CpKP východní Morava
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Rok 2012 byl pro Centrum pro komunitní práci
východní

Morava

především

mezinárodních aktivit.

ve

znamení

Díky finanční podpoře

z Evropského sociálního fondu jsme zahájili
realizaci

dvou

zahraničních

projektů,

„Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje
sociálních

služeb

prostřednictvím

zapojení

nezaměstnaných“ a „Mosty z chudoby – strategie
pro profesionály“. První jmenovaný projekt má za
cíl

podpořit

rozvoj

a

kvalitu

poskytování

sociálních služeb; svými aktivitami projekt rovněž
nabízí nová řešení pro nezaměstnané k jejich
uplatnění se na trhu práce. Druhý uvedený projekt řeší problematiku chudoby; v rámci projektu v České republice
představíme a následně aplikujeme v Americe vyvinutou strategii nazvanou Mosty z chudoby, prostřednictvím níž
dojde k potlačení nezaměstnanosti a snížení počtu osob ohrožených chudobou. Vedle nových projektů jsme i adále
pokračovali s realizací rojektu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem
a projektu CEP – Citizenship, Employability and Professionalism. Zatímco rok 2011 znamenal pro naši pobočku do
jisté míry znovuoživení, rok 2012 byl ve znamení jejího dalšího posílení a růstu. Ráda bych poděkovala svým
kolegům a kolegyním za jejich dosavadní práci a popřála jim, aby neustal jejich dosavadní elán a energie.
Těším se na další spolupráci v roce 2013.
Bc. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení
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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

Partneři projektu:

město Bystřice pod Hostýnem

Odpovědný pracovník:

Bc. Gabriela Fellingerová

Internetové stránky projektu:

http://www.cpkp.cz/index.php/programy-vm/komunitni-planovanisocialnich-sluzeb/20-zavedeni-procesu-planovani-dostupnostisocialnich-sluzeb-v-orp-bystrice-pod-hostynem

Doba trvání projektu:

červen 2011 - květen 2013

Publikace v rámci projektu:

Analýza aktuální sociální situace na území ORP Bystřice pod Hostýnem,
Katalog poskytovatelů sociálních služeb 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 služeb 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 a realizován byl od června 2011 do května 2013.
Cílem projektu bylo dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost
stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových,
kvalitnějších a dostupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele,
poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených
skupin obyvatel.
Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který se stane prostředkem pro
podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území
ORP Bystřice pod Hostýnem.
Bylo vytvořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Specifickými cíli
projektu je zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování. Dílčím cílem
projektu bylo vytvoření katalogu poskytovatelů soc. služeb.
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Citizenship, Employability and Professionalism
Program CpKP:
Realizováno pro:

Program Grundtvig – projekty partnerství

Partneři projektu:

Boutique de Gestion Guadeloupe “Pro Gestion Partner”, Blacksmith
Consulting S. L., EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jiří Daneš

Internetové stránky projektu:

http://cep.iwoly.com/moodle/

Doba trvání projektu:

září 2011 – červenec 2013

Publikace v rámci projektu:
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 celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Projekty partnerství jsou
zaměřeny na samotný vzdělávací proces, na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management
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vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery 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, kteří působí
v oblasti vzdělávání dospělých v oblasti 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, ženy a mladí lidé.
Projektová žádost původně zahrnovala 10 partnerů z 8 zemí EU, schváleno však byly pouze 4 partnerské organizace
ze tří zemí: České republiky, Španělska a Francie. Jelikož původní vedoucí partner projektu z Portugalska nezískal
dostatečné hodnocení a nebyl schválen, převzalo na základě dohody zbývajících organizace na jejich první schůzce
zodpovědnost za koordinaci celého mezinárodního pro Centrum pro komunitní práci východní Morava.

Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje
sociálních služeb prostřednictvím zapojení
nezaměstnaných
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost

Partneři projektu:

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

Odpovědný pracovník:

Bc. Gabriela Fellingerová

Internetové stránky projektu:

www.socialniportal.com

Doba trvání projektu:

červenec 2012 – červen 2015

Publikace v rámci projektu:

Metodika

Role CpKP v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava (CpKP VM) v červenci 2012 začalo realizovat tříletý mezinárodní
projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.
V rámci mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš bude
vyvinut a do ČR přenesen inovativní nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb
na území okresu Přerov.
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Cílem tohoto projektu je vytvořit a pilotně ověřit nové postupy spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb
a sesíťování všech dotčených stran (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé) za účelem poskytnout jim jednotný
prostor pro vzájemnou komunikaci, sdílení informací a přenos zkušeností. CpKP VM zajistí v rámci projektu
proškolení pracovníků nestátních neziskových organizací v managementu a metodách kvality řízení služeb za
účelem zvýšení odbornosti poskytování sociálních služeb z jejich strany. Projekt je dále zaměřen na skupinu
nezaměstnaných, pro které svými aktivitami nabízí nová řešení k jejich uplatnění na trhu práce. Jednou z nosných
aktivit projektu je i kvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
po jehož absolvování si účastníci zvýší svoji odbornost a tím i možnost najít si zaměstnání v oblasti sociálních
služeb.
V rámci tohoto mezinárodního projektu dále vznikne aplikace „Informační Servis pro Sociální služby (ISSS)“. Tento
program, umístěný na webu a volně přístupný, bude sloužit jako jednotný prostor ke komunikaci mezi aktéry
zainteresovanými v oblasti sociálních služeb. Po pilotním odzkoušení výše uvedených aktivit přenese CpKP VM své
znalosti a nové zkušenosti i do ostatních krajů České republiky, a to prostřednictvím Metodiky, která zevrubně
popíše způsob realizace projektu a jeho přínos cílovým skupinám.
Projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“,
reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Mosty z chudoby:
strategie pro profesionály a komunity
Program CpKP:

NNO a regionální rozvoj

Realizováno pro:

Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu:

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, Fond ohrožených dětí, Ježek’s Law
Consultants, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Outside the Box
Learning Resources Ltd.

Odpovědný pracovník:

Ing. Jana Otáhalová

Internetové stránky projektu:

www.mostyzchudoby.cz

Doba trvání projektu:

prosinec 2012 – listopad 2014

Publikace v rámci projektu:

Odborné učební texty MOSTY Z CHUDOBY, Metodika programu POKROK
a školící texty pro tréning facilitátorů, Metodika strategie rozvoje
komunity a podpůrného systému KRUHY, Metodika Mosty z chudoby
ve středoevropském prostředí.

Role CpKP v projektu:

příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci
roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“.
V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou
organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti
znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges
out of poverty).
Významná je úzká spolupráce s jedním z autorů celého konceptu Mostů z chudoby, Philipem DeVolem, který má
s realizací této metody v prostředí USA neocenitelné zkušenosti. Philip DeVol filozofii Mosty z chudoby osobně
představí v ČR na dvoudenním mezinárodním workshopu, který se uskuteční ve Zlíně. Zde vysvětlí aplikaci tohoto
způsobu práce s lidmi v chudobě do praxe, která probíhá prostřednictvím tzv. programu POKROK a systému
KRUHY.
Program POKROK, který bude pilotně ověřen v Jihomoravském a Zlínském kraji za účasti českých partnerů, Girasole
– sdružení pro pomoc a rozvoj a Fondu ohrožených dětí, bude spočívat v pravidelných setkáváních účastníků tohoto
programu s vyškolenými facilitátory. Cílem jednotlivých setkání je pochopit, co chudobu způsobuje a co způsobuje
chudoba v každodenním životě, dále sestavit plán osobního rozvoje pro každého z účastníků programu POKROK
a pomoci mu tento plán následně realizovat. S pomocí další partnerské organizace, Ježek’s Law Consultants, budou
účastníci programu rovněž moci využít bezplatných právních služeb.
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Nově získané zkušenosti s realizací projektu a aplikací metody Mostů z chudoby do českého prostředí popíšeme
v metodice, prostřednictvím které rozšíříme nově nabyté poznatky s danou problematikou mezi všechny
zainteresované nestátní neziskové organizace, krajské realizátory procesu komunitního plánování sociálních služeb
i širokou veřejnost.
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Seznam pracovníků CpKP východní Morava:
•

Bc. Gabriela Fellingerová

•

Bc. Miroslav Prchal, DiS.

•

Kateřina Zatloukalová

•

Mgr. Jiří Daneš

•

Ing. Roman Haken

•

Milena Surmová

•

Petra Šatánková

•

Bc. Kateřina Vařechová, DiS.

•

Ing. Jana Otáhalová

•

Martin Vyhlídal

•

David Burian

•

Jaromír Sahánek

Členství v pracovních skupinách a odborných organizacích:
•

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

•

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

•

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

Poděkování osobám a organizacím:
•

Město Bystřice pod Hostýnem

•

Město Šternberk

•

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

•

Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín

•

Ježek’s Law Consultants

•

PhDr. Ing. Krohe Petr

•

Úřad práce - kontaktní pracoviště Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín

•

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

•

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

•

Outside the Box Learning Resources Ltd.

•

Philip DeVol, aha! Process, Inc.

