CENTRUM

Vážení ètenáøi,
dìkuji za Vaši pozornost, kterou vìnujete naší
nestátní neziskové organizaci.
.

Centrum pro komunitní práci (CpKP) je obèanské
sdružení, které v roce 2002 završilo již sedmý rok
své èinnosti. Kromì ètyø stabilních pracoviš
v Ostravì, Plzni, Èeských Budìjovicích a Pøerovì
jsme otevøeli další dvì nová místní zastoupení
ve Zlínì pro Zlínský kraj a v závìru roku také
v Praze pro Støedoèeský kraj. Pokraèovali jsme
v rozvíjení našich stálých programù. S naší prací
jste se mohli setkat napøíklad pøi projednávání
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, pøípravì Komunikaèní strategie
Plzeòského kraje, ale také pøi pøípravì Parkù na
pøání nebo plánování širokého spektra veøejných
prostranství. („Slonoklouzaèka“ zhotovená dle
dìtského návrhu z plánování centrálního parku
ve Zlínì, viz. foto).
Spoleènì s krajskými partnery z øad NNO jsme
uspoøádali øadu konzultací kolem programových
dokumentù ve vztahu k Evropské unii.
Pokraèovali jsme i v mezinárodních projektech.
Naši konzultanti napøíklad dlouhodobì pùsobí
v Srbsku v rámci programu rozvoje samosprávy
na místní úrovni. Rozvinuli jsme také spolupráci
v síti nevládních neziskových organizací v rámci
zemí Visegrádu (Polsko, Slovensko, Maïarsko)
v oblasti úèasti NNO v regionálním rozvoji.
Celkovì se dá øíci, že CpKP prožilo úspìšný rok,
kdy se nám podaøilo zvýšit množství poskytovaných služeb. Pøeji i dalším nestátním neziskovým
organizacím stabilní rùst, a všem dalším, aby
mìli užitek ze služeb tøetím sektorem
poskytovaných!
Roman Haken,
výkonný øeditel

PRO KOMUNITNÍ PRÁCI

Program:
Úèast veøejnosti a obèanských organizací v rozvoji obcí, mìst a krajù
Projekty na národní úrovni

• Park na pøání - louka ve Špitálském lese

.

Realizováno za podpory Nadace OSF Praha, EIDHR, DFID ve
spolupráci se Správou veøejného statku mìsta Plzeò a Mìstským
obvodem Plzeò 4.
Odpovìdný pracovník: Tereza Teuschelová
Internet:www.cpkp.cz/spitalak
Úspìch plánování parku na sídlišti Košutka podnítil zájem dalšího
plánování a stavby parku za úèasti s veøejnosti, tentokrát na louce ve
Špitálském lese. Byla odstartována rozsáhlá informaèní kampaò, která
se zamìøila na oslovení všech budoucích uživatelù doubraveckého
parku. Cílenì jsme informaèní kampaò zamìøili na speciální školy pro
slu-chovì postižené. Plánovacího setkání se zúèastnilo 80 místních
lidí, kteøí spoleènì s architektem stanovili, jak si budoucí park
pøedstavují. Park se dle pøání místních lidí bude skládat ze dvou typù
høiš pro dìti, odpoèinkového koutku pro starší obèany a bude zde
i tzv. psí park. Realizace projektu bude pokraèovat v roce 2003.
Jsou plánována setkání s veøejností, na nichž bude pøipomínkován
návrh parku, pravidla užívání psího parku a pøedevším probìhne
èást výstavby parku za úèasti místních obyvatel.

• Zvyšování kvality zapojování
veøejnosti v ÈR
Realizováno za podpory EIDHR
(Delegace Evropské komise v Èeské republice)
Odpovìdný pracovník: Tereza Teuschelová
Projekt se zamìøuje na podporu a propagaci zapojování veøejnosti
do plánování a rozhodování veøejné správy na místní a regionální
úrovni. Speciální pozornost je vìnována odzkoušení nových technik
zapojení veøejnosti a zvyšování možností zapojení znevýhodnìných
skupin obyvatelstva do rozhodovacích procesù. Realizují se ètyøi
modelové projekty zapojení veøejnosti, soutìž, pøipravují webové
stránky o zapojování veøejnosti. Projekt zaèal v roce 2002,
pøevážná èást aktivit se uskuteèní v roce 2003.
.

• Soutìž O lidech s lidmi - Cena za podporu
místní demokracie
Realizováno za podpory EIDHR ve spolupráci s EastWest Institute
Praha, týdeníkem èeské vlády Veøejná správa
a firmou Softir spol. s r.o.
Odpovìdný pracovník: Jiøí Pavlát
Internet: www.cpkp.cz/soutez
V roce 2002 se uskuteènil již druhý roèník soutìže, které se zúèastnilo
58 projektù. Na závìreèné konferenci „Národní fórum o úèasti veøejnosti v regionálním rozvoji“ v pražském Karolinu bylo pøítomno 150
pøedstavitelù veøejné správy a nestátních neziskových organizací.
Ceny vítìzùm a èestná uznání pøedal ministr životního prostøedí
RNDr. Libor Ambrozek a zástupce Delegace Evropské komise v ÈR.
Druhý roèník soutìže prokázal pozitivní dopad na èinnost veøejné
správy v oblasti ochrany životního prostøedí, uplatòování principù
místní Agendy 21 a dodržování mezinárodní Aarhuské úmluvy
týkající se úèasti veøejnosti v rozhodování.
.

• Komunikující region 02
Realizováno za podpory DFID
Odpovìdný pracovník: Jiøí Pavlát
Navazujeme na pøedchozí úspìšné aktivity
programu Komunikující region. Jeho cílem je
formou školení, realizací modelových projektù
a rozšiøováním zkušeností podpoøit úèast veøejnosti v rozhodování a plánování na místní a regionální
úrovni. Cílovými skupinami jsou studenti
a
uèitelé v oblasti veøejné správy, dále úøedníci a politici obcí, mìst,
mikroregionù a krajù, a také projektanti a architekti zabývající se
plánováním veøejných prostranství. V roce 2003 projekt pokraèuje
vzdìlávacími kurzy.
.

• Plán odpadového hospodáøství ÈR
Realizováno pro REC ÈR
Všechna místní zastoupení CpKP, s výjimkou støedoèeského,
koordinovala aktivity pro informování veøejnosti o Plánu odpadového
hospodáøství ÈR, v rámci kterého se uskuteènila veøejná diskuze
a sbìr pøipomínek.

Místní zastoupení jižní Èechy
.

