Centrum pro komunitní práci východní Morava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Úvodní slovo ředitelky místního zastoupení
Vážení kolegové, milí čtenáři,
uplynul další rok a je mou milou povinností vás z pozice ředitelky CpKP východní Morava pozdravit a informovat vás
o činnosti naší organizace v uplynulém roce.
Po roce 2016, který byl ve znamení

zpracování a předkládání projektových žádostí, jsme rok 2017 zahájili úspěšně již

na jeho začátku. V únoru 2017 jsme zahájili realizaci projektu „Přes Mosty do práce“, který je realizován v přerovském regionu.
Od srpna 2017 jsme potom každý další měsíc zahajovali nové projekty zaměřené na komunitní plánování. Jedná se celkem
o pět projektů aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vyškov, ORP Bystřice pod Hostýnem,
DSO Mikroregion Hustopečsko, ORP Šternberk a ORP Břeclav. V závěru roku 2018 byl zahájen projekt „Přes Mosty do práce“,
realizovaný v Brně.
Jako ředitelka organizace bych touto cestou ráda poděkovala všem svým pracovníkům a kolegům, díky jejichž elánu
a schopnostem se naší pobočce podařilo nastartovat projekty, které pomáhají široké veřejnosti podílet se na veřejném dění.
Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení
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Představení organizace Centrum pro komunitní práci východní Morava
Centrum pro komunitní práci východní Morava (CpKP VM) je nestátní nezisková organizace, která vznikla
v roce 2001, a je jednou z šesti pobočných spolků Centra pro komunitní práci.
Hlavním posláním a přesvědčením CpKP VM je, že občan má právo podílet se na rozhodování v jeho obci, městě
či regionu, a svou činností přispívá k naplnění tohoto cíle.
Naše organizace klade důraz na fakt, že každý člověk, má-li být schopen rozhodovat či vyjádřit se k určitému tématu,
musí mít odpovídající znalosti a dovednosti. Formou podpory síťování a vzděláváním vedoucích pracovníků usiluje CpKP VM
o rozvoj potenciálu neziskových organizací, státní správy a samosprávy.
V rámci své činnosti CpKP VM organizuje semináře a akreditované vzdělávací kurzy s cílem posílit a zvýšit odborné
kompetence vedoucích pracovníků neziskového sektoru, coby zástupců poskytovatelů sociálních služeb a dále zástupců
zadavatelů sociálních služeb z řad státní správy a samosprávy.
Dále se CpKP VM věnuje problematice komunitního plánování sociálních služeb, podílí se na zapojování veřejnosti
do rozhodování státní správy a samosprávy, především pak v oblasti dostupnosti sociálních služeb. V této oblasti rovněž CpKP
VM zajišťuje facilitace pracovních skupin a zpracovává strategické dokumenty.
V neposlední řadě naše organizace realizuje regionální i mezinárodní projekty financované z Evropských fondů
a státního rozpočtu.
V posledních letech CpKP VM rozšířila své pole působnosti do oblasti školství, a spolupracuje s několika základními
školami a pracovníky odboru školství, kterým poskytuje poradenské a konzultační služby v rámci komunitního plánování
vzdělávání, jehož součástí je i příprava návrhu lokální strategie základního vzdělávání v daném regionu, na jehož zpracování
se CpKP VM aktivně podílí.
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CpKP východní Morava – Co nabízíme
CpKP VM poskytuje služby zájemcům z veřejné správy, občanských organizací i soukromého sektoru v těchto oblastech:
• Účast veřejnosti a občanských organizací na rozvoji obcí, měst a krajů
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování. 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, ankety, sociologické průzkumy a rovněž
zajišťujeme
vedení
pracovních
setkání
s občany.
Zpracováváme
podpůrné
analytické
dokumenty
a pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy.
Místní udržitelný rozvoj
Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Poskytujeme konzultační služby
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí
a asistujeme při přípravě aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.
•

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR
Prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a nestátních neziskových organizací při přípravě a využívání fondů Evropské Unie.
Účastníme se diskuzí o podobě regionální politiky, zprostředkováváme informace ostatním neziskovým organizacím v ČR
a připravujeme společná doporučení a postupy.
•

