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Úvodní slovo ředitele pobočky
V roce 2014 se nám podařilo udržet si rychlé tempo
i široký tým z roku předešlého, a to zejména díky získání
nové podpory pro naše projekty z ESF. Aktivity v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb jsme doplnili
o nabídku vzdělávání v tzv. případových konferencích,
tedy v metodě sociální práce, která zcela odpovídá naší
dlouhodobé strategii založené na podpoře řešení problémů
formou nadstandardní komunikace mezi příslušnými
dotčenými subjekty.

Rok 2014 byl rozhodně rokem úspěšným a plným
aktivit. Nápadů na projekty máme dost, bohužel
příležitostí k získání podpory pro jejich realizaci
je stále méně a méně. Proto se poněkud s obavou
díváme do budoucna a již dnes je jisté, že stávající
rozsah činnosti a velikost týmu udržíme jen obtížně.
Přesto doufáme, že se s Vámi budeme i nadále
potkávat na nejrůznějších projektech a aktivitách
podporujících místní komunity.

V tomto roce jsme navázali spolupráci s novými místními
akčními skupinami, kterým jsme poskytovali konzultace
při přípravě a projednávání strategických plánů na nové
programové období.

Mgr. Ondřej Marek
ředitel místního zastoupení CpKP střední Čechy
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Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování
sociálních služeb na území Středočeského kraje
• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v 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

Stručný popis projektu:
V letošním roce jsme pokračovali
v realizaci projektu Podpora odborných partnerství. Přestože to dle
názvu nevypadá, projekt navazuje na
námi realizované procesy komunitního plánování ve Středočeském kraji
a potřebu hledat nadregionální pohled
na situaci v péči o seniory a osoby se
zdravotním postižením, a to nejen ve
velkých obcích, ale i v malých spádových vesničkách po celém kraji. Naším
cílem bylo a je upozorňovat na roli
komunity při řešení problémů občanů.
Na začátku roku byla zpracována
Analýza platných komunitních plánů
se zaměřením na oblast péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.
Jednalo se o klíčový podklad pro cílené oslovení daných území a institucí
k zapojení do vznikajících odbor-
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ných koalic, a to jak ve městech,
tak i ve venkovských lokalitách.
Oslovení proběhlo několika cestami
a tým koalice je nakonec tvořen cca
60 odborníky z řad poskytovatelů
sociálních a návazných služeb, pracovníků sociálních odborů městských
a obecních úřadů a dalších zainteresovaných osob. Koalice se scházely
v průběhu celého roku za účelem
řešení aktuálních témat, ve vazbě ke
zpracovaným analýzám a pro tvorbu
doporučení pro dotčené instituce.
Pro naši další práci bylo potřeba
podrobněji zmapovat současný stav
v oblasti péče. Základem pro nás
bylo získat konkrétní názory, popisy
problémů od těch, kteří se s nimi
potýkají. Povedlo se nám zrealizovat
42 hloubkových rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb: denní
a týdenní stacionáře, pečovatelské

www.cpkp.cz
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služby, osobní asistence a odlehčovací služby. Výsledkem je kvalitativní
analýza popisující situaci z pohledu
poskytovatelů uvedených služeb.
Dále jsme v průběhu roku realizovali
35 hloubkových rozhovorů a 4 fokusní
skupiny s pečujícími, osobami se zdravotním postižením a seniory. Výsledkem je Závěrečná zpráva o situaci
pečujících osob a poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji.
Činnost koalice byla podpořena
nabídkou odborného vzdělávání
a čerpáním konzultací jejích členů
v těchto oblastech - Jak motivovat
seniory, Získávání finančních zdrojů,
PR efektivně, levně, nově a Úvod do
time managementu v neziskových
organizacích.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Analýza platných komunitních
plánů sociálních služeb ve Středočeském kraji - zaměření na oblast
seniorů a osob se zdravotním
postižením žijících v domácím
prostředí
• Analýza kapacit a potřeb poskytovatelů pěti vybraných sociálních
služeb ve Středočeském kraji
• Závěrečná zpráva o situaci pečujících osob a poskytovatelů sociálních
služeb ve Středočeském kraji
• Závěrečná zpráva z výzkumu analýzy potřeb uživatelů zvolených
sociálních služeb

