi smysluplné aktivity v tématech, které považujeme za důležité,
přiměřená administrativa projektů
a i určitá flexibilita reagující na běh
projektů ve mně vzbudily opravdové
nadšení pro realizaci takových aktivit. Musím říci, že i při
pohledu na další projekty z těchto
výzev člověk nalezl zajímavá témata,
inspirativní výstupy a nadšené organizace takové projekty realizující.

Při pohledu na současnou společenskou situaci v České republice se
nemohu ubránit pocitu, že takových
programů bychom potřebovali více.
Norské fondy na nějakou dobu končí,
ale snad v naší společnosti zanechaly
dobrou stopu. V CpKP střední Čechy
určitě.
Mgr. Ondřej Marek
ředitel místního zastoupení CpKP
střední Čechy
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• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
Fond NNO v rámci EHP fondů

• Partner projektu:
Agora CE
Zelený kruh
Partnerství o.p.s.

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.paktparticipace.cz

Projekt PAKT iniciovaly čtyři české
neziskové organizace (Agora CE,
CpKP, Partnerství a Zelený kruh),
jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí
veřejných. Inspirovaly se mimo jiné
britským Compactem, dále i obdobnými dokumenty v dalších zemích.
Participace je v České republice
vnímána spíše jako prostředek, ale
my chceme participaci etablovat jako
téma samo o sobě. Cílem projektu je
oslovit co nejvíce zástupců veřejné
správy na všech úrovních (obecní,
krajské i republikové) a motivovat je
k tomu, aby občany aktivně zapojovaly do rozhodování.

Po analytických pracích realizovaných v roce 2014 jsme uspořádali
řadu regionálních pracovních setkání. Jejich cílem bylo hledat cesty, jak
v ČR podpořit participaci. Na jejich
základě bylo formulováno prohlášení
PAKT, kterým obce a další organizace mohou deklarovat svou ochotu
participativně spravovat věci veřejné
a hlásí se jím k uplatňování dalších
dokumentů, které tento projekt
definoval. Jde zejména o standardy
dobré participace a na ně navazující
metodiku, které vycházejí z diskuzí
v regionech a s odborníky.

Zapojování
veřejnosti

PAKT
– participace, komunikace, transparentnost
Všechny tyto dokumenty byly prezentovány na podzimní konferenci
v Senátu Parlamentu ČR.
Do budoucna chceme, aby se k tomuto prohlášení přihlásilo co nejvíce
subjektů, které budou usilovat o prosazování principů participace v České
republice.

Publikace/analýzy,
které v rámci projektu vznikly:
• Analýza participace v ČR
• Prohlášení o participaci PAKT
• Standardy participace
• Metodika participace

• Doba trvání projektu:
1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

4

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR

• Odpovědní pracovníci:
Mgr. Martina Macurová
Petra Štěpová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.partnerstvi-cpkp.cz

• Doba trvání projektu:
1. 12. 2013 – 31. 5. 2015

V květnu 2015 jsme dokončili realizaci projektu Plánování rozvoje
sociálních služeb ve Středočeském
kraji prostřednictvím odborných
partnerství (zkráceně Podpora
odborných partnerství). Naším cílem
bylo upozornit na potřebnost podpory
péče o seniory a osoby se zdravotním
postižením v domácím prostředí.
Projekt navazoval na námi realizované procesy komunitního plánování ve
Středočeském kraji a potřebu hledat
nadregionální pohled na situaci
v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to nejenom ve velkých obcích, ale i v malých spádových
obcích po celém kraji. Mimo jiné bylo
naším cílem upozornit na možnosti
komunity a její roli v sociální práci s různými cílovými skupinami
klientů.

Zapojování
veřejnosti

Podpora odborných partnerství
ve Středočeském kraji
V rámci projektu vznikl tým cca
60 odborníků z řad poskytovatelů
sociálních a návazných služeb, pracovníků sociálních odborů městských
a obecních úřadů a dalších zainteresovaných osob, který se scházel
v průběhu celého projektu. Účelem
setkávání bylo, mimo jiné, řešení
aktuálních témat, hledání možných
postupů vytvářejících podmínky pro
dostupnost péče v domácím prostředí
nejenom ve větších městech a zpracování doporučení pro zajištění dostupnosti potřebné péče. Doporučení
vycházela i ze zrealizovaných analýz
a současných platných komunitních
plánů. Činnost odborníků byla podpořena nabídkou odborného vzdělávání
a čerpáním konzultací v různých
oblastech.