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací
Podporujeme a vzděláváme členy neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře
a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací.
•
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CpKP východní Morava – Služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpracování projektových žádostí
Zpracování strategických dokumentů
Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů
Zpracování výzkumů a analýz
Realizace seminářů na míru
Program zapojování veřejnosti
Organizace a facilitace veřejných setkání
Odborné konzultace a poradenství při realizaci projektů z evropských fondů
Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

CpKP východní Morava - Akreditovaná vzdělávací instituce
CpKP VM získalo v červnu roku 2013, dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, akreditaci vzdělávací instituce
č. 2013/0623-I. Akreditované vzdělávací programy:
• Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách (2013/0629-VP)
• Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb (2013/1450-PC/SP/VP)
• Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb (2013/1451/PC/SP/VP)
• Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb (2013/1452/PC/SP/VP)
Platnost certifikace koncem roku 2017 vypršela. Následně jsme zahájili práce na přípravě žádostí o akreditaci vzdělávacích
seminářů zaměřených na problematiku komunitního plánování sociálních služeb. Konkrétně se jedná o 3 vzdělávací
programy:
• Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb,
• Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb
• Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb.
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CpKP východní Morava - Členství v pracovních skupinách a odborných
organizacích
•
•
•
•

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje
Platforma rozvoje NNO – SPIRALIS
Okresní hospodářská komora Přerov

CpKP východní Morava - Naši partneři
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Slovenská republika
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Slovenská republika
Aha!Process, Inc. USA
OTB Learning Resources Irsko
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Ježek’s Law Consultants
Centrum andragogiky, s.r.o., Hradec Králové
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Šternberk
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Břeclav
Město Vyškov
Město Hustopeče
Základní školy na Přerovsku
Základní školy na Rožnovsku
Základní škola Němčice nad Hanou
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CpKP východní Morava - Seznam pracovníků

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení CpKP východní Morava

Projektoví manažeři:

Petra Šatánková
Zástupce ředitelky CpKP VM
Manažerka projektů

Milena Surmová
Manažer projektů
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Martin Vyhlídal
Manažer projektů

Bc. Tereza Tomanová
Manažerka projektů

Marcela Porvazníková
Manažerka projektů
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Bc. Jan Lušovský
Manažer projektů

Administrativní pracovníci:
Dana Kunetková
Administrativní pracovnice

Kateřina Zatloukalová
Účetní CpKP VM

9

Činnost v roce 2017
Činnost CpKP VM v roce 2017 spočívala především v zahájení nových projektů, a to v oblasti komunitního plánování
sociálních služeb a v oblasti zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce. I nadále
jsme pokračovali ve spolupráci na projektech zahájených v roce 2016; jedná se zejména o poskytování odborného poradenství
v oblastech komunitního plánování sociálních služeb a zvyšování kvality základního vzdělávání.

Realizované projekty
Oblast podpory zaměstnanosti
Projekt:
Realizováno za podpory:

Přes Mosty do práce

Doba trvání projektu:

1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Odpovědný pracovník:

Martin Vyhlídal

Internetové stránky projektu:

www.mostyzchudoby.eu.

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Operační program Zaměstnanost

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v únoru 2017 projekt s názvem Přes Mosty do práce. Hlavním
cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce. K tomuto účelu využijeme
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velice efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla
již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do ČR, a zde úspěšně pilotně ověřena.
Plánovaným výsledkem realizace projektu bude aktivizace, zaměstnání a udržitelný rozvoj osobnosti zapojených osob z řad
cílové skupiny. Projekt řeší především problém nízké a obtížné uplatnitelnosti vybrané cílové skupiny na trhu práce a s ní
spojené sociální vyloučení ze společnosti a následné riziko projevu nežádoucích sociopatologických jevů u těchto osob.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a to konkrétně osoby mladší 25 let,
vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo osoby s nízkou úrovní
kvalifikace.
Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:
-