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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PAKT – participace, komunikace, transparentnost
• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti
• Realizováno pro:
Fond NNO
v rámci EHP fondů
• Partneři projektu:
Agora CE
Zelený Kruh
Partnerství o.p.s.
• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.paktparticipace.cz
• Doba trvání projektu:
1. 9. 2014 – 31. 3. 2016
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Stručný popis projektu:
Projekt PAKT iniciovaly čtyři české
neziskové organizace (Agora CE,
CpKP, Partnerství a Zelený kruh),
jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí
veřejných. Inspirovaly se mimo jiné
britským Compactem, dále i obdobnými dokumenty v dalších zemích. Participace je v České republice vnímána
spíše jako prostředek, ale my chceme
participaci etablovat jako téma samo
o sobě. Cílem projektu je oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy na všech
úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, aby občany
aktivně zapojovali do rozhodování.

Tento závazek bude realizován
formou podpisu jasného a stručného
dokumentu – PAKTu. Zároveň budou
v rámci projektu, na základě široké
diskuze, vypracovány dva podpůrné dokumenty pro veřejnou správu
(Metodika a Standardy participace),
které napomohou orientaci v dané problematice. Partneři projektu vytvoří
širokou koalici organizací zabývajících
se participací. Členové koalice budou
lobbovat ve veřejné správě za prosazení PAKTu a zároveň budou aktivizovat
veřejnost participačními projekty.
PAKT využívá zkušeností a podpory
norského partnera, neziskové organizace IdéBanken.
V roce 2014 jsme se v rámci tohoto
projektu zaměřili na analytickou
práci, která bude základem pro výše
zmíněné dokumenty. Hlavní projektové aktivity budou realizovány v roce
2015.

www.cpkp.cz
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Případové setkání jako nástroj
multidisciplinární spolupráce
• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
CpKP střední Čechy
• Odpovědní pracovníci:
Bc. Martina Macurová
Bc. Aneta Knytlová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
• Doba trvání projektu:
1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
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Stručný popis projektu:
V minulém roce se nám podařilo uspět
ve výzvě zaměřené na vzdělávání
sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách ve Středočeském
kraji. Jednalo se o téma případových
setkání/konferencí jako multidisciplinárního nástroje práce s klientem se
zaměřením na různé cílové skupiny.
Díky podpořenému projektu jsme mohli navázat na naše zkušenosti z předešlých let a snahu upozornit na možnost
využití této metody práce u různých
cílových skupin.
Na začátku realizace jsme navázali na
předjednanou spolupráci s organizacemi a městskými úřady Neratovice,
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště
a Hořovice.

Pro tyto lokality jsme uspořádali po
jednom běhu 3 denní vzdělávání, které
se skládalo z teoretické části proložené
mnohými příklady z praxe jak jednotlivých lektorů, tak účastníků. Na
teoretickou část navázala praktická
část, která byla postavena na kazuistikách zpracovaných účastníky vzdělávání. Díky nim si účastníci vyzkoušeli
jak jednotlivé role vyskytující se na
případovém setkání, tak přínosy
a možná úskalí, se kterými se mohou
při realizaci takového setkání potkat.
V následujícím roce nás čekají další
dva běhy vzdělávání, konzultace pro
účastníky k realizaci jejich reálného
případového setkání a závěrečná
konference.
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Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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Anketa o Tachovském náměstí
• Program CpKP:
Zapojování veřejnosti
• Realizováno pro:
Úřad městské části Praha 3
• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.praha3.cz/samosprava/
oblasti/uzemni-rozvoj/
revitalizace-tachovskehonamesti

Stručný popis projektu:
Úřadu městské části Praha 3 jsme
pomáhali vytvořit, ověřit a realizovat
anketu a doprovodné aktivity týkající
se budoucích změn Tachovského
náměstí na pražském Žižkově. Jedná
se o velmi problematickou lokalitu
s řadou protichůdných zájmů.

Bohužel zapojení veřejnosti přišlo až
v pokročilé fázi procesu plánování.
Přesto měla anketa o různých variantách mezi veřejností značný ohlas.
Byla realizována tazateli přímo na
dotyčném místě a byla doprovázena venkovní výstavou jednotlivých
návrhů.
Výsledky ankety se staly podkladem
pro rozhodování Rady městské části
Praha 3.