•

Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Přerov
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CpKP západní Čechy
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Centrum pro komunitní práci západní Čechy působí v Plzeňském kraji od roku 1998. Po celou dobu zaměřujeme
naši činnost na podporu místní komunity. Záběr naší činnosti je značně široký: z více než dvaceti projektů, které
jsme v minulém roce realizovali, zmíním krátce jen tři, které nejlépe odpovídají třem hlavním programům naší
činnosti.
V září 2012 jsme vyhlásili první ročník soutěže Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. Do soutěže se mohly
hlásit plzeňské základní a střední školy s projekty jednotlivých tříd či skupin žáků týkajících se řešení problémů
veřejného prostoru. Naše činnost se tematicky protnula s projektem Pěstuj prostor realizovaným společností Plzeň
2015, o.p.s. Do soutěže se zapojilo 6 plzeňských základních a středních škol a my se těšíme na její další ročník, který
opět společně vyhlásíme v září letošního roku.
Již podruhé realizujeme projekt zaměřený na získávání a zveřejňování zkušeností pamětníků z pohraničních oblastí
západních Čech, tzv. Sudet. Tentokrát jsme kromě příběhů lidí, kteří museli své domovy po druhé světové válce
opustit, poslouchali i příběhy těch, kteří zde svůj domov nově našli. Při našich cestách Klatovskem, Tachovskem,
Domažlickem či Severním Plzeňskem jsme navštívili i místa, kde často jen základy domů, zbytky hřbitova nebo
několik starých ovocných stromů dokládají, že zde kdysi stála vesnice, ve které po staletí žili lidé.
Podařilo se nám navázat partnerskou spolupráci s Plzeňským krajem a s pomocí kolegů z CpKP střední Čechy jsme
připravili projekt s názvem Podpora odborných partnerství. Projekt je zaměřen na otázky seniorů a možnosti
podpory jejich co nejdelšího setrvání v přirozeném prostředí.
Nic z toho, co CpKP západní Čechy v roce 2012 udělalo, by nebylo možné bez těch, kteří CpKP tvoří – tedy
pracovníků, kteří jednotlivé projekty řeší a kterým i přes narůstající administrativní zátěž stále zbývá energie a chuť
dělat něco navíc, než jen „chodit do zaměstnání“.
Jsem rád, že náš pracovní tým je dlouhodobě stálý a obměňuje se jen zvolna. Díky tomu můžeme využívat
zkušeností dlouholetých pracovníků, myšlenek i nápadů, které přinášejí pracovníci noví.
Děkuji všem partnerům a donorům za spolupráci a podporu naší činnosti a přeji Vám s následujícími stránkami
příjemné a zajímavé chvíle.
Jan Martínek
ředitel místního zastoupení

Naši práci dělíme do několika programů. Nejmladší z nich je program Výchova k občanství. Rozvoj občanské
společnosti je s podporou místní komunity bezprostředně propojen a bylo tak jen otázkou času, kdy se začneme
zabývat i realizací výchovně-vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj tzv. občanských kompetencí žáků. V letech
2010 a 2011 jsme ve spolupráci s pěti školami z Plzeňského kraje připravili a pilotně otestovali metodiku hry
Kreativní demokratická škola. Ta umožňuje jednotlivým třídám i menším skupinám dětí zamyslet se nad problémy
obce, které je trápí, navrhnout vlastní řešení těchto problémů a vyzkoušet si i realizaci těchto návrhů. Díky tomu si
žáci uvědomí, jak obtížná bývá cesta k řešení, a že její nezbytnou součástí je i komunikace nejen s lidmi, kterých se
problém týká, ale i se samosprávou, která může s jeho řešením výrazně pomoci. K metodice vznikl podrobný herní
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plán a manuál. Součástí je i akreditovaný seminář pro učitele. Všichni zájemci tak mohou metodiku snadno uplatnit
ve výuce.
Dalším programem je Místní udržitelný rozvoj. V rámci něj se zabýváme jak projekty zaměřenými na uchování
a oživování minulosti, tak otázkami budoucnosti venkova. Ta přirozeně souvisí i s financováním jeho obnovy,
a proto sledujeme přípravu na další programovací období EU 2014–2020, a pomáháme tzv. místním akčním
skupinám v přípravách jejich rozvojových strategií na toto období. Spolupracujeme s místními akčními skupinami
nejen z Plzeňského, ale např. i Královehradeckého kraje. Dále spolupracujeme s obcemi, mikroregiony, podnikateli
i neziskovými organizacemi především při přípravě a administraci žádostí o dotace z veřejných prostředků, při
strategickém plánování, tvorbě a aktualizaci rozvojových strategií.
Třetí oblast naší činnosti představuje komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) a podpora organizací
zabývajících se poskytováním sociálních služeb. Od roku 2005 jsme byli realizátory procesů KPSS ve městě Plzeň
a v devíti regionech Plzeňského kraje. Spolupracovali jsme tak s více než 120 poskytovateli sociálních služeb. Řadu
poskytovatelů jsme rovněž podpořili v oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb a při zavádění
strategického plánování do řízení jejich organizací.

Přehled pracovníků
Mobil

Jméno

Zařazení do programu/programů

Olga Dankovičová

Výchova k občanství

775 764 418

olga.dankovicova@cpkp.cz

Ondřej Starý

Sociální integrace

774 497 874

ondrej.stary@cpkp.cz

774 846 266

daniel.leon@cpkp.cz

777 793 728

jan.martinek@cpkp.cz

777 793 725

tomas.svoboda@cpkp.cz

777 793 726

tereza.pelclova@cpkp.cz

Daniel León
Jan Martínek
Tomáš Svoboda

Tereza Pelclová

Monika Ženíšková

Místní udržitelný rozvoj, Sociální
integrace
Patří ke všem programům
Místní udržitelný rozvoj, Sociální
integrace, Výchova k občanství
Místní udržitelný rozvoj, Sociální
integrace

pracovní

Místní udržitelný rozvoj, Výchova

e-mail

monika.zeniskova@cpkp.cz

k občanství

Tereza Eberlová

Sociální integrace

775 764 420

tereza.eberlova@cpkp.cz

Šárka Fremrová

Patří ke všem programům

777 793 729

administrativa.zc@cpkp.cz

Pavla Dusíková Jindrová

Místní udržitelný rozvoj

pavla.dusikova@gmail.com
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Místní udržitelný rozvoj
Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti.
Z tohoto důvodu pomáháme obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich
strategických dokumentů. Spolupráce s lokálními partnery (veřejnou správou, podnikateli, NNO, místními akčními
skupinami) umožňuje naše projekty co nejvíce přizpůsobit místním potřebám. Zároveň se snažíme vytvářet co
nejširší prostor pro diskuzi s veřejností o problémech a možnostech rozvoje obcí i regionů. Na projektech
podporujících rozvoj příhraničních oblastí pak spolupracujeme s německými partnery. I zde je kladen důraz na
zapojení místních aktérů. Rovněž asistujeme při přípravě konkrétních projektů obcí, podnikatelů i neziskových
organizací. Naše zkušenosti sdílíme prostřednictvím publikační činnosti i realizací vzdělávacích aktivit.

Příběhy Sudet
Program CpKP:

Místní udržitelný rozvoj

Realizováno pro:

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko (Cíl3)

Partneři projektu:

Volkshochschule im Ladkreis Cham

Odpovědný pracovník:

Daniel León

Internetové stránky projektu:

(budou zpracovány až v roce 2013)

Doba trvání projektu:

1. 3. 2012 – 30. 7. 2013

Publikace v rámci projektu:

Česko - německá publikace s rozhovory pamětníků
Výstavní set
Sudetské regiony prošly z perspektivy České
republiky, ale i z perspektivy celé Evropy velmi
specifickou historií. Tato specifičnost je dána
nejenom

odsunem

Němců

a

následným

dosidlováním českých obyvatel ze všech částí
Československa i dalších států Evropy, ale
i předválečným i poválečným vývojem, při
kterém byl tento prostor formován vzájemným
působením různých kulturních, demografických i národnostních vlivů.
Příběhy Sudet jsou výpravou za hledáním
historické paměti i současné identity pohraničních oblastí západních Čech. Na této výpravě posloucháme nejenom příběhy lidí, kteří zde žili až do té doby, než
jim někdo řekl, že zde již žít nemohou, ale i těch, kteří zde po druhé světové válce našli svůj nový domov. Mnozí
z nich však museli své domovy opět opustit a jejich rodné obce ustoupily přehradám, hraničnímu pásmu, anebo si
místa, ze kterých lidé odešli, vzala zpět do své správy příroda. Příběhy těchto obcí, lidí i krajiny pečlivě zapisujeme
a snažíme se je dále vyprávět prostřednictvím publikací, výstav i webových stránek. Věříme, že vyprávění příběhů
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Sudet bude pro Vás zajímavé i poučné a že naše snažení přispěje alespoň malým dílkem k dalšímu hledání
a utváření identity i paměti krajiny, obcí i lidí, kteří zde žili a žijí.