Na závěrečném celodenním workshopu s názvem Pečovat a žít doma je
normální, který se konal 21. května
2015 pod záštitou Emílie Třískové,
radní pro sociální oblast Středočeského kraje a senátorky Parlamentu
ČR, vystoupilo mnoho zajímavých
osobností. Například MUDr. Zdeněk
Kalvach, CSc. představil Systém
integrovaných podpůrných služeb
(tzv. SIPS) v komunitě. Na téma
Výzvy domácí hospicové péče mluvil
Bc. Jiří Krejčí, ředitel TŘI, o.p.s.
provozující Hospic Dobrého Pastýře
Čerčany. Jak být doma i v domově bylo téma Mgr. et Ing. Matěje
Lejsala, ředitele Domova Sue Ryder.
Své zkušenosti s námi sdílela také
pečující rodina a další odborníci.

„Nepřestávám doufat, že naše
snažení bude mít nějaký odraz
i v praxi. Včerejší workshop mě
v tomto směru povzbudil,” napsala
nám účastnice workshopu a zpracovatelka analýz Mgr. Jitka Hošťálková.
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Realizační tým
CpKP střední Čechy
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.partnerstvi-cpkp.cz
e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
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V rámci projektu byl také zpracován
leták JÁ JSEM, který upozorňuje na
roli pečujících a dále obsahuje seznam
kontaktů na sociální odbory obcí
s rozšířenou působností Středočeského
kraje. V těchto kontaktech můžete
najít odborníky, kteří vám poskytnou
odbornou radu či pomoc.
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• Publikace Pečovat a žít doma
je normální

ENÍ
STAV
PŘED KP
CP

• Leták JÁ JSEM

NÍ
RUČE

VAT
PEČO OMA
D
A ŽÍT MÁLNÍ
R
JE NO

DOPO

Publikace/analýzy,
které v rámci projektu vznikly:

ĚHY
PŘÍB E
Z PRAX

Dále jsme zpracovali publikaci
Pečovat a žít doma je normální, která
se snaží upozornit na problémy, se
kterými se při péči doma potýkáme,
upozornit na roli komunity, nastiňuje
možnosti řešení, upozorňuje na zkušenosti z praxe a předkládá konkrétní prožité situace. Publikace i leták
jsou dostupné zdarma po domluvě
na naší adrese nebo jsou ke stažení
na našich webových stránkách. Na
těchto stránkách najdete i příspěvky prezentujících na závěrečném
workshopu, fotografie ze setkání
a analýzy, které v rámci projektu
vznikly a mapují oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

3.
CHCEME ŽÍT DOMA ,
ÉM KRAJI
ANEB JSOU VE STŐEDOÿESK
NÁM TO UMOŽNÍ?
DOSTUPNÉ SLUŽBY, KTERÉ

rodinou tady v obci.
hl syn, který bydlel s
pomohl
S nákupem mi ob´as
služeb, které
registrovaných sociálních
da
daleko.
jsme se na pÁt druh×
na více oblastí ´i
kv×li práci asi 100 km
této publikace, zamÁÏili
jsme se nemohli zamÁÏit
Dcera se odstÁhovala
Jak jsme uvedli v úvodu
za klí´ové. V rámci projektu
fakty a vycházejí
protože to sám nezvládnu.
v domácím prostÏedí
a doporu´ení podložené
domu prakticky nevycházím,
považujeme pro pé´i
i tak jsou naše závÁry
hÏipku a od té doby z
chÏipku
byly také zajímavé, ale
Na podzim jsem prodÁlal
služeb, které by možná
z reálného stavu.
základních
První vychází z vybraných
služeb ze dvou pohled×.
k 30.11.2014. Druhý
popisují vybraných pÁt
služeb MPSV (dále Registr)
Následující podkapitoly
vybraných
poskytovatel× sociálních
rozhovor× se zástupci
údaj× dostupných v Registru
vzorku byli zvoleni
z realizovaných hloubkových
závÁry
výzkumného
Do
základní
kraje.
pohled stru´nÁ uvádí
území StÏedo´eského
do rozhovor×
služeb p×sobících na
formu. Celkem tedy bylo
poskytovatel× sociálních
místní p×sobnost a právní
h službách a výpovÁdi
skupinu tÁchto služeb,
2 Veškeré
údaje o vybraných poskytovanýc
s ohledem na cílovou
bylo shromáždit faktické
do jednotlivých celk×.
zahrnuto 42 služeb. Ú´elem
Následující text je ´lenÁn
našeho
jejich poskytovatel×.
které vznikly v rámci
této publikace. Analýzy,
o zkušenostech a praktikách
jsou uvedené v závÁru
analýzy, ze kterých vycházíme,
stránkách.
na našich webových
projektu, jsou dostupné

z Klva´ová
2 | Údaje vycházejí

a kol., 2014b a z údaj×

v Registru poskytovatel×

sociálních služeb MPSV

získaných k 30.11.2014.

