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O nás
Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a
pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, ţe 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 jiţní 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 mládeţ 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 sluţby 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. Důleţitou oblastí je podpora
procesů komunitního plánování sociálních sluţeb jako přístupu zapojujícího veřejnost do
plánování specifické oblasti veřejných sluţeb. V rámci tohoto programu organizujeme diskuze
s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, sociologické průzkumy a rovněţ zajišťujeme vedení
pracovních setkání s občany.
Výchova k občanství. Při zapojování veřejnosti je důleţitá 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 mládeţe k občanství a principům demokracie.
Místní a udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační sluţby při přípravě projektů zaměřených
na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany ţivotního 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 Svazku obcí
Blatenska
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
sdruţené ve Svazku obcí Blatenska
Partneři projektu: Svazek obcí Blatenska
Doba trvání projektu: červenec 2010 – srpen 2011
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.blatensko.cz
Publikace v rámci projektu: Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb na Blatensku
Na území Blatenska byl v srpnu 2011 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních sluţeb Svazku
obcí Blatenska financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt navázal na úspěšnou akci z let 2006 – 2007, kdy na
území Svazku obcí Blatenska vznikl první komunitní plán. V období 2010 – 2011 se komunitní
plánování zaměřilo na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních sluţeb, který řeší současné
potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Plán je
výstupem spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uţivateli sociálních sluţeb. Do procesu se
zapojilo všech 32 obcí leţících na území svazku a všichni místní poskytovatelé sociálních a
doprovodných sluţeb, dále i zástupci uţivatelů a veřejnosti. V roce 2011 byla vytvořena strategická
část plánu, zpracovány doplňující analýzy, aktivně se scházela řídící skupina a tři skupiny pracovní.
Dále byly připraveny SWOT analýzy, které byly jedním z podkladů pro návrh priorit, opatření a aktivit
plánu. Ty pak byly na veřejném projednání představeny široké veřejnosti. Po zapracování připomínek
byl plán na valné hromadě Svazku obcí Blatenska schválen starosty obcí. Po schválení
zastupitelstvem města Blatná se plán předloţil ke schválení i samosprávám všech ostatních obcí
svazku. Byl připraven Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb na Blatensku. Plán
včetně podrobných analýz, katalogu a dokumentace z procesu byl vydán na CD (náklad 150 ks).

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
území SO ORP Příbram
Partneři projektu: město Příbram
Doba trvání projektu: červenec 2010 – prosinec 2011
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.pribram-city.cz
Publikace v rámci projektu: Katalog poskytovatelů sociálních sluţeb na Příbramsku
V Příbrami bylo zahájeno komunitní plánování sociálních sluţeb v roce 2006 v roce 2007 byl schválen
první komunitní plán města Příbram. V letech 2010 – 2011 se rozšířil proces plánování na celé území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Cílem bylo zajištění dostupnosti potřebných
sociálních sluţeb ve všech 75 obcích regionu. V roce 2010 byla navázána spolupráce s poskytovateli
sociálních sluţeb a se samosprávami obcí, řídící skupina byla doplněna dalšími členy, byla
zpracována část analýz, které mapovaly dostupnost sociálních sluţeb a aktuální potřeby uţivatelů i
široké veřejnosti. V roce 2011 se plnila hlavní část práce na projektu. Proběhly podrobné průzkumy a
byly dopracovány analýzy. Řídící skupina pravidelně kaţdý měsíc projednávala plnění projektu.
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V Příbrami se scházely čtyři tématicky zaměřené pracovní skupiny, další skupiny se scházely
v Jincích, Březnici, Roţmitále pod Třemšínem a v Kamýku nad Vltavou. Celkem se konalo 12 setkání
řídící skupiny a 53 setkání pracovních skupin. Při nich byly zpracovány návrhy záměrů na udrţení,
zkvalitnění a rozvoj sociálních a doprovodných sluţeb na Příbramsku. Z nich byl sestaven návrh
strategické části komunitního plánu. Po zapracování připomínek obcí a poskytovatelů se návrh plánu
představil široké veřejnosti. Pak byl plán předloţen ke schválení orgánům všech obcí z území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. V rámci projektu se zpracoval také Katalog
poskytovatelů sociálních sluţeb na Příbramsku. Jsou v něm uvedeni všichni poskytovatelé sociálních
sluţeb, kteří mají sídlo nebo zařízení na území ORP Příbram. Katalog byl distribuován v elektronické
formě, vytištěn (1 200 ks) a vydán společně s komunitním plánem na CD (150 ks).

Komunitní plánování sociálních služeb Písek
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
území SO ORP Písek
Partneři projektu: město Písek
Doba trvání projektu: červenec 2010 – říjen 2011
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.mesto-pisek.cz
Publikace v rámci projektu: Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb Písecka
Projekt navázal na akci z let 2006 – 2007, kdy na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Písek vznikl první komunitní plán. Cílem projektu bylo udrţení procesu plánování
dostupnosti sociálních sluţeb na území ORP Písek (49 obcí) a vypracování aktuálního plánu rozvoje
sociálních sluţeb. Projekt podpořil místní partnerství zadavatelů, uţivatelů a poskytovatelů sociálních
sluţeb, kteří při realizaci projektu vzájemně spolupracovali. Prostřednictvím informační kampaně a
veřejných setkání byla do procesu zapojena i široká veřejnost. Významným způsobem zapojení
veřejnosti byla například anketa, při které bylo distribuováno více neţ 20 000 anketních lístků. Původní
organizační struktura byla doplněna dalšími členy. V Písku se scházela řídící skupina a čtyři tématicky
zaměřené pracovní skupiny. Další tři pracovní skupiny se scházely v Protivíně, Mirovicích a Miroticích.
Hlavním podkladem pro jejich práci byly výstupy z průzkumů a analýzy sociální situace v regionu. Po
vytvoření SWOT analýz a definování priorit plánu navrhly pracovní skupiny 25 opatření, které
podrobně rozpracovaly do 67 aktivit (záměrů) zaměřených na udrţení a zlepšení dostupnosti
sociálních a doprovodných sluţeb na Písecku. Záměry jsou obsaţeny ve výsledném dokumentu,
kterým je Komunitní plán sociálních sluţeb Písek. Ten byl předloţen ke schválení samosprávám
všech zúčastněných obcí. V rámci projektu byl zpracován také Katalog poskytovatelů sociálních a
doprovodných sluţeb Písecka.
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Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
území SO ORP Dačice
Partneři projektu: město Dačice
Doba trvání projektu: srpen 2011 – září 2012
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.dacice.cz
Publikace v rámci projektu: bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb na
Dačicku
Projekt je zaměřen na udrţení procesu plánování dostupnosti sociálních sluţeb na území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Dačice (23 obcí) a na vypracování aktuálního plánu rozvoje
sociálních sluţeb. Navazuje na akci z let 2007 – 2008, kdy byl zpracován Komunitní plán rozvoje
sociálních sluţeb města Dačice. Při plánování vzájemně spolupracují uţivatelé, zadavatelé a
poskytovatelé sociálních sluţeb. Do procesu jsou také zapojeny orgány veřejné správy a široká
veřejnost. V roce 2011 byl proveden monitoring plnění prvního plánu. Byly částečně zpracovány
analýzy sociální situace v regionu a připraveny průzkumy mezi cílovými skupinami a širokou
veřejností. Aktivně pracovala řídící skupina a byla připravena činnost pracovních skupin. Ty v roce
2012 zpracují SWOT analýzy a návrh priorit, opatření a aktivit nového komunitního plánu, který
povede ke zkvalitnění a zefektivnění systému sociálních sluţeb na území Dačicka.

Komunitní plánování sociálních služeb ORP
Milevsko
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
území SO ORP Milevsko
Doba trvání projektu: říjen 2011 – listopad 2012
Partneři projektu: město Milevsko
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.milevsko-mesto.cz
Publikace v rámci projektu: bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb
ORP Milevsko
V říjnu 2011 byla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb ORP Milevsko zahájena
další etapa plánování sociálních sluţeb na území Svazku obcí Milevsko (je totoţné s územím
správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko). Na území se nachází celkem 26 obcí,
které se do plánování sociálních sluţeb zapojují jiţ od roku 2000. Současný proces tak navazuje na
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pilotní projekt MOLSA z let 2000 – 2002, na zpracování
komunitních plánů v roce 2005 a 2008 a také na aktualizaci
strategické části komunitního plánu, která proběhla v roce 2010.
Současný projekt zajistí kompletní aktualizaci plánu. V roce
2011 byla zahájena informační kampaň, vypracován návrh
metodiky a základních dokumentů, začala se zpracovávat
analýza aktuální sociální situace v regionu, byla doplněna řídící
skupina a začaly se formovat tři pracovní skupiny. Konalo se
první veřejné setkání a proběhly přípravy kulatého stolu
starostů. V roce 2012 bude vypracován aktuální komunitní plán,
který bude určovat udrţení a rozvoj sociálních a doprovodných
sluţeb na období 2013 – 2015.

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, obce
území SO ORP Tábor
Partneři projektu: město Tábor
Doba trvání projektu: prosinec 2011 – květen 2013
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová
Internetové stránky projektu: www.taborcz.eu
Publikace v rámci projektu: bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb
ORP Tábor
V prosinci roku 2011 začala práce na projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb ORP Tábor. Ten
navazuje na předchozí procesy plánování sociálních sluţeb v Táboře a na Bechyňsku. Cílem je
udrţení a rozvoj místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních sluţeb pro celé
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor (celkem 80 obcí). Realizace bude
pokračovat v roce 2012, kdy bude probíhat informační kampaň, budou schváleny základní dokumenty
procesu, uskuteční se setkání pro širokou veřejnost a kulaté stoly pro starosty. Dále bude zpracována
analýza aktuální sociální situace v regionu (sociodemografická analýza, anketa pro širokou veřejnost,
analýza sociálních sluţeb v regionu, analýza potřeb cílových skupin). Organizační struktura (řídící
skupina a pět pracovních skupin v Táboře) bude rozšířena o další pracovní skupiny v Bechyni,
Chýnově, Mladé Voţici a v Sezimově Ústí. Skupiny budou spolupracovat na monitoringu a
vyhodnocení KPSS Tábora a Bechyňska, zpracují aktuální SWOT analýzy, které budou jedním
z podkladů k přípravě opatření a návrhů aktivit aktuálního komunitního plánu. Ten bude následně
zkompletován, připomínkován a schválen v roce 2013. Mimoto se vytvoří Katalog poskytovatelů
sociálních a doprovodných sluţeb ORP Tábor.