Zapojení veřejnosti do tvorby integrované strategie území MAS Aktivios
Program CpKP:

Místní udržitelný rozvoj

Realizováno pro:

MAS Aktivios

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Tomáš Svoboda

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:

2012

Publikace v rámci projektu:
Role CpKP v projektu:

Místní akční skupiny jsou sdružení venkovských obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které chtějí
spolupracovat na rozvoji regionů, kde žijí. Jednou z těchto místní akčních skupin je i občanské sdružení Aktivios,
které působí na jižním Plzeňsku (Mirošovsko, Přešticko, Blovicko a Staroplzenecko). Členové tohoto sdružení
společně diskutují a plánují strategii rozvoje svého území, kterou budou v letech 2013–2020 realizovat. My jsme byli
požádáni, abychom diskuzi ohledně nové strategie území moderovali. Území místní akční skupiny Aktivios je velké
a zahrnuje bezmála sedmdesát obcí. Nebylo tedy jednoduché vymyslet efektivní způsob, jakým by se do diskuze
o tvorbě strategického dokumentu zapojilo co nejvíce lidí ze všech obcí. Nejprve jsme prostřednictvím dotazníků
oslovili obce, neziskové organizace a podnikatele, kteří nám popsali svůj pohled na rozvoj své obce či regionu. Na
podzim 2011 pak proběhla velká konference v Přešticích, kde účastníci společně definovali silné a slabé stránky
regionu i příležitosti či ohrožení, které mohou ovlivnit další rozvoj území. Na konferenci pak vznikly pracovní
skupiny, které v následujících měsících jednotlivá témata rozpracovávaly. Z této diskuze vyplynul seznam aktivit,
které chtějí občané území MAS Aktivios v období 2013–2020 řešit.
V dubnu 2013 připravujeme další veřejná projednání, během kterých proběhnou diskuze u kulatých stolů ke každé
ze sedmdesáti obcí. Věříme, že takto důkladné komunitní projednání připravované integrované strategie území
aktivizuje občanskou společnost v regionu jižního Plzeňska a zvýší tak povědomí i zájem obyvatel o rozvoj své obce
i regionu.
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Podpora sociální integrace
Program je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích
a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou orientovány na podporu obcí,
kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací.
Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce
a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky
na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskuzí
na téma, jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli
v tíživých sociálních situacích, a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání
informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme
možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům.
Výstupy se pak objeví v dokumentu střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je poté projednán orgány
města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem určujícím sociální politiku daného regionu.

Komunitní plánování sociálních služeb
V roce 2012 byla zahájena 2. etapa komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na Rokycansku. Při 1. etapě
komunitního plánování byla pozornost zaměřena na to, jak zde začít poskytovat řadu nových služeb, které zde
chyběly. Většinu z nich se podařilo zavést a jsou poskytované i v současnosti (např. denní stacionář pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením, domov pro seniory). Některé naplánované aktivity se zrealizovat
nepodařilo, např. rozšíření pečovatelské služby do dalších obcí v regionu. Potřeba těchto služeb v regionu přetrvává,
proto je na ně upřena pozornost také v aktualizovaném komunitním plánu. Největším tématem při 2. etapě KPSS
na Rokycansku však bylo sociální bydlení. Naplánovali jsme zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech.
Pokud město získá potřebnou dotaci, je rovněž připraveno vytvořit minimálně 9 sociálních bytů.

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných
partnerství
Program CpKP:

Podpora sociální integrace

Realizováno pro:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu:

Plzeňský kraj

Odpovědný pracovník:

Jan Martínek, Ondřej Starý

Internetové stránky projektu:

(budou zpracovány až v roce 2013)

Doba trvání projektu:

1. 5. 2012 – 31. 10. 2013

Publikace v rámci projektu:

Informační brožura pro seniory a pečující osoby (možnosti řešení jejich
životní situace)
Informační brožura shrnující výstupy projektu (analýzy, příklady dobré
praxe v oblasti vzniku partnerství a zajištění daných sociálních služeb
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Projekt je zaměřen na projednání kritických míst v zajištění nadregionálních sociálních služeb určených seniorům se
sníženou soběstačností a osobám pečujících o tyto seniory a na hledání možností rozvoje těchto služeb. Projekt
dále klade důraz na sdílení zkušeností poskytovatelů a zahrnuje možnost rozšiřovat jejich vzdělání v rámci kurzů
věnujících se zkvalitnění jejich činnosti. V první části projektu bylo také zpracováno porovnání demografické situace
a kapacit služeb pro seniory mezi jednotlivými kraji v ČR. Tato analýza poukázala např. na to, že obyvatelé
Plzeňského kraje patří v rámci republiky ke druhým nejstarším hned za Prahou (o druhou pozici se dělí s krajem
Královehradeckým; v roce 2012 dosáhl průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje 41,5 let), a také upozorňuje na
dynamický nárůst skupiny nejstarších osob ve věku 85 a více let, který se bude projevovat v celé ČR. I z těchto
důvodů je potřebné se problematikou této cílové skupiny nadále intenzivně zabývat.

Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění
standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace
Program CpKP:

Podpora sociální integrace

Realizováno pro:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Partneři projektu:

CpKP jižní Čechy

Odpovědný pracovník:

Daniel León

Internetové stránky projektu:

http://standardy.cpkp.cz/

Doba trvání projektu:

1. 1. 2012 – 28. 2. 2013

Publikace v rámci projektu:

Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů
sociálních služeb
Úvod do strategického plánování pro poskytovatele sociálních služeb

Od počátku roku 2012 jsme poskytli individuální konzultace 30 poskytovatelům sociálních služeb v zavádění
standardů sociálních služeb a strategickém plánování v Plzeňském a Jihočeském kraji. Těší nás posuny u zapojených
organizací spočívající např. ve větším vyjasnění cílů a způsobů poskytování jejich služeb, v hlubším promýšlení
a zavádění nových pravidel pro ochranu práv klientů. Věříme, že naše podpora přináší poskytovatelům očekávaný
efekt a že naše spolupráce v této oblasti bude v budoucnu pokračovat.
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Výchova k občanství
Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali
se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost
než začlenění těchto témat do výuky na školách.
Proto nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační
dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se
dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. K tomu
využíváme zážitkovou pedagogiku – žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. Ve svém okolí hledají konkrétní
problémy, na které se snaží nalézt netradiční a tvořivá řešení. Nejsou-li spokojeni s úpravou obecního parku,
s nabídkou kulturních akcí nebo s množstvím odpadků v ulicích, vyzkouší si, jak mohou sami přispět k odstranění
těchto nedostatků. Tímto způsobem se učí aktivně jednat, komunikovat s dospělými (lidmi v obci, zastupiteli,
odborníky) a více se spoléhat na vlastní schopnosti. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály
k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.

Škola – srdce regionu
Program CpKP:

Výchova k občanství

Realizováno pro:

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko (Cíl3)

Partneři projektu:

Volkshochschule im Landkreis Cham

Odpovědný pracovník:

Mgr. Olga Dankovičová

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:

1. 2. 2012 – 30. 6. 2013

Publikace v rámci projektu:

Putování mezi Úhlavou a Úslavou (regionální vlastivěda)
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Zřejmě nejtěžším úkolem žáků zapojených do projektu bylo vymyslet vlastní projektový záměr, který by přispěl ke
zlepšení životního prostředí v obci. Na základní škole v Blovicích se žáci třetích ročníků shodli na tom, že jim vadí
nedopalky cigaret v ulicích před školou. Obratem tedy vymysleli kampaň, která bude lidi z obce o problému
informovat. Zároveň by chtěli zakoupit do ulice více košů, ty vtipně pomalovat a přispět tak k větší čistotě před
školou, kam chodí každý den. Na nepořádek jiného typu poukazuje projekt dětí z Dolní Lukavice. Žáci si sjednali
schůzku s panem starostou a navrhli mu zřízení stojánku s pytlíky na psí exkrementy. Sami nakreslili podobu
stojánku a domluvili se s panem truhlářem, že jim ho vyřízne. Aby lidé v obci věděli, kde se stojánek nachází,
proběhne informační kampaň. I projekty ostatních škol jsou velmi povedené – v Chocenicích žáci zorganizovali
naučnou stezku pro děti z mateřské školky, v Nezvěsticích bude vyroben hmyzí hotel a ptačí budka a žáci v Řenčích
vytvořili tzv. „Víčkožrouty“ – originální koše na víčka od PET lahví.
Během projektu vznikla i regionální vlastivěda s názvem „Putování mezi Úhlavou a Úslavou“, kterou připravil partner
projektu – sdružení Ametyst o. s. Publikace nese podtitul „Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů“, takže
věříme, že ji budou žáci rádi využívat.
Smyslem projektu Škola – srdce regionu je propojení školy a lokality, ve které se nachází. Kromě českých škol se
projektu účastní i 4 bavorské. Žáci z obou stran hranice se již dvakrát setkali v rámci exkurzí, z nichž jedna proběhla
v Prusinech a druhá v německém Arnschwangu. Na závěrečném květnovém setkání na zámku v Nebílovech si pak
žáci vzájemně představí své projekty.
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Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
Program CpKP:

Výchova k občanství

Realizováno pro:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Partneři projektu:

Plzeň 2015, o. p. s.