• Doba trvání projektu:
1. 3. – 30. 4. 2014
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Podpora vybraných MAS na území Středočeského kraje
• Program CpKP:
Místní a udržitelný rozvoj
• Realizováno pro:
MAS ve Středočeském kraji
• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.paktparticipace.cz
• Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2014
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Stručný popis projektu:
CpKP střední Čechy dlouhodobě
spolupracuje s několika MASkami, pro
které, dle jejich požadavků, zajišťuje
různé konzultační a vzdělávací
služby. Vzhledem k tomu, že v roce
2014 MASky finišovaly s přípravou
strategií na nové programové období,
podíleli jsme se na vzniku několika
z nich.
Nejintenzivnější spolupráce probíhala
s MAS Podlipansko, kde CpKP dlouhodobě působí jako odborný supervizor
strategie. V předchozích letech jsme
se zde podíleli i na mapování potřeb
místních obyvatel pro potřeby zmíněné
strategie.

Díky tomu, že jsme uspěli v otevřeném
výběrovém řízení, jsme spolu s představiteli MAS Svatojiřský les zpracovávali návrhovou část strategie této
MAS. Pro tento region jsme zpracovávali také absorpční analýzu území.
Spolupráce s MAS Karlštejnsko
byla především v rovině metodické
a konzultační. Stali jsme se leaderem
jejich týmu připravujícího strategii
MAS. Pomáhali jsme s nastavením
parametrů zjišťování potřeb regionu,
s realizací základních rozvojových
analýz a také s již zmíněnou absorpční
analýzou území.

www.cpkp.cz
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Při veškerých konzultačních službách
pro MAS se snažíme o podporu místních expertních kapacit. Cílem pro nás
jsou fungující místní komunity, které
dokáží udržitelným způsobem získávat
prostředky pro rozvoj regionu pomocí
principů programu Leader.
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Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Partner projektu:
Město Hořovice
• Odpovědní pracovníci:
Petra Štěpová
PhDr. Hana Stelzerová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.mesto-horovice.eu
www.pruvodcepomocihorovice.cz
• Doba trvání projektu:
1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
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Stručný popis projektu:
V letošním roce jsme ve spolupráci s městem Hořovice dokončovali
realizaci projektu, jehož výstupem
je platný Komunitní plán sociálních
služeb města Hořovice a spádových
obcí na období 2014 - 2018 a Akční
plán na rok 2014 - 2015 včetně dílčích analýz, katalogu poskytovatelů
sociálních a návazných služeb a jeho
interaktivní podoby.
To znamená, že od prosince 2014 má
město Hořovice na období 2014 2018 jasnou strategii k zajišťování
dostupnosti a kvality sociálních služeb
místním občanům.
Protože cílem projektu bylo mimo jiné
hledat způsoby, jak informovat občany,
kteří se nacházejí v těžké životní situaci, vznikl katalog/přehled organizací,
které poskytují sociální či návazné

služby, a jeho interaktivní webová
podoba. Katalog byl distribuován
na konci roku do všech schránek ve
městě a bezplatně je dostupný u všech,
v něm zveřejněných, organizací.
Protože nás zajímají potřeby a názory
lidí žijících v městě Hořovice a spádových obcích, místních odborníků
pracujících s cílovými skupinami,
poskytovatelů sociálních služeb i běžných uživatelů, zahájili jsme tradici
pořádání akce „Představme se!“. Akce
proběhla v rámci tradičního Cibulového jarmarku a měla u návštěvníků
z řad občanů úspěch. Doufáme, že
v následujícím roce v ní budou poskytovatelé sociálních a návazných služeb
pokračovat.
Za další úspěch považujeme vznik
nové služby nízkoprahového centra
pro děti a mládež v budově hořovického kina poskytované Poradnou pro

www.cpkp.cz
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V průběhu projektu jsme velmi ocenili
spolupráci s představiteli města Hořovice a zejména s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví. Přístup pracovnic
odboru je velmi vstřícný a je dobrým
příkladem otevřeného přístupu úřadu.
Projekt byl ukončen 30. listopadu
2014, ale práce na naplňování samotné
strategie všechny ještě čeká. Těšíme se na další spolupráci s městem
v příštím roce a doufáme, že plán bude
podkladem pro rozdělování finančních
prostředků jak města, Středočeského
kraje, tak i dalších donátorů.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Komunitní plán sociálních služeb
města Hořovice a spádových obcí na
období 2014 – 2018
• Akční plán na rok 2014 - 2015
• Finanční přehled zdrojů systému
soc. služeb

KPSS

občanství, občanská a lidská práva
a zahájení působení služby Hospic Dobrého pastýře – TŘI o.p.s., která poskytuje mobilní hospicové služby v domácím prostředí v území Hořovicka.