KA 1 Nábor účastníků projektu

-

KA 2 Realizace programu Pokrok

-

KA 3 Vytvoření podpůrné sítě Kruhy

-

KA 4 Podpora účastníků formou vzdělávání a rekvalifikací

-

KA 5 Zprostředkování zaměstnání

Aktivity projektu jsou postaveny především na 3 pilířích a to:
1) Aktivizace a motivace účastníků prostřednictvím jejich účasti na programu Pokrok
2) Rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
3) Poskytnutí mzdových příspěvků pro nové zaměstnavatele

V roce 2017 (září–říjen) úspěšně proběhl 1. běh programu Pokrok, do kterého nám docházelo celkem 18 účastníků z CS.
Program Pokrok se sestává z patnácti tří hodinových setkání. Pro úspěšné absolvování programu musí být jeho účastníci
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přítomni alespoň na 12ti setkáních. V rámci 1. běhu nám program zdárně dokončilo celkem 15 účastníků, kterým se tak otevřela
cesta získání rekvalifikačního kurzu či zaměstnání.
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Projekt:
Realizováno za podpory:

Přes Mosty do práce – Brno

Doba trvání projektu:

1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

Odpovědný pracovník:

Martin Vyhlídal

Internetové stránky projektu:

www.mostyzchudoby.eu

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Operační program Zaměstnanost

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v prosinci 2017 další projekt s názvem Přes Mosty do práce,
tentokrát pro Brno. Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob mladších 30let, kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě. K tomuto účelu využijeme velice efektivní, ucelený a provázaný systém
práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní
spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do ČR, a zde úspěšně pilotně ověřena. Brno jsme zvolili proto, že zde máme díky
předchozímu projektu zajištěné odborníky i cílové skupiny projektu. Projekt řeší především problém nízké a obtížné
uplatnitelnosti vybrané cílové skupiny na trhu práce a s ní spojené sociální vyloučení ze společnosti a následné riziko projevu
nežádoucích socio-patologických jevů u těchto osob.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé mladší 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní
přípravě. Jedná se o osoby s nízkou úrovní kvalifikace, národnostní menšiny a osoby se zdravotním postižením, vedené na ÚP
ČR. Celkově se v současnosti potýkáme s nedostupností efektivních nástrojů na řešení problémů s uplatněním na trhu práce
u této cílové skupiny, což může vzhledem k jejich nízkému věku a následným rizikům spojeným se sociálním vyloučením
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ze společnosti vést ke dlouholetému zatížení sociálního systému a veřejných financí, ať už v podobě čerpání různých forem
sociální podpory či nákladů spojených s projevem socio-patologických jevů u těchto osob.
Neexistence záchranné sítě, která by včas zachytila tyto mladé lidi a efektivně s nimi pracovala, vede ke kumulaci jejich
problémů a demotivaci tyto problémy řešit. Místo nadějného aktivního mladého člověka, který finančně přispívá do veřejného
rozpočtu a svou prací obohacuje celou společnost, se tak stává neaktivní jedinec, který dlouhodobě čerpá ze systému sociální
podpory, místo zisků vytváří dluhy a svou neutěšenou situaci řeší užíváním drog a pácháním trestné činnosti.

Projekt obsahuje stejné klíčové aktivity, jako ten přerovský:
-

KA 1 Nábor účastníků projektu

-

KA 2 Realizace programu Pokrok

-

KA 3 Vytvoření podpůrné sítě Kruhy

-

KA 4 Podpora účastníků formou vzdělávání a rekvalifikací

-

KA 5 Zprostředkování zaměstnání

Aktivity projektu jsou postaveny především na 3 pilířích a to:
1) Aktivizace a motivace účastníků prostřednictvím jejich účasti na programu Pokrok
2) Rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
3) Poskytnutí mzdových příspěvků pro nové zaměstnavatele
Vzhledem k tomu, že Mosty z chudoby v Brně byly zahájeny teprve v prosinci 2017, byly v tomto roce realizovány pouze aktivity
související se sestavením realizačního týmu a s náborem účastníků z řad cílové skupiny do projektu.
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Komunitní plánování sociálních služeb

Projekt

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Vyškov

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:

1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Odpovědný pracovník:

Bc. Tereza Tomanová

Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v srpnu 2017 projekt s názvem Aktualizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v ORP Vyškov. Obsahem projektu je naplánovat na daném území dostupnost sociálních služeb,
posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení způsobu
monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb. Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny
projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území ORP Vyškov. Do projektu budou zapojeny orgány
veřejné správy i široká veřejnost. Na daném území ORP Vyškov v současné době probíhá proces komunitního plánování
sociálních služeb. Proces KPSS byl nastaven v předchozích letech a byl vypracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
jehož platnost končí rokem 2017.
V průběhu zavedení procesu komunitního plánování byly na daném území identifikovány čtyři klíčové oblasti, na které
je třeba v rámci plánování potřebných služeb zaměřit pozornost. Jedná se o skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením,
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osoby ohrožené sociálním vyloučením a péči o rodinu, děti a mládež. Realizací projektu na daném území je umožněno
ve spolupráci se všemi cílovými skupinami (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelů sociálních služeb) zmapovat aktuální potřeby
uživatelů a dostupnost stávajících služeb.
Chybí aktuální komplexní a dostupný zdroj informující o poskytovaných službách v regionu. Proto v projektu plánujeme
vytvoření elektronické databáze poskytovatelů, která poskytne větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým
provedením umožní pravidelnou nebo průběžnou aktualizaci těchto dat. Hlavním cílem je podpořit proces plánování dostupnosti
soc. služeb na území ORP Vyškov, zpracovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, nastavit pravidla kontroly, monitoringu
a vyhodnocování procesu komunitního plánování, zpracovat katalog poskytovatelů a vytvořit Informační portál včetně databáze
poskytovatelů. Specifickým cílem je zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování.
Během dosavadního průběhu projektu bylo zrealizováno veřejné setkání. Cílem tohoto setkání bylo seznámit
zainteresované skupiny i širokou veřejnost se záměrem projektu a také s významem a smyslem komunitního plánování.
V rámci realizace projektu proběhl první seminář, z celkem tří plánovaných vzdělávacích seminářů. První seminář byl
na téma Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb. Semináře se zúčastnili zástupci zadavatelů, poskytovatelů
i uživatelů. Jeho absolvováním si stávající účastnici procesu plánování osvěžili znalosti z této oblasti a nově příchozí členové
procesu získali potřebné informace z oblasti komunitního plánování sociálních služeb.
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Projekt:

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Odpovědný pracovník:

Marcela Porvazníková

Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v září 2017 opět projekt s názvem Aktualizace procesu
komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem. Obsahem projektu je naplánovat na daném území
dostupnost sociálních služeb, posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS
a zavedení způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb.
Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb z území ORP Bystřice pod Hostýnem. Na tomto zastoupení, si projekt zakládá a díky němu je celé plánování
efektivnější (názory všech tří skupin). Do projektu budou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost, díky které je
projekt otevřený. Na daném území ORP Bystřice pod Hostýnem v současné době neprobíhá proces komunitního plánování
sociálních služeb.
Proces KPSS byl nastaven v předchozích letech, a to pod vedením CpKP východní Morava a byl vypracován Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb, jehož platnost končí rokem 2016. V průběhu zavedení procesu komunitního plánování byly
na daném území identifikovány tři klíčové oblasti, na které je třeba v rámci plánování potřebných služeb zaměřit pozornost.
Jedná se o skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny, mládež a děti. Vzhledem k faktu, že od roku 2017 nebude
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na daném území v platnosti komunitní plán, je třeba na tomto územní obnovit proces KPSS a ve spolupráci se všemi cílovými
skupinami (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) zmapovat aktuální potřeby uživatelů, dostupnost stávajících
služeb a vyhodnotit minulý Střednědobá plán rozvoje sociálních služeb.
V roce 2013 byl v rámci KPSS zpracován katalog poskytovatelů, ovšem během 3 let došlo ke změnám, o kterých je třeba
informovat, a vypracovat aktuální přehled o poskytovaných službách na území ORP Bystřice pod Hostýnem. Vedle katalogu
poskytovatelů sociálních služeb proto v projektu plánujeme vytvoření elektronické databáze poskytovatelů, která poskytne
větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým provedením umožní pravidelnou nebo průběžnou aktualizaci těchto
dat.
V rámci projektu proběhlo již 1. Veřejné setkání. Program setkání
byl věnován představení realizace právě zahájeného projektu a příkladům
dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bystřice
pod Hostýnem.
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Projekt:

Komunitní plánování sociálních služeb
v DSO Mikroregion Hustopečsko

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:

1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Odpovědný pracovník:

Bc. Jan Lušovský

Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v říjnu 2017 projekt s názvem Komunitní plánování sociálních
služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko. Obsahem projektu je naplánovat na daném území dostupnost sociálních služeb, posílit
udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení způsobu monitorování
a evaluace výstupů plánování soc. služeb. Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu,
tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z území DSO Mikroregion Hustopečsko. Do projektu budou zapojeny
orgány veřejné správy i široká veřejnost. Na daném území DSO Mikroregion Hustopečsko v současné době neprobíhá proces
komunitního plánování sociálních služeb. Proces KPSS byl nastaven v předchozích letech, a to pod vedením CpKP východní
Morava a byl vypracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož platnost končí rokem 2016.
V průběhu zavedení procesu komunitního plánování byly na daném území identifikovány čtyři klíčové oblasti, na které
je třeba v rámci plánování potřebných služeb zaměřit pozornost. Jedná se o skupiny: senioři, zdravotně postižení, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi. Nejdůležitější priority jsou tyto: vznik pečovatelské služby s působností v ORP,
výstavba domova pro seniory, vznik sociálně aktivizačních služeb pro matky s dětmi a s tím spojené dostupné kroužky
pro sociálně slabé děti, vznik služby seniortaxi a budování startovacích bytů.
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Od roku 2017 je v platnosti 4. komunitní plán pro dané území. Ve spolupráci se všemi cílovými skupinami (zadavatelé,
poskytovatelé a uživatelů sociálních služeb) zmapovat aktuální potřeby uživatelů a dostupnost stávajících služeb.
Dále je zapotřebí vypracovat aktuální přehled o poskytovaných službách na území DSO Mikroregion Hustopečsko. Vedle
katalogu poskytovatelů sociálních služeb proto v projektu plánujeme vytvoření elektronické databáze poskytovatelů, která
poskytne větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým provedením umožní pravidelnou nebo průběžnou aktualizaci
těchto dat.
Na podzim roku 2017 proběhlo 1. Veřejné setkání, kde byly účastníkům sděleny základní informace o projektu,
partnerech projektu a průběhu realizace projektu a jeho výstupech. Dále proběhlo úvodní jednání všech pracovních skupin
a Řídící skupiny, kde byly účastníkům prezentovány informace o klíčových aktivitách projektu. Rovněž byli seznámeni
se Základní listinou komunitního plánování a s jednacími řády pracovních a Řídící skupiny.
¨
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Projekt:

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Šternberk

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:

1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Odpovědný pracovník:

Petra Šatánková

Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Role CpKP VM v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v listopadu 2017 projekt s názvem Aktualizace procesu
komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk. Obsahem projektu je naplánovat na daném území dostupnost
sociálních služeb, posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení
způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb.
Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb z území ORP Šternberk. Na tomto zastoupení, si projekt zakládá a díky němu je celé plánování efektivnější
(názory všech tří skupin). Do projektu budou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost, díky které je projekt otevřený.
Na daném území ORP Šternberk v současné době neprobíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Proces
KPSS byl nastaven v předchozích letech, a to pod vedením Centra pro komunitní práci střední Morava a byl vypracován
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož platnost skončila rokem 2016.
V průběhu zavedení procesu komunitního plánování byly na daném území identifikovány tři klíčové oblasti, na které
je třeba v rámci plánování potřebných služeb zaměřit pozornost. Jedná se o skupiny: Skupina pro osoby se zdravotním
postižením a seniory, skupina pro rodinu, děti a mládež a skupina pro etnické menšiny a osoby jiného sociokulturního prostředí.
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Vzhledem k faktu, že od roku 2017 nebude na daném území v platnosti komunitní plán, je třeba na tomto územní obnovit
proces KPSS a ve spolupráci se všemi cílovými skupinami (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelů sociálních služeb) zmapovat
aktuální potřeby uživatelů a dostupnost stávajících služeb. Chybí aktuální komplexní a dostupný zdroj informující
o poskytovaných službách v regionu. Během předchozího procesu KPSS byl zpracován katalog poskytovatelů, ovšem během
uplynulých let došlo ke změnám, o kterých je třeba informovat, a vypracovat aktuální přehled o poskytovaných službách
na daném území. Vedle katalogu poskytovatelů sociálních služeb proto v projektu plánujeme vytvoření elektronické databáze
poskytovatelů, která poskytne větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým provedením umožní pravidelnou nebo
průběžnou aktualizaci těchto dat.
V rámci projektu proběhlo již 1. Veřejné setkání. Program setkání byl
věnován představení realizace právě zahájeného projektu a příkladům dobré praxe
z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Šternberk. Dále pravidelně
probíhá jednání pracovních skupin a jednání řídící skupiny projektu.
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Spolupráce na projektech
Název projektu:
Realizátor:
Realizace:
Role CpKP VM:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm
Město Rožnov pod Radhoštěm
1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
člen odborného týmu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MAP rozvoje vzdělávání) je zaměřen
na zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Tento projekt navazuje
na projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, realizovaný od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015.
Výstupem projektu bude Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm.
Cílem projektu je rozvinout, posílit a zkvalitnit nastartovaný systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími
zařízeními, poskytovateli neformálního a volnočasového vzdělávání a dalšími
partnery. Na základě této spolupráce vznikne dohoda, která bude definovat
největší

problémy

v

území

a

bude

navrhovat

jejich

vhodné

řešení.

Participativním způsobem dojde k vytvoření jednoho Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm. MAP bude řešit trvalý
pedagogický rozvoj základních a mateřských škol, výměnu zkušeností mezi
jednotlivými subjekty z cílové skupiny, rozvoj mimoškolního vzdělávání a jiné.
Proces tvorby MAP podpoří dlouhodobé systematické plánování ve školství
a vzdělávání. Mimo jiné bude hotový MAP vytvářet i rámec pro vize rozvoje
jednotlivých škol.
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Odborné poradenství a konzultace
V roce 2017 Centrum pro komunitní práci východní Morava i nadále spolupracovalo a nabízelo své zkušenosti
s projektovým řízením a tvorbou projektových záměrů, a coby odborný konzultant spolupracovalo se základními a mateřskými
školami při realizaci jejich projektových záměrů a aktivit projektů.
Jednalo se o školy:
región Přerovska
~ Základní škola Dřevohostice
~ Základní a Mateřská škola Polkovice
~ Základní a Mateřská škola Tovačov
~ Základní škola, Svatopluka Čecha, Kojetín
~ Základní škola, náměstí Míru, Kojetín
~ Základní škola, B. Němcové, Přerov
~ Základní škola Němčice nad Hanou
~ Základní škola Hustopeče nad Bečvou
~ Gymnázium Kojetín
región Rožnovska
~ Základní škola Videčská, Rožnov pod Radhoštěm
~ Základní a Mateřská škola Hutisko-Solanec
~ Základní škola Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm
~ Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice
~ Základní škola Valašská Bystřice
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Projekty určené pro Základní a Mateřské školy řeší při realizaci několik oblastí pomoci.
Důležitou a prioritní oblastí je podpora osobnostně profesním rozvojem pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v mateřských i základních školách. Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů mezi školami.
Pomoc škole při společném vzdělávání dětí/žáků možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa,
speciálního pedagoga, případně sociálního pedagoga, někde i formou chůvy.
Další a velmi důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, a hlavně
spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu májí pomoci
extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her) a doučování žáků základní školy ohrožených
školním neúspěchem.
Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání formou společného vzdělávání. Kde děti/žáci ze socioekonomicky
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí se potkávají s ostatními dětmi/žáky již od nízkého věku a vnímají společné
soužití jako samozřejmost a vzájemně se učí si porozumět.
Další oblastí, kterou pomáhá řešit projekt je nízké uplatnění rodičů, zejména matek s malými dětmi, na pracovním trhu.
Řada rodičů je nucena vyhledávat pracovní poměry na zkrácený úvazek, často i mimo svůj obor a kvalifikaci. Roste tak podíl
matek s dětmi do 15 let, které pracují na smlouvu na dobu určitou, bez pracovní smlouvy nebo na dohody o provedení práce.
U těchto žen je vyšší riziko ztráty zaměstnání nebo nenalezení zaměstnání po návratu z domácnosti. Projekty nabízí možnost
budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti, řeší
nedostatek zařízení na péči o děti 1. stupně ZŠ v době mimo vyučování v obci.
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Semináře – vzdělávání
Výjezdní seminář pro členy řídící skupiny KPSS Bystřice pod Hostýnem
Centrum pro komunitní práci východní Morava na přelomu listopadu a prosince 2017 zorganizovalo výjezdní vzdělávací
seminář „Efektivně procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí“ pro řídící skupinu KPSS Bystřice
pod Hostýnem.
Výjezdního vzdělávacího semináře se zúčastnilo 8 členů řídící skupiny. Lektorem byla Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka CpKP
VM. A jako host byl přizván lektor pan Mgr. Jaroslav Fránek s tématem Time managementu.
Na semináři vládla velice příjemná tvůrčí atmosféra a spolupráce, a to i vzhledem k dlouhodobé spolupráci CpKP VM
s městem Bystřice pod Hostýnem. CpKP VM již několik let spolupracuje s městem Bystřice pod Hostýnem při procesu
komunitního plánování sociálních služeb. První projekt byl již v roce 2011 a to za účelem zavedení procesu KPSS na dané
území.
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Finanční zpráva dle výsledovky roku 2017
Výroční zpráva dle výsledovky r. 2017
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