Metodická podpora a supervize procesů plánování
sociálních služeb
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: obce a organizace z Jihočeského kraje
Odpovědný pracovník: Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová, Zdeněk Říha
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V oblasti plánování sociálních sluţeb poskytuje CpKP jiţní Čechy poradenství všem zájemcům
z Jihočeského kraje. V roce 2011 úzce spolupracovalo na projektu Komunitní plán sociálních sluţeb
ORP Strakonice (metodické vedení a supervize) a poskytovalo supervizi při realizaci projektu
Aktualizace komunitního plánování sociálních sluţeb v ORP Prachatice. Dále bylo poskytnuto
metodické vedení při plánování sociálních sluţeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností Vimperk, Trhové Sviny a Třeboň. Při metodickém vedení jsou vyuţívány znalosti
pracovníků CpKP, kteří jsou vyškolenými krajskými metodiky. Zároveň jsou také organizacím a obcím
předávány jejich zkušenosti z plánování sociálních sluţeb na místní i krajské úrovni.

Podpora plánování sociálních služeb na krajské úrovni
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
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 jiţní Čechy bylo v roce 2011 zapojeno do krajského projektu Podpora komunitního plánování
sociálních sluţeb v Jihočeském kraji. Pracovníci jsou členy týmu krajských metodiků. V roce 2011 byli
lektory na vzdělávacích seminářích a poskytovali také metodickou podporu účastníkům procesů
komunitního plánování. V říjnu 2011 se zapojili do realizace nového krajského projektu Plánování
sociálních sluţeb v Jihočeském kraji a spolupracovali na přípravě Krajské metodické příručky
plánování sociálních sluţeb v Jihočeském kraji.

Inovace ve vzdělávání zaměstnanců Jemča, a.s.
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Jemča,
a.s.
Doba trvání projektu: únor 2010 – květen 2011
Odpovědný pracovník: Mgr. Tomáš Chovanec
Internetové stránky projektu: www.jemca.cz
Role CpKP v projektu: metodické vedení projektu a zajištění administrativy
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a zavedení uceleného systému vzdělávání zaměstnanců
Jemča, a.s., který prostřednictvím specifického softwaru, vzdělávacích plánů zaměstnanců a realizací
vzdělávacích kurzů rozvíjí jejich dosavadní odborné znalosti a dovednosti, a tím umoţňuje cíleně
prohlubovat jejich kvalifikaci. V rámci projektu byla realizována metoda zpětné vazby, která sledovala
výsledky interních a externích školení pro zvýšení jejich celkové kvality.
Klíčové pro zavedení systému řízení vzdělávání byl nákup specifického softwaru a vytváření
vzdělávacích plánů zaměstnanců, které přispěly k přesné identifikaci vzdělávacích potřeb organizace
a zaměstnanců. Prostřednictvím specifického softwaru (a informací do něj vloţených) je moţné
dlouhodobě a efektivně plánovat a realizovat vzdělávací kurzy.
Důleţitou součástí systému řízení vzdělávání byl i tým interních lektorů, kteří realizovali interní školení
pro zaměstnance napříč všemi pracovními pozicemi. Cílem projektu byla také realizace odborných
vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, prostřednictvím kterých si prohloubili a upevnili své znalosti a
kompetence. Odborné kurzy byly zaměřeny na oblasti prodejních dovedností, ICT, anglického jazyka,
účetnictví, kvalifikačních kurzů pro zaměstnance v dělnických profesích. Pro střední managament byly
realizovány odborné vzdělávací kurzy a zaměstnanci vrcholového managamentu absolvovali tzv.
Manaţerskou akademii. Důleţitou součástí u vybraných kurzů byl e-learning jako nástroj pro další
vzdělávání.
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Studie možností rozvoje rezidenčních služeb v Týně nad
Vltavou
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS Vltava
Doba trvání projektu: listopad 2011 – březen 2012
Odpovědný pracovník: Mgr. Tomáš Chovanec
Tato studie moţností rozvoje rezidenčních sluţeb je koncipována jako specifická analýza, která
vyplynula z hodnocení současného Plánu rozvoje sociálních sluţeb na Vltavotýnsku 2007– 2010.
Základním východiskem studie je skutečnost, ţe na území ORP Týn nad Vltavou chybí odpovídající
rezidenční zařízení pro seniory, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí. Tito senioři proto
vyhledávají odpovídající rezidenční zařízení v okolních městech v rámci Jihočeského kraje, nicméně i
tato zařízení začínají odmítat zájemce z Vltavotýnska a přednostně berou ţadatele z vlastního území.
Hlavním cílem této studie je tak návrh moţností rozvoje rezidenčních sluţeb pro seniory v obci Týn
nad Vltavou, která bude koncipována tak, aby poskytla odpovědi na základní otázky týkající se:
- samotné potřebnosti nově vytvořených rezidenčních sluţeb pro obyvatele mikroregionu Týna
nad Vltavou,
- přesného vymezení sluţeb pro seniory,
- odhadu potřebných kapacit pro plánované zařízení,
- nároků na financování a provozu zařízení.
v ČR.

Energetický management a decentralizovaná energetika se
zaměřením na biomasu v regionech
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Program rozvoje venkova, Opatření III.3.1. - Vzdělávání a informace
Doba trvání projektu: květen 2010 – únor 2011
Odpovědný pracovník: Ing. Ivo Moravec, Bc. Daniel Rosecký
Záměrem projektu bylo přispět k osvětě a vzdělání v oblasti energetického managementu a
decentralizovaných zdrojů energie se zaměřením na biomasu, a to především ve venkovských
oblastech. Souvisejícím cílem byla podpora spolupráce různých zájmových skupin v oblasti komunální
energetiky, jako je veřejná správa, místní občané, neziskový i soukromý sektor.
Projekt prostřednictvím školení, osvětových akcí a podrobných informačních materiálů seznamoval
zástupce malých a středních sídel se základními aspekty komunální energetiky v oblasti úspor energie
a moţnostmi vyuţití decentralizovaných zdrojů se zaměřením na biomasu jako nejperspektivnějšího
zdroje obnovitelné energie v ČR. Projekt se neomezoval pouze na zástupce veřejné správy, ale byl
zaměřen také na všechny ostatní zájmové skupiny – veřejnost, neziskový sektor i místní podnikatele a
soukromé firmy. Jeho hlavním záměrem byla, kromě zvýšení povědomí o moţnostech energetických
úspor a vyuţití decentralizovaných zdrojů energie, také iniciace spolupráce mezi všemi zájmovými
skupinami a asistence při jejich společné snaze o sníţení spotřeby energie a zvýšení energetické
bezpečnosti regionu.

Seznam pracovníků CpKP jižní Čechy:
Bc. Daniel Rosecký
Ing. Ivo Moravec
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Ludmila Kolářová
Zdeněk Říha
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CpKP Moravskoslezský kraj
Slovo ředitele místního zastoupení:
Rok 2011 byl pro Centrum pro komunitní práci Moravskoslezký kraj rokem změn, plánů a zahájení
nových činností. Významné mezníky fungování pobočky jsou spojené především s ukončením
víceletého projektu „O lidech s lidmi“, zahájením realizace projektu „Podpora zaměstnanosti na
venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center“, který je významným mezníkem v
rozšíření oblastí působnosti CpKP o oblast řešení nezaměstnanosti a podpory rozvoje
podnikatelských činností, a v neposlední řadě se změnou v organizační struktuře, která vyústila k
výměně statutárních zástupců - ředitele Ing. Romana Hakena v prosinci 2011 nahradil Mgr. Ivo
Škrabal.
Při psaní úvodního slova ředitele mne na chvíli ovládl tento duch „změn“, které se váţí k uplynulému
roku, jehoţ 365 dní jsme ne vţdy lehce proţili a odpracovali. Čím jsem starší, tím více tyto změny
pociťuji. Najednou mne napadly otázky – Jedná se o tak významné mezníky ve fungování pobočky?
Změní se něco? Vnímá okolí stejně uplynulý rok? Odpovědi neznám. Ovšem poměrně významnou
„změnu“, kterou nyní pociťuji, je povinnost psaní úvodního slova výroční zprávy.
Kdyţ se tedy nad rokem 2011 zamyslím, zjistím, ţe mohu konstatovat "a bude lépe". Úspěchy
realizovaných projektů, spokojení účastníci rekvalifikací, nové plány – to jsou pro mne záruky a dobré
příleţitosti pro pokračování „změn“!
Závěr bych věnoval pracovním předsevzetím pro rok příští. Letos jsem si ţádné nedával (včetně těch
osobních), a to ani na Silvestra ani na Nový rok, protoţe jsem na nějaká předsevzetí úplně zapomněl.
Kdyţ jsem si za pár dní vzpomněl, ţe se něco takového většinou dává, tak jsem si také pár
v souvislosti s prací řekl - být pracovitější, úspěšnější, kvalitnější a profesionální. Vše je ovšem
spojeno s jednou nemálo důleţitou veličinou – časem. To je totiţ něco, co ubíhá hodně rychle a roky
nám ho jen pomáhají počítat, zato lidé jej hodnotí. Proto doufám, ţe rok 2012 bude ve Vašich tvářích
ještě lepším rokem neţ rok 2011.
Poděkování patří také všem zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří se na „změnách“ podíleli.
Mgr. Ivo Škrabal
ředitel CpKP Moravskoslezský kraj

O lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie a
spolupráci s NNO
Program CpKP: Zapojování veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro: International Visegrad Fund
Partneři projektu: Celodin
Doba trvání projektu: červen 2008 – květen 2011
Odpovědný pracovník: Zdeněk Zívala
Internetové stránky projektu: www.olidech-slidmi.cz
Publikace v rámci projektu: Jiří Pavlát a kolektiv, Účast veřejnosti v rozvoji obcí měst a krajů, CpKP
2010
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Projekt byl realizován ve spolupráci 5 partnerů ze čtyř zemí Visegradu. LEAD partnerem bylo Centrum
pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, které mělo za úkol celý projekt koordinovat a vytvářet
společné výstupy projektu. Za jednotlivé aktivity v zemích Visegradu byli zodpovědní ostatní partneři.
Cílem projektu byla podpora participace veřejnosti na činnosti veřejné správy na místní a regionální
úrovni ve všech zemích V4. Hlavními aktivitami bylo uskutečnění vzdělávacího modulu, organizování
národních i mezinárodního kola soutěţe „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a
spolupráce s NNO“, přenos zkušeností do Chorvatska, vytvoření e-learningového vzdělávacího
nástroje Moodle a publikační a propagační činnost. Vzdělávání bylo zajištěno školením v kaţdé
partnerské zemi pro úředníky veřejné správy a politiky se zaměřením na správnou komunikaci s
veřejností a neziskovými organizacemi. Styčným bodem celého projektu bylo organizování soutěţí „O
lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO“. Jedná se o soutěţ pro
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obce, města, městské části, mikroregiony, krajské úřady a další instituce státní správy a samosprávy,
které zorganizovaly účast občanů v rozvoji svého regionu a přispěly tak ke zvýšení jejich podílu na
rozhodování, a mimoto úzce spolupracují s nevládními neziskovými organizacemi. V první fázi
probíhají regionální kola soutěţe v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a nejlepší 3
z kaţdé země se následně utkávají v mezinárodní soutěţi o nejlepší projekt na zapojování veřejnosti
ze zemí Visegradu. Všech důleţitých části projektu se účastnila také chorvatská organizace ODRAZ,
prostřednictvím ní byly zprostředkovány aktivity v Chorvatsku, kde došlo k několika setkáním se
zástupci veřejné správy a byly připravovány podmínky pro moţný přenos soutěţe „O lidech s lidmi“ do
Chorvatska. Další důleţitým modulem projektu bylo vytvoření e-learningového nástroje Moodle, který
slouţí jako vzdělávací nástroj v oblasti zapojování veřejnosti. Systém je vytvořen ve 4 jazykových
mutacích (CZ, PL, HU, ENG). Pro systém vznikl také manuál. Výstupem projektu byla publikace
s názvem „Účast veřejnosti v rozvoji obcí, měst a krajů“.

Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím
podnikatelsko-zaměstnaneckých center
Program CpKP: Místní a udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červen 2011 – leden 2013
Odpovědný pracovník: Mgr. Ivo Škrabal
Internetové stránky projektu: http://www.cpkp.cz/projekty-bec
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Projekt je zaměřen na sníţení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských
aktivit především ve venkovském prostoru a je zaloţen na uplatnění
metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative
iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, které uplatňuje metoda
BEC, je vhodnou formou pro sociálně podnikatelské subjekty. Metoda vede
skupinu osob k tomu, aby získaly podnikatelské kompetence a nesly
společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu, a motivuje je ke společnému participativnímu
prospěchu vedoucímu 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 účastnily rekvalifikační kurzu „Základy
podnikání“ v rozsahu 164 vyučovacích hodin s rozdělením na teoretickou a praktickou část. Celý
vzdělávací běh byl ukončen obhajobou vlastních podnikatelských záměrů účastníků kurzu, z nichţ 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
byla zaloţena pro uplatňování metody BEC, a dva byli zaměstnáni přímo v organizaci ţadatele –
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Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj. Všichni získali pracovní úvazek do ukončení
projektu. Cílem podpory je udrţení pracovních míst i po skončení projektu. Třetí hlavní aktivitou
projektu je poskytování poradenství pro všechny účastníky projektu prostřednictvím experta na
podporu podnikání. Pravidelně probíhají individuální a skupinové konzultace v kanceláři ţadatele v
Šumperku.

Průběžná evaluace Osy III. Program rozvoje venkova ČR
Program CpKP: NNO a regionální politika EU
Realizováno pro: Ministerstvo zemědělství ČR, DHV ČR, Tima Liberec
Odpovědný pracovník: Mgr. Ivo Škrabal
Role CpKP v projektu: subdodavatel
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj zajišťuje expertní práce gestora za Osu III. v rámci
zakázky „Průběţné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 – 2013“ pro
Ministerstvo zemědělství ČR.
Experti se podílejí na zpracování hodnotících výstupů v rámci průběţných zpráv. Pro hodnocení
pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova jsou
vyuţívány různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do konkrétních odpovědí
na definované evaluačních otázky Osy III.

Seznam pracovníků CpKP Moravskoslezský kraj:
Mgr. Ivo Škrabal
Zdeněk Zívala
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CpKP střední Čechy
Slovo ředitele místního zastoupení:
V roce 2011 se na naší pobočce rozvíjely především aktivity spojené s komunitním plánováním
sociálních sluţeb. Jedním z důvodů pro tuto specializaci je postupné vysychání ostatních finančních
zdrojů. S lítostí pozoruji, jak se čím dál sloţitěji získávají prostředky na aktivity určené pro rozvoj
občanské společnosti, participace a podobných aktivit. Tolikrát pojmenovaná a připomínaná krize
zásadně zdroje pro neziskové organizace, vyjma evropských fondů, omezuje.
Přesto jsem přesvědčen, ţe principy zapojování veřejnosti a participace jsou alespoň v části naší
veřejné správy jiţ zakotveny.
V roce 2011 jsme úspěšně ukončili dvě dlouhodobé aktivity. Definitivně byly ukončeny výzkumné
aktivity věnované mikroregionům a jejich efektivnímu řízení. Taktéţ jsme zakončili projekt rozšiřující
aktivitu našeho portálu věnovaného vzdělávání mladých lidí v oblasti občanského vzdělávání.
Doufáme, ţe v příštích letech se budeme moci k těmto tématům opět vrátit, protoţe nápady na jejich
pokračování rozhodně máme.
Mgr. Ondřej Marek
ředitel CpKP střední Čechy

Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování
sociálních služeb na území Středočeského kraje
Program CpKP: Zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozvoje obcí, měst a krajů
Realizováno pro: Evropský sociální fond v ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červen 2009 – květen 2011
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová, Mgr. Alena Šámalová
Internetové stránky projektu: http://www.partnerstvi-cpkp.cz/
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
V roce 2011 jsme finalizovali aktivity projektu Podpora odborných partnerství. Tento projekt přinášel
nové systémové východisko pro hledání řešení nadregionálního pojetí zajištění určitých typů
sociálních sluţeb v podobě vzniku odborných partnerských koalic a zaměřoval se na takové sociální
sluţby, jejichţ poskytování pouze pro jeden region nebo obec není efektivní - „Dům na půl cesty“ a
„Azylové domy“. Vhodná nadregionální východiska v oblasti poskytování těchto sluţeb na území
Středočeského kraje byla iniciována odbornými partnerskými
koalicemi, které rovněţ umoţňovaly podnětnou vzájemnou výměnu
zkušeností a znalostí. Členy těchto koalic se stali zainteresovaní
poskytovatelé daných i souvisejících sluţeb, zástupci obcí a další
odborníci, kteří zároveň mohli zdarma vyuţít nabídky vzdělávacích
seminářů a konzultací zaměřených na aktuální témata. V průběhu
projektu vznikly dvě stabilní koalice (Dům na půl cesty a Azylové
domy), které se pravidelně scházely.
Na začátku roku se podařilo zrealizovat vzdělávací workshop na
„Případová setkání jako vhodný nástroj multidisciplinární
spolupráce při práci s klientem“ v Mladé Boleslavi. Dále na Dobříši
proběhla doprovodná výstava „Azylové domy a příběhy lidí z ulice
aneb můţeš to být i ty.“ Na závěr projektu proběhl úspěšný
dvoudenní workshop, kde byly prezentovány výstupy projektu, ale
především příklady dobré praxe při řešení ţivotních situací klientů
v souvislosti s bydlením.
V rámci projektu vznikla broţura, jejíţ součástí je metodika vzniku
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partnerských koalic, analýza kapacit poskytování obou sluţeb a příklady dobré praxe.
Projekt byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje a
zaměstnanost.
Publikace v rámci projektu: Martina Macurová a kol., Metodika Podpora odborných partnerství,
CpKP, Praha 2011