• Analýzy potřeb vybraných cílových
skupin
• Katalog a mapa poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro město
Hořovice a spádové obce

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
Město Kolín
• Partner projektu:
CpKP střední Čechy
• Odpovědný pracovník:
PhDr. Hana Stelzerová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.mukolin.cz/cz/obcan/
socialni-a-navazne-sluzby/
komunitni-planovani
• Doba trvání projektu:
1. 4. 2013 – 30. 11. 2014
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Stručný popis projektu:
Během období, kdy jsme společně
komunitně plánovali sociální služby
v Kolíně, se nám podařilo do procesu zapojit jak místní poskytovatele
sociálních služeb, tak občany města
i spádového území. Oproti předešlému procesu plánování se aktualizace
zaměřila nejenom na město Kolín, ale
i na celé spádové území.
Příprava aktualizace Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb města
Kolína na období 2015 – 2019 započala
již v roce 2013. V letošním roce jsme
navazovali na již zrealizované kroky,
tzn. zpracovanou Analýzu poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných
občanům Kolína a spádových obcí,
Sociálně demografickou analýzu a první kroky vedoucí k mapování potřeb
občanů.

V rámci komunitního plánování jsme
pracovali ve čtyřech pracovních skupinách, které se zabývaly konkrétními
tématy. Scházela se pracovní skupina
řešící otázku bezdomovectví, skupina
zabývající se cílovou skupinou rodiny
s dětmi a mládež nacházející se v krizi, dále pracovní skupiny věnující se
životu osob se zdravotním postižením
a seniorů. Práce těchto skupin aktivních občanů a poskytovatelů sociálních
služeb ve spolupráci s vedoucím OSVZ
a sociálními pracovnicemi města je
základem pro nastavení strategie
vycházející z potřeb a možností území.
V rámci jednotlivých kroků jsme
zohledňovali specifika spádových obcí.
Jejich situace je výrazně komplikovanější, co se dostupnosti sociálních
služeb týká.

www.cpkp.cz
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- Analýza potřeb cílové skupiny seniorů
a osob se zdravotním postižením
v kontextu jejich setrvání v domácím
prostředí ve městě Kolín a spádových
obcích
- Analýza potřeb dětí a mládeže trávící
volný čas na ulici
- Analýza potřeb zaměřená na problém
bezdomovectví
- Rizikové jevy u rodin s dětmi a mládeže
ve městě Kolín a spádových obcích

Kromě uvedených aktivit byly zrealizovány dva workshopy, které vedly
ke zkvalitnění procesu komunitního
plánování.
Na webových stránkách MěÚ Kolín
byly zveřejněny veškeré nově vzniklé
výstupy projektu.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb města Kolína na období
2015 - 2019
• Akční plán města Kolína pro oblast
rozvoje sociálních a návazných
služeb na roky 2015 - 2016

KPSS

V první polovině roku jsme se věnovali
zjišťování potřeb občanů. Zaměřovali
jsme se na různé problémové oblasti a volili jsme různé metody práce.
Výsledkem jsou čtyři analýzy:

• Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb pro spádové
území města Kolína
• Analýzy potřeb uživatelů sociálních
služeb - vybraných cílových skupin

V druhé polovině roku byl zpracován Komunitní plán a Akční plán na
období 2015 – 2016. Dokumenty prošly
řádným připomínkovacím procesem
a byly předloženy vedení města Kolín
ke schválení.

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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Vyhodnocení a aktualizace KPSS města
Kralupy nad Vltavou a spádového území
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
CpKP střední Čechy
• Partner projektu:
Město Kralupy nad Vltavou
• Odpovědní pracovníci:
Bc. Martina Macurová
Mgr. Pavla Kurašová
Bc. Aneta Knytlová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.mestokralupy.eu
• Doba trvání projektu:
1. 9. 2013 – 30. 4. 2015