25

komunitní práci
Vydalo: Centrum pro
³echy
pobo´ka CpKP stÏední
Praha 1
Vodi´kova 36, 116 02
email: stredni.cechy@cpkp.cz
tc
web: www.cpkp.cz/pobocky-s

45

2015
Vydání první, Praha
ISBN: 978-80-87809-29-7
stÏední ³echy
a kolektiv autor× CpKP
Text: Martina Macurová
Renata Baxová
Jazyková korektura:
Kynclová a JiÏí Šimon
ilustrace: TáÉa Niklová
, spol. s.r.o.
GraÀcká úprava a
Tisk: PRINCO International
Poÿet výtiskĥ: 300 ks
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Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu
– Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR

• Realizátor projektu:
CpKP střední Čechy

• Odpovědní pracovníci:
Mgr. Martina Macurová
Bc. Aneta Knytlová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc

• Doba trvání projektu:
1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
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V letošním roce jsme pokračovali
v realizaci projektu Případové setkání jako nástroj multidisciplinární
spolupráce. Jednalo se o vzdělávací
projekt, který se zaměřil na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském kraji na téma případových
setkání/konferencí jako multidisciplinárního nástroje práce s klientem.
Díky podpořenému projektu jsme
mohli navázat na naše zkušenosti
z předešlých let a snahu upozornit
na možnost využití této metody práce
u různých cílových skupin.

Zapojování
veřejnosti

Případové setkání jako nástroj
multidisciplinární spolupráce
Projekt reagoval na konkrétní
poptávku měst a organizací z území
Neratovicka, Mladé Boleslavi,
Mnichova Hradiště a Hořovic.
Pro tyto lokality jsme uspořádali dva
běhy 3 denního vzdělávání, které
se skládalo z teoretické části proložené mnohými příklady z praxe jak
jednotlivých lektorů, tak účastníků.
Na teoretickou část navázala praktická část, která byla postavena na
kazuistikách zpracovaných účastníky
vzdělávání. Díky nim si účastníci
vyzkoušeli jak jednotlivé role vyskytující se na případovém setkání, tak
přínosy a možná úskalí, se kterými se
mohou při realizaci takového setkání
potkat. Součástí byly i konzultace pro
účastníky k realizaci individuálních
případových setkání v území jejich
působení a závěrečná konference.

www.cpkp.cz

Závěrečná konference proběhla
v Evropském domě v Praze
a obsahem byla témata týkající
se současného vývoje využívání
případových setkání/konferencí
při práci s klientem a současné
zkušenosti. Příspěvek měla
Věra Bechyňová, Kristýna Jůzová,
Lucie Salačová, Iveta Turková,
Gabriela Pavlíková a Renata Baxová.

Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu
– Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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veřejnosti
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Respekt v komunikaci

• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
Fond NNO v rámci EHP fondů

• Odpovědní pracovníci:
Mgr. Martina Macurová
Petra Štěpová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.respektvkomunikaci.cz

• Doba trvání projektu:
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Od dubna 2015 jsme realizovali
projekt Respekt v komunikaci, který
se zaměřuje na komunikační bariéry,
se kterými se někteří z nás při
návštěvě různých institucí potýkají.
Realizací projektu se snažíme snížit
komunikační bariéry při návštěvě
městských úřadů, obcí, nemocnic
a dalších veřejných institucí. Jedná
se o osoby se smyslovým postižením,
seniory a další komunikačně
znevýhodněné občany.
Hlavním cílem našich aktivit je nejen
zvýšení komunikačních dovedností
pracovníků těchto institucí, ale
i podpora těch, kterých se bariéry
týkají. Do realizace projektu se
zapojili odbornice a odborníci,

