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Úvodní slovo ředitele pobočky
Pro CpKP střední Čechy byl rok 2013 úspěšný, rozšířil se
náš tým a podařilo se nám realizovat řadu aktivit, které,
jak doufáme, přispívají k prosazování účasti veřejnosti na
rozhodování na různých úrovních.
Nejsilnější je náš tým v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, kde jsme v roce 2013 spolupracovali s řadou
středočeských měst a pražských městských částí. V této
oblasti se bohužel potýkáme s izolovaností této metody
a nedostatkem integrovaných přístupů v oblasti plánování
sociální politiky v rámci kraje a celé České republiky.
V oblasti místního udržitelného rozvoje tradičně spolupracujeme s Místními akčními skupinami ve středních
Čechách.V roce 2013 byla naším společným tématem
především příprava na nové programové období.

Toto téma rezonovalo i v projektech realizovaných
ve středních Čechách v dalším z programů
CpKP - NNO a regionální rozvoj. Nejrůznějšími,
formálními i neformálními, způsoby jsme usilovali
o zrovnoprávnění NNO jako partnerské skupiny
v přípravě nového programového období. V této
oblasti spolupracujeme s řadou dalších organizací
a věříme, že naše, z velké části dobrovolná, aktivita
přispěje k větší efektivnosti, ale i transparentnosti
strukturálních fondů na další programové období.
Těšíme se, že se s Vámi v roce 2014 budeme nad
podobnými tématy potkávat a společně usilovat
o otevřenou, tolerantní a komunikující společnost.

Mgr. Ondřej Marek
ředitel místního zastoupení CpKP střední Čechy
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Benešov

• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová

• Internetové stránky projektu:
www.benesov-city.cz

• Doba trvání projektu:
1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
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Město Benešov ve spolupráci s naší
pobočkou zahájilo v dubnu roku
2013 realizaci projektu s názvem
„Podpora procesu komunitního
plánování sociálních služeb na okrese
Benešov“. Cílem projektu je nastavení sociálních služeb tak, aby reagovaly na skutečné potřeby občanů celého
okresu Benešov a při jejich zajištění
docházelo k efektivnímu využití
dostupných finančních zdrojů. Vzhledem k provázanosti sociálních služeb
mezi městy Benešov, Vlašim a Votice
je projekt vztažen k území celého
okresu Benešov a města Vlašim a Votice přistoupila k realizaci projektu
jako spolupracující města.

KPSS

Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na okrese Benešov
V průběhu realizace projektu
mají občané možnost vyjádřit se
a podílet se na nastavení systému
zajištění sociálních a návazných
služeb na okrese Benešov, ať již
prostřednictvím veřejných setkání či
pracovních skupin, které se k jednotlivým tématům na poli sociálních
služeb a problematik schází.
Výstupem projektu bude Plán rozvoje
sociálních služeb na okrese Benešov,
aktualizovaný katalog poskytovatelů
sociálních a návazných služeb
a interaktivní webové stránky.
V tomto roce probíhaly práce na
potřebných analýzách, konkrétně
sociodemografické analýze, analýze
finančních zdrojů a analýze
poskytovatelů sociálních služeb,
které slouží jako podkladové materiály pro zpracování Komunitního plánu
na okrese Benešov.

www.cpkp.cz

V tomto roce byly zahájeny zmíněné
analytické kroky, současně jsme
se věnovali zviditelnění problematiky osob nacházejících se v nouzi.
Jednalo se o Dny sociálních služeb
zahrnující jak odbornou, tak laickou
veřejnost, besedu s Jiřinou Šiklovou,
prezentace fungování záchranného
sboru a články v místním tisku.
Současně proběhla dílčí setkání v jednotlivých lokalitách.
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Hořovice

• Odpovědní pracovníci:
Petra Štěpová
PhDr. Hana Stelzerová

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

• Doba trvání projektu:

CpKP střední Čechy od dubna
2013 realizuje ve spolupráci
s městem Hořovice projekt Komunitní plán sociálních služeb města
Hořovice a spádových obcí na období
2014 – 2018. Proces KPSS potrvá
do listopadu 2014 a je financován
z prostředků Evropského sociálního
fondu.