• Zefektivnìní zpùsobu separace komunálního
odpadu na území mìsta Èeské Budìjovice
Realizováno pro Magistrát mìsta Èeské Budìjovice za podpory
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Odpovìdní pracovníci: Libor Macák, Štìpán Vondrášek
Internet: www.cpkp.cz/odpady
Cílem projektu byla úèast veøejnosti v hledání zpùsobù, jak zvýšit
podíl separovaného komunálního odpadu. Nový systém zajištìní
separace komunálního odpadu byl proto pøipraven za aktivní úèasti
obèanù Èeských Budìjovic. V každé z nich probìhla dvì veøejná
projednání, anketa a prostøednictvím poradních skupin složených
z místních obèanù byl vytvoøen samostatný návrh separace.
Na školách probìhl výukový program zamìøený na separaci.
Dùležitou souèástí projektu bude v roce 2003 monitorování jeho
dopadù na objem separovaného komunálního odpadu.
Pøipravujeme multimediální CD, které bude obsahovat podrobný popis
prùbìhu celého projektu vèetnì videoukázek.
.

• Tvorba psího parku a praktických pravidel
chování majitelù a jejich psù v nìm
Realizováno pro Magistrát mìsta Èeské Budìjovice
Odpovìdní pracovníci: Radek Novotný, Josef Maxa
Internet: www.cpkp.cz/psi
Již od roku 2000 se CpKP jižní Èechy ve spolupráci s Magistrátem
Èeských Budìjovic snaží øešit problém s volným pobíháním psù
a výskytem psích výkalù na veøejných prostranstvích. Tyto aktivity
vyústily do schválení Obecnì závazné vyhlášky o chovu psù na území
Èeských Budìjovic. Po mediální kampani mìli obèané možnost
prostøednictvím ankety vybrat nejlepší umístìní prvního psího parku
ve mìstì. Podobu vlastního parku a pravidel chování v nìm mìli
obèané možnost ovlivnit celkem na ètyøech plánovacích setkáních.
Po otevøení psího parku probìhly ankety se zámìrem zjistit spokojenost majitelù psù a rovnìž maminek s malými dìtmi s jeho provozem.
.

Místní zastoupení západní Èechy
.

• Krajská koncepce odpadového hospodáøství
Realizováno pro Regionální rozvojovou agenturu Plzeòského kraje
Odpovìdní pracovníci: Petr Pelcl, Jan Martínek
Západoèeská kanceláø CpKP zpracovala pro Regionální rozvojovou
agenturu Plzeòského kraje komunikaèní strategii pro Krajskou
koncepci odpadového hospodáøství. Komunikaèní strategie se
vìnovala tématùm informování veøejnosti, sbìru podnìtù, zapojení
veøejnosti do pøípravy významných rozhodnutí a strategických
dokumentù. Dále navrhla grantový systém pro podporu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty ze strany Krajského úøadu
Plzeòského kraje.

• Plánovací víkend dìtského høištì
v Zálší
Realizováno pro o.s. Blatka za podpory
Nadace Partnerství
Odpovìdný pracovník: Daniel Rosecký
V obci Zálší citelnì chybìlo místo, kde by se
dìti a mládež mohli pøirozenì a bez nebezpeèí
scházet. Ve spolupráci se sdružením Blatka,
obecním úøadem, místní školou a farním úøadem
jsme uskuteènili plánovací víkend. Setkání umožnilo dìtem a mládeži,
aby se pøímo podíleli na návrhu jednotlivých prvkù høištì a jejich
umístìní. Získané podnìty zpracovali architekti. Nìkteré pøípravné
práce a terénní úpravy høištì uskuteènili dobrovolníci.

Místní zastoupení støední Morava
.

• Pøerovský pøedvolební
pøehled
Realizováno za podpory Nadace
OSF Praha
Odpovìdní pracovníci:
Josef Zdražil, Marek Tomèala
Internet: www.cpkp.cz/rokvoleb
Projekt Pøerovský pøedvolební pøehled
byl cílen na období pøed volbami do
Zastupitelstva mìsta Pøerova v roce
2002. Analýza si kladla za cíl zjistit
finanèní vztahy mezi mìstem a jeho
pøíspìvkovými organizacemi na jedné
stranì a na druhé firmami, v nichž mají
radní a zastupitelé své soukromé zájmy.
Pøedvolební televizní beseda kandidátù
Další èást analýzy se týkala volebních
slibù komunálních politikù z roku 1998 ve vztahu k programovému prohlášení Rady
mìsta Pøerova a ke skuteènosti. Lidé se v anketì vyjadøovali k tomu, co se jim v Pøerovì
líbí i nelíbí, jak jsou spokojeni s prací radních i zastupitelù. Výsledky ankety byly zveøejnìny a použity na diskuzním fóru kandidátù do zastupitelstva mìsta, které probìhlo pod
názvem Tož jak dál, Pøerove? Z besedy byl zpracován televizní poøad.
.

• Jak se Vám žije na sídlišti Zahradní
Realizováno za podpory Nadace Partnerství pro Mìstský úøad Lipník nad Beèvou
Odpovìdný pracovník: Jan Balek
Obèané žijící v lipnickém sídlišti Zahradní mìli pøíležitost svými názory ovlivnit vzhled
veøejných prostranství ve svém okolí. Pøed plánovacím víkendem probìhla anketní šetøení
o problémech sídlištì. Návrhy na jednoduché úpravy veøejných prostranství vzešlé z plánování byly na podzim realizovány. Zmìny dlouhodobìjšího charakteru budou zapracovány do projektu Regenerace panelového sídlištì Zahradní. Projekt byl realizován
v rámci programu Metody komunitního rozvoje Nadace Partnerství.
.

• Projednání Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje
Realizováno pro Krajský úøad Olomouckého kraje
Odpovìdný pracovník: Milena Surmová
Internet: www.cpkp.cz/jsmetudoma
Projednání strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Olomouckého
kraje (PRÚOOK) s veøejností a neziskovými organizacemi se uskuteènilo dvoukolovì ve
všech pìti okresních mìstech kraje. Na prvním setkání byl dokument pøedstaven, úøedníci
vysvìtlili princip jeho pøípravy a k èemu je potøebný. Cílem druhého setkání bylo sesbírat
pøipomínky od obèanù a získat námìty pro pøípravu projektù.
.

• Nová tváø prostoru Tržnice
Realizováno pro Magistrát mìsta Olomouce a EIDHR
Odpovìdný pracovník: Jan Balek
Internet: www.cpkp.cz/trznice
Iniciátorem projektu byl Magistrát mìsta Olomouce, který se po zrušení
konfliktního investièního zámìru „Paláce Morava“ v lokalitì mìstské
tržnice, rozhodl o podobì tohoto místa diskutovat s obèany. V listopadu 2002 byla zapoèata rozsáhlá informaèní kampaò, na kterou
navázala výtvarná soutìž „Tržnice mýma oèima“, veøejná diskuze
a výstava o historii a provozních podmínkách místa. Klíèové bylo
anketní šetøení ve všech domácnostech mìsta, kterému pøedcházel
také výzkum pøímo v prostoru Tržnice. Výsledky projektu naznaèily,
Výstava k návrhu
že si obèané pøejí prostor Tržnice zachovat s drobnými úpravami.
prostoru Tržnice
.