kteří společně připravili vhodná
komunikační doporučení pro
jednotlivé instituce poskytující
veřejné služby lidem, kteří se
potýkají s různými komunikačními
problémy.
Konkrétně se jedná o specifika
komunikace s neslyšícími,
nedoslýchavými, nevidomými,
seniory a lidmi, kteří nahlíží na svět
kolem sebe trochu jinak. Naším cílem
je vytvořit jednoduchou metodiku
komunikačních doporučení, tzv.
NÁVOD, pro zmíněné skupiny osob
a ověřit ji v praxi. V roce 2015 jsme
vytvořili podklady pro 5 letáků
a texty pro dvě podoby návodu,
jak komunikovat s lidmi s výše

uvedenými bariérami. Do práce na
jednotném grafickém pojetí všech
materiálů byl zapojen nejen užší tým,
ale i širší veřejnost. Ve spolupráci
se zapojenými odborníky jsme
připravili všechny texty, zaměřili se
na stručnost, jasnost a výstižnost
a zpracovali i obsah workshopů,
které se zaměřily na získání
praktických zkušeností v komunikaci
s uvedenými specifickými skupinami.
Další klíčovou aktivitou byla
příprava video spotu, jehož cílem je
upozornit na komunikační bariéry.
Těšíme se na realizaci workshopů
v roce 2016 a natáčení, které pro
většinu z nás bude novou zkušeností.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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• Program CpKP:
Místní a udržitelný rozvoj

• Realizováno pro:
různé obce, regiony
nebo organizace

• Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ondřej Marek
Mgr. Martina Macurová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc

• Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2015
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Pracovníci CpKP střední Čechy
v roce 2015 také realizovali několik
drobnějších akcí, které podporovaly
zapojení veřejnosti či lepší fungování
neziskových organizací. Vedli jsme
semináře, veřejná projednání
a workshopy ve Štětí, Hořovicích,
Mnichově Hradišti, Mníšku pod Brdy,
Mladé Boleslavi a v Praze 5.

Místní a udržitelný
Zapojování
rozvoj veřejnosti

Facilitace a strategické plánování
a podpora NNO
Kromě toho jsme několika menším
organizacím, které nás požádaly
o pomoc, poskytli konzultace v oblasti
rozvoje komunit, projektového řízení
a zápisů do rejstříkových soudů.
Doufáme, že i tyto drobné činnosti
přispěly k rozvoji místních komunit
a občanské společnosti v ČR.

Kromě toho jsme pomáhali
Oblastní charitě Hradec Králové
se strategickým plánováním.
Během několikadenního setkání
a následných konzultací vznikl plán
rozvoje služeb i vnitřních procesů
této organizace. Při této práci jsme
maximálně vycházeli z potřeb
a vizí jejích pracovníků tak, aby
výsledný dokument byl pro každého
srozumitelný a motivující.

www.cpkp.cz
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• Program CpKP:
Místní a udržitelný rozvoj

• Realizováno pro:
MAS ve Středočeském kraji

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc

• Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2015
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CpKP střední Čechy dlouhodobě
spolupracuje s několika místními
akčními skupinami (MAS), pro
které, dle jejich požadavků, zajišťuje
různé konzultační a vzdělávací
služby. V roce 2015 MASky
dopracovávaly své strategie
a procházely standardizací. Se
značným zpožděním se během roku
2015 částečně vyjasnily požadavky
na MASky usilující o zapojení do
čerpání podpory pomocí nástrojů
komunitně vedeného místního
rozvoje.

Nejintenzivnější spolupráce
probíhala s MAS Podlipansko,
kde CpKP dlouhodobě působí jako
odborný supervizor strategie.
V předchozích letech jsme se zde
podíleli i na mapování potřeb
místních obyvatel pro potřeby
zmíněné strategie.

Místní a udržitelný
Zapojování
rozvoj veřejnosti

Podpora vybraných MAS
na území Středočeského kraje
Při veškerých konzultačních službách
pro MAS se snažíme o podporu
místních expertních kapacit.
Cílem pro nás jsou fungující místní
komunity, které dokáží udržitelným
způsobem získávat prostředky pro
rozvoj regionu pomocí principů
programu Leader.

Spolupráce s MAS Karlštejnsko
probíhala taktéž v rovině metodické
a konzultační. Z pozice leadera jejich
týmu připravujícího strategii MAS
jsme se posunuli do role supervizora.
Pomáhali jsme s nastavením
parametrů zjišťování potřeb regionu,
s realizací základních rozvojových
analýz a také s absorpční analýzou
území.

www.cpkp.cz
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Metodická podpora a konzultace
na území hl. města Prahy a Středočeského kraje

Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
Městské části hlavního 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. 2015
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• zjišťování potřeb občanů,
• aktualizace strategií, zpracování
akčních plánů a jejich vyhodnocení,

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 se Statutárním
městem Mladá Boleslav a dalšími
obcemi.