74609,00
373752,99
0,00
2241941,00
523659,00
3576,00
100875,00
0,00
51000,01
330219,17
0,00
7589,00
0,00
0,00
0,00
1100,00
0,00
3708321,17
65000,00
184,84
0,00
0,00
3588838,77
0,00
0,00
3654023,61
-54297,56
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Poděkování osobám a organizacím
•
•

Město Bystřice pod Hostýnem

•

Město Šternberk

•

Město Rožnov pod Radhoštěm

•

Město Vyškov

•

Město Břeclav

•

Město Hustopeče u Brna

•

Město Hranice na Moravě

•

Magistrát města Přerova

•

Magistrát města Brna

•

Úřad práce města Hranice na Moravě

•

Úřad práce města Přerova

•

Úřad práce města Brna

•

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

•

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

•

RNDr. Miroslav Pollak, Prešovská univerzita

•

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Přerov

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Olomouc

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Vyškov

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Břeclav

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Brna
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•

Vedení Základních škol v okrese Přerov

•

Vedení Základních škol v okrese Rožnov pod Radhoštěm
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Poděkování ředitelky CpKP východní Morava

Na závěr chci poděkovat celému svému týmu za jejich neutuchající entuziasmus a chuť být i nadále součástí CpKP
východní Morava. Vážím si vašeho plného nasazení a věřím, že odměnou nám všem budou další a nové projekty, díky kterým
se opět vrátíme k vizi a cíli naší organizace.
V neposlední řadě děkuji vám, čtenářům, že jste si udělali tu malou chvíli času, abyste se seznámili s naší organizací,
s naší prací a posláním.
Těším se na vás všechny opět v roce 2018.

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení

Ve Zlíně dne 30. ledna 2018
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Kontakt

Centrum pro komunitní práci východní Morava
IČO:

709 54 771

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Kancelář:

Horní náměstí 29, 750 02 Přerov
Husovická 4, 614 00 Brno

E-mail:

vychodni.morava@cpkp.cz

www:

www.cpkp.cz

Ředitelka místního zastoupení CpKP VM :
Mgr. Gabriela Fellingerová
Tel.: +420 777 793 719
E-mail: gabriela.fellingerova@cpkp.cz
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Centrum pro komunitní práci východní Morava
Se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01
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