• Žijeme tu spolu - Projednání Strategického plánu rozvoje
mìsta Jeseník s veøejností
Realizováno pro Mìsto Jeseník za podpory DFID
Odpovìdný pracovník: Jan Balek
Internet: www.jesenik.org/mesto/strategie
Pod názvem „Žijeme tu spolu“ byl realizován projekt, který usnadnil veøejnosti pøipomínkovat Strategický plán rozvoje mìsta Jeseníku. Projekt v Jeseníku nastartoval nové informaèní støedisko, kde mìli lidé možnost získat informace o strategickém plánu rozvoje
a chystaných akcích. Do pøipomínkování byli ve velké míøe zapojeni i dìti a mládež
prostøednictvím výtvarné soutìže „Jak to vidím JÁ“, pro støedoškoláky byla pøipravena
diskuze u kulatého stolu. Projekt uzavøelo veøejné projednání celkového strategického
plánu a zmìn, které v nìm byly uèinìny.

Program:
Místní zastoupení Moravskoslezský kraj
.

• A tak tu žijem…, Parlament mladých
Realizováno ve spolupráci
se Zeleným bodem Ostrava,
OZO Ostrava
Odpovìdní pracovníci:
Dana Diváková, Petr Mišik
Rovnìž v roce 2002 probíhaly
v ostravské Komorní scénì Aréna
pravidelnì vždy první ètvrtek v mìsíci
poøady na rùzná témata v cyklu „A tak
tu žijem…“. Mezi nejúspìšnìjší poøady patøila setkání setkání s politiky
ucházejícími se o poslanecký mandát
s názvem „Jistì, pane poslanèe“.
Parlament mladých v Ostravì se stal
již tradièní akcí v prùbìhu oslav
svátku Zemì. Tentokrát v areálu
výstavištì Èerná louka diskutovali
s mladými lidmi ostravští politikové o prùmyslových zónách, místní Agendì 21,
o pøírodních rezervacích, odstraòování starých ekologických zátìží, grafitti apod.
.

• „Obèane, máš právo…“
Realizováno ve spolupráci s Èeským rozhlasem Ostrava
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
Jedná se o sérii poøadù debat obèanù s odborníky s názvem „Obèane, máš právo…“.
Témata byla zamìøena na právo obèanù na získání informací o reformì veøejné správy,
dále na právo na informace o životním prostøedí a právo na informace vyplývající ze
Zákona o obcích. Velký ohlas mìla debata s Otakarem Motejlem zamìøená na èinnost
veøejného ochránce práv.
.

• Koncepce environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty
Realizováno pro DHV CR
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
CpKP je zodpovìdné za komunikaèní strategii v rámci pøípravy Koncepce environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty v Moravskoslezském kraji. Celá koncepce, vèetnì
návrhu doporuèených aktivit, zpùsobu jejich financování a managementu bude
dokonèena v øíjnu 2003.

Mezinárodní projekty:
.

• Central&Eastern European Citizens Network (CEEC.N.)
Odpovìdný pracovník: Roman Haken
Internet: www.ceecn.net
CpKP je koordinátorem pro Èeskou republiku v rámci projektu Central&Eastern
European Citizens Network (CEEC.N.). Tato vznikající sí nevládních organizací se snaží
zprostøedkovat pøenos zkušeností z jednotlivých zemí v oblasti úèasti veøejnosti v rozhodování. Partnery v této síti jsou NNO ze Slovenska, Polska, Rumunska, Maïarska,
Ukrajiny, z nìkterých balkánských a pobaltských státù. V listopadu 2002 probìhla
první mezinárodní konference, a to v Yaremche na Ukrajinì, jejímž tématem byla
Úèast obèanù v rozhodovacích procesech na místní úrovni ve východoevropských a støedoevropských zemích.
.

• Program na reformu místní správy v Srbsku
Realizováno pro USAID a DAI
Odpovìdní pracovníci: Pavla Jindrová a Eva Jandlová
CpKP se podílí na projektu jehož cílem je posílit Srbskou samosprávu na místní úrovni.
Souèástí projektu je mimo jiné i zavádìní prvkù místní demokracie do fungování veøejné
správy a podpora zapojování veøejnosti do rozhodování obcí. Úkolem
CpKP je vyškolit místní pracovníky projektu v technikách zapojování
veøejnosti a poskytovat konzultace obcím, které jsou zapojeny v projektu.
.

• Samofinancování
Financováno NESsT
Odpovìdný pracovník: Pavla Jindrová
Jedním z výstupù strategického plánu CpKP v roce 2000 bylo
rozhodnutí zajistit èást pøíjmù prostøednictvím poskytování služeb v oblasti zapojování
veøejnosti pro veøejnou správu. CpKP zažádalo o zaøazení do programu NESsT
(Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team), jehož cílem je pomáhat neziskovým
organizacím vytváøet vlastní pøíjmy. CpKP bylo vybráno mezi 4 organizace, kterým byla
v roce 2002 poskytována asistence od NESsT formou konzultací a školení.

Místní udržitelný rozvoj

Finanèní zpráva 2002
Pøíjmy
.

Místní zastoupení západní Èechy
.

• Vztah Plzeòanù k Plzni - kapitola
v Programu rozvoje mìsta Plznì
Realizováno pro Útvar koncepce a rozvoje mìsta Plznì
Odpovìdný pracovník: Jan Martínek
CpKP západní Èechy zpracovalo za aktivní úèasti kapitolu Vztah
Plzeòanù k Plzni v Programu rozvoje mìsta. Potøeba existence této
kapitoly vznikla pøi prùbìhu zpracování strategického dokumentu.
Zapojení veøejnosti spoèívalo v realizaci øízených rozhovorù s vytipovanými zástupci jednotlivých skupin mìsta - studenty, seniory,
cizinci zde trvale žijícími a osobnostmi mìsta. Na setkáních se mimo jiné øešilo, v èem je
Plzeò výjimeèná a specifická, jaké zde probíhají aktivity, jak podporovat lokální
patriotismus apod.

NROS
C.S. Mott Foundation
PHARE SPP
EIDHR
PHARE CBC
Britské velvyslanectví
Open Society Fund
Fond rozvoje lidských zdrojù ÈR a EU
REC for CEE
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Hestia
REC ÈR
Nadace rozvoje zdraví

1 223 842,01
818 728,56
624 981,12
367 431,10
217 597,18
211 486,00
210 550,00
198 508,30
184 864,64
123 400,00
70 000,00
56 840,00
45 100,97
20 000,00

.

Místní zastoupení jižní Èechy
.