18

Stručný popis projektu:
V roce 2014 jsme s městem Kralupy
nad Vltavou pokračovali ve spolupráci
na aktualizaci Komunitního plánu
sociálních služeb pro celé spádové
území města.
Na přelomu let 2013 - 2014 jsme
zpracovali Akční plán pro rok 2014,
který obsahoval všechny kroky, které
by měly v roce 2014 proběhnout, aby
mohl být sestaven plán na další období
a současně, aby proběhly již klíčové
kroky pro realizaci některých opatření,
která je potřeba v území realizovat.
V první polovině roku 2014 proběhlo
několik schůzek pracovních skupin
na předem určená témata, která bylo
nutné více specifikovat. Pro každou
oblast (např. pro seniory nebo rodinu,
děti a mládež), byl vybrán garant
z území, který pomáhal téma zpracovávat a dále definovat. V průběhu
tohoto období se podařilo do procesu

komunitního plánování zahrnout
všechny významné poskytovatele sociálních služeb a všechny aktéry, kteří se
v této oblasti angažují, tj. Úřad práce
i Městskou policii. Se všemi poskytovateli sociálních služeb byly provedeny
hloubkové rozhovory, které pomohly
práci v pracovních skupinách.
Na základě výstupů z pracovních
skupin byly prováděny strukturované
rozhovory se zástupci seniorů, osob se
zdravotním postižením a osob pečujících o své blízké. Na základě těchto
informací byla zpracována Analýza
potřeb osob se zdravotním postižením
a pečujících. Všechny výstupy z pracovních skupin byly projednány v Řídící skupině, která se aktivně podílela
na tvorbě strategických dokumentů.
Souběžně byla finálně zpracována
aktuální Sociodemografická analýza
pro spádovou oblast Kralupy nad
Vltavou, která slouží jako podklad
pro komunitní plánování.

www.cpkp.cz
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bylo, aby opatření, u kterých jsou
zřejmí realizátoři, byla zpracována
přímo jimi tak, aby pro ně bylo snazší
jejich monitorování a vyhodnocování. Současně se od druhé poloviny
roku 2014 začal připravovat Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných
služeb a jeho elektronická podoba.

Na konci první poloviny roku 2014 byly
jasně definovány priority nového komunitního plánu, které byly Radou města
schváleny k dalšímu rozpracování.

• Analýza potřeb osob se zdravotním
postižením a pečujících v městě
Kralupy nad Vltavou a okolí

Od druhé poloviny roku 2014 se začalo
pracovat na jednotlivých opatřeních.
Na zpracování se podílejí všichni,
jichž se týkají. Snahou při zpracování

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:

• Problematika romských spoluobčanů
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb města Kralupy nad Vltavou
a spádového území
• Finanční analýza
• Sociodemografická analýza pro spádovou oblast Kralupy nad Vltavou

KPSS

Vzhledem k tomu, že pracovní skupiny
definovaly jako zásadní potřebu zajistit
prevenci kriminality mládeže a zajistit
jim alternativu, jak trávit volný čas,
proběhlo mapování potřeb této cílové
skupiny. Jedním z podkladů byly
skupinové rozhovory přímo ve školách, kterých se účastnili žáci druhého
stupně. Dále proběhlo na podzim roku
2014 mapování v terénu a rozhovory
s dětmi v ulicích. Všechny informace
byly zpracovány do Analýzy, ze které se
dále bude vycházet při tvorbě opatření.

• Akční plán pro rok 2014

• Analýza trávení volného času
neorganizovaných dětí a mládeže
v lokalitě Kralupy nad Vltavou se
zaměřením na potřebnost vhodných
služeb pro tuto cílovou skupinu

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

19

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města
Poděbrady a okolí
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
CpKP střední Čechy
• Partner projektu:
Město Poděbrady
• Odpovědní pracovníci:
Bc. Martina Macurová
Bc. Aneta Knytlová
Mgr. Petra Dobiášová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.socialnipomocpodebrady.cz

Stručný popis projektu:
Rok 2014 byl pro lokalitu města
Poděbrady a spádových obcí rokem
uzavírání všeho, co se v předešlém
období podařilo v rámci projektu
komunitního plánování nastartovat.
Současně jsme předávali vedení
jednotlivých částí procesu jak sociálnímu oddělení města, tak dobrovolníkům.
Na začátku roku jsme se velmi intenzivně věnovali zpracování opatření
pro Akční plán na rok 2014 a 2015 –
jinak řečeno zpracování projektových
fiší, které vedou k naplnění definovaných cílů komunitního plánu
sociálních a návazných služeb města
a spádových obcí, který je zpracovaný
na období 2015 - 2019.