Benchmarking venkova
Program CpKP: Místní a udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Věda a výzkum
Doba trvání projektu: duben 2007 – prosinec 2011
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.ehomer.cz
Role CpKP v projektu: partner projektu
Poslední rok projektu Benchmarking venkova jsme věnovali především dokončování metodiky, která
byla jedním z významných výstupů projektu. Metodika se věnuje především otázkám organizace,
finančního řízení, ale i hodnocení činnosti mikroregionů a MAS. Důleţitou částí metodiky je sada
indikátorů efektivity managementu mikroregionu a MAS. Započal proces její certifikace a uvádění do
praxe.
Kromě základní sady indikátorů byla dokončena sada
doplňkových indikátorů pro mikroregiony a MAS,
která obsahuje indikátory sledující dopady jejich
činnosti. Doplňková sada indikátorů je členěna do
různých oblastí (např. ţivotní prostředí, bezpečnost
apod.) a pro kaţdou oblast je navrţeno několik
jednotlivých indikátorů, které si mikroregiony nebo
MAS zvolí ke sledování dle svého zaměření.
Kromě metodiky je důleţitým výstupem elektronická
aplikace
dokončená
jiţ
v minulých
letech
www.ehomer.cz, která managementu pomáhá s výše
uvedenými indikátorovými sadami pracovat.
Systém Ehomer je otevřený pro všechny zájemce
z řad mikroregionů a MAS, které mají zájem
o sledování činnosti vlastního managementu.
Publikace v rámci projektu: Škrabal, I., Novák, J., Marek, O., Kupčíková, L., Šafářová, B., Metodika
pro sledování indikátorů efektivity managementu mikroregionů, CpKP 2011, ISBN 978-80-86902-95-1
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Vedení procesu aktualizace strategických plánů Leader pro
MAS ve Středočeském kraji
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS Přemyslovské střední Čechy a MAS Podlipansko
Doba trvání projektu: v průběhu roku 2011
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Role CpKP v projektu: subdodavatel
Místní akční skupiny se v roce 2011 začaly připravovat na nové programové období, proto započaly
aktualizaci strategií svých území. CpKP střední Čechy v roce 2011 pokračovalo ve spolupráci s MAS
Přemyslovské střední Čechy a začalo spolupracovat i s MAS Podlipansko.
Naši pracovníci vystupovali především jako metodici procesů a facilitátoři setkání s partnery a
veřejností. Podíleli se i na zpracování a vyhodnocování výstupů z těchto setkání a dalších aktivit.

Partnerství pro udržitelný rozvoj ve střední Evropě – SF
team
Program CpKP: NNO a regionální rozvoj EU.
Realizováno pro: Charles Stewart Mott Foundation
Partneři projektu: CpKP, Česká republika; 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 Circle, Polsko
Doba trvání projektu: od roku 2001
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.sfteam.eu
Role CpKP v projektu: partner
SF team je síť neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy usilující o prosazování
principů udrţitelného rozvoje regionální politiky. Kromě kaţdoroční výměny informací a pravidelného
setkání jsme v roce 2011 dokončili publikaci s příklady dobré praxe uplatňování partnerství v oblasti
Strukturálních fondů EU. Během roku 2011 jsme dále započali práci na doporučeních v oblasti účasti
veřejnosti a neziskových organizací na novém programovém období EU.
Kromě společných aktivit sítě na evropské úrovni a směrem k Evropské komisi vyuţívá CpKP střední
Čechy tento projekt i k podpoře svých aktivit ve výborech Rady vlády a v Asociaci NNO v ČR, kde na
jednu stranu získává informace a zkušenosti z oblasti zájmu SF teamu, na straně druhé se v těchto
plénech snaţí uplatňovat zkušenosti svých zahraničních partnerů. Cílem uvedených aktivit je
především podpora efektivního a transparentního vyuţívání strukturálních fondů zejména pro
neziskové organizace a obecné prosazování principů partnerství.
Publikace: Kolektiv autorů, Ed. Petko Kovachev, Why Bother with Partnership?, SF team, Budapest
2011

European Parliament for YOUth
Program CpKP: Výchova k občanství
Realizováno pro: Mládeţ v akci
Partneři projektu: Generation Europe (CZ), Nadácia Milana Šimečku (SK), Rada Mládeţe Slovenska
(SK), Centrum aktywności twórczej (PL), Szkolny ośrodek kariery „Sukces“(PL)
Doba trvání projektu: září 2010 – září 2011
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Odpovědný pracovník: Mgr. Veronika Dvořáková, Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.disputeabout.eu
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Projekt EP for YOUth, který je volným pokračováním projektu Evropský parlament pro studenty,
doběhl v roce 2011 do svého konce. Od ledna do června 2011 studenti středních škol formou
internetového portálu simulovali činnost europoslanců a europoslankyň a zábavnou formou se
dozvídali, jak funguje Evropský parlament. Do projektu byli zapojeni partneři ze Slovenska a Polska.
Podobně jako v Evropském parlamentu byla hlavním dorozumívacím jazykem projektu angličtina.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili anglickou mutaci portálu Dvorek.eu - www.disputeabout.eu. Týmy se
formou virtuálních proslovů a hlasování snaţily domlouvat na řešení předkládaných problémů nebo i
otevírat nová témata.
Studenti se věnovali jak otázkám ţivotního prostředí, lidských práv, tak i energetiky a vzdělávání.
Virtuální hlasování, které týmům předkládali administrátoři
hry, pak odráţela skutečná témata, která byla
diskutována v Evropském parlamentu. V případě zájmu
se s aktivitami tříčlenných studentských týmů můţete
seznámit na projektových webových stránkách.
V srpnu 2011 následovalo závěrečné setkání účastníků
projektu, které se konalo na mlýně Brejlov ve středních
Čechách. Pro účastníky byl připraven program, který
kombinoval jak vzdělávací a záţitkové aktivity, tak
společenský a sportovní program. Na základě zkušeností
z tohoto setkání vznikla broţura s typy na aktivity pro
podobná setkání.
Publikace v rámci projektu:
Ondřej Marek,Veronika van der Ent, Mária Tömösváryová, Petr Jakubíček, EP for YOUth, ideas not
only for local actions on European topics, CpKP, Praha 2011

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizátor projektu: MAS Brdy - Vltava, o.p.s
Partneři projektu: Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Doba trvání projektu: červen 2011 – listopad 2012
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: http://www.brdy-vltava.cz/
V polovině roku 2011 jsme ve spolupráci s MAS Brdy – Vltava, o.p.s. zahájili projekt komunitního
plánování regionu Brdy – Vltava. Podíleli jsme se jiţ na přípravách projektové ţádosti a v současné
době jako partneři projektu spolupracujeme v oblasti metodického vedení.
Cílem projektu je navázat na proces plánování sociálních sluţeb, který probíhal v předešlých letech v
městě Dobříš a rozšířit ho na území dvou svazků obcí, a to Dobříšsko - Novoknínsko a Střední
Povltaví. V průběhu letošního roku byly zahájeny aktivity věnující se sběru dat, analýzám potřeb
občanů a vyhodnocení plnění plánu v Dobříši. Současně byly zahájeny vzdělávací semináře jako
motivační nástroj pro aktivní účastníky projektu.
Neopomenutelnou součástí projektu je vytvoření informačního portálu, který zajistí zvýšení
informovanosti občanů při řešení jejich ţivotních situací.
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Neratovicko – komunitně znamená společně
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizátor projektu: město Neratovice
Doba trvání projektu: červen 2011 – listopad 2012
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: http://www.neratovice.cz/
Role CpKP v projektu: partner
V polovině roku 2011 jsme zahájili druhý projekt v oblasti komunitního plánování. V tomto případě ve
spolupráci s městem Neratovice, se kterým spolupracujeme v jednotlivých oblastech komunitního
plánování sociálních sluţeb jiţ od roku 2008. Na základě úspěšně podaného projektu Neratovicko znamená společně, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, jsme získali moţnost
zajistit plynule všechny potřebné aktivity a rozšířit je na spádové území města Neratovice.
V letošním roce bylo součástí aktivit mapování území a sběr dat pro analýzy. Vzhledem k realizaci
projektu v rámci spádového území hrála důleţitou roli komunikace se spádovými obcemi ORP
Neratovice. Dále se podařilo velmi aktivně pokračovat s činností pracovních skupin a rozšířit je o další
aktivní občany.

Komunitně plánujeme v Berouně
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizátor projektu: město Beroun
Doba trvání projektu: červen 2011 – listopad 2012
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Internetové stránky projektu: http://www.mesto-beroun.cz
Role CpKP v projektu: partner
V polovině roku 2011 jsme zahájili další projekt v oblasti komunitního plánování, a to ve spolupráci
s městem Beroun, se kterým spolupracujeme od roku 2007. Na základě úspěšně podaného projektu
Komunitně plánujeme v Berouně, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, jsme
získali moţnost zajistit plynule všechny potřebné aktivity procesu.
V letošním roce proběhly tyto aktivity:
- realizují se analýzy potřeb občanů,
- byl zahájen sběr podkladů pro demografickou analýzu,
- pracovní skupiny pracovaly na vyhodnocení platného plánu,
- proběhly řízené rozhovory s poskytovateli sociálních sluţeb.
Neopomenutelnou součástí projektu je vytvoření informačního portálu, který zajistí zvýšení
informovanosti občanů při řešení jejich ţivotních situací.
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Metodická podpora a konzultace na území hlavního města
Prahy a Středočeského kraje
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: městské části Praha 9 a 10
Doba trvání projektu: leden 2011 – prosinec 2011
Odpovědný pracovník: Bc. Martina Macurová
Role CpKP v projektu: subdodavatel
V roce 2011 jsme na území hlavního města Prahy pokračovali ve spolupráci s městskými částmi
Praha 9 a 10. Zajišťovali jsme konzultace k dílčím výstupům procesu plánování.
Jednalo se o spolupráci v těchto oblastech:
- zjišťování potřeb občanů,
- aktualizace strategií, zpracování akčních plánů,
- iniciace pracovních skupin,
- nastavení spolupráce s poskytovateli,
- monitoring a vyhodnocení plánů.
Na území Středočeského kraje jsme v roce 2011 opět navázali spolupráci s městy Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště a Poděbrady. Připravili jsme společně 3 projekty v rámci výzvy pro předkládání
grantových projektů v rámci podpory 3.1. – Podpora procesů plánování sociálních sluţeb. Podané
projekty v dané výzvě uspěly a jejich realizace bude zahájena v roce 2012.