• Šumava jako pøírodnì - kulturní oblast se zamìøením na
trvale udržitelný turismus.
Realizováno pro Krajské úøady Jihoèeského a Plzeòského kraje
Odpovìdní pracovníci: Radek Novotný, Ivo Moravec
Internet: www.cpkp.cz/sumava
Projekt navazuje na „Komunikaèní strategii Správy Národního parku“ zpracovanou CpKP
západní Èechy v roce 2001 pro Ministerstvo životního prostøedí a vychází z principu
Evropské dohody o trvale udržitelném turismu. Projekt je dvouletý a byl rozvržen do
tìchto kapitol: analýza Národních parkù ve svìtì; databáze pøírodnì-historicko-kulturního
potenciálu Šumavy; podnikatelské zámìry a typy zamìstnaností; návrh marketingové
image a etický kodex pro lidi podnikající v národním parku. CpKP tvorbou inspirativních
pod-nikatelských plánù napomáhá místním i pøistìhovavším rodinám hledat vhodné
podnikatelské zámìry. Ve spolupráci s místními samosprávami hledáme vhodné lokality,
èi budovy a finanèní zdroje na realizaci podnikatelských plánù a vybudování sítì
Návštìvnických center.
.

• Komunitní plánování sociálních služeb
Odpovìdní pracovníci: Daniel Rosecký, Pavla Oriniaková
CpKP jižní Èechy pøipravovalo ve spolupráci s Krajským úøadem Karlovarského kraje
projekt na zpracování komunitního plánu sociálních služeb ve tøech pilotních mìstech
kraje. Souèasnì se podílelo na zpracování metodiky komunitního plánování, jejíž teze
publikovalo v tomto roce Ministerstvo práce a sociálních vìcí. CpKP bylo zastoupeno
v pracovní skupinì ministerstva pro pøípravu pilotního programu komunitního plánování
a školicího modulu. Pro realizátory pilotního projektu v Písku jsme pøipravili školení na
téma zapojení veøejnosti.

Místní zastoupení støední Morava

.

MMR ÈR
Úøad práce
Moravskoslezský kraj
Plzeòský kraj
Olomoucký kraj
Mìsto Ostrava
Mìsto Pøerov

1 990 000,00
118 935,00
202 000,00
100 000,00
20 000,00
115 000,00
19 000,00

.

.

Dary

11 000,00

.

.

Vlastní èinnost

3 807 139,42

.

.

Úroky
Kurzové zisky

69 500,64
31 239,38

Celkem

10 857 144,32

Náklady
.

pracovníci CpKP
externí experti
regionální partneøi

2 546 026,50
1 950 505,50
585 000,00

.

.

nájem kanceláøí
vybavení kanceláøí
kanc. potøeby
technika
cestovné ÈR
mezinárodní cestovné
ubytování
odbor. literatura

136 577,60
110 376,49
140 533,20
532 163,80
379 880,40
456 147,58
147 393,40
1 745,00

.

• Dobrovolnictví v neziskových organizacích
pro zájemce z evidence Úøadu práce
Realizováno za podpory Ministerstva práce a sociálních služeb,
Mìsta Pøerova, Hestia a Epico
Odpovìdní pracovníci: Drahomíra Kalabusová,
Roman Haken
Projekt ve spolupráci s Úøadem práce Pøerov je zamìøen na podporu dlouhodobì
nezamìstnaných a ve prospìch neziskového sektoru na Pøerovsku. Cílem projektu je
pøedevším podpoøit aktivitu nezamìstnaných, zvýšit jejich sebevìdomí, nabídnout jim
možnost získat nové poznatky, kontakty, dovednosti, zkušenosti, a tím jim umožnit lepší
pøístup k získání zamìstnání. Nezamìstnaní se podílejí na èinnosti ve vybraných NNO
a po 50 až 100 hodinách obdrží certifikát o vykonané praxi. Projektu se
zúèastnilo celkem 27 nezamìstnaných, z toho 8 obdrželo certifikáty
o praxi, tøi získali v prùbìhu projektu zamìstnání, tøi se rozhodli
vìnovat profesionálnì práci v sociální oblasti a pøihlásili se na
rekvalifikaci v tomto oboru, další pokraèují v èinnosti v jimi
vybraných NNO.

.

MTZ - projekty
kopírování
poštovné
telefony
stravování, obèerstvení na akcích
pronájmy prostor
tisk publikací

1 079 808,00
120 416,90
110 356,60
473 048,03
283 610,10
265 575,40
278 276,50

.

.

bankovní poplatky
kurzové ztráty
ostatní admin. nákl.

52 874,87
139 985,29
14 935,80

Celkem

9 805 236,96
Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji je zpùsoben prostøedky,
které jsou vázány na realizaci projektù v roce 2003.

Nadace
OPEN SOCIETY FUND PRAHA

softir
Svìt prezentací

Milena Hakenová,
ekonomka

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti

Program:

CpKP dìkuje za podporu a spolupráci
tìmto institucím:
Agnes, Agoøe CE, Asterii Olomouc uète se jazyky snadno a rychle, Britské
ambasádì - programu DFID, C. S. Mott Foundation, Centru pro demokracii
a svobodné podnikání Praha, Centru pro regionální rozvoj RVJ pro NUTS II
Moravskoslezsko, Èeské televizi Ostrava, Èeskému rozhlasu Olomouc,
Èeskému rozhlasu Ostrava, Delegaci Evropské komise v ÈR, DHV CR,
Domovu sv. Anežky, DAI, Domu dìtí a mládeže Ostrèilova Ostrava,
EastWest Institute Praha, Ekologickému a informaènímu centru Zelený bod
Ostrava, EPICO Olomouc, Fundaci na Dobro Domu Pomocy Spolecznej
w Gorzycach, HESTII Národnímu dobrovolnickému centru, Hnutí Brontosaurus Jeseník, Hnutí Duha Olomouc, Krajskému úøadu Jihoèeského kraje,
Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje, Krajskému úøadu Olomouckého
kraje, Krajskému úøadu Plzeòského kraje, Krajskému úøadu Zlínského kraje,
Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice, Magistrátu mìsta Olomouce,
Magistrátu mìsta Zlína, Mìstskému úøadu Lipník nad Beèvou, Mìstskému
obvodu Moravská Ostrava a Pøívoz, Mìstskému úøadu Pøerov, Mikroregionu
Konstantinolázeòsko, Milieukontakt, Ministerstvu práce a sociálních vìcí,
Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu životního prostøedí, Moravskoslezské asociaci neziskových organizací, MPSV detašovanému pracovišti
NUTS II Ostravsko, Nadaci VIA, Nadaci FUTURUM, Nadaci LANDEK,
Nadaci Open Society Fund Praha, Nadaci Partnerství, Nadaci rozvoje
obèanské spoleènosti, Nadaci rozvoje zdraví, Nadaci Tomáše Bati, Nadaènímu fondu Zelený poklad, Národní síti zdravých mìst ÈR, NESsT Budapeš,
Obci Bartošovice, Obci Pustìjov, Obci Tøanovice, Odvozu a zpracování
odpadu Ostrava, ONKO Amazonkám, Ostravské univerzitì, Pedagogickému
centru Ostrava, Phare 2000 Fond rozvoje lidských zdrojù, Phare ACCESS,
Phare CBC, Pomozme si sami, o.s., REC ÈR, REC Szentendre, Regionální
rozvojové agentuøe jižních Èech, Regionu Poodøí, Regionální rozvojové
agentuøe Plzeòského kraje, Regionální rozvojové agentuøe Ústí nad Labem,
SDO Brontosauøi, Službì škole Ostrava, Softiru s.r.o. Svìt prezentací,
Správì veøejného statku mìsta Plznì, Stálé komisi konference Zlínského
kraje, Technickým službám mìsta Zlína, Úøadu práce v Pøerovì, Útvaru
koncepce a rozvoje mìsta Plznì, Veøejné správì - týdeníku èeské vlády,
.