• iniciace pracovních skupin,

KPSS

• Program CpKP:

Jako v předešlých letech, i po celý
rok 2015 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:

• nastavení spolupráce
s poskytovateli,
• monitoring a vyhodnocení plánu.

www.cpkp.cz
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Vyhodnocení a aktualizace KPSS
města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR

• Realizátor projektu:
CpKP střední Čechy

• Partner projektu:
Město Kralupy nad Vltavou

• Odpovědní pracovníci:
Mgr. Martina Macurová
Mgr. Pavla Kurašová
Bc. Aneta Knytlová

• Internetové stránky projektu:

dotčených subjektů. Vzhledem
k tomu, že plán zahrnuje nejen město
Kralupy nad Vltavou, ale i spádové
území, zapojily se do připomínkování
i spádové obce a organizace působící
v celém území. Dokument byl
zveřejněn k připomínkování na
našich stránkách a současně na
stránkách města. Zároveň byl odkaz
zveřejněn u části spádových obcí,
které byly všechny osloveny. Tímto
způsobem měli všichni možnost se
vyjádřit a podílet se na finální podobě
komunitního plánu.
V roce 2015 také proběhly vzdělávací
workshopy, které se zaměřily na
podporu procesu plánování v dalším
období.

www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.mestokralupy.eu
www.socialnipomockralupy.cz

Všichni aktéři, kteří se v průběhu
realizace projektu do komunitního
plánování zapojili, byli pozváni na
závěrečné setkání, které proběhlo
28. 4. 2015. Toto setkání umožnilo
nejen zhodnocení průběhu celého
procesu plánování, představení
finální podoby dokumentu a Katalogu
poskytovatelů sociálních a návazných
služeb, ale i diskusi o tom, jak bude
proces pokračovat dále.

Publikace/analýzy,
které v rámci projektu vznikly:
• Komunitní plán sociálních a návazných služeb ORP Kralupy nad
Vltavou 2015 – 2019
• Akční plán sociálních a návazných
služeb ORP Kralupy nad Vltavou –
2015 - 2016

KPSS

• Program CpKP:

V roce 2015 jsme společně s městem
Kralupy nad Vltavou pokračovali
v projektu zaměřujícím se na
zpracování Komunitního plánu
sociálních a návazných služeb
ORP Kralupy nad Vltavou 2015 –
2019 (dále dokument). V tomto
roce jsme se věnovali závěrečným
aktivitám, tzn. finalizaci všech
částí dokumentu. Zpracovaný
dokument zahrnuje základní údaje
popisující průběh zpracování, popis
výchozího stavu a prioritní oblasti
pro uvedené období. Součástí je
i akční plán na roky 2015 a 2016.
Na finalizaci a připomínkování se
podíleli zástupci jednotlivých skupin
občanů, poskytovatelů sociálních
a návazných služeb a dalších

• Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb

Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu
– Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

• Doba trvání projektu:
20

1. 9. 2013 – 30. 4. 2015

www.cpkp.cz
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• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR

• Realizátor projektu:
Město Benešov

• Partner projektu:
CpKP střední Čechy

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.benesov-city.cz
www.ssob.info

• Doba trvání projektu:

V roce 2015 jsme s městem Benešov
pokračovali ve společné realizaci
projektu zaměřeného na aktualizaci
komunitního plánu sociálních služeb
pro celý okres Benešov. Zajímavostí
této lokality je plánování v rámci
celého okresu, které vychází z již
několikaleté spolupráce obcí celého
území a společného hledání zajištění
potřebných služeb. Naším společným
cílem bylo, mimo jiné, nastavit síť
sociálních služeb tak, aby reagovala
na aktuální potřeby občanů v rámci
celého okresu.