O lidech s lidmi 2011
Program CpKP: Zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozvoje obcí, měst a krajů
Realizováno pro: US Embassy
Doba trvání projektu: duben 2011 – únor 2012
Odpovědný pracovník: Mgr. Ondřej Marek
Internetové stránky projektu: www.olidech-slidmi.cz
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
V roce 2011 proběhl další ročník soutěţe projektů
veřejné správy se zapojením veřejnosti. Cílem
soutěţe je zviditelňovat případy dobré praxe
komunikace mezi úřadem a občany. Do soutěţe
se přihlásila jak velká města, tak malé obce a
mikroregiony.
Porota sloţená ze zástupců veřejné správy,
neziskových organizací a dalších odborníků
v letošním roce vybrala město Hlučín za jeho
projekt „Besedy s veřejností na aktuální témata
natáčené internetovou televizí“.

Seznam pracovníků CpKP střední Čechy:
Mgr. Ondřej Marek
Bc. Martina Macurová
Mgr. Alena Šámalová
Mgr. Veronika Dvořáková
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CpKP střední Morava
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Váţené dámy,
váţení 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 kaţdoročně dotační prostředky z českého rozpočtu
zmenšují cca o 7 – 10%. Krize, jak se dalo očekávat, je zneuţita politiky tak, ţe se snaţí zbavit
nepohodlného občanského/neziskového sektoru. S poukazem, ţe veřejných zdrojů je málo, likvidují
jeden dotační titul za druhým. Nicméně stále stavíme nejdraţší dálnice na světě, tam se nešetří,
odtamtud to totiţ 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. Bohuţel nevychází projekt na pokračování dobrovolnictví v Přerově a okolí,
takţe 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, ţe nám tímto vznikla újma v řádech statisíců korun, soud neřeší, máme si asi vzít půjčku –
a kraj, který je zřízen pro sluţbu občanům a subjektům v kraji působících, uţ 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

Dobrovolnictví na střední Moravě
Program CpKP NNO a regionálního rozvoj EU.
Odpovědní pracovníci: Jaroslava Koplíková
Internetové stránky: www.cpkp.cz/projekty-dobrovolnici
Tato aktivita byla realizována za podpory finančních prostředků dobrovolníků.
Akreditovaný program „Dobrovolnictví na střední Moravě“ je na Přerovsku, Hranicku a Lipnicku
realizován od roku 2004. Projekt umoţňuje zájemcům o dobrovolnickou sluţbu získat nové znalosti a
zkušenosti, získat jistotu, sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, získat nové kamarády a známé,
větší šanci uplatnit se na trhu práce, udrţet pracovní návyky.
Dobrovolníci pracují především v sociálních sluţbách organizací v regionu a pomáhají při ochraně
ţivotního prostředí a záchraně kulturních památek.
Projekt byl realizován pouze z finančních prostředků dobrovolníků – všichni účastníci byli z evidence
odboru sociálních dávek a bylo nutné zajistit jejich pojištění. Toto pojištění si hradili z vlastních
finančních prostředků (cca 500,- Kč/na osobu/rok).
Během roku 2011 se do projektu zapojilo 9 nových zájemců v rámci dobrovolnické sluţby, celkem
pracovalo v rámci dobrovolnické sluţby 62 dobrovolníků.
Dobrovolníci většinou pracovali během letních prázdnin jako instruktoři a vedoucí na letních táborech
a rehabilitačních pobytech klientů a jako společníci klientů přijímajících organizací. Celoročně
pracovali jako asistenti zaměstnanců neziskových organizací a společníci klientů.
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Venkovské noviny - zpravodaj o životním prostředí, kvalitě
života a udržitelném rozvoji na českém a moravském
venkově
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Ministerstvo ţivotního prostředí ČR
Doba trvání projektu: leden 2011 – prosinec 2011
Odpovědný pracovník: Jiří Pavlát
Internetové stránky projektu: www.venkovskenoviny.cz
Publikace v rámci projektu: 18 elektronických čísel VN, 2 tištěná vydání VN, webový portál
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
CpKP vydává Venkovské noviny od roku 2005. Rok 2011 byl pro vydávání Venkovských novin
zlomovým obdobím díky dotaci z Ministerstva ţivotního prostředí. Vloni bylo vydáno celkem 18
elektronických vydání. Zvýšila se úroveň obsahu novin a také počet vydání oproti předchozímu roku
2010, kdy bylo vydáno pouze 10 čísel.
Zároveň byl zrealizován nový webový portál Venkovských novin, který zásadně posunul úroveň novin
na internetu a zlepšil jejich distribuci. Nejedná se přitom pouze o webový portál, kterým noviny
zásadně rozšířily svůj rozsah a obsah. Nový systém zároveň umoţňuje automatické přihlášení nebo
odhlášení zájemců z PDF rozesílky novin, která shrnuje nejzajímavější články novin vţdy za poslední
období, které zveřejnil webový portál www.venkosvkenoviny.cz. Portál zároveň nabízí nový formát
rozesílky tématických článků přes RSS kanály. Dalším přínosem je redakční systém, který umoţňuje
vkládání článků více autorům a organizacím, které o to projeví zájem.
V průběhu roku 2011 byla také vydána 2 tištěná souhrnná
propagační vydání Venkovských novin s nejzajímavějšími
články vţdy za posledních 6 měsíců. Náklad činil vţdy 800
kusů a noviny byly distribuovány tak, aby byl zvýšen zájem
o elektronickou verzi.
V rámci realizace projektu byla dána moţnost uplatnění se
dobrovolníkům. CpKP střední Morava byla v roce 2011
zároveň vysílající organizací akreditovaná u MV ČR.
Dobrovolníci z řad nezaměstnaných tak měli moţnost
získat praxi v oblasti práce s textem, počítačem a na
internetu. Získané dovednosti jim lépe umoţní uplatnit se
na trhu práce.

Seznam pracovníků CpKP střední Morava:
Ing. Roman Haken
Jaroslava Koplíková
Jiří Pavlát

Výroční zpráva Centra pro komunitní práci 2011

19

CpKP východní Morava
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Milí přátelé, kolegové, spolupracovníci,
rok se s rokem sešel a je zde opět čas k zamyšlení; k zamyšlení nad úspěchy i nezdary loňského
roku. Rok 2011 byl rokem změn, ale i rokem plným kroků k znovuoţivení pobočky, která v minulých
letech pro nedostatek projektů stagnovala.
Podstatnou změnou bylo vystřídání ředitele místního zastoupení, za pana Ing. Romana Hakena jsem
byla zvolena já, Gabriela Fellingerová. První rok v této roli jsem se ujala projektu komunitního
plánování sociálních sluţeb v ORP Bystřice pod Hostýnem. Druhým projektem CpKP východní
Morava, který byl realizován v loňském roce, je „Citizenship, Employability and Professionalism“ pod
vedením mého kolegy Jiřího Daneše. Ano, můţete si říct „pouze 2 projekty“, ale my k opětovnému
oţivení pobočky přistupujeme pomalu a rozváţně.
Loňský rok jsme se rovněţ plně věnovali psaní nových projektů a doufali, ţe budeme úspěšní. Doufali
jsme správně. V roce 2012 se můţeme těšit na spolupráci se slovenskou organizací Partnerstvo
sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, která bude naším partnerem v mezinárodním projektu
„Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních sluţeb prostřednictvím zapojení
nezaměstnaných“ podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Věřím, ţe tento úspěch naší pobočky je jen začátkem a ţe CpKP východní Morava plně rozvine svou
činnost a bude jedním z klíčových aktérů v oblasti neziskového sektoru na území svého působiště.
Bc. Gabriela Fellingerová
ředitelka CpKP východní Morava

Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb
v ORP Bystřice pod Hostýnem
Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červen 2011 - květen 2013
Partneři projektu: město Bystřice pod Hostýnem
Odpovědný pracovník: Bc. Gabriela Fellingerová
Internetové stránky projektu: http://www.cpkp.cz/projekty-bystrice
Publikace v rámci projektu: Analýza aktuální sociální situace na území ORP Bystřice pod Hostýnem
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Centrum pro komunitní práci východní Morava v červnu 2011 začalo realizovat projekt komunitního
plánování sociálních sluţeb v Bystřici pod Hostýnem a obcích ve správní působnosti města.
Partnerem projektu je město Bystřice pod Hostýnem. Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost
poskytovaných sociálních sluţeb, zjistit efektivnost
stávajících poskytovaných sociálních sluţeb, podpořit jiţ
existující sociální sluţby a naplánovat zavedení nových,
kvalitnějších a dostupnějších forem sociálních sluţeb.
Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele,
poskytovatele, uţivatele a veřejnost) do sociální
problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce
ohroţených skupin obyvatel.
Hlavním
výstupem
projektu
bude
vytvoření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb
(SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu
optimálního rozvoje sociálních sluţeb, které budou
schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území
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ORP Bystřice pod Hostýnem.
Bude vytvořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uţivateli sociálních sluţeb.
Specifickými cíli projektu bude zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do
procesu plánování. Dílčím cílem projektu bude vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních sluţeb.