Snažili jsme se o jasný popis, proč
je daný projekt potřeba, co má být
jeho obsahem, jaké kroky mají být
učiněny pro jeho naplnění, pro koho
je určen, co bude konkrétně výsledkem, kolik to bude stát a v neposlední řadě, kdo to má na starost. Trochu
jsme se potýkali s různorodostí jednotlivých opatření, kdy některé jsou
v rovině udržení současných služeb,
případně zvýšení jejich kapacity či
dostupnosti v území. Někdy se jednalo o potřebu vzniku nových, finančně
náročných služeb, jako je například
otázka potřebnosti nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a postupných kroků pro hledání možností
jeho vzniku.

http://mesto-podebrady.
cz/vismo/osnova.
asp?id_org=12349&id_
osnovy=17821&p1=2517
• Doba trvání projektu:
20

1. 10. 2012 – 31. 5. 2014
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Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb města Poděbrady a okolí na
období 2015 – 2019

• Analýza potřeb rodiny se zaměřením
na potřeby dětí, mládeže a rodiny
s dětmi se zdravotním postižením
• Analýza potřeb drogově závislých

• Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb města Poděbrady
a okolí

KPSS

Na konci projektu jsme zrealizovali
závěrečné setkání s workshopem
zaměřeným na monitoring naplňování zpracovaného plánu. Setkání
proběhlo v milém prostředí jednoho
z poděbradských hotelů za účasti
pana starosty a dalších zástupců města. Studenti místního gymnázia nám
představili projekt mapování bariér
ve městě, který vlastními silami započali v rámci školního projektu.

• Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže v lokalitě
Poděbrady se zaměřením na potřebnost vhodných služeb pro tuto cílovou
skupinu
• Potřeby dětí z dětských domovů
v návaznosti na psychologické služby
na území ORP Poděbrady

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na okrese Benešov
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
Město Benešov
• Partner projektu:
CpKP střední Čechy
• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.benesov-city.cz
http://ssob.info/
• Doba trvání projektu:
1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
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Stručný popis projektu:
V roce 2014 jsme s městem Benešov
pokračovali ve spolupráci při aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb pro celý okres Benešov.
Zajímavostí této lokality je plánování
v rámci celého okresu, které vychází
z již několikaleté spolupráce obcí
celého území a společného hledání
zajištění potřebných služeb. Naším
společným cílem bylo mimo jiné
nastavit síť sociálních služeb tak, aby
reagovala na aktuální potřeby občanů v rámci celého okresu Benešov.
Na začátku roku jsme dokončili práci
na všech analytických dokumentech,
které jsou pro nastavení prioritních
oblastí a jejich další rozpracování
klíčové.

V průběhu realizace projektu
jsme i v tomto roce komunikovali
s občany, zrealizovali jsme několik
desítek setkání pracovních skupin,
a to nejen ve spádových obcích, ale
i v menších obcích, jako je např.
Sázava. V jednotlivých týmech jsme
pracovali na popisu konkrétních
projektů/opatření. Některá témata
byla konkrétnější, některá zůstávala
v obecné rovině. Ve Voticích se podařilo naplánovat konkrétní kroky, jak
otevřít službu nízkoprahového klubu
pro děti a mládež. V rámci celého
okresu se řeší dostupnost Střediska
výchovné péče. Vlašim se potýká
s dostupností domácí zdravotní péče
ve spádových obcích a Benešov se
mimo jiné snaží o řešení prostupné
formy bydlení pro různé skupiny
občanů.

www.cpkp.cz
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Těšíme se na závěr projektu v roce
2015.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Sociodemografická analýza okresu
Benešov
• Analýza poskytovatelů sociálních
služeb působících na okrese
Benešov
KPSS

Na konci roku jsme finalizovali
podklady pro katalog poskytovatelů
sociálních služeb, interaktivní webové
stránky a pracovali na finální podobě
samotného Plánu rozvoje sociálních
služeb na okrese Benešov.

• Analýza finančních zdrojů
• Analýza potřeb uživatelů

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
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Komunitní plánování sociálních služeb
statutárního města Mladá Boleslav
• Program CpKP:
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Evropský sociální fond v ČR
• Realizátor projektu:
Statutární město
Mladá Boleslav
• Partner projektu:
CpKP střední Čechy
• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.kpssmb.cz
• Doba trvání projektu:
1. 9. 2012 – 30. 4. 2014
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Stručný popis projektu:
V roce 2014 jsme pokračovali ve
spolupráci s městem Mladá Boleslav
na aktualizaci Komunitního plánu
sociálních služeb statutárního města
Mladá Boleslav. V projektu nám
zbývaly poslední 4 měsíce a spousta
práce na finalizaci všech jeho částí.
Věnovali jsme se konkrétním opatřením a upřesnění jejich popisu,
odpovědnostem jednotlivých aktérů.
Pokud to bylo možné, popsali jsme
potřebné finanční prostředky na
jejich realizaci a možné zdroje. Členové pracovních skupin měli možnost
se ke všem částem v rámci připomínkování vyjádřit. Současně došlo
k nastavení potřebných indikátorů
pro plnění jednotlivých opatření. Na
závěr projektu byl ustanoven Monitorovací tým pro následující období.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
• Komunitní plán sociálních služeb
statutárního města Mladá Boleslav
na období 2014 – 2018
• Katalog poskytovatelů sociálních
a návazných služeb