V tomto roce jsme finalizovali
většinu zpracovaných dokumentů
a dopracovali konkrétní popisy
opatření k jednotlivým prioritním
oblastem. Komunikovali jsme
s občany, zrealizovali závěrečné
setkání pracovních skupin a proběhlo
připomínkování všemi dotčenými
subjekty.
Po ukončení projektu jsou na řadě
kroky, které vedou k realizaci
stanovených opatření.
Publikace/analýzy,
které v rámci projektu vznikly:
• Komunitní plán sociálních služeb
na okrese Benešov

Projekt byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu
– Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti společensky účelné pracovní místo v CpKP

• Program CpKP:
O CpKP

• Realizováno pro:
Úřad práce ČR

• Partner projektu:
CpKP střední Čechy

• Odpovědný pracovník:
Petra Štěpová

• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc

• Doba trvání projektu:

V letošním roce jsme již podruhé
požádali Úřad práce o finanční
podporu na vytvoření Společensky
účelného pracovního místa. Naší
motivací je dát příležitost získat
pracovní příležitost lidem, kterým
se to již delší dobu z různých důvodů
nedaří.
Díky podpoře jsme získali prostředky
na mzdu a zákonné odvody pro
novou kolegyni, která se nám
stala administrativní podporou
v kanceláři. Možná i díky této
podpoře se jí podařilo v následujícím
roce získat zaměstnání.

KPSS

Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na okrese Benešov

1. 6. 2014 – 30. 11. 2015

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
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Naše služby
Pro zájemce z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru nabízíme následující služby:

• Metodická i organizační pomoc v oblasti
zapojení veřejnosti do rozhodování,
dále v oblasti komunitního plánování
a strategií komunikace

• Plánování veřejných
prostranství se zapojením
veřejnosti

• Strategické plánování měst,
obcí i regionů se zapojením
veřejnosti

• Akreditované školení veřejné správy
v oblasti komunikace s veřejností
a facilitace

• Komunitní a akční plánování
v praxi (jednodenní a dvoudenní
kurz zapojování veřejnosti)

• Vzdělávací semináře v oblasti
komunitního plánování
sociálních služeb

• Pomoc při přípravě partnerských
projektů a při budování místních
partnerství

• Zpracování analýz a evaluací
v oblastech komunikace,
managementu, finančních
nástrojů a občanské společnosti

• Vzdělávací workshop
Případové setkání jako nástroj
multidisciplinární spolupráce

• Respekt v komunikaci aneb
bezbariérová komunikace v různých
institucích – vzdělávací interaktivní
workshop

• Výbor pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
• Partnerství 2014+
(neformální platforma NNO pro Evropské fondy)
• Spolek pro obnovu venkova
• Krajská koordinační komise střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje
• Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA

O CpKP

• Facilitace veřejných setkání
a pracovních skupin

Členství pracovníků CpKP střední Čechy
v odborných organizacích a spolcích

24
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Profily členů týmu

Kateřina Zatloukalová
• projektová a mzdová účetní

Ondřej Marek

Tel.: +420 777 793 728
E-mail: katerina.zatloukalova@cpkp.cz

• ředitel pobočky CpKP střední Čechy, zabývá se zapojováním veřejnosti a facilitací
• často pracuje na projektech rozvoje venkova a s místními akčními skupinami

Aneta Knytlová

Tel.:
+420 777 793 737
E-mail: ondrej.marek@cpkp.cz

• manažerka a koordinátorka projektů Případové setkání jako nástroj
multidisciplinární spolupráce a Vyhodnocení a aktualizace KPSS
města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Martina Macurová
• zabývá se projekty zaměřujícími se na oblast plánování sociálních a návazných služeb,
zpracování strategických dokumentů měst a organizací
• věnuje se tématům komunikace mezi různými subjekty
• facilituje a moderuje různé akce a případové konference
Tel.:
+420 775 764 414
E-mail: martina.macurova@cpkp.cz

Petra Štěpová

• koordinátorka projektu Vyhodnocení a aktualizace KPSS
města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Tel.:
+420 773 661 130
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz

www.cpkp.cz

• administrativní podpora kanceláře

O CpKP

Pavlína Převorovská

• manažerka a koordinátorka projektů Podpora odborných partnerství ve Středočeském
kraji a Respekt v komunikaci

26

Pavla Kurašová

Finanční zpráva dle výsledovky roku 2015
Výnosy

Náklady
Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Energie

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
28

46 740,28
0,00
0,00
0,00
1 408 544,00
373 442,00
8 633,00
69 361,30
6 899,00
0,00
860 057,29
0,00
2 987,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Celkem výnosy

Rozdíl

273 775,00
726,54
0,00
0,00
2 413 740,59
0,00
0,00

2 688 242,13

* -88 421,44

* Náklady jsou větší než výnosy, protože příjmy z dotací
nepokryly veškeré náklady. Náklady byly hrazeny také
z vlastních zdrojů, zisku a daňových
úspor předchozích let.

2 776 663,57

www.cpkp.cz
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