Spolupráce s představiteli města
Hořovice a zejména Odborem sociálních věcí a zdravotnictví je zajímavá
tím, že klade důraz na potřebné.
Diskusemi s občany, kteří využívají
sociální služby, se nám daří zapojovat
místní občany do diskuse o sociálních
službách a informovat o možnostech
pomoci.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je hledat způsoby pomoci
lidem, kteří se nacházejí v těžké
životní situaci, a zapojit do něj co
nejvíce místních občanů. Zajímají
nás potřeby a názory lidí žijících
v městě Hořovice a spádových obcích,
místních odborníků pracujících
s cílovými skupinami, poskytovatelů
sociálních služeb i běžných uživatelů.

KPSS

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb poskytovaných občanům
Hořovic a spádových obcí
• Sociodemografická analýza ORP
Hořovice
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.

1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Kolín

• Odpovědný pracovník:
PhDr. Hana Stelzerová

• Internetové stránky projektu:
http://www.mukolin.cz/cz/obcan/
socialni-sluzby/komunitniplanovani/

V dubnu 2013 byl v městě Kolín
a ORP zahájen návazný proces
komunitního plánování sociálních
služeb, jehož výstupem bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na období 2015 - 2019. Nositelem
projektu je město Kolín. Centrum
pro komunitní práci střední Čechy
je partnerem projektu a působí v roli
metodika. Proces KPSS potrvá do
listopadu 2014 a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

KPSS

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Kolína
Projekt započal mapováním sociálních a návazných služeb a rozhovory
s poskytovateli sociálních služeb
v SO ORP Kolín. Současně jsme společně s manažerkou projektu oslovili
a následně navštívili představitele
největších spádových obcí. Ostatní
obce byly osloveny alespoň písemně
s žádostí o vyplnění informací týkajících se sociálních služeb a cílových
skupin žijících na území dané obce.
Na základě sebraných dat byla zpracována Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům
Kolína a spádových obcí a Sociálně
demografická analýza pro potřeby
KPSS SO ORP Kolín.

Na podzim 2013 jsme navázali diskusí v pracovních skupinách a zjišťováním potřeb uživatelů sociálních
služeb.

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

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Sociálně demografická analýza pro
potřeby komunitního plánování
sociálních a návazných služeb spádového území SO ORP Kolín
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb poskytovaných občanům
Kolína a spádových obcí
• Akční plán KPSS 2014

• Doba trvání projektu:
1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Kralupy nad Vltavou

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Pavla Kurašová

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

• Doba trvání projektu:
1. 9. 2013 – 30. 4. 2015
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V září 2013 bylo v městě Kralupy
nad Vltavou a jeho spádovém území
zahájeno vyhodnocení prvního komunitního plánu a jeho aktualizace.
Výstupem bude platný Komunitní
plán sociálních služeb města Kralupy
nad Vltavou a spádových obcí na období 2015 – 2019. Nositelem projektu
je naše pobočka a partnerem projektu je město Kralupy nad Vltavou.
Proces KPSS potrvá do dubna
2015 a je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu.

KPSS

Vyhodnocení a aktualizace KPSS
města Kralupy nad Vltavou a spádového území
Projekt započal v září roku
2013 mapováním sociálních
a návazných služeb, konkrétně
rozhovory s poskytovateli sociálních
služeb v celém spádovém území
Kralup nad Vltavou. Zároveň byli
osloveni představitelé všech spádových obcí, měli jsme příležitost
prezentovat záměry projektu na setkání se starosty. Získali jsme údaje
pro sociodemografickou analýzu
a v příštím roce začneme realizovat
setkání pracovních skupin a další
analytické kroky.
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.

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

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Statutární město Mladá Boleslav

• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová

• Internetové stránky projektu:
www.kpssmb.cz

• Doba trvání projektu:
1. 9. 2012 – 30. 4. 2014
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V letošním roce jsme pokračovali
ve spolupráci se statutárním městem Mladá Boleslav, která vycházela
z podpořeného projektu připraveného
v roce 2012. Věnovali jsme se finalizaci vyhodnocení platného plánu
a vedli diskuse nad pojetím strategického plánu v oblasti sociálních
a návazných služeb na další období.
Témata se diskutovala jak na úrovni
orgánů města, tak v jednotlivých
pracovních skupinách.

KPSS

Komunitní plánování sociálních služeb
statutárního města Mladá Boleslav
Nedílnou součástí byla témata
informovanosti a nastavení srozumitelného systému informování,
a to jak prostřednictvím katalogu,
tak webových stránek. Na konci
roku byl připraven návrh prioritních
oblastí rozpracovaný do jednotlivých
opatření a připravena pracovní verze
struktury celého plánu.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Analýzy potřeb občanů
• Sociodemografická analýza
statutárního města Mladá Boleslav
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.