Odpovědný pracovník:

Mgr. Olga Dankovičová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz

Doba trvání projektu:

1. 8. 2012 – 30. 4. 2013

Publikace v rámci projektu:

Co chybí veřejnému prostoru v Plzni? Jak tyto
nedostatky odstranit a ještě k tomu přispět
vlastními nápady? Na tyto otázky se snažili
odpovědět

žáci

a

studenti

zapojení

do

programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj
prostor. Studenti ze Sportovního gymnázia
navrhli možnost oživení nástupišť na hlavním
nádraží, která jsou podle nich fádní a šedivá.
Žáci Masarykovy ZŠ zas přemýšleli nad tím, jak
využít klášterní zahradu, na kterou se dívají
denně z okna své třídy. Na vyrobeném 3D
modelu znázornili možnou proměnu – hřiště,
lavičky a hlavně veřejný přístup. Filmový spot
školního parlamentu z 26. ZŠ Růžovka upozorňuje na špatný stav chodníků. Spot vznikl v rámci propagace jejich
projektu „Bezpečně na nákup (do Luny)“. U těchto i dalších projektů žáci nezůstali jen ve svých lavicích, ale vstoupili
do veřejného prostoru tím, že oslovovali spoluobčany a tázali se je na anketní otázky, navštěvovali zastupitele, fotili
inkriminovaná místa a celkově si počínali jako praví projektanti. Vždy znovu žasneme, jak schopní a kreativní umějí
žáci být – a je jedno, zda studují teprve na základní škole či na střední škole jakéhokoliv zaměření.
Tento program navazuje na projekt Kreativní demokratická škola, který probíhal v letech 2010 a 2011. Naše
metodiky a zkušenosti s prvotní realizací jsme spojili s nápady Společnosti Plzeň 2015, o.p.s., a společně pak vyhlásili
soutěž pro plzeňské školy.
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Přehled všech realizovaných projektů
Popis projektu
Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění
standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace
Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na
území ORP Rokycany
Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných
partnerství
Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na
území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Škola srdce regionu

Příběhy Sudet

Realizováno pro
operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ)

OP LZZ

OP LZZ

OP LZZ

Cíl 3 - Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2007-2013
Cíl 3 - Česká republika - Svobodný
stát Bavorsko 2007-2013
pan T. Raser, obec Chudenín, Obec

Příprava žádostí o podporu pro žadatele z území MAS Ekoregion Úhlava

Bezděkov, SDH Hadrava, SHD
Dešenice

Příprava žádostí o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na Zkvalitnění
vybavení SOU stavební Plzeň určeného pro odbornou výuku a Inovaci a
zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů SOU v Domažlicích
Připomínkování pilotního návrhu metodiky tvorby veřejných strategií
zpracované firmou Ernst + Young v rámci projektu Ministerstva Financí
České republiky s názvem Metodika přípravy veřejných strategií.
Prádelna Příchvoj - zpracování žádosti o dotaci na založení a rozvoj
sociálního podniku do OP LZZ a Integrovaného operačního programu

Realizace interních workshopů strategického plánování

Strategické plánování

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor – soutěž pro plzeňské školy
zaměřená na zvýšení občanských kompetencí žáků a studentů

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje o.p.s.

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje o.p.s.

ISIS - M o.p.s.

JOHAN o. s. Plzeň

Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu o. s.
Základní školy, střední školy a
gymnázia v Plzni
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Příprava žádosti o podporu na zateplení a výměnu zdroje tepla mateřské
školy v obci Dolní Lukavice do operačního programu Životní prostředí

Aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Radbuza

SWOT analýza území a vstupní analýza území MAS Radbuza

Organizace semináře na téma "Rozvoj zemědělství a venkova po roce
2013"
Příprava žádosti o dotaci na pořízení stroje na úklid místních komunikací v
Konstantinových Lázních do operačního programu Životní prostředí
Příprava žádostí o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na projekt Na
kolečkách Konstantinolázeňskem
Zapojení veřejnosti do zpracování Integrované strategie rozvoje území
MAS Broumovsko+ o. s.
Příklady dobré praxe jako nástroj udržitelného rozvoje venkova organizace vzdělávacích seminářů

Obec Dolní Lukavice

Mikroregion Radbuza

MAS Radbuza

Ministerstvo zemědělství ČR

Obec Konstantinovy Lázně

Obec Konstantinovy Lázně

MAS Broumovsko+, o.s.

Program rozvoje venkova ČR

Poděkování
•

Blance Kohoutové, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního MÚ Rokycany

•

Štěpánce Syrovátkové

•

Ladislavě Vopatové

•

městu Rokycany

•

obcím Konstantinovy Lázně, Dolní Lukavice

•

všem spolupracujícím školám, konkrétně: ZŠ Blovice, ZŠ Dolní Lukavice, ZŠ Chocenice, ZŠ Nezvěstice,
ZŠ Řenče, 21. ZŠ, 26. ZŠ Růžovka, Masarykově ZŠ, Integrované střední škole živnostenské, Gymnáziu Františka
Křižíka, Sportovnímu gymnáziu

•

Občanskému sdružení Ametyst

•

Vysoké lidové škole Cham

•

Společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

•

Centru občanského vzdělávání

•

Sdružení JOHAN o.s.

•

Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s.

•

místní akční skupině Ekoregion Úhlava

•

místní akční skupině Aktivios

•

místní akční skupině MAS 21
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•

místní akční skupině Broumovsko +

•

místní akční skupině Radbuza

•

Mikroregionu Radbuza

•

Mikroregionu Radyně

•

Nadačnímu fondu Zelený Poklad

•

Krajskému úřadu Plzeňského kraje

•

Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje

•

Společnosti ISIS - M, o.p.s. a paní Martině Brádlerové

•

Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

•

Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost

•

Ministerstvu zemědělství ČR
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CpKP střední Čechy
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Ačkoliv rok 2012 byl ve znamení pokračujícího všeobecného útlumu aktivit neziskového sektoru, pro CpKP střední
Čechy se jednalo o rok velmi úspěšný. Během tohoto roku se podařilo požádat a získat řadu projektů, které budou
realizovány v letech 2013 a 2014. Tento potěšitelný fakt je poněkud kalen tím, že se bez výjimky jednalo o projekty
komunitního plánování sociálních služeb z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
S vervou jsme se tedy vrhli na zavádění a udržování tohoto participativního přístupu do plánování specifické oblasti
veřejné politiky. Na druhou stranu nás mrzí, že v jiných oblastech je získání prostředků pro participativní přístupy
čím dál tím složitější. Přesto doufáme, že se nám i do budoucna bude dařit získávat prostředky a oslovovat obce
a regiony s projekty, které budou směřovat k rozvoji zapojování veřejnosti do rozhodování v nejrůznějších oblastech
veřejných politik.
Mgr. Ondřej Marek

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na
období 2014 - 2018
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Statutární město Mladá Boleslav

Partneři projektu:

CpKP střední Čechy

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, www.kpssmb.cz/

Doba trvání projektu:

září 2012 – 30. dubna 2014

Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
Na konci roku 2012 byla zahájena aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Mladá
Boleslav. Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování sociálních služeb a zpracovat aktualizaci
plánu. Výstupem bude aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období
2014 - 2018. V rámci aktualizace, která je podkladem pro zajištění dostupnosti a kvality soc. služeb občanům,
použijeme stejně jako v předešlém období metodu komunitního plánování. Základem je spolupráce všech cílových
skupin projektu.

V roce 2012 jsme realizovali tyto aktivity:
• sběr podkladů pro sociodemografickou analýzu
• ve spolupráci s členy pracovních skupin vyhodnotili platný plán
• získali data pro aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných soc. služeb
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• informovali občany o průběhu procesu
• a realizovali první vzdělávací workshop
Realizace projektu je podpořena z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Partneři projektu:

Město Mnichovo Hradiště

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová, Petra Štěpová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, www.mnhradiste.cz

Doba trvání projektu:

1. duben 2012 až 30. listopad 2013

Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
V dubnu letošního roku, jsme zahájili projekt, jehož obsahem je inovovat proces komunitního plánování sociálních
služeb v Mnichově Hradišti a v rámci inovace ho rozšířili na celé spádové území. První aktivity se zaměřili na
monitoring a vyhodnocení platného plánu, zde jsme spolupracovali jak s občany, uživateli služeb, tak poskytovateli
sociálních a návazných služeb a s dalšími odborníky. V rámci aktualizaci jsme se zaměřili na nové jevy, které se od
první verze plánu vyskytly a současně jsme neopomíjeli ověření a upřesnění existujících problémů.
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Výstupem projektu bude v příštím roce Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období
2013 - 2017.
Konkrétně v letošním roce proběhly tyto aktivity:
• aktualizace socio-demografické analýzy zaměřené na sociální oblast
• aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných sociálních služeb
• zmapování finančních zdrojů systému soc. služeb
• zahájení realizace analýz potřeb cílových skupin
• informování a zapojení veřejnosti prostřednictvím setkání pracovních skupin
Dílčím, ale přínosným výstupem projektu je vytvoření informačního portálu, který zajistí zvýšení informovanosti
občanů při řešení jejich životních situací (www.socialnisluzbyvmh.cz), který bude finálně dopracován v příštím roce
stejně jako tištěná podobě katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Poděkování:
• Arnoštu Vajzrovi, starostovi města Mnichovo Hradiště
• Mgr. Jiřímu Bínovi, místostarostovi města Mnichovo Hradiště
• Ing. Jaroslavu Hašlarovi, tajemníkovi města Mnichovo Hradiště
• Bývalé vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Vladimíře Michalové
• Stávající vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Jitce Altmanové
• Projektové manažerce MPSV Mgr. Monice Ljubkové
• Poděkování patří také všem účastníkům koordinační skupiny, vedoucím a členům pracovních skupin,
zástupcům organizací a jednotlivcům, kteří se podílejí na jednotlivých aktivitách projektu.
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Neratovicko – komunitně znamená společně
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Město Neratovice

Partneři projektu:

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, http://www.neratovice.cz/

Doba trvání projektu:

červen 2011 – listopad 2012

Publikace v rámci projektu:

Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Neratovice
a spádového území

Stručný popis projektu:
Na území města Neratovice a spádových obcích působíme od roku 2008. V roce 2012 jsme společně s vedením
sociálního odboru pokračovali v aktivitách projektu „Neratovicko - znamená společně“, který byl podpořen v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Druhá polovina projektu vycházela ze zpracované analytické
části a pomalu se dostávala ke konkrétním návrhům projektů, které je potřeba v území realizovat a zajistit na ně
finanční prostředky. Tvorba strategické části byla velmi náročná vzhledem k nejasné podpoře z různých zdrojů.
Podařilo se najít několik alternativních řešení, podpořit vznik svépomocné skupiny pečujících osob, zmapovat
bariéry ve městě nebo zpracovat webové stránky a katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Snažili
jsme se vše pojmout srozumitelně, efektivně. Zda se nám to podařilo, ukáže až další období. Na konci projektu byl
vyškolen monitorovací tým, jehož úkolem je pravidelně monitorovat naplňování jednotlivých opatření.
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Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy-Vltava
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Brdy-Vltava o.p.s.