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

Výroční zpráva 2014

Metodická podpora a konzultace na území
hl. města Prahy a Středočeského kraje
Komunitní plánování
sociálních služeb
• Realizováno pro:
Městské části
hlavního města Prahy
a obce ve Středočeském kraji
• Odpovědný pracovník:
Bc. Martina Macurová
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
• Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2014

Stručný popis projektu:
Po celý rok 2014 měly městské části
i obce možnost se na nás obrátit
a požádat nás o metodické konzultace
v oblasti plánování sociálních služeb.

Konkrétně se v roce 2014 jednalo
o MČ Praha 10, Mnichovo Hradiště,
dále spolupracujeme s městem
Neratovice a dalšími zájemci z řad
veřejné správy a poskytovatelů
sociálních a návazných služeb.

Jednalo se o oblasti:
• zjišťování potřeb občanů,

KPSS

• Program CpKP:

• aktualizace strategií, zpracování
akčních plánů a jejich vyhodnocení,
• iniciace pracovních skupin,
• nastavení spolupráce s poskytovateli,
• monitoring a vyhodnocení plánu.
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Podpora síťování NNO
a příprava na nové programové období
• Program CpKP:
NNO a regionální rozvoj
• Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek
• Internetové stránky projektu:
www.cpkp.cz/pobocky-stc
• Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2014

Stručný popis projektu:
CpKP se dlouhodobě snaží o podporu
síťování neziskových organizací
s cílem vytvoření nezávislé
komunikační platformy NNO
směrem k veřejné správě. Již na
konci roku 2012 se nám podařilo
spolu s dalšími NNO založit
platformu NNO Partnerství 2014+.
Tu se přes různé peripetie podařilo
udržet i v roce 2014.
Platforma se soustředí na zapojení
NNO do přípravy nového programového období EU v České republice.
Její práce spočívá ve výměně informací a koordinaci představitelů NNO
nominovaných do pracovních skupin. Během roku 2014 pokračovala
práce jednotlivých představitelů na
přípravě programových dokumentů.
V první polovině roku došlo k uzavření této práce a hlavní náplní bylo
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vypořádání připomínkování dokumentů nového programového období
ze strany Evropské komise. Závěr
roku se soustředil na překlopení
fungujících zástupců NNO do monitorovacích výborů nových operačních
programů.
Efektivita této práce, ve formě
odezvy od partnerů tohoto procesu ze
strany veřejné správy, je dle našeho mínění bohužel malá. Přesto se
v několika důležitých bodech podařilo prosadit pohled neziskového sektoru, jak doufáme, k prospěchu celé
České republiky. Nutno konstatovat,
že všichni zástupci NNO konají tuto
práci bezplatně.

www.cpkp.cz
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Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
- zřízení společensky účelného pracovního místa v CpKP
• Realizováno pro:
Úřad práce ČR
• Partner projektu:
CpKP střední Čechy
• Odpovědný pracovník:
Petra Štěpová
• Internetové stránky projektu:

Stručný popis projektu:
V letošním roce jsme se opět rozhodli
požádat Úřad práce o finanční podporu na společensky účelné pracovní
místo. Naší motivací je dát příležitost
získat pracovní zkušenosti lidem,
kterým se to již delší dobu z různých
důvodů nedaří.