Citizenship, Employability and Professionalism
Program CpKP: Místní a udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Program Grundtvig – projekty partnerství
Doba trvání projektu: září 2011 – červenec 2013
Partneři projektu: Boutique de Gestion Guadeloupe “Pro Gestion Partner”, Blacksmith Consulting S.
L., EDUKOL vzdělávací a poradenské sdruţení
Odpovědný pracovník: Mgr. Jiří Daneš
Internetové stránky projektu: http://cep.iwoly.com/moodle/
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a
organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z
různých zemí zapojených do Programu celoţivotního
učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Projekty
partnerství jsou zaměřeny na samotný vzdělávací proces,
na
aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management vzdělávání dospělých a/nebo
výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manaţery vzdělávání dospělých.
Smyslem projektu CEP – Citizenship, Employability and Professionalism (česky: Občanství,
zaměstnatelnost a profesionalita) je výměna zkušeností a informací mezi organizacemi z různých
evropských zemí, které působí v oblasti vzdělávání dospělých, občanských aktivit a podpory
zaměstnanosti obyvatel. Za účelem výměny zkušeností mezi jednotlivými zeměmi bude vytvořena
webová platforma, na které budou k dispozici informace, metodologie a další materiály z různých
zemí. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé venkovských a strukturálně problémových území,
nezaměstnaní, ţeny a mladí lidé.
Projektová ţádost původně zahrnovala 10 partnerů z 8 zemí EU, schváleno však byly pouze 4
partnerské organizace ze tří zemí: České republiky, Španělska a Francie. Jelikoţ původní vedoucí
partner projektu z Portugalska nezískal dostatečné hodnocení a nebyl schválen, převzalo na základě
dohody zbývajících organizací zodpovědnost za koordinaci celého mezinárodního projektu Centrum
pro komunitní práci východní Morava.
Seznam pracovníků CpKP východní Morava:
Bc. Gabriela Fellingerová
Mgr. Jiří Daneš
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CpKP západní Čechy
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
V roce 2011 jsme dokončili realizaci dvou projektů zaměřených na oblast výchovy dětí k občanství a
nalézání vztahu k místu, ve kterém ţijí. K aktivní účasti na věcech veřejných je nutné osvojení si řady
dovedností, především schopnosti utvořit si vlastní názor a vyjádřit připomínky k určité problematice.
Tyto dovednosti je moţné, při zvolení odpovídajících výukových metod, získat jiţ na základní či střední
škole a v dalším ţivotě je dále uplatňovat a rozvíjet. Proto je důleţité se věnovat i tomuto typu projektů
a jsem velmi rád, ţe se nám jejich realizace daří. Dále jsme ukončili realizaci čtyř projektů týkajících se
komunitního plánování sociálních sluţeb, které zahrnují šest regionů v Plzeňském kraji, přičemţ ve
třech z nich se procesy komunitního plánování nově zavádějí. V neposlední řadě jsme se věnovali
venkovskému prostoru Plzeňského kraje, především realizaci vzdělávacích seminářů a vydávání
publikací shrnujících dobrou praxi v obnově a rozvoji venkova, které mohou slouţit jako inspirace pro
další činnost i pro zájemce z ostatních krajů.
Mgr. Jan Martínek
ředitel CpKP západní Čechy

Kreativní demokratická škola – cesta k aktivnímu občanství
Program CpKP: Výchova k občanství
Realizováno pro: Plzeňský kraj prostřednictvím globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: duben 2010 – listopad 2011
Partneři projektu: o.s. Gemini, Gymnázium Blovice, ZŠ Kdyně, ZŠ a MŠ Velhartice, ZŠ Staňkov, ZŠ
Domaţlice,
Odpovědný pracovník: Mgr. Olga Dankovičová, Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D.
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/kds
Publikace v rámci projektu: Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole, Příručka dobré praxe
ze škol kreativních a demokratických
Role CpKP v projektu: příjemce podpory

Projekt Kreativní demokratická škola měl za cíl probouzet v
ţácích škol zájem o prostředí, ve kterém ţijí, nenásilnou
formou je zapojovat do řešení problémů místní komunity a posilovat jejich
občanské cítění. Ţáci z pěti zapojených škol (celkem 740 ţáků) postupovali celý
školní rok dle kroků nově vytvořeného manuálu. Jejich cílem bylo identifikovat
problémy ve svém okolí (v obci či na škole), demokraticky vybrat ten nejpalčivější a navrhnout jeho
originální a realizovatelné řešení. Svůj postup konzultovali nejen s třídním učitelem či ředitelem školy,
ale i se samosprávou obce. Čím vyšší ročník byl zapojen, tím větší prostor byl poskytován vlastní
iniciativě ţáků, kladen větší důraz na komplexní vnímání
problémů komunity a objektivní zpracování informací. Ţáci i
pedagogové byli po celý rok podporováni lektory a
odborníky, kteří se snaţili posilovat jejich občanské
kompetence. Na konci roku proběhly na jednotlivých školách
tzv. Občanské dny (dny otevřených dveří), při kterých byly
s pomocí veřejnosti zvoleny nejlepší ţákovské projektové
záměry. Některé z nich byly tak povedené, ţe se dočkaly
podpory vedení obce a díky tomu i své realizace. V rámci
projektu vznikly dvě metodické publikace včetně pracovních
listů, které byly poskytnuty školám v Plzeňském kraji.
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Komunitní plánování sociálních služeb
Program CpKP: Komunitní plánování sociálních sluţeb
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: září 2009 – listopad 2011
Partneři projektu: DSO Úhlava, Mikroregion Běleč, ORP Domaţlice, Horšovský Týn, Přeštice, Stod,
Stříbro, Sušice, POÚ Spálené Poříčí
Odpovědný pracovník: Ing. Pavlína Anderlová, Zdeněk Doktor, DiS, Soňa Hladíková, Boţena
Nenutilová, Petr Pecháček,Jana Petrusová, Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Mgr. Stanislava Tejčková
Bc. Jana Váchalová
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Cílem pěti projektů, které se realizovaly v devíti regionech Plzeňského kraje, bylo zavést či rozvinout
proces komunitního plánování sociálních sluţeb, který vyústí ve zpracování či aktualizaci komunitního
plánu, a vzdělat místní obyvatele zapojené do komunitního plánování. V prvních měsících realizace
projektů docházelo k zmapování situace v oblasti sociálních sluţeb v daných regionech. Toto
zmapování proběhlo pomocí zpracování či aktualizací socio–demografické analýzy, analýzy
poskytovatelů a zadavatelů sociálních sluţeb a průzkumem potřeb cílových skupin. Na výsledky
analýz navázalo jednání pracovních skupin, kterých se mohli zúčastnit všichni zájemci z daných
regionů. Společným výsledkem jejich práce byl nově vytvořený či zaktualizovaný střednědobý plán
rozvoje sociálních sluţeb, který byl rovněţ připomínkován veřejností a po svém schválení slouţí jako
základní nástroj pro plánování rozvoje a udrţitelnosti sociálních sluţeb v daných regionech.

Future City Game / Kreativní města
Program CpKP: Zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozvoje obcí, měst a krajů
Realizováno pro: Vysoká škola ekonomická Praha a město České Budějovice
Doba trvání projektu: kontinuálně / březen – květen 2011
Partneři projektu: British Council, Kulturní most České Budějovice
Odpovědný pracovník: Mgr. Helena Šimicová Dienstbierová
Internetové stránky projektu: http://creativecities.britishcouncil.org
Role CpKP v projektu: dodavatel odborných sluţeb
Future City Game (FCG) je dvoudenní workshop, kterého se většinou účastní obyvatelé města či
určité komunity, v němţ je pořádán. Je součástí mezinárodního projektu Kreativní města organizace
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British Council. Projekt pod vedením British Council byl ukončen v březnu 2011 a jako licenční produkt
byl předán partnerským organizacím, které tak získaly práva na jeho realizaci. Centrum pro komunitní
práci je jednou z partnerských organizací, která se organizaci zmíněných workshopů nadále věnuje.
V roce 2011 jsme realizovali 3 workshopy. Jeden na Vysoké škole ekonomické v Praze pro studenty a
pedagogy oboru Arts Management. FCG se uskutečnila na téma Budoucnost a výzvy Arts
Managementu. Záměrem bylo poskytnout studentům, pedagogům, ale také odborníkům z praxe,
moţnost setkat se a zabývat se budoucností oboru
managementu kultury a umění. Cílem bylo vytvořit novou vizi
studijního oboru a této disciplíny vůbec. Druhý a třetí
workshop byl realizován v Českých Budějovicích, a to na
téma „Háječek - náš veřejný prostor“ a „Kulturní identita
Českých Budějovic“. V případě Háječku šlo o sběr nápadů a
názorů veřejnosti na revitalizaci území na Zátkově nábřeţí.
Další setkání reagovalo na pociťování ztráty kulturní identity
obyvatel města České Budějovice. Cílem akce bylo v rámci
úvodní fáze přípravy „Programu rozvoje kultury v Českých
Budějovicích“ zapojit občany města do definování slabých,
ale zejména silných stránek města, které pomohou kulturní
identitu města definovat.

Venkovská krajina očima dětí
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Plzeňský kraj prostřednictvím globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání
v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: duben 2010 – březen 2011
Partneři projektu: Ametyst o.s., Mikroregion Konstantinolázeňsko
Odpovědný pracovník: Mgr.Tomáš Svoboda, Mgr. Ida Kaiserová, PhD.
Publikace v rámci projektu: Konstantinolázeňský poutník - Regionální vlastivěda pro výuku
průřezového tématu Environmentální výchova ve školách Mikroregionu Konstantinolázeňsko,
elektronická publikace „Metodika výuky průřezového tématu Environmentální výchova ve venkovských
školách“
Internetové stránky projektu: www.cpkp.cz/vkod, www.cestykrajinou.cz
Role CpKP v projektu: příjemcem podpory
Projekt „Venkovská krajina očima dětí“, který byl od dubna 2010 do
března 2011 realizován na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko,
byl zaměřen na venkovské školy. Projektu se účastnily základní školy
v Bezdruţicích, Konstantinových Lázních, Svojšíně a Záchlumí.
Projekt usiloval o to, aby se děti v rámci školních i mimoškolních
aktivit mohly blíţe seznámit s krajinou, ve které ţijí. Projekt byl sloţen
z několika vzájemně propojených aktivit, které probíhaly během
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vyučování i mimo ně. V rámci školního vyučování proběhlo týdenní
projektové vyučování, během něhoţ mohly děti navrhovat a
zpracovávat náměty na zlepšení či ochranu ţivotního prostředí v jejich
okolí. Zpracované náměty děti ve spolupráci s pedagogy upravily do
projektového záměru a předloţily zástupcům obce či mikroregionu, aby
se společně všichni podíleli na vyhodnocení přínosu a potřebnosti
tohoto záměru, případně na nalezení prostředků na jeho realizaci.
V průběhu projektu vznikla také regionální učebnice, vydaná jako
tištěná publikace a metodika výuky průřezového tématu
Environmentální výchovy na CD nosiči. Tato metodika je přizpůsobena
způsobu vzdělávání na venkovských školách a malotřídkách. Vedle
činností, které se odehrály přímo ve výuce, se součástí projektu staly
také dvě doprovodné aktivity. První z nich byla fotografická soutěţ na
téma „Vliv člověka na krajinu“. Další doprovodnou aktivitou dětí bylo
sbírání rozhovorů s jejich rodiči na téma „Krajina, kde ţiji a můj vztah
k ní“. Všechny výstupy projektu jsou k dispozici na internetových
stránkách projektu.