Partneři projektu:

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Odpovědný pracovník:

za CpKP - Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, www.brdy-vltava.cz

Doba trvání projektu:

1. červen 2011 až 30. listopad 2012

Publikace v rámci projektu:

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy–Vltava a zpracování
analytických podkladů
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb MAS Brdy Vltava

Stručný popis projektu:
V letošním roce jsme se dostali do druhé poloviny projektu - Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy –
Vltava, který jsme partnersky realizovali s MAS Brdy-Vltava. Jednalo se o návazný projekt Komunitního plánu
regionu Dobříšsko. V rámci projektu jsme proces Komunitního plánování sociálních služeb rozšířili částečně o oblast
Novoknínska a zejména Středního Povltaví, kde dosud plánování sociálních služeb neprobíhalo.
V rámci projektu jsem stejně, jako v jiných lokalitách kladly důraz na vytváření regionálního partnerství mezi
poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Jednání pracovních skupin probíhali
napříč celým územím, vždy na témata vycházející z reálné potřeby dané části území. O setkání byl velký zájem stejně
jako o vzdělávací aktivity, který byly nedílnou součástí celého projektu. Společně se nám podařilo stanovit klíčové
priority území a na dílčí problémy reagovat již v průběhu realizace projektu. Konkrétně se jednalo o téma
informovanosti, kdy výstupem několika setkání pracovní skupiny věnující se zefektivnění toku informací v celém
území je přehledný Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb MAS Brdy Vltava a jeho interaktivní
podoba na webových stránkách http://pomoc.brdy-vltava.cz/. Zaměřili jsme se na srozumitelnost sdělovaných
informací a na členěné dle jednotlivých obtížných životních situací občanů.
Projekt byl ukončen v listopadu tohoto roku a naše další spolupráce v daném území bude pokračovat dílčími
aktivitami v rámci metodických konzultací.
Poděkování:
•

MAS Brdy-Vltava o.p.s.

•

Mgr. Jaroslavu Melšovi, starostovi města Dobříše a vedoucímu svazku obcí Dobříšska a Novoknínska

•

Vedoucí odboru sociálních věcí města Dobříše, Mgr.Věře Fárové
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•

Ředitelce MAS Brdy-Vltava o.p.s., Markétě Dvořákové, DiS.

•

Koordinátorkám projektu, Mgr. Lence Maškové a Markétě Dvořákové

•

Vedoucím pracovních skupin projektu, Bc. Stanislavě Krejčíkové, PhDr. Romaně Čandové a Petře Štěpové

•

Děkujeme také všem zapojeným organizacím a jednotlivcům, kteří mají na celkové podobě všech výstupů
hlavní podíl.

Komunitně plánujeme v Berouně
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Město Beroun

Partneři projektu:

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, http://www.mesto-beroun.cz

Doba trvání projektu:

červen 2011 – listopad 2012

Publikace v rámci projektu:

Komunitní plán města Beroun

Stručný popis projektu:
V roce 2012 jsme pokračovali v aktualizaci komunitního plánu města Berouna, s kterým spolupracujeme již od roku
2007. Projekt byl zahájen v roce 2012 pod názvem „Komunitně plánujeme v Berouně“ a podpořen v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Po analytických činnostech v roce 2011, kdy jsme zaktualizovali
analýzy potřeb, sociodemografickou analýzu a společně s pracovními skupinami vyhodnotili naplňování předešlého
komunitního plánu, jsme pokračovali v přípravách strategické části. Finálně zpracovaný dokument prošel
připomínkování veřejnosti a byl předložen Radě města Beroun ke schválení. Neopomenutelnou součástí projektu
byl informační portál, jehož cílem je zajistit zvýšení informovanosti občanů při řešení jejich životních situací.
Současně v rámci projektu proběhly vzdělávací workshopy zaměřené například na oblast sociálního podnikání nebo
monitoring naplňování platného plánu. Sociální podnikání vnímáme jako inovativní nástroj pro řešení například
zaměstnávání znevýhodněných osob či pomocí tržně orientovaných produktů a služeb dosahuje sociálních cílů.
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Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

CpKP střední Čechy

Partneři projektu:

Město Poděbrady

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová, Bc. Aneta Knytlová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz, www.mesto-podebrady.cz/

Doba trvání projektu:

říjen 2012 – květen 2014

Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
V říjnu tohoto roku jsem zahájili projekt v městě
Poděbrady. Jednalo se o další etapu plánování
sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb ve městě Poděbrady
a okolí.
Projekt navazuje na již existující Komunitní plán
sociálních služeb pro roky 2010 – 2015, který se
zaměří na aktualizaci platné strategie, současně
se zaměříme na upřesnění témat, které se od
minulého plánu vyskytly, nebo v něm nebyly
obsaženy. Cílem je posílit partnerství zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v dané lokalitě
zapojených na projektu.
V letošním roce jsme začali dílčími aktivitami, které se zaměřili na zahájení analytické části sběr podkladů pro
analýzu poskytovatelů sociálních služeb a sociodemografickou analýzu, dále monitoring plnění plánu a vzdělávací
aktivity směřující ke zkvalitnění procesu plánování. Proběhla první setkání pracovních skupin a jsou připravena
témata na setkání v příštím roce, konkrétně oblast bydlení, informovanosti, problematiky dětí a mládeže a další.
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Metodická podpora a konzultace na území hlavního města Prahy
Program CpKP:

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro:

Městské části hlavního města Prahy

Partneři projektu:

Město Poděbrady

Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz

Doba trvání projektu:

leden 2012 – prosinec 2012

Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci s městskou částí Praha 9 a 10. Dále jsme navázali spolupráci s městkou
částí Praha 5. Zajišťovali jsme konzultace k dílčím výstupům procesu plánování.
Podobně jako v loňském roce se jednalo se o spolupráci v těchto oblastech:
•

zjišťování potřeb občanů

•

aktualizace strategii, zpracování akčních plánů

•

iniciace pracovních skupin

•

nastavení spolupráce s poskytovateli

•

monitoring a vyhodnocení plánu

Komunitní plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji
Program CpKP:

Zapojování veřejnosti

Realizováno pro:
Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Bc. Martina Macurová

Internetové stránky projektu:

www.cpkp.cz

Doba trvání projektu:

červenec 2012 – prosinec 2012

Publikace v rámci projektu:
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Stručný popis projektu:
V druhé polovině roku 2012 jsme navázali opět spolupráci s městy, kde jsme působili v předešlých letech
a komunitní

plány

v těchto

územích

je

nutné

zmonitorovat, vyhodnotit a zaktualizovat. Jedná se
o města Hořovice a okres Benešov. Pro obě území jsme
společně

zpracovali

projektové

žádosti,

které

byli

z Evropského sociálního fondu, Operační program lidské
zdroje a zaměstnanost podpořeny.
Dále jsme navázali spolupráci s městem Kolín a Kralupy
nad Vltavou a získali podporu ve stejné výzvě. V těchto
lokalitách se jedná o novou spolupráci, která navazuje na
naše zkušenosti z různých dílčích aktivit realizovaných
Středočeským kraje.
Realizace všech 4 projektů proběhne v roce 2013.

Partnerství pro udržitelný rozvoj ve střední Evropě – SF team
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
Polish Green Network, Polsko

Odpovědný pracovník:

Mgr. Ondřej Marek

Internetové stránky projektu:

www.sfteam.eu

Doba trvání projektu:

od roku 2001

Publikace v rámci projektu:

Zásady versus realita, Partnerství během přípravy politiky soudržnosti
2014-2020, Editor: Ákos Éger, Budapešť, 2012
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Stručný popis projektu:
SF team je síť neziskových organizací z osmi zemí střední a východní Evropy usilující o prosazování principů
udržitelného rozvoje regionální politiky. Kromě každoroční výměny informací a pravidelného setkání jsme v roce
2012 pokračovali v práci za zlepšení partnerství v oblasti strukturálních fondů.