a dále dìkujeme:

Regionální rozvoj Èeské republiky a regionální politika Evropské unie
• Strategie rozvoje mikroregionu Moštìnka
Realizováno pro Mikroregion Moštìnka za podpory Nadace
OSF Praha
Odpovìdný pracovník: Jan Balek
Internet: www.cpkp.cz/mostenka
Zapojení veøejnosti do pøípravy Strategie se uskuteènilo
ve všech 20 obcích venkovského mikroregionu Moštìnka.
Místní obyvatelé, spolky a podnikatelé byli zapojeni do všech
fází tvorby Strategie rozvoje mikroregionu Moštìnka.
Byla uspoøádána dvì podnikatelská fóra, dále setkání spolkù
a zájmových organizací a podaøilo se nastavit základní informaèní nástroje mikroregionu - zpravodaj, informaèní vývìsky
v obcích a internetová stránka. Obyvatelé mikroregionu mìli
možnost v pracovních skupinách a na veøejných projednáních
vytvoøit vlastní pøedstavu o budoucím životì ve svých obcích.
Na závìr projektu se uskuteènila veøejná projednání navržené strategie ve všech obcích
mikroregionu.

Místní zastoupení støední Morava, kanceláø Zlín
.

• Pøíprava revitalizace Baova prùmyslového
areálu
Realizováno za podpory Nadace Tomáše Bati, EIDHR
Odpovìdný pracovník: Josef Zdražil
Zámìrem je pomoci vyjednat se zájmovými a dotèenými
skupinami projekt regenerace Baova prùmyslového areálu
ve Zlínì, který by oživil podnikatelské aktivity ve mìstì.
Vzhledem k významu a umístìní prùmyslového areálu se snažíme
o to, aby jeho budoucí øešení bylo v souladu se zájmy podnikatelù, vedení mìsta Zlína i veøejnosti. Tento projekt revitalizace by mìl pøipravit
realizaèní tým sestavený na základì principu partnerství.
Projekt pokraèuje v roce 2003.

.

Aleši Plecháèkovi; Annì Karailievì, Antonínu Satolovi, Bohumile Dostálové,
Èeslavu Santariovi, Dagmaøe Ašerové, Dagmaøe Majerové, Dagmaøe
Molendové, Danì Daòové, Davidu Willmanovi, Denise Parkosové, Dušanu
Ondruškovi, Evì Hovorkové, Evì Chvojkové, Evì Chybíkové, Evì Kafkové,
Ewì Kolomko, Filipu Uhlíkovi, Františku Kostelníkovi, Františku Rábkovi,
Hanì Hrdlièkové, Hanì Tluèhoøové, Hanì Vlèkové, Helenì Lenda, Igoru
Horvathovi, Ilju Rackovi, Ilonì Blažièkové, Ingrid Štegmannové, Irenì
Ondrové, Ivanì Jaworkové, Ivanì Kováøové, Ivanì Šotkové, Ivanu
Knižátkovi, Ivanu Matulíkovi, Ivì Hlinské, Ivonnì Doležalové, Ivu Divokému,
Ivu Stašovi, Janì Hajduchové, Janì Václavíèkové, Janì Zímové, Janu
Maleszczykovi, Jaroslavì Rovòákové, Jaroslavu Borýskovi, Jaroslavu
Sedleckému, Jaroslavu Strakovi, Jaroslavu Suchánkovi, Jerzymu Hermovi,
Jerzymu Rosolovi, Jindøe Pavlitové, Jindøichu Durasovi, Jiøímu Carbolovi,
Jiøímu Èernotovi, Jiøímu Dusíkovi, Jiøímu Kohoutovi, Jiøímu Kristovi, Jiøímu
Sýkorovi, Jiøímu Šobrovi, Jiøímu Tichánkovi, Jitce Kupèové, Jitce Seitlové,
Jitce Švihelové, Jolandì Pilaøové, Josefu Jalùvkovi, Kaje Mikové, Karle
Procházkové, Karlu Skokanovi, Kateøinì Køenkové, Ladislavu Ptáèkovi,
Ladislavu Volfovi, Lence Krhutové, Liboru Janèovi, Liboru Vilímovi,
Lubomíru Karpíškovi, Lubomíru Lednickému, Lucii Aligerové, Ludmile
Odvárkové, Lukáši Curylovi, Marku Tomèalovi, Marošovi Poliakovi, Martì
Èerné, Martì Plevové, Martinì Kubíèkové, Martinì Navrátilové, Michaele
Huèíkové, Michalu Blaškovi, Michalu Bortelovi, Michalu Svatošovi, Milanu
Machaèovi, Milanu Strakošovi, Milanu Svobodovi, Miloši Navrátilovi, Miriam
Prokešové, Miroslavì Horákové, Miroslavì Chlebounové, Miroslavì
Válové, Miroslavu Býmovi, Miroslavu Kopeènému, Miroslavu Téglovi,
Nadìždì Kolínové, Oldøichu Usvaldovi, Olze Kovárikové, Otu Onderkovi,
Pavlu Kovarèíkovi, Pavlu Novákovi, Pavlu Velevovi, Pavlu Dohnalovi, Petru
Czekajovi, Petru Náhlíkovi, Petøe Chovaniokové, Pøemyslu Kubeèkovi,
Radce Dlabaèové, Radce Martínkové, Radimu Misiaèkovi, Radimu
Nováèkovi, Radku Šipkovi, Radmile Samcové, Radomíru Zemánkovi,
Robertu Zelenkovi, Ryszardu Andrukiewiczovi, Sonì Bosákové, Stanislavu
Pospíšilíkovi, Stevenu Rosenbergovi, Svìtlanì Žákové, Sylvì Sládeèkové,
Silvii Klekové, Štìpánce Syrovátkové, Táni Popkové, Tomáši Boudovi,
Tomáši Prunerovi, Tomáši Romanovi, Tomáši Rùžièkovi, Vilému Antonèíkovi,
Vítu Ruprichovi, Vladimíru Hegerovi, Vladimíru Gelnarovi, Vladimíru Kutému,
Vladimíøe Kaòátové, Vladimíøe Pavlovové, Vladkovi Lipusovi, Ywettì
Dadamové, Zbigniewu Seemanovi, Zbyòku Pražákovi, Zdenì Kneslové,
Zdeòku Figurovi, Zdeòku Chvátalovi, Zdeòku Koøistkovi, Zdeòku Michálkovi,
Zdeòku Mikelovi, Zdeòku Moldrzykovi, Zdeòku Sladovníkovi, Zdeòku
Pospíšilovi, Zuzanì Dleskové, Zuzanì Kovaøíkové, Zuzanì Øezníèkové.