První polovinu roku jsme věnovali
zpracování analytických dokumentů.
Jednalo se o základní popis situace
v území, dále v oblasti potřeb občanů
jsme naplánovali kvalitativně pojaté
metody. Podstatná byla efektivita
a reálné využití analytických dokumentů zaměřujících se na problémové oblasti řešené na území města.

www.cpkp.cz
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Mnichovo Hradiště

• Odpovědní pracovníci:
Bc. Martina Macurová
Petra Štěpová

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

V listopadu 2013 jsme zakončili realizaci projektu Komunitní plán města
Mnichovo Hradiště a spádových obcí.
Město Mnichovo Hradiště bylo partnerem projektu a aktivně se zapojovalo do všech aktivit prostřednictvím
členů koordinační skupiny a pracovních skupin.
V průběhu realizace se podařilo inovovat proces komunitního plánování
sociálních služeb, vyhodnotit plán na
období 2006 – 2008 a zpracovat platný Komunitní plán města Mnichovo
Hradiště a spádových obcí na období
2013 – 2017.

V tištěné podobě byl vydán přehledný
katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb. Tento katalog
nabízí rychlou a snadnou orientaci
v tom, kdo, kde a jak Vám může
pomoci. Pro snazší hledání jsou
poskytovatelé sociálních a návazných
služeb rozděleni do kategorií vztahujících se ke konkrétním životním situacím. Bližší informace a kontakty na
jednotlivé služby a zařízení naleznete
na stránkách tohoto katalogu. Témata jsou označena přehlednými piktogramy a přibližují je návodné otázky.
Další úspěšnou aktivitou byly hojně
navštěvované vzdělávací workshopy
a využívané konzultace zaměřené na
zajištění odbornosti týmu a kvalitu
poskytování sociálních služeb.

KPSS

Komunitní plán města Mnichovo Hradiště
a spádových obcí
V rámci projektu vznikl také webový
portál www.socialnisluzbyvmh.cz,
který umožňuje zveřejnění informací
o jednotlivých službách, kapacitách,
což mimo jiné povede ke zkvalitnění
a zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovanosti
o nich.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Komunitní plán města Mnichovo
Hradiště a spádových obcí na období 2013 - 2017
• Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb pro spádové
území
• SDA ORP Mnichovo Hradiště
• Analýza poskytovatelů sociálních
a návazných služeb poskytovaných
na území ORP Mnichovo Hradiště
• Analýzy potřeb cílových skupin
• Finanční analýza zdrojů systému
sociálních a návazných služeb

• Doba trvání projektu:

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

1. 4. 2012 – 30. 11. 2013
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• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
ESF ČR

• Partneři projektu:
Město Poděbrady

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

• Internetové stránky projektu:

V tomto roce pokračoval projekt
zaměřený, jak z názvu vyplývá,
na plánování sociálních služeb
v městě Poděbrady. V průběhu roku
se nám podařilo zrealizovat několik
tématicky zaměřených pracovních
skupin a jednání koordinačního
týmu, které nám pomáhaly se
zacílením proběhlých analýz potřeb
v rámci celého spádového území.
Všech setkání se účastnili jak
zástupci města Poděbrady v podobě
oddělení sociální péče, tak odborníci
na daná témata a v neposlední řadě
i široká veřejnost, které se témata
dotýkala.

KPSS

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Poděbrady a okolí
Proběhlo kvalitativní dotazování
v rámci několika analýz potřeb, což
pro nás byl podklad pro tvorbu cílů
a opatření. V návaznosti na informace získané od rodičů zdravotně
postižených dětí s trvalým pobytem
ve spádovém území jsme zorganizovali setkání těchto pečujících
s poskytovateli sociálních služeb,
kteří mohou jak jim, tak jejich dětem
pomoci se současnými i budoucími
potřebami.