Příklady dobré praxe jako nástroj udržitelného rozvoje
venkova
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
Doba trvání projektu: leden 2011 – duben 2012
Partneři projektu: MAS Ekoregion Úhlava
Odpovědný pracovník: Mgr. Tomáš Svoboda
Publikace v rámci projektu: Rozvoj venkova očima místních aktérů – 2. část, Edice venkov 2011
Role CpKP v projektu: příjemce podpory
Cílem projektu je prostřednictvím tří vzdělávacích seminářů prezentovat příklady dobré praxe v rámci
následujících tématických oblastí:
- problematika historického a přírodního dědictví,
- venkovský cestovní ruch,
- obnova a rozvoj vesnic,
- problematika venkovského podnikání,
- zemědělství a jeho neprodukční funkce.
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Semináře proběhly ve Svojšíně (16.6.2011), Borovech (12.10.2011) a Šťáhlavech (17.2.2012).
Účastníci seminářů obdrţeli také sborník, který obsahuje zdokumentované příklady dobré praxe
z tématických oblastí řešených v rámci seminářů. Prezentace a výstupy ze seminářů byly zpracovány
také do elektronické prezentace, která je dispozici na internetových stránkách MAS Ekoregion Úhlava
(www.ekoregion-uhlava.cz) a Centra pro komunitní práci (www.cpkp.cz).

Živé paměti Sudet
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské unie - Program přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
Doba trvání projektu: březen 2010 - duben 2011
Partneři projektu: Volkshochschule im Landkreis Cham e. V. (VHS Cham)
Odpovědný pracovník: Mgr.Tomáš Svoboda, Daniel León
Publikace v rámci projektu: Ţivé paměti Sudet
Internetové stránky projektu: www.cpkp.eu/sudety
Role CpKP v projektu: konzultant realizace projektu
Projekt je zaměřen na sběr poznatků o ţivotě v Sudetských oblastech Plzeňského kraje ve 20. století.
Informace byly shromaţďovány prostřednictvím rozhovorů s vybranými osobami a z podkladů a
materiálů získaných od pamětníků, zájmových a veřejných institucí zaměřených na problematiku
historického vývoje ve 20. století v plzeňském příhraničí.
Cílem projektu je získání a zachování „obrazu“ ţivota tzv. Sudetských oblastí, a to prostřednictvím
získání biografií jedinců, kteří v Čechách ţili a po druhé světové válce museli odejít do Německa,
starousedlíků české i německé národnosti, nejčastěji pocházejících ze smíšených rodin. Reflexi vývoje
v dosídlených oblastech jsme získávali prostřednictvím dosídlenců přicházejících z vnitrozemí Čech a
Polska. Projekt vyuţívá metodu orální historie. Rozhovory s pamětníky byly nahrávány a přepisovány
a následně zapracovány do dvojjazyčné publikace. V rámci projektu byla rovněţ připravena panelová
výstava, která projekt a publikaci prezentuje a propaguje.
Projekt by měl být příspěvkem k rozšíření povědomí o historické i současné provázanosti ţivota
českých a německých obyvatel Sudet a vývoji osídlení tohoto prostoru.
V aktivitách odkrývajících minulost západních Čech hodláme pokračovat i v roce 2012-13, kdy
budeme realizovat projekt s názvem Příběhy Sudet.
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Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského hvozdu
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Dobrovolný svazek obcí Úhlava, spolufinancováno z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Evropské unie - Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 - 2013
Doba trvání projektu: leden 2009 – prosinec 2011
Partneři projektu: bavorské obce přeshraničního akčního sdruţení Královský hvozd
Odpovědný pracovník: Bc. Monika Ţeníšková
Publikace v rámci projektu: Informační letáky s mapou regionu Královský hvozd
Internetové stránky projektu: www.ekoregion-uhlava.cz
Projektové aktivity napomáhaly ke zvýšení povědomí o přeshraničním regionu Královský hvozd na
Šumavě, k podpoře stávající česko-německé spolupráce a ke vzniku nových přeshraničních
partnerství a projektů. Cílem projektu bylo zprostředkovat informace o moţnostech přeshraniční
spolupráce a podpořit vznik a rozvoj mezioborových partnerství v Královském hvozdu a v sousedních
regionech na české i bavorské straně. Vznikla databáze kontaktů a přeshraničních projektových
záměrů, která bude průběţně aktualizována a doplňována. V průběhu projektu byla kaţdoročně
uspořádána dvě česko-německá setkání, která se konala buď v Nýrsku, nebo v bavorském
Neukirchen beim Heiligen Blut a slouţila jako partnerská a projektová „burza“ pro zástupce českých a
bavorských obcí, sdruţení, škol, institucí a dalších organizací, a samozřejmě i pro aktivní jednotlivce.
Setkání byla věnována také prezentaci probíhajících aktivit projektu, prezentaci přeshraničních akcí
v regionu a dalším aktuálním tématům z oblasti česko-německé spolupráce v regionu Královský hvozd
i v sousedních regionech.

Obnova vybraných sakrálních památek v regionu Český
Západ
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS Český Západ – Místní partnerství
Doba trvání projektu: říjen 2009 – duben 2011
Odpovědný pracovník: Daniel León
Publikace v rámci projektu: Práce jako na kostele (vydala MAS Český Západ – Místní partnerství)
Internetové stránky projektu: http://www.leader-ceskyzapad.cz/index.php?rubrika=118
Role CpKP v projektu: konzultant realizace projektu
Cílem projektu bylo zachránit místní kulturní dědictví a zároveň zapojit veřejnost do jeho obnovy, a
tím napomoci k znovunalézání vztahů lidí s místem, jehoţ historie byla po druhé světové válce násilně
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přerušena odsunem původního německého obyvatelstva. Projekt navíc umoţnil ţádanou spolupráci
obcí, neziskových organizací a soukromého sektoru v místním regionu.
Zájem obyvatel regionu i místní samosprávy směřující k záchraně památek dokládá, ţe lidé mají o tyto
památky zájem a ţe tvoří integrální součást regionální identity obyvatel. K posilování regionální a
místní identity přispělo také následné vyuţívání prostoru objektů k pořádání kulturních a
společenských akcí.
Díky poskytnuté dotaci probíhala obnova následujících pěti objektů:
Minoritský klášter ve Stříbře,
věţ Kostela Všech svatých ve Stříbře,
Kostel Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti,
Kaple Sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra,
barokní varhany v Kostele Sv. J. Křtitele v Úterý.
Projektové aktivity zaměřené na obnovu jednotlivých objektů byly ukončeny v dubnu 2011.
CpKP spolupracovalo na přípravě projektu se sdruţením MAS Český Západ – Místní partnerství (tzv.
místní akční skupina) a vypracovalo ţádost o grant, která získala podporu v rámci prioritní oblasti č. 1.,
tzv. Norských fondů – „Uchování Evropského kulturního dědictví“.
CpKP bylo také zapojeno do samotné realizace projektu jako konzultant administrace a expert pro
zapojování veřejnosti v průběhu realizace.

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: MAS Ekoregion Úhlava
Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Martínek, Tomáš Havránek, Bc. Monika Ţeníšková
Internetové stránky projektu: www.ekoregion-uhlava.cz
Doba trvání: 2003 – 2013
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava působí v Plzeňském kraji na území obcí Bezděkov,
Čachrov, Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Nýrsko a Stráţov. Ústředním
bodem rozvoje MAS je systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava, který byl vytvořen v průběhu
roku 2003. Do systému jsou zapojeni místní podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu, kteří se
zavázali dodrţovat standardy kvality a ekologicky šetrného provozu. V roce 2011 pokračovala MAS v
realizaci Strategického plánu LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR podporou rozvojových
projektů na svém území, a to v celkové částce přesahující 2 miliony korun. Podpořené projekty jsou
zaměřeny na rozvoj občanské vybavenosti a zlepšení vzhledu obcí v regionu MAS.
V závěru roku byla také připravena pravidla Grantového schématu na podporu malých projektů
nestátních neziskových organizací. Z tohoto programu, který je financován z prostředků Plzeňského
kraje, mohou být v roce 2012 podpořeny projekty různých místních spolků v celkové výši 175 tisíc
korun.
MAS vyvíjí také vlastní hospodářskou činnost, která je zaměřena například na organizační zajištění
různých seminářů, společenských a kulturních akcí.
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Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Doba trvání projektu: leden 2011 – prosinec 2011
Odpovědný pracovník: Tomáš Havránek
Internetové stránky projektu: www.spov-pk.cz
Centrum pro komunitní práci západní Čechy zabezpečuje jiţ osmým rokem sekretariát krajské
organizace Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK). Členy SPOV PK je přes 50
organizací (obcí, NNO a podnikatelských subjektů) i jednotlivců, kteří se chtějí podílet na rozvoji
venkovského prostoru v Plzeňském kraji. SPOV PK se snaţí řídit principem partnerství, tedy
principem spolupráce všech subjektů zabývajících se problematikou venkova. Spolek usiluje o
spolupráci s obcemi, podnikateli, orgány státní správy, zainteresovanými odborníky, nestátními
neziskovými organizacemi, zemědělci, sdělovacími prostředky, fyzickými osobami, dalšími institucemi
a veřejností. Z toho důvodu jsou jednání předsednictva SPOV PK, která se konají jednou měsíčně,
volně přístupná všem členům spolku i dalším jednotlivcům či organizacím, které se chtějí na obnově a
rozvoji venkova podílet.
Stěţejní aktivitou spolku v posledních čtyřech letech je organizace vzdělávacích seminářů s tématikou
územního a strategického plánování, pozemkových úprav, urbanismu, zapojování veřejnosti do
rozhodovacích procesů, ţivotního prostředí, lokální ekonomiky a školství. Jejich hlavním účelem je
kvalitně informovat o nutnosti zachování a obnovy cenných hodnot venkovského prostoru s odkazem
na myšlenkovou platformu Programu obnovy venkova.