Místní zastoupení Moravskoslezský kraj
.

• Integra
Realizováno v rámci programu Phare 2000 Fond rozvoje lidských
zdrojù
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
V øíjnu 2002 jsme zahájili realizaci projektu Integrovaný pøístup ke
zvýšení vzdìlání a zamìstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí.
Souèástí projektu je vzdìlávání žen na mateøské a po mateøské dovolené,
absolventù a dlouhodobì nezamìstnaných v oblasti práce s výpoèetní
technikou, výuky cizích jazykù a úèetnictví.
Ve vzdìlávání je zaøazeno 86 lidí. Projekt dále pokraèuje v roce 2003 vytvoøením srovnávací studie a manuálu work packages.
.

• Rozvoj sociálních služeb v Ostravì
Realizováno pro Magistrát mìsta Ostravy za podpory DFID
Odpovìdné pracovnice: Dana Diváková, Šárka Honová
Magistrát mìsta Ostravy se rozhodl vyvolat veøejnou diskuzi k otázce souèasné nabídky
a poptávky sociálních služeb. Jejím cílem bylo získat co nejvíce informací o potøebách
obyvatel Ostravy, ale i o názorech poskytovatelù sociálních služeb. Na dotazy obèanù
odpovídali zástupci Ostravské univerzity - zpracovatelé Sociálnì-demografické analýzy
mìsta, pracovníci odboru sociálních vìcí Magistrátu mìsta Ostrava i jednotlivých mìstských obvodù a samozøejmì pøedstavitelé nestátních organizací pùsobících v sociální
oblasti.
.

• Komunikace jako nástroj pro uplatnìní místní Agendy 21
v regionu Poodøí
Realizováno pro Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Regionem Poodøí.
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
Pokraèovali jsme v semináøích pro starosty obcí mikroregionu Poodøí. Uskuteènili jsme
tøi semináøe a dva workshopy: Partnerství a komunitní projekty; Finanèní zdroje pro obce
- informace o nových grantových uzávìrkách, technika psaní projektù; Komunikace jako
nástroj pro dosažení trvale udržitelného rozvoje a místní Agendy 21; Participaèní procesy
a nejlepší techniky pro úèast veøejnosti v rozvoji mìst a obcí - pøíklady dobré praxe.

CENTRUM

PRO KOMUNITNÍ PRÁCI

Pracovníci místních zastoupení:
.

Projekty na národní úrovni
.

• Zapojení NNO do regionálního
rozvoje - Partnerství pro rozvoj 02
Realizováno ve spolupráci s krajskými partnery pro
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR za podpory Phare
SPP a DFID
Odpovìdný pracovník: Milena Surmová
Internet: www.cpkp.cz/regiony
V projektu byly obsaženy informaèní, vzdìlávací a koordinaèní
aktivity zástupcù neziskového sektoru, a to v oblasti regionálního
rozvoje, pøípravy strategických dokumentù, èi v oblasti pøípravy
vstupu Èeska do Evropské unie. Projekt byl realizován na národní
i regionální úrovni ve všech 14 krajích prostøednictvím regionálních
partnerù CpKP. Základními výstupy projektu byla pravidelná setkávání pracovní skupiny „NNO a regionální rozvoj“, Oborová konference
aktivit místních, regionálních a komunitních, 14 specifických regionálních internetových stran a internetová strana národní. Dalším
výstupem byla série kulatých stolù za úèelem pøipomínkování operaèních programù a ke grantové politice. Kulaté stoly se uskuteènily
v každém kraji a pøipomínky z nich byly zaslány odpovìdným
orgánùm a zpracovatelùm. Postup prací na operaèních programech
byl monitorován prostøednictvím zástupcù NNO v orgánech
ustavených za úèelem pøípravy tìchto dokumentù.
.

• OKAMRK - V. oborová konference aktivit
místních, regionálních a komunitních
Realizováno za podpory Delegace Evropské komise,
Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje.
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
CpKP organizovalo V. Oborovou konferenci aktivit místních,
regionálních a komunitních, které se zúèastnilo 105 zástupcù neziskových organizací z celého Èeska ze všech oblastí èinnosti. Hlavním
tématem konference byly informace o strukturálních fondech EU.
V pracovních skupinách se diskutovaly otázky nutnosti realizace
místních partnerství, dalšího vzdìlávání nevládních organizací a také
úvahy o tom, co brání, nebo naopak pomáhá trvalé udržitelnosti
èinnosti neziskových organizací. Jedním ze závìrù konference
i následného setkání komunitních koalic z celé republiky je nutnost
aktivní podpory zpracování návrhu zákona o daòových asignacích.

Místní zastoupení støední Morava
.

• Stálá komise regionální konference NNO
Olomouckého kraje
Realizováno za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Delegace
Evropské komise a Krajského úøadu Olomouckého kraje
Odpovìdný pracovník: Milena Surmová
Internet: www.cpkp.cz/skrk
V Olomouckém kraji je vytvoøena Stálá komise regionální konference
(SKRK), která pùsobí na krajské úrovni jako operativní partner veøejné správy. Jedním ze základních výstupù SKRK je úèast nestátních
neziskových organizací ve výborech Zastupitelstva a v komisích Rady
Olomouckého kraje, a hlavnì podpora systému pravidelného informování ostatních NNO o èinnostech tìchto komisí a výborù. Administrativní zázemí platformì SKRK zabezpeèuje CpKP støední Morava.

Místní zastoupení støední Morava,
kanceláø Zlín
.

• Stálá komise konference NNO Zlínského kraje
Realizováno za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
a Delegace Evropské komise
Odpovìdný pracovník: Zuzana Mišunová
Internet: www.cpkp.cz/skk
Stálou komisi konference (SKK) tvoøí devìt zástupcù neziskového
sektoru Zlínska. Hlavním cílem SKK je prohlubování spolupráce
s Krajským úøadem Zlínského kraje.
Další náplní èinnosti je zvýšení informovanosti
NNO ve Zlínském kraji, dùraz klademe na to, aby
mìl Zlínský kraj jasný a jednotný grantový systém.
Zlínská kanceláø CpKP støední Morava poskytuje
administrativní zázemí SKK od roku 2002.
Za tu dobu vytvoøila webovou stránku
SKK, jejímž prostøednictvím informuje
zájemce a neziskový sektor o aktuálním dìní zejména v problematice
regionálního rozvoje.

západní Èechy
· Petr Pelcl, øeditel místního zastoupení
· Tereza Teuschelová, vedoucí projektu
· Iva Vymlátilová, vedoucí projektu
· Jan Martínek, vedoucí projektu
· Miroslav Šuta, externí konzultant
· Vlasta Jindrová, administrativní podpora
.