Díky podpoře jsme získali prostředky na mzdu a zákonné odvody pro
novou kolegyni, která se nám stala
velkou posilou v kanceláři, naší
administrativní výpomocí a záchranou osazenstva pobočky při jejím
neustálém přemísťování.

www.cpkp.cz/pobocky-stc
• Doba trvání projektu:

NNO a regionální
rozvoj

1. 6. 2014 - 30. 11. 2015

Projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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Nabídka služeb CpKP střední Čechy
Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní
následující služby:

• 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
• Akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
• 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
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Členství pracovníků CpKP střední Čechy
v odborných organizacích a spolcích
• Výbor pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
• Výbor Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
• Pracovní skupina Vzdělávací infrastruktura v obcích a regionech Řídícího výboru IROP
• Spolek pro obnovu venkova
• Krajská koordinační komise střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje
• Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA
• Mezinárodní síť neziskových organizací SFteam

Získané akreditace
• Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních služeb (Akreditace MPSV číslo 2013/1603-SP/VP)
• Základy komunikace, prezentace a facilitace (Akreditace MPSV číslo 2013/1607-SP/VP)
• Úvod do problematiky projektového řízení a strategického plánování (Akreditace MPSV číslo 2013/1605-SP/VP)

• Případové setkání jako nástroj multidisciplinární spolupráce (Akreditace MPSV číslo 2011/1223-PC/SP/VP)
29
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• Komunitní plánování v kontextu sociálních služeb pro pokročilé (Akreditace MPSV číslo 2013/1606-SP/VP)

Profily členů týmu
Ondřej Marek
náš velmi vzácný, ale vždy ochotně dostupný, ředitel pobočky CpKP, odborník na zapojování
veřejnosti a regionální rozvoj, čile spolupracující s různými místními akčními skupinami,
ale také vedoucí dětí a mládeže v turistickém oddílu a každodenní cyklista
Tel.:
+420 777 793 737
E-mail: ondrej.marek@cpkp.cz

Martina Macurová
nejpilnější včela našeho úlu, všeho a vždy schopná multifunkční metodička,
vzdělavatelka a konzultantka části našich projektů, autorka většiny realizovaných
projektů, ale i tlumočnice znakového jazyka a milovnice ručních prací
Tel.:
+420 775 764 414
E-mail: martina.macurova@cpkp.cz

Petra Štěpová
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manažerka a koordinátorka projektů Podpora odborných partnerství ve Středočeském
kraji a KPSS v Hořovicích, báječná pekařka, vždy usměvavá a energická tvůrkyně rodinné
atmosféry
Tel.:
+420 773 661 130
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz
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Aneta Knytlová
finanční nebo projektová manažerka projektů Případové setkání,
KPSS v Poděbradech a Kralupech, benjamínek týmu CpKP, kolegyně do nepohody
a kritických uzávěrek projektů, expertka na excelové tabulky,
sportovně založená a skvěle vládnoucí svojí oblíbenou zrcadlovkou

Pavla Kurašová
pohostinná farmářka, skvělá psí máma, zkušená a pracovitá kolegyně
koordinující plánování v Kralupech nad Vltavou

Pavlína Převorovská
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poklad i strážkyně kanceláře, administrativní výpomoc a záchrana
osazenstva pobočky, mimo jiné inženýrka ekonomie

Kateřina Zatloukalová
náš anděl strážný v účetní pozemské realitě, díky kterému zažíváme občas
i nebe na zemi, pracuje z dálky, tudíž jsme ji někteří ještě neviděli

Michaela Mužíková
přátelská, tvořivá a vždy spolehlivá, po celý rok skvěle zastoupila kolegyni
na mateřské dovolené na pozici koordinátorky KPSS v Hořovicích

Lucie Váchová
vždy skromná a klidná koordinátorka a iniciátorka projektu komunitního
plánování na Hořovicku, momentálně s malým Pepíčkem na rodičovské dovolené
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Alena Ratajová
stále usměvavá a ochotná koordinátorka projektu a naše akční spojka na městě
při realizaci komunitního plánování v Hořovicích

Hana Stelzerová
komunikativní kolegyně, talentovaná flétnistka,
metodička procesů KPSS v Hořovicích a v Kolíně

Petra Dobiášová
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sociolog, v terénu vždy obětavá a všehoschopná analytička,
po celou dobu projektu koordinovala a nadále žije
plánováním sociálních služeb v Poděbradech

Finanční zpráva dle výsledovky roku 2014
Výnosy

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

Lidské zdroje

Mzdové náklady
Sociální a zdrav. pojištění
Zákonné pojištění
Cestovné

3 324 915,00
903 108,00
15 395,00
159 617,00

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

971,00
0,00
1 273 403,96
4 123,46
4 492,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nemateriálové náklady

Celkem náklady
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156 628,00
27 721,00
0,00
0,00

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

Celkem výnosy

Rozdíl

355 120,00
1 852,98
0,00
0,00
5 795 592,31
0,00
0,00

6 152 565,29

282 190,18

5 870 375,11
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