Vytvořili jsme publikaci, která

dokumentuje praxi uplatňování partnerství v přípravě nového programového období Evropské unie. Taktéž jsme
začali připravovat konferenci, která na toto téma proběhla v Bruselu během března 2013.
Kromě společných aktivit sítě na evropské úrovni se v rámci tohoto projektu CpKP střední Čechy zapojilo i do
podpory aktivit neziskových organizací v České republice, které vyústily v ustanovení

neformální skupinu

neziskových organizací Partnerství 2014+. Tato skupina transparentním způsobem nominovala zástupce
neziskového sektoru do pracovních skupin, připravujících budoucí operační programy a snaží se koordinovat i jejich
další činnost.

Podpora procesů aktualizace strategie regionu Podlipansko
Program CpKP:

Místní a regionální rozvoj

Realizováno pro:

MAS Podlipansko

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Mgr. Ondřej Marek

Internetové stránky projektu:

ne

Doba trvání projektu:

Leden 2012 – červen 2013

Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
CpKP střední Čechy pro MAS Podlipansko zajišťovalo metodické
vedení procesu aktualizace integrované strategie území regionu
Polipansko. Základním principem celého procesu, bylo zapojení
aktérů rozvoje regionu a veřejnosti do aktualizace strategie území.
Metodik byl „pouze“ průvodcem, supervizorem a tím kdo dává
zpětnou vazbu celému procesu.
První fází procesu byla série regionálních a tematických setkání
s cíle mapovat potřeby regionu. Následovala anketa mezi širokou
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veřejností a rozhovory s podnikateli v regionu. Všechny tyto aktivity byly iniciovány a metodicky řízeny CpKP střední
Čechy, ale realizovali je pracovníci MAS Podlipansko.
Následně byly analytické podklady získané komunitní přístupem doplněny o statistická data a byl formulován návrh
strategie rozvoje regionu pro období 2014 až 2020. Proces ještě není dokončen a bude pokračovat i v roce 2013.

Seznam pracovníků CpKP střední Čechy:
•

Mgr. Ondřej Marek

•

Bc. Martina Macurová

•

Petra Štěpová

•

Bc. Barbora Havránková

•

Mgr. Petra Dobiášová

•

Bc. Aneta Knytlová

•

Mgr. Renata Baxová
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CpKP jižní Čechy
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení
Rok 2012 byl pro CpKP jižní Čechy výhradně ve znamení sociálních služeb. Již tradičně jsme se především věnovali
komunitnímu plánování sociálních služeb. Dokončili jsme plán pro území ORP Dačice a Milevsko a začali jsme
plánování v ORP Tábor a Soběslav. Také jsme zpracovávali dílčí analýzy pro plánování v Jindřichově Hradci a Týně
nad Vltavou. Velkou výzvou pro nás bylo zapojení do krajského plánování rozvoje sociálních služeb, pro které jsme
jednak připravovali metodiku samotného krajského plánu, ale také metodiku, jak plánovat na úrovni obcí, aby byl
plán co nejlépe využitelný i na krajské úrovni. Ve společném projektu s CpKP západní Čechy jsme také školili
poskytovatele sociálních služeb v oblasti standardů kvality.
Daniel Rosecký
CpKP jižní Čechy

Pracovníci:
•

Daniel Rosecký

•

Ludmila Kolářová

•

Tomáš Chovanec

•

Iveta Sedláčková

•

Jana Háková

•

Věra Janáková

•

Michaela Stejskalová

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Dačice

Partneři projektu:

město Dačice

Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:

www.dacice.cz

Doba trvání projektu:
Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku
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Stručný popis projektu:
Na území Dačicka byl v září 2012 dokončen projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice, financovaný
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt navázal na akci z roku 2007 – 2008, kdy byl zpracován Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města
Dačice. V roce 2011 – 2012 bylo plánování zaměřeno na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb,
který řeší současné potřeby obyvatel území a je také vhodným podkladem pro plánování na krajské úrovni. Byl
proveden monitoring plnění prvního plánu, byly zpracovány analýzy sociální situace v regionu a realizovaly se
průzkumy mezi cílovými skupinami a širokou veřejností. Aktivně pracovala řídící skupina a tři skupiny pracovní.
Mimo dvou veřejných setkání určených pro širokou veřejnost se konaly tři kulaté stoly starostů obcí. Ty přispěly
k tomu, že se do plánování aktivně zapojilo všech 23 obcí Mikroregionu Dačicko. V první polovině roku 2012 byl
zpracován návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice. Po zapracování připomínek veřejnosti byl plán
schválen řídící skupinou a valnou hromadou Mikroregionu Dačicko. Po schválení radou a zastupitelstvem města
Dačice byl plán předložen ke schválení samosprávám všech ostatních zúčastněných obcí.

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Milevsko
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Milevsko

Partneři projektu:

město Milevsko

Odpovědný pracovník:

Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:

www.milevsko-mesto.cz

Doba trvání projektu:

01.10.2011 - 30.11.2012

Publikace v rámci projektu:

Katalog sociálních a doprovodných služeb v regionu Milevsko

Stručný popis projektu:
Na konci roku 2012 byla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Milevsko dokončena další
etapa plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Milevsko (je totožné s územím správního obvodu obce
s rozšířenou působností Milevsko). Na území je 26 obcí, ty se do plánování sociálních služeb zapojují již od roku
2000. Projekt tedy navazoval na pilotní aktivitu MOLSA z roku 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 zajistil kompletní aktualizaci plánu. V roce 2011 byla zahájena informační kampaň, byly vypracovány
základní dokumenty, začala se zpracovávat analýza aktuální sociální situace v regionu, byla doplněna řídící skupina
a začaly se formovat tři pracovní skupiny. Ty se v roce 2012 aktivně scházely a s pomocí zpracovaných analýz
a dalších podkladů připravovaly nový komunitní plán. Spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb byla podpořena dvěmi veřejnými setkáními a třemi kulatými stoly starostů. Všechnu činnost zastřešovala
a koordinovala řídící skupina. Nový plán obsahuje priority zaměřené na udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních
a doprovodných služeb. Plán vytvořený v roce 2012 je specifický tím, že oproti předchozím plánům obsahuje méně
aktivit zaměřených na rozšíření sociálních služeb a je hodně zaměřen na prevenci vzniku nepříznivých sociálních
situací.
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Komunitní plánování sociálních služeb ORP Soběslav
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Soběslav

Partneři projektu:

město Soběslav

Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:

www.musobeslav.cz, www.veseli.cz

Doba trvání projektu:
Publikace v rámci projektu:

bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
ORP Soběslav.

Role CpKP v projektu:

01.7.2012 - 31.12.2013

Stručný popis projektu:
V červenci 2012 byla zahájena práce na projektu Komunitní
plánování sociálních služeb ORP Soběslav. Cílem je vytvoření
místního partnerství a vypracování komunitního plánu
sociálních

služeb

pro

území správního

obvodu

obce

s rozšířenou působností Soběslav (celkem 31 obcí). Je to
jediné správní území v jihočeském kraji, kde doposud nebyl
zpracován žádný plán rozvoje sociálních služeb.
V roce

2012

byla

zahájena

informační

kampaň,

byla

zformována řídící skupina a čtyři pracovní skupiny. Byla
vypracována metodika, statut a jednací řády. V Soběslavi a ve
Veselí nad Lužnicí se konalo veřejné setkání. Mezi občany
regionu bylo distribuováno 5 000 anketních lístků, zjišťujících spokojenost s dostupností sociálních služeb. Postupně
se začalo zpracovávat sedm různých analýz aktuální sociální situace v regionu. Se SWOT analýzami vytvořenými
v pracovních skupinách budou podkladem k přípravě opatření a aktivit komunitního plánu. Ten bude zkompletován,
připomínkován a schválen v roce 2013.
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Metodická podpora a supervize procesů plánování sociálních služeb
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Obce a organizace z Jihočeského kraje

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:
Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
V oblasti plánování sociálních služeb poskytuje CpKP jižní Čechy poradenství všem zájemcům z Jihočeského kraje.
V roce 2012 zajišťovalo supervizi při realizaci projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP
Prachatice. Dále poskytovalo metodickou pomoc dle potřeby v dalších lokalitách kraje. Při metodickém vedení jsou
využívány znalosti pracovníků CpKP, kteří jsou vyškolenými krajskými metodiky. Zároveň jsou také organizacím
a obcím předávány jejich zkušenosti z plánování sociálních služeb na místní i krajské úrovni.