.

jižní Èechy
· Daniel Rosecký, øeditel místního zastoupení
· Petr Svoboda, vedoucí projektu
· Radek Novotný, vedoucí projektu
· Michaela Šimková, vedoucí projektu
· Libor Macák, vedoucí projektu
· Josef Maxa, vedoucí projektu
· Jiøí Fajtl, vedoucí projektu
· Pavla Oriniaková, Štìpán Vondrášek,
Ivo Moravec, Petr Kozmík - externí
spolupracovníci
.

støední Èechy
· Pavla Jindrová, øeditelka místního zastoupení
· Jiøí Pavlát, vedoucí projektu
· Eva Jandlová, vedoucí projektu
• Jana Svobodová, vedoucí projektu
.

Místní zastoupení Moravskoslezský kraj
.

• Moravskoslezská asociace neziskových
organizací
Realizováno za podpory Ministerstva pro místní rozvoj,
Delegace Evropské komise a Nadace rozvoje zdraví
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
Internet: www.cpkp.cz/mano
Jednou mìsíènì se v prùbìhu roku 2002 konaly schùzky Moravskoslezské asociace neziskových organizací (MANO).
Témata jednotlivých setkání byla zamìøena vždy na aktuality
v regionu, grantová schémata nadací, pøipomínkování grantových
schémat kraje, aktualizace adresáøù, informace o semináøích a jejich
závìrech apod. V rámci MANO pokraèovala èinnost pracovní skupiny
pro Rozvoj lidských zdrojù, která zorganizovala setkání k SOP
Rozvoje lidských zdrojù. Uspoøádali jsme IX. regionální konferenci,
které se zúèastnilo 56 neziskových organizací z Moravskoslezského
kraje.

Mezinárodní projekty
.

• Aarhuská úmluva a regionální
rozvoj v zemích støední
Evropy
Realizováno pro Regional Environmental
Centre for CEE, Szentendre
Odpovìdný pracovník: Petr Pelcl
Projekt pøímo navazuje na døívìjší národní
aktivity CpKP jako „Metodika zapojení veøejnosti do plánování
regionálního rozvoje“. V rámci tohoto projektu byla založena sí
nevládních organizací, které se ve ètyøech státech støední Evropy
(Polsko, Maïarsko, Slovensko a Èeská republika) vìnují zapojení
NNO do plánování využití Strukturálních fondù EU.
Na základì ustanovení Aarhuské úmluvy byla metodika pøeložena
a doplnìna o doporuèení, jak by mìl stát pøi pøípravì rozvojových
dokumentù pro EU komunikovat s neziskovými organizacemi.
Doporuèení byla následnì prezentována odpovìdným ministerstvùm
v zemích visegradské ètyøky, ale také v Bruselu Evropské komisi.
Zároveò byly uspoøádány národní a mezinárodní workshopy ke
zformulování spoleèného stanoviska NNO všech ètyø zemí.
Stanovisko bylo následnì prezentováno na nejrùznìjších mezinárodních fórech a v Bruselu pracovníkùm Evropské komise.
Setkání platformy SKRK v prostorách Krajského úøadu Olomouckého
kraje se v r. 2002 konalo zpravidla jednou mìsíènì

støední Morava
· Roman Haken, výkonný øeditel CpKP,
øeditel místního zastoupení
· Milena Hakenová, úèetní
· Jan Balek, vedoucí projektu
· Milena Surmová, vedoucí projektu
· Drahomíra Kalabusová, vedoucí projektu,
externí pracovník
.

V prosinci 2002 nás navždy opustil
dlouholetý spolupracovník
Marek Tomèala, který se
podílel na rùzných
projektech CpKP
od jeho vzniku.
Marek Tomèala podlehl
dlouhé tìžké nemoci.
støední Morava, kanceláø Zlín
· Josef Zdražil, vedoucí projektu
· Zuzana Mišunová, vedoucí projektu
.

Moravskoslezský kraj
· Dana Diváková, øeditelka místního zastoupení
· Petr Mišik, vedoucí projektu
· Lucie Franková, vedoucí projektu
· Šárka Honová, vedoucí projektu

.

CpKP na internetu
• Petr Svoboda, webmaster
.

Internetové stránky CpKP
najdete na adrese
www.cpkp.cz.
Naleznete na nich:
· pozvánky na poøádané akce, semináøe a vzdìlávací kurzy,
· aktuality z oblastí zapojování veøejnosti, regionálního rozvoje, neziskového sektoru,
· informace o programech a službách nabízených CpKP,
· dokumenty a materiály, které považujeme
za dùležité,
· informace o realizovaných projektech,
· publikace vydané CpKP.

Program:
CENTRUM

PRO KOMUNITNÍ PRÁCI

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcùm z veøejné
správy, obèanských organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech:
-

Úèast veøejnosti a obèanských organizací v rozvoji obcí, mìst a krajù.

Navrhujeme a realizujeme programy úèasti veøejnosti v investièním plánování a rozhodování. Jedná
se napøíklad o zapojení veøejnosti do plánování
a navrhování veøejných prostranství, do pøípravy
regenerace panelových sídliš, do pøípravy strategických, rozvojových nebo komunikaèních koncepcí (napø. koncepce nakládání s odpady, generely zelenì atd.) nebo také do pøípravy dopravních
staveb èi jiných investic. V rámci tohoto programu
organizujeme diskuze s veøejností, interaktivní
výstavy, ankety, sociologické prùzkumy a rovnìž
zajišujeme vedení pracovních setkání s obèany.
Poøádáme vzdìlávací programy v oblasti zapojování veøejnosti pro pracovníky veøejné správy.
.

Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme kon-

zultaèní služby pøi pøípravì projektù zamìøených
na místní sociálnì ekonomický rozvoj pøi respektování principù ochrany životního prostøedí.
Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie
mikroregionù, mìst a krajù. Asistujeme pøi pøípravì místních rozvojových projektù a aktivit zamìøených na znevýhodnìné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery
(veøejnou správou, podnikateli a NNO), což umožòuje co nejvíce pøizpùsobit projekty místním
podmínkám.
.

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ÈR. Prosazujeme principy part-

nerství a transparentního rozhodování v regionální
politice Evropské unie. V Èesku prosazujeme konzultace a zapojení veøejnosti a nevládních neziskových organizací pøi pøípravì a využívání Strukturálních fondù. Úèastníme se diskuzí o podobì
regionální politiky, zprostøedkováváme informace
ostatním NNO v Èesku a pøipravujeme spoleèná
doporuèení a postupy. Naše zkušenosti z ÈR pøenášíme do ostatních kandidátských a èlenských
zemí EU.
.

Vzdìlávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podporujeme

a vzdìláváme èleny obèanských a neziskových
organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináøe a vzdìlávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme
mezioborové setkávání a spolupráci neziskových
organizací.
.

Ekoprogram. Realizujeme zejména strategické

posuzování vlivù plánù, programù èi koncepcí na
životní prostøedí (tzv. SEA). Souèasnì s tím je spojené i hodnocení vlivù projektù, staveb, technologií
apod. na životní prostøedí (tzv. EIA) a hodnocení
zdravotních rizik. Do této oblasti patøí i tzv. IPPC Integrovaná prevence a omezování zneèištìní.
Všechny jmenované oblasti zpracováváme podle
zásad místní Agendy 21, daných zákonù a evropských smìrnic.