Dále jsme uskutečnili akci nazvanou
Jiná realita, která pro členy pracovních skupin, žáky základních škol
a širokou veřejnost představila praktickou a hravou formou velkou škálu
postižení a pomoci, kterou tito lidé
mohou využívat. Zároveň probíhal
sběr informací pro zpracování katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který bude dokončen
a distribuován začátkem roku 2014.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb
• Sociodemografická analýza ORP
Poděbrady
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.

www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.mesto-podebrady.cz

• Doba trvání projektu:
1. 10. 2012 – 31. 5. 2014
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Výroční zpráva 2013

• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
ESF ČR

• Odpovědní pracovníci:
Bc. Martina Macurová
Petra Štěpová

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

• Doba trvání projektu:
1. 12. 2013 – 31. 5. 2015
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Tento projekt jsme zahájili v posledním měsíci roku 2013. V nejbližší
době nás čeká iniciace vzniku odborných partnerských koalic řešících
podporu seniorů a osob se zdravotním postižením setrvat v domácím
prostředí.
Připravovaný projekt nabízí možnost
zapojit se do týmu odborníků, kteří
se na základě zpracovaných analytických dokumentů, vlastních zkušeností a zkušeností pečujících osob
budou podílet na návrhu doporučení
v oblasti péče o seniory se zaměřením
na domácí prostředí na území Středočeského kraje.

Nadregionální pohled na situaci v péči
o seniory pomůže zohlednit nejenom
specifika větších obcí a měst, ale i venkovských lokalit, a to jak z pohledu
využití služeb, místní dostupnosti, tak
i financování.
Tým koalice bude tvořen odborníky z řad poskytovatelů sociálních
a návazných služeb, pracovníků
sociálních odborů městských a obecních úřadů a dalších zainteresovaných
osob.
Cílem setkávání odborných koalic
bude nejenom zpracování doporučení
pro Středočeský kraj, ale i vzájemná
výměna zkušeností a poznatků z jednotlivých služeb, situací ve městech či
obcích, navazování spolupráce a prohlubování vzájemné komunikace.

www.cpkp.cz

Zapojování
veřejnosti

Podpora odborných partnerství v oblasti
poskytování sociálních služeb
na území Středočeského kraje
Činnost koalice je podpořena odborným vzděláváním jejích členů
v oblastech manažerských, prezentačních, komunikačních dovedností,
zvyšování kvality sociální služby
a odbornými konzultacemi témat
a problémů, kterými se aktuálně na
svých pracovištích zabývají.
Do projektu se může zapojit každý,
kdo má chuť a zájem upozornit na
klíčové problémy a navrhnout řešení
jak pro kraj, tak pro obce.
Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost.
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• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti

• Realizováno pro:
Městský úřad Hodkovice
nad Mohelkou

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Internetové stránky projektu:
www.hodkovicenm.cz/cs/trikroky-pro-mesto-hodkovice/
priprava-a-zpracovanistrategickeho-planu-rozvojemesta/

• Doba trvání projektu:
1. 1. 2013 – 30. 6. 2013
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Během první poloviny roku
2013 jsme se věnovali přípravě
strategického plánu rozvoje města
Hodkovice nad Mohelkou. Usilovali
jsme o to, aby strategie vznikala na
co nejširší platformě komunitním
přístupem.
Hodkovice nad Mohelkou jsou
menším městem ve stínu Liberecko - Jablonecké aglomerace, které
je mimořádně pestré na historické
i přírodní bohatství. Cílem strategie
bylo mimo jiné i aktivizovat místní
lidský potenciál a vzbudit větší zájem
o věci veřejné ve městě.

Základním pilířem přípravy strategického plánu byly tři pracovní skupiny
a dvě setkání s veřejností doplněné
o dotazníkové šetření. Tyto vstupy
byly konfrontovány s odbornými analýzami a v rámci koordinační skupiny
složené z představitelů města i opozičních zastupitelů pak byly formulovány
do osmi strategických cílů ve třech
základních oblastech.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:

Samotná strategie jednotlivé cíle provazuje na finanční a dotační možnosti
města. Velký důraz byl kladen také
na udržitelnost dokumentu, proto
byly navrženy postupy aktualizace
strategie. Nedílnou součástí strategie
jsou tzv. projektové listy prakticky
využitelné pro samotnou realizaci
jednotlivých záměrů.