Podpora plánování sociálních služeb na krajské úrovni
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Obce, svazky obcí a organizace z Jihočeského kraje

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:

www.kpjck.cz

Doba trvání projektu:
Publikace v rámci projektu:

Stručný popis projektu:
CpKP jižní Čechy bylo v roce 2012 zapojeno do krajského projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“.
Pracovníci CpKP jižní Čechy jsou členy týmu krajských metodiků, který vytvořil Krajskou metodické příručky
plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Působili jako metodici v pracovních skupinách, které připravují
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014-2016. Daniel Rosecký je členem
koordinační skupiny krajského projektu.
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Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění
standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace
Program CpKP:

Místní udržitelný rozvoj

Realizováno pro:
Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Mgr. Tomáš Chovanec

Internetové stránky projektu:

standardy.cpkp.cz

Doba trvání projektu:

leden 2012 - únor 2013

Publikace v rámci projektu:

STANDARDY - Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi
poskytovatelů sociálních služeb
Úvod do strategického plánování pro poskytovatele sociálních služeb

Role CpKP v projektu:

CpKP jižní Čechy - partner projektu

Stručný popis projektu:
Cílem projektu bylo podpořit kvalitu sociálních služeb prostřednictvím podpory poskytovatelů v oblasti zavádění
standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování profesní kvalifikace
zaměstnanců. Projekt byl realizován formou individuální spolupráce přímo v zapojených organizacích. V rámci
oblasti standardů kvality byl uskutečněn vždy nejprve uskutečněn vstupní audit, což bylo zjištění úrovně naplňování
standardů kvality sociálních služeb přímo v organizaci, dále následovaly individuální konzultace, které vycházely
výsledků vstupního auditu a jejichž hlavní náplní byla identifikace a řešení konkrétních chybějících nebo nesprávně
nastavených postupů v organizaci a podpora kompetentních pracovníků v zavádění standardů kvality do praxe. Na
závěr byly realizovány cvičné inspekce, které navozovaly reálné podmínky srovnatelné se skutečnou inspekcí
kontrolního orgánu. V rámci oblasti strategického plánování byly realizovány činnosti zaměřené na SWOT analýzu
stavu organizace, vize organizace, definování strategických směrů rozvoje organizace, zpracování akčního plánu
minimálně na 1 rok, stanovení kroků k jeho naplnění, rozdělení úkolů mezi pracovníky organizace, nová pravidla
fungování organizace v oblasti naplňování standardů kvality a implementaci strategického plánu.
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Studie možností rozvoje rezidenčních služeb v Týně nad Vltavou
Program CpKP:
Realizováno pro:

Město Týn nad Vltavou

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Mgr. Tomáš Chovanec

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:

listopad 2011 – březen 2012

Publikace v rámci projektu:
Role CpKP v projektu:

Tato studie možností rozvoje rezidenčních služeb, je koncipována jako specifická analýza, která vyplynula
z hodnocení současného Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007-10. Základním východiskem studie je
skutečnost, že 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
žadatele z vlastního území.
Hlavním cílem této studie je tak návrh možností rozvoje rezidenčních služeb pro seniory v obci Týn nad Vltavou,
která bude koncipována tak, aby poskytla dopovědi na základní otázky týkající se:
•

samotné potřebnosti nově vytvořených rezidenčních služeb pro obyvatele mikroregionu Týna nad Vltavou;

•

přesného vymezení služeb pro seniory;

•

odhadu potřebných kapacit pro plánované zařízení;

•

nároků na financování a provozu zařízení v ČR.

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce území SO ORP Tábor

Partneři projektu:

město Tábor

Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký, Mgr. Ludmila Kolářová

Internetové stránky projektu:

http://www.taborcz.eu/komunitni-planovani/ds-1112/p1=8884

Doba trvání projektu:

01.12. 2011 - 31.5.2013

Publikace v rámci projektu:

bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP
Tábor.

38

Stručný popis projektu:
Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor
navazuje

na

předchozí

procesy

plánování

sociálních služeb v Táboře a na Bechyňsku. Cílem
je

udržení

a

rozvoj

místního

partnerství

a

vypracování komunitního plánu sociálních služeb
pro

celé

území

správního

obvodu

obce

s rozšířenou působností Tábor (celkem 80 obcí).
V roce 2012 se uskutečnili hlavní projektové
aktivity.

Probíhala

schváleny

informační

základní

kampaň,

dokumenty

byly

procesu,

uskutečnilo se setkání pro širokou veřejnost a
kulaté

stoly

pro

starosty.

Byly

zpracovány

podkladové analýzy popisující sociální situaci v regionu (Analýza poskytovatelů Analýza bydlení pro osoby se
zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor, Analýza stavu drogové scény
v Bechyni, Analýza rozšíření MŠ v Mladé Vožici, Analýza sociálních a doprovodných služeb v regionu ORP Tábor,
Analýza služeb pro osoby bez přístřeší, Analýza zadavatelů, Dotazníkové šetření mezi obyvateli ORP Tábor, Seznam
sportovních ploch v Táboře). V rámci plánování se scházela řídící skupina, pět pracovních skupin v Táboře
a regionální pracovní skupiny v Bechyni, v Chýnově, v Mladé Vožici a v Sezimově Ústí. Skupiny budou
spolupracovaly na monitoringu a vyhodnocení KPSS Tábora a Bechyňska. Zpracovaly aktuální SWOT analýzy, ty byly
jedním z podkladů k přípravě opatření a návrhů aktivit aktuálního komunitního plánu. Ten bude zkompletován,
připomínkován a schválen v roce 2013. Bude také vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
ORP Tábor.

Analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb na území ORP
Jindřichův Hradec
Program CpKP:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů

Realizováno pro:

Město Jindřichův Hradec

Partneři projektu:
Odpovědný pracovník:

Bc. Daniel Rosecký

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:

1.7.2012 - 5.10.2012

Publikace v rámci projektu:
Role CpKP v projektu:
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CpKP Moravskoslezský kraj
Úvodní slovo ředitele místního zastoupení:
Rok uplynul jako voda a nezbývá, než jej opět rekapitulovat a hodnotit…
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj v uplynulém roce 2012 pokračoval v nastoleném směřování
svých projektových záměrů a aktivit.
Významným krokem byla pro nás především úspěšná realizace projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově
prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center“. Tento projekt zaměřený na podporu podnikání a řešení
nezaměstnanosti vychází z uplatnění metody BEC – Business and Employment Co-operative Initiative, kterou jsme
jako první otestovali a uplatnili v českých podmínkách. Podporou nezaměstnaných, které podporujeme ve vytváření
podmínek pro jejich vlastní sebezaměstnání, a to jako noví začínající podnikatelé, jsme si ověřili, že je možné
úspěšně řešit potřeby trhu práce v regionech, které jsou postižené vysokou nezaměstnaností – především Jesenicka,
Šumperska a Bruntálska.
Na základě tohoto projektu, jsme se proto rozhodli a díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu jsme
mohli i zahájit další aktivity v této oblasti, tentokrát určené pro vysoce rizikovou cílovou skupinu mladých lidí do
25 let věku v rámci „Nové perspektivy absolventů na Šumpersku a Jesenicku“.
V neposlední řadě jsme se intenzivně již několikátým rokem věnovali evaluaci a hodnocení dopadů Programu
rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci zrealizovaných projektů osy III na venkově.
Ale nejen to, zároveň jsme se chystali na rok následující - došlo k přípravě dalších projektových žádostí, které by
měly plynule navazovat na současné naše činnosti.
Rok uplynulý byl tedy rokem - stabilizace a postupné krystalizace našich aktivit. Vydali jsme se směrem řešení
místních problémů. Zpětná vazba od našich účastníků, dobrá odezva od poskytovatelů podpor našich projektů,
nově vytvořená pracovní místa, spolupráce se zaměstnavateli - to jsou všechno pozitiva, které nám dodávají novou
energii a sílu.
Na závěr – „Minulý rok jsem se zamýšlel nad předsevzetím pro rok budoucí, tedy vlastně pro rok současný, tehdy
jsem se zamýšlel nad tím, že „být pracovitější, úspěšnější, kvalitnější a profesionální“ je to nejdůležitější, čeho
chceme dosáhnout, ale pouze v souvislosti s důležitou veličinou „času“, který nám umožňuje zpětnou vazbu, a lze
vše díky němu poměřovat a hodnotit. Tudíž nyní po uplynutí dalšího roku – toho současného, Vám mohu opět
pouze poděkovat za Vaši přízeň, podporu a pochopení, jelikož „čas“ zase vše zhodnotí, a to stejně tak jako v roce
2011.“
Moji milí, děkuji Vám za vše a přeji ji nám všem, ať je rok 2013 stále tak „dobrý“.
Mgr. Ivo Škrabal
Ředitel CpKP Moravskoslezský kraj
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Podpora zaměstnanosti na venkově
prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých
center
Program CpKP:

Místní udržitelný rozvoj

Realizováno v rámci:

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

2 - Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory:

2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Typ:

grantový projekt

Odpovědný pracovník:

Mgr. Ivo Škrabal, Bc. Zdeněk Zívala

Internetové stránky projektu:

http://www.cpkp.cz/projekty-bec
http://www.facebook.com/pages/Centrum-pro-komunitn%C3%ADpr%C3%A1ci-Moravskoslezsk%C3%A9ho-kraje/156274564454670

Doba trvání projektu:

06/2011 – 01/2013

Role CpKP v projektu:

Žadatel – příjemce dotace

Projekt je zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském
prostoru a je založený na uplatnění metodiky, vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives
(BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje metoda BEC, je vhodnou formou pro sociálně podnikatelské
subjekty. Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí a k tomu, aby nesli společnou
odpovědnost za svá rozhodnutí a 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, přímou podporu formou zaměstnání a poradenství. V rámci
vzdělávání bylo podpořeno 15 osob, které se zúčastnily rekvalifikačního kurzu Základy podnikání v rozsahu
164 vyučovacích hodin s rozdělením na teoretickou a praktickou část. Celý tento vzdělávací běh byl ukončen
obhajobou vlastních podnikatelských záměrů účastníků kurzu, z nichž 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 založena pro uplatňování metody BEC a dva byli zaměstnáni přímo
v organizaci žadatele – Centru pro komunitní práci Moravskoslezský kraj. Všichni získali pracovní úvazek do
ukončení projektu. Cílem podpory je udržení 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 žadatele v Šumperku.
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Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka
Program CpKP:

Místní udržitelný rozvoj

Realizováno v rámci:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

2 - Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory:

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Typ:

grantový projekt

Odpovědný pracovník:

Mgr. Ivo Škrabal, Bc. Zdeněk Zívala

Internetové stránky projektu:

http://www.cpkp.cz/projekty-novaperspektiva
http://www.facebook.com/NovaPerspektivaAbsolventuZSumperskaAJesenicka

Doba trvání projektu:

04/2012 – 12/2013

Role CpKP v projektu:

Žadatel – příjemce dotace

Projekt je zaměřen na zavedení komplexního přístupu k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů z okresů
Šumperk a Jeseník s důrazem na regiony postižených vysokou nezaměstnaností (Šumperk: Hanušovicko, Jeseník:
Javornicko, Vidnavsko). Upřednostňováni jsou uchazeči registrovaní v evidenci úřadů práce déle než 5 měsíců.
Celkem 41 vybraných absolventů prošlo ve čtyřech bězích (dva po sobě jdoucí běhy pro každý okres) pracovním
poradenstvím a zapojilo se do navazujícího vzdělávacího programu s cílem povzbudit jejich motivaci, prohloubit
jejich klíčové kompetence a zlepšit vyhlídky na další profesní růst.
Vzdělávací program se v 10 vzdělávacích dnech zaměřuje na klíčové, přenositelné kompetence. Hlavními okruhy
rozvoje kompetencí jsou komunikační dovednosti, týmová spolupráce, prezentace a sebehodnocení, schopnost řešit
stresové situace, pracovní prostředí a pracovněprávní vztahy.
Vybraným minimálně 20 uchazečům bude následně nabídnuta možnost získání rekvalifikace v případě, že to
povede k významnému zvýšení šancí na získání pracovního místa. Součástí rekvalifikace bude získání odborné praxe
v reálném pracovním prostředí, u zaměstnavatelů s výhledem na zapracování formou podporovaného pracovního
místa. V roce 2012 byly tímto způsobem podpořeni zatím 2 lidé, hlavní část této aktivity bude realizována v roce
2013.
Významným stavebním prvkem projektu je úzká spolupráce se zaměstnavateli soustředěná na dvě oblasti: na
otevření odborných praxí pro projektové rekvalifikanty a na vytváření podporovaných pracovních míst pro
absolventy zahrnuté do realizace projektu. Během realizace jsme vytvořili databázi více než 40 zaměstnavatelů, kteří
mají zájem vytvořit 50 pracovních míst.
Finální aktivitou je podpora minimálně 20 pracovních míst v délce trvání 6 až 12 měsíců formou příspěvku
na úhradu mzdových nákladů. Preferována je podpora úvazků u spolupracujících zaměstnavatelů s reálnou šancí na
následné standartní uplatnění. V roce 2012 jsme vytvořili 11 nových pracovních míst.
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Průběžná evaluace osy III. Program rozvoje venkova ČR
Program CpKP:

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR

Realizováno v rámci:

Ministerstvo zemědělství ČR

Prioritní osa:
Oblast podpory:
Typ:
Odpovědný pracovník:

Mgr. Ivo Škrabal

Internetové stránky projektu:
Doba trvání projektu:

01/2010 – 12/2013

Role CpKP v projektu:

subdodavatel

Publikace v rámci projektu:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-naobdobi-2007/hodnoceni-a-monitoring/zprava-o-strednedobemhodnoceni-prv.html

Zadavatelé zakázky:

DHV ČR, Tima Liberec

Stručný popis zakázky:
Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj zajišťuje expertní práce gestora za Osu III v rámci zakázky
„Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro Ministerstvo zemědělství ČR.
Experti se podílejí na zpracování hodnotících výstupů v rámci Osy III v rámci průběžných zpráv. Pro hodnocení
pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova jsou využívány
různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do konkrétních odpovědí na definované
evaluačních otázky Osy III.
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Členství v pracovních skupinách a odborných organizacích:
Poděkování osobám a organizacím:
•

Mgr. Karel Hošek – Krajský úřad Olomouckého kraje

•

Ing. Stanislav Jäger, PhDr. Oldřich Čepelka – Tima Liberec

•

Mgr. Lenka Brown – DHV ČR

•

Jela Tvrdoňová - The Evaluation Helpdesk of the European Evaluation Expert Network for Rural Development

•

Alice Pekařová – MAS Mohelnicko, o.s.

•

Stefanno Berti, Antonio Martucci – Lascaux, Itálie

•

Javier Finez - Business Innovation Brokers, Španělsko

•

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.

•

Ing. Eva Škrabalová – RC Vikýrek

•

Fionnuala O'Donovan - Edinburgh Chamber of Commerce, Velká Británie

•

Mgr. František Kopecký, Lucie Machová – MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko

•

Ing. Jan Prudký, PhD. – Mendelova Univerzita Brno

•

Jaroslav Štefek, Markéta Nýčová - Euroregionu Glacensis, Regional Development Agency

•

Mgr. Josef Novák, Ph.D., RNDr. Viktor Třebický, Ph.D - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj o.s.

•

Mgr. Pavel Vavříček – Notaris

•

Michaela Škrobánková – Hranická rozvojová agentura, z.s.

•

Mgr. Milada Božeková - Středisko volného času

•

Mgr. Petra Krňanská - Dům zahraničních služeb -Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Program Grundtvig

•

Roger Horam - Cre8te Ltd, Velká Británie

•

Ing. Radim Sršeň – starosta obce Dolní Studénky, MAS Šumperský venkov

•

Mgr. Robert Veselý, RNDr.Vladimíra Labounková - Ústav územního rozvoje

Seznam pracovníků CpKP Moravskoslezský kraj:
•

Mgr. Ivo Škrabal

•

Bc. Zdenek Zívala

•

Eva Johnová

•

Jitka Horníčková DiS.

•

Mgr. Roman Chlopčík

•

Kateřina Zatloukalová

•

Ing. Jan Balek

•

Ing. Jan Vavroň

•

Mgr. Jiří Daneš

•

Stanislava Chrudinová
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Finanční výsledek rok
Náklady

centrál

MZ StM

MZ JČ

MZ ZČ

MZ VM

MZ StČ

MZ MSK

Celkem

Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný
majetek
Odpisy DHIM a
DNIM

2328,00

29299,00

148685,00

61817,00

33723,00

21713,00

26752,00

262500,00

276024,00

45252,00

14950,00

398043,00
0,00

Energie

75768,00

75768,00

Lidské zdroje

0,00

mzdové náklady
sociální a zdravotní
pojištění
zákonné pojištění
cestovné

34722,00

1931499,00

11810,00

499216,00

790297,00

400,00

7972,00

13238,00

10007,00

115908,00

146985,00

Nemateriálové náklady
náklady na
reprezentaci
drobný nehmotný
majetek
ostatní služby

337008,4

kurzová ztráta
poplatky bance
ostatní finanční
náklady

2574,40

daň z příjmu
zúčtování záp.
úroků
poskytnuté členské
příspěvky
odpis nedobytné
pohledávky
Celkem náklady

Výnosy

Vlastní činnost
úroky

1277789,00

8255516,00

394966,00

182231,00

417986,00

2296506,00

4504,00

1848,00

5872,00

33834,00

268397,80

40984,80

87829,80

670112,40

602,00

2306,00

404,00

291,00

3603,00

10200,00

38400,00

3499,00

52099,00

82222,04

886683,66

1324468,00

265511,59

386536,42

1848508,02

5130938,13

10,74

0,00

12379,00

265,41

234,44

58,20

12947,79

5171,26

4363,00

12313,00

4748,87

4755,70

2637,35

36563,58

141408

100,00

8689,13

60,03

100,00

11100,00

161457,16

3,34

0,50

3,84
0,00

2168,39
341910,8

centrál

285754,38

3547659,66

MZ StM MZ JČ

53600,00

341353,62

228500,00

1265,99

24,52

5254,61

1,66

5627359,13

MZ ZČ

2584685,7

MZ VM

1310916,75

MZ StČ

2168,39
3693773,87

17392060,29

MZ MSK

674167,59

37653,78

209308,45

176000,00

1720583,44

520,08

193,98

1672,45

2945,61

11877,24

4642,05

2038,44

6682,15

143000,00

provozní dotace

-96517,01

zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy

Rozdíl

621190,00

0,00

kurzový zisk
přijaté příspěvkydary FO, PO

Celkem výnosy

3094537,00 1295779,00

143000

3320560,76

4837393,62 2535141,01

70110,00

12730,00
5681723,91 2585718,77

5520,00

22000,57

54865,99

250382,79

3624425,37

-287044,81

-35371,59

76765,71

54364,78

1028977,83

3487914,33

15113470,54

19380,00

102220

1241997,57

3686239,94

17125354,34

-68919,18

-7533,93

-266705,95

0,40
1033,07

27520,97

Vysvětlivky zkratek :
centrál – CpKP ČR, MZ StM – Místní zastoupení CpKP střední Morava, MZ JČ - Místní zastoupení CpKP Jižní Čechy, MZ ZČ- Místní
zastoupení CpKP západní Čechy, MZ VM - Místní zastoupení CpKP východní Morava, MZ StČ Místní zastoupení CpKP střední
Čechy, MZ MSK - Místní zastoupení CpKP Moravskosleszký kraj.