Nadační fond Zelený poklad
Program CpKP: Místní udrţitelný rozvoj
Realizováno pro: Nadační fond Zelený poklad
Odpovědný pracovník: Mgr. Tereza Pelclová
Internetové stránky projektu: www.zelenypoklad.org
Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace ţivotního prostředí města Plzně
- Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň.
Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu, kaţdoročně na projekty věnuje jeden milion korun
českých, od roku 2006 do roku 2008 se podpora zvýšila na dva miliony. Tyto finanční prostředky jsou
investovány do projektů zlepšujících ţivotní prostředí Plzně. Zlepšování ţivotního prostředí se děje
prostřednictvím Základního grantového programu a programů na podporu ekologických školních
zahrad.
Od doby svého vzniku v roce 1996 podpořil fond formou nadačních příspěvků ve výši přes 15 milionů
korun jiţ 213 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.
CpKP zajišťuje od roku 1999 pro NF Zelený poklad administrativu a fundraising. Více informací o
činnosti fondu a podpořených projektech je k dohledání na www.zelenypoklad.org.
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Seznam pracovníků CpKP západní Čechy:
Ing. Pavlína Anderlová
Mgr. Petra Bursová
Mgr. Olga Dankovičová
Zdeněk Doktor, DiS
Ing. Tereza Eberlová
Šárka Fremrová
Tomáš Havránek
Soňa Hladíková
Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D.

Daniel León
Eliška Macháňová
Mgr. Jan Martínek
Boţena Nenutilová
Petr Pecháček
Mgr. Tereza Pelclová
Jana Petrusová
Mgr. Tomáš Svoboda

Ing. Bc. Štěpánka
Syrovátková
Mgr. Helena Šimicová Dienstbierová
Mgr. Stanislava Tejčková
Bc. Jana Váchalová
Ivana Ţeníšková
Bc. Monika Ţeníšková
Bc. Ondřej Starý

Pracovníci CpKP jsou členy v následujících pracovních skupinách a odborných organizacích:
CEBSD PREPARE NOV o.p.s.
Central and Eastern Europe Citizen Network
Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel
Koordinační skupina Středočeského kraje pro plánování rozvoje sociálních sluţeb
Krajská pracovní skupina plánování rozvoje sociálních sluţeb Středočeského kraje - „Osoby se
zdravotním postiţením“
Předsednictvo krajské organizace Spolku pro obnovu venkova ve Středočeském kraji
Rada Asociace NNO ČR
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ČR (RVNNO)
SF team
Monitorovací výbor OPTP
Výbor pro EU Rady vlády pro NNO
Výbor pro regiony RVNNO
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CpKP děkuje za podporu těmto donorům:
British Council
International Visegrad fund
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ţivotního prostředí
Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy

Plzeňský kraj
Charles Stewart Mott Foundation
Evropský sociální fond v ČR, Operační
program lidské zdroje a zaměstnanost
Program Mládeţ v Akci
US Embassy

CpKP dále děkuje těmto osobám a organizacím:
-

Alice Pekařová – MAS Mohelnicko, o.s.
Ametyst o.s.
Bart, o.s.
British Council
Carmen Gonzalo, Estibaliz Rodriguez Ekinbide, S.L., Španělsko
Carole Deguillon, Céline Eugene – Boutique de
gestion Guadeloupe, Francie
Catarina Prado, Marilia Brandão – Adrimag,
Portugalsko
Darren Eve
Dr. Martin Štainer,
Mgr. Tomáš Chudoba – Edukol, s.r.o.
DSO Úhlava
Fionnuala O'Donovan - Edinburgh Chamber of
Commerce, Velká Británie
GI - projekt
Girasole, sdruţení pro pomoc a rozvoj
Gymnázium Blovice
Ing. Eva Škrabalová – RC Vikýrek
Ing. Ivana Brdárska, Mgr. Lenka Brown, Mgr.
Lukáš Maláč, Kamil Valica, M.A. – DHV ČR
Ing. Jan Balek – Redefin, s.r.o.
Ing. Jan Prudký, Ph.D. – Mendelova Univerzita
Brno
Ing. Karel Stojan – in memoriam
Ing. Kateřina Bělinová, Ing. Alena Kubů, Ing.
Barbora Lindová, Ing. Zuzana Krochová, Ing.
Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Petra Křivánková, Mgr. Ivana Svojtková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Radim Sršeň – starosta obce Dolní
Studénky, MAS Šumperský venkov
Ing. Stanislav Jäger, PhDr. Oldřich Čepelka –
Tima Liberec
Iveta Fojtíková – starostka obce Sobotín
Jaroslav Štefek, Markéta Nýčová - Euroregion
Glacensis, Regional Development Agency
Javier Finez – Business Innovation Brokers
Jela Tvrdoňová - The Evaluation Helpdesk of the
European Evaluation Expert Network for Rural
Development
Jemča a.s.
MAS Český Západ – Místní partnerství
MAS Ekoregion Úhlava
MAS Brdy – Vltava
MAS Přemyslovské střední Čechy
MAS Vltava
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Město Beroun
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Dačice
Město Dobříš
Město Milevsko
Město Písek
Město Přeštice
Město Příbram
Město Neratovice
Město Spálené Poříčí
Město Stříbro
Město Sušice
Město Šternberk
Město Tábor
Městská část Praha 9
Městská část Praha 10
Mgr. František Kopecký, Lucie Machová – MAS
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Mgr. Josef Novák, Ph.D., RNDr. Viktor Třebický,
Ph.D. - Týmová iniciativa pro místní udrţitelný
rozvoj o.s.
Mgr. Karel Hošek – Krajský úřad Olomouckého
kraje
Mgr. Milada Boţeková - Středisko volného času
Mgr. Pavel Vavříček – Notaris
Mgr. Petra Krňanská - Dům zahraničních sluţeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy - Program Grundtvig
Mgr. Robert Veselý, RNDr.Vladimíra
Labounková - Ústav územního rozvoje
Michaela Škrobánková – Hranická rozvojová
agentura, z.s.
Mikroregion Běleč
Milan Kajo Zbořil
Obec Konstantinovy Lázně
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
Petr Nesvadba
PhDr. Leona Kupčíková, Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
Roger Horam - Cre8te Ltd, Velká Británie
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Stefanno Berti, Antonio Martucci – Lascaux,
Itálie
Svazek obcí Blatenska
Sveta Roziite, Tigna Podniece - Abulas lauku
partnerība, Lotyšsko
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- Útvar koordinace evropských projektů Města
Plzně
- Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.
- ZŠ Domaţlice
- ZŠ Kdyně
- ZŠ Staňkov
- ZŠ Velhartice
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Finanční výsledek rok 2011
Náklady
Materiálové náklady
reţijní 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 sluţby
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
18214,00
25080,00
0
539065,00
96325,00
2758,00
178219,00
0,00
0,00
1690613,28
338,11
34037,6

0
7076,32
50000
0,00
0 2641726,31
centrál
MZ StM
534673,00
78,39
0,00
0,00
2105434,36
0
69772,35
0
2709958,1
0
68231,79
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MZ JČ
28045,00
6736,00
40800,00

MZ ZČ

MZ VM

MZ StČ

MZ MSK

294685,47
52129,00
0,00

11382
42151,00
0,00

20169,00
49,00
0,00

5719,00
144670,00
0,00

1513708,00 3758455,00
373819,00 1014380,00
6739,00
16271,00
104999,00 192301,66

390536,00
103232
1215
44306,00

666699,00
114070,00
2439,00
20180,40

387596,00
127331,00
1459,00
153491,00

684,00
0
0,00
6996
2465006,01
182357,67
20838,32
0
20055,23
1455,40
12653,41
0
19380,00
0
0
0
51800
0
0
0
7918639,10
783631,07
MZ ZČ
MZ VM
1229766,16
203900,00
688,55
20,57
55621,28
0
175000,00
0
6557430,8
640796,66
0
4370
84,03
1887,8
8018590,82
850975,03
99951,72
67343,96

902,00
0,00
1312761,32
2207,10
3465,19
6850,4
0
0
50000
0
2199792,41
MZ StČ
467676,34
1429,61
0
0
1703561,24
0
2,1
2172669,29
-27123,12

0,00
26387,00
1593724,13
3283,08
10688,95

0,00
0,00
1094930,06
0,00
3072,00
600,01
0,00
0,00
0,00
0,00
3173448,07
MZ JČ
552200,00
2680,71
0
0
2846026,72
15540,00
0,36
3416447,79
242999,72
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27255
104449
2586053,16
MZ MSK
234281,14
1167,09
11366,75
2094084,45
98387
100,2
2439386,63
-146666,53

Celkem
378214,47
270815,00
40800,00
0,00
7256059,00
1829157,00
30881,00
693497,06
0,00
1586,00
33383,00
8339392,47
26666,61
72774,37
20103,82
19380,00
34331,32
151800,00
104449,00
19303290,12
3222496,64
6064,92
66988,03
175000
15947334,23
118297
71846,84
19608027,66
304737,54