• Závěrečná zpráva z komunitního
pilíře přípravy strategického plánu
města Hodkovice nad Mohelkou

www.cpkp.cz

Zapojování
veřejnosti

Strategický plán rozvoje
obce Hodkovice nad Mohelkou

• Strategický plán rozvoje města
Hodkovice nad Mohelkou
• Výzkum mezi obyvateli města
Hodkovice nad Mohelkou, Spokojenost obyvatel a názory na další
rozvoj města
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• Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj

• Realizováno pro:
MAS ve Středočeském kraji

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Doba trvání projektu:
průběžně od roku 2005

CpKP střední Čechy se dlouhodobě
věnuje podpoře vytváření místních
partnerství formou MAS a jejich fungování. Dlouhodobě spolupracujeme
s několika MAS ve Středočeském
kraji. V roce 2013 jsme pracovali
především pro MAS Podlipansko, kde
jsme formou konzultací a vedení pracovních skupin pomáhali s přípravou
strategického plánu Leader pro nové
programové období. Metodicky jsme
zde vedli anketní šetření a rozhovory
s podnikateli.

Metodická podpora a konzultace na území
hl. města Prahy a na území Středočeského kraje
Vzhledem ke zpoždění realizace
programu rozvoje venkova v novém
období se tato spolupráce přenáší
i do roku 2014.
Kromě toho jsme realizovali drobné
konzultace a další služby i pro další
MAS ve středních Čechách.

• Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj

• Realizováno pro:
Městské části
hlavního města Prahy

• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová

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

• Doba trvání projektu:

V roce 2013 jsme pokračovali ve
spolupráci s obcemi na území Středočeského kraje a pražskými městskými částmi. Konkrétně se jednalo
o pokračování spolupráce s MČ
Praha 10, dále jsme navázali spolupráci s MČ Praha 8 a 11. Zajišťovali
jsme konzultace k dílčím výstupům
procesu plánování.

Podobně jako v loňském roce se jednalo o spolupráci v těchto oblastech:
• zjišťování potřeb občanů
• aktualizace strategií, zpracování
akčních plánů

Místní a udržitelný
rozvoj

Podpora vybraných MAS
na území Středočeského kraje

• iniciace pracovních skupin
• nastavení spolupráce s poskytovateli
• monitoring a vyhodnocení plánu

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
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Podpora vzniku partnerství NNO
pro nové programové období

NNO a regionální rozvoj

• Realizováno pro:
neziskový sektor v ČR

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Internetové stránky projektu:
www.asociacenno.cz/index.php/
partnerstvi-nno-2014

• Doba trvání projektu:

Neformální skupina zvolila téměř
100 reprezentantů neziskového sektoru, kteří se různým způsobem podíleli na přípravě dohody o partnerství
a jednotlivých operačních programů
pro období 2014 – 2020.

– síť neziskových organizací ve střední Evropě pro udržitelnost Strukturálních fondů

Administrátorem této skupiny je
Asociace NNO v České republice
a CpKP se na podpoře této koalice
podílelo dobrovolnou prací, přípravou webové prezentace a zapůjčením prostor pro jednání.
Činnost Partnerství NNO 2014+
přechází i do roku 2014.

• Program CpKP:
NNO a regionální rozvoj

• Realizováno pro:
Charles Stewart Mott Foundation,
Visegrad Fund

• Partneři projektu:
BlueLink Information Network,
Bulharsko
Focus Eco Center, Rumunsko
Friends of the Earth – CEPA, Slovensko
Green Liberty, Lotyšsko
Milieukontakt International, Nizozemí
National Society of Conservationists,
Maďarsko

od prosince 2012

Polish Green Network, Polsko

• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

• Internetové stránky projektu:
www.sfteam.eu
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• Doba trvání projektu:
od roku 2001

SFteam je síť neziskových organizací
z osmi zemí střední a východní Evropy usilující o prosazování principů
udržitelného rozvoje regionální
politiky. Jako jeden z výstupů svého
několikaletého snažení SFteam
spoluorganizoval konferenci o partnerství v politice soudržnosti, která
se konala 20. února 2013 v Bruselu.

Účastníci konference měli možnost
prezentovat a diskutovat názory na
návrhy právních předpisů o partnerství, včetně argumentů pro široké
pojetí partnerství, které zahrnuje
zapojení občanů a občanských skupin
do rozhodovacích procesů v rámci
politiky soudržnosti.

Tato konference se zaměřila na
navrhované právní úpravy principu
partnerství v rámci budoucí politiky
soudržnosti a současného stavu
uplatňování partnerství na úrovni
členských států. Účastníci byli členy
trialogu”, kteří by se měli v roce
“
2013 a 2014 podílet na sjednávání
dohod o partnerství mezi Evropskou
komisí a národními státy. Přizvány
byly samozřejmě i další zúčastněné
strany mající zájem na politice
soudržnosti.

NNO a regionální
rozvoj

• Program CpKP:

CpKP střední Čechy se aktivně podílelo na vytváření široké neformální
koalice NNO, která během roku
přijala označení jako Partnerství
NNO 2014+. Cílem této skupiny je
stát se partnerem pro veřejnou správu při přípravě nového programového
období.

SFteam
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- pracovní příležitosti - zřízení společensky účelného pracovního místa v CpKP

• Realizováno pro:
Úřad práce ČR

• Odpovědní pracovníci:
Petra Štěpová
Mgr. Ondřej Marek

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

• Doba trvání projektu:
1. 5. 2013 – 30. 4. 2014

Členství pracovníků
CpKP střední Čechy
v odborných organizacích
a spolcích

Díky získané finanční podpoře Úřadu
práce České republiky na mzdu
a zákonné odvody jsme mohli v CpKP
vytvořit Společensky účelné pracovní
místo (SÚPM) na dobu 12 měsíců
a přijmout na pozici všeobecný
administrativní pracovník na celý
úvazek novou kolegyni, evidovanou
uchazečku o zaměstnání na ÚP.

• Výbor pro EU Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace

Tento projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

• Spolek pro obnovu venkova

• Výbor Asociace nestátních
neziskových organizací v ČR
• Pracovní skupina Vzdělávací
infrastruktura v obcích a regionech
Řídícího výboru IROP

• Krajská koordinační komise
střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb Středočeského
kraje
• Tematická síť pro sociální
ekonomiku TESSEA
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Získané akreditace

Seznam pracovníků
CpKP střední Čechy

• Úvod do problematiky komunitního
plánování v kontextu sociálních
služeb
(Akreditace MPSV číslo
2013/1603-SP/VP)

• Mgr. Petra Dobiášová

• Základy komunikace, prezentace
a facilitace
(Akreditace MPSV číslo
2013/1607-SP/VP)

• Mgr. Pavla Kurašová

• Úvod do problematiky projektového
řízení a strategického plánování
(Akreditace MPSV číslo
2013/1605-SP/VP)
• Komunitní plánování v kontextu
sociálních služeb pro pokročilé
(Akreditace MPSV číslo
2013/1606-SP/VP)
• Případové setkání jako nástroj
multidisciplinární spolupráce
(Akreditace MPSV číslo
2011/1223-PC/SP/VP)

• Bc. Barbora Havránková
• Bc. Aneta Knytlová

• Bc. Martina Macurová
• Mgr. Ondřej Marek
• Bc. Michaela Mužíková
• Alena Ratajová, DiS.
• PhDr. Hana Stelzerová
• Jana Součková
• Petra Štěpová
• Mgr. Lucie Váchová
29

O CpKP

Vzdělávejte se pro růst!
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Finanční zpráva dle výsledovky r. 2013
Výnosy

Náklady
Materiálové náklady
64 422,63
103 470,53
0,00
0,00

Lidské zdroje
Mzdové náklady
Sociální a zdrav. pojištění
Zákonné pojištění
Cestovné

2 452 848,00
724 291,00
8 069,00
107 426,30

Celkem výnosy

362 999,00
3 023,70
0,00
0,00
4 062 632,43
0,00
0,00

4 428 655,13

Celkem náklady
30

Facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
Metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování,
dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
Plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
Strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti

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

Na základě zkušeností, které CpKP má,
nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní následující služby:

Akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
2 432,20
7 058,00
790 206,59
97,00
3 556,57
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozdíl

164 677,31

Vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb
Pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
Zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace,
managementu, finančních nástrojů a občanské společnosti

www.cpkp.cz

4 263 977,82

www.cpkp.cz
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Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Energie

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

Nabídka služeb CpKP střední Čechy

Výroční zpráva CpKP střední Čechy 2013
V roce 2014 vydalo Centrum pro komunitní práci
pobočka CpKP střední Čechy
Vodičkova 36, 116 02 Praha 1
Tel.: 251 560 776
E-mail: stredni.cechy@cpkp.cz
Web: www.cpkp.cz
ISBN: 978-80-87809-16-7
Napsal kolektiv autorů CpKP střední Čechy
Grafický návrh a úprava: Táňa Niklová Kynclová
Jazyková korektura: Renata Baxová
Tisk: Radek Dolejš – Reklamní studio Dalmat
Počet výtisků 300 ks

www.cpkp.cz