Vzdìlávání, podpora a posilování neziskových organizací
Projekty na národní úrovni
.

• Pøíprava NNO na využití
strukturálních fondù EU
Realizováno za podpory Nadace rozvoje
obèanské spoleènosti
Odpovìdný pracovník: Ivana Vymlátilová
Internet: www.cpkp.cz/prorok
V rámci projektu se uskuteènily úvodní informaèní semináøe v sedmi
mìstech v Èechách a na Moravì. Školitelé v nich informovali o regionální politice EU a pøípravì ÈR na budoucí využívání Strukturálních
fondù EU. Následnì CpKP uspoøádalo na podzim 2002 první tøi z celkem devíti dvoudenních semináøù, které se následnì uskuteèní v roce
2003. Kurzy jsou urèeny pro pracovníky NNO, kteøí se zabývají sociální problematikou, otázkami ochrany životního prostøedí a rozvojem
mìst a venkova.
.

• Komunitní poradce
Realizováno za podpory Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Odpovìdný pracovník:
Josef Zdražil
Internet:
www.cpkp.cz/poradce
Komunitní poradce je
vzdìlávací program, jehož
cílem je posílení profesionálních dovedností komunitních venkovských,
sídlištních a mìstských
organizací. Celkem bude
vyškoleno ètyøicet
zástupcù organizací z pìti pilotních krajù - Moravskoslezského,
Zlínského, Olomouckého, Jihoèeského a Plzeòského. Bìhem projektu
si úèastníci pøipravují své projektové zámìry. Z každého kraje bude
vybrán jeden projektový zámìr, který bude jako modelový projekt
podpoøen v realizaci. Školení probíhá ve tøech dvoudenních semináøích, zvláš v Èechách a zvláš na Moravì.
Program Komunitní poradce bude pokraèovat v roce 2003.

.
Místní zastoupení jižní Èechy
.

• Rozvoj spolupráce a zvyšování kapacit
neziskových organizací
Realizováno za podpory FMP CBC Phare
Odpovìdný pracovník: Daniel Rosecký
Internet: www.cpkp.cz/socplatform
Projekt je zamìøen na zvýšení kapacit v neziskovém sektoru pro
pøípravu projektù financovaných ze zdrojù Evropské unie, pomoc
a asistenci pøi vyhledávání partnerù na druhé stranì hranice.
Probìhly spoleèné workshopy a návštìvy konkrétních projektù.
Workshopy byly zamìøeny na grantové možnosti a školení o psaní
projektù. Souèasnì vycházel informaèní bulletin a byl poskytován
dvojjazyèný kontaktní a informaèní servis pro vyhledávání vhodných
partnerù. Projekt se uskuteènil ve spolupráci s rakouskou organizací
Plattform der Oberösterreichischen Sozialprojekte
a bude pokraèovat v roce 2003.

.

• Školení „Øízení projektového cyklu“
Realizováno za podpory Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Odpovìdný pracovník: Jiøí Fajtl
CpKP zorganizovalo v listopadu 2002 tøídenní kurz „Øízení projektového cyklu“. Jeho hlavním smyslem bylo pøedat úèastníkùm zpùsoby
a dovednosti s øízením projektového cyklu. Kurzu se zúèastnilo 16
lidí, kteøí si pøi týmové práci vyzkoušeli na konkrétním pøípadu
formulovat vlastní projektový zámìr spoleènì s vnitøními a vnìjšími
vazbami formou logického rámce, hodnotit rizika projektové práce
a urèit dopad projektu na cílové skupiny.

Místní zastoupení Moravskoslezský kraj
.

• Podpora vzdìlávání se zamìøením
na neformální vzdìlávání
Realizováno za podpory NROS, Nadace
Futurum, Mìstského obvodu Moravská
Ostrava a Pøívoz, Krajského úøadu Moravskoslezského kraje
Odpovìdní pracovníci: Petr Mišik,
Dana Diváková
Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže
a sportu Krajského úøadu Moravskoslezského
kraje jsme na jaøe zahájili dlouhodobý projekt
pro vzdìlávání nevládních neziskových organizací pracujících
v oblasti volného èasu dìtí a mládeže a organizací zøizovaných krajem
z téže oblasti. Uskuteènili jsme sérii vzdìlávacích aktivit a dvoudenní
konferenci na téma Komunikace, informovanost a spolupráce.
Na pøedchozí aktivity navazuje projekt Manažer NNO, což je
dlouhodobé vzdìlávání pracovníkù neziskových organizací.

Mezinárodní projekty
.

• Tøetí sektor na pomezí
Realizováno v rámci pøíhranièní spolupráce CBC Phare Èesko - Polsko
Odpovìdný pracovník: Dana Diváková
Cílem projektu Tøetí sektor na pomezí bylo pøedevším vzájemné
poznání podmínek, postupù a èinnosti neziskových organizací na obou
stranách èesko - polské stranách hranice. V listopadu probìhla úvodní
dvoudenní konference, které se zúèastnilo celkem 53 zástupcù NNO
z Polska a Èeska a mnoho hostù z obou zemí. Pøítomní zástupci
organizací z Èech a Polska se dohodli na další vzájemné spolupráci
a pøípravì spoleèných projektù.

CENTRUM

PRO KOMUNITNÍ PRÁCI

Sídlo: Centrum pro komunitní práci,
Palackého 30, 750 02 Pøerov.

Západní Èechy

Støední Morava

.

.

Americká 29
301 38 Plzeò
Tel./fax: +420 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz

Kanceláø Pøerov
Horní námìstí 12
750 02 Pøerov
Tel. + 420 581 210 502
Fax: + 420 581 219 555
stredni.morava@cpkp.cz

.

• Blok školicích aktivit pro NNO v regionu
jižních Èech
Realizováno za podpory Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Odpovìdný pracovník: Jiøí Fajtl
Internet: www.cpkp.cz/skoleni_nno
Projekt „Blok školicích aktivit pro NNO v regionu jižních Èech“
podporuje vzdìlávání, rozvoj a vytváøení praktických dovedností
NNO ve dvou stìžejných oblastech: fundraisingu a øízení projektového cyklu. Školení fundraisingu se zamìøuje zejména na práci s dárci
a sponzoring, druhé školení pak na mapování cílových skupin v rámci
projektové práce, na zhodnocení rizik a na øízení projektového cyklu.
Projekt je z vìtší èásti plánován na rok 2003.

Jižní Èechy

.

Dvoøákova 21
370 01 Èeské Budìjovice
Tel./fax: +420 386 360 544
jizni.cechy@cpkp.cz

Kanceláø Zlín
Gahurova 292
areál vily Tomáš Bati
760 01 Zlín
Tel. + 420 577 213 140
zlin@cpkp.cz

Støední Èechy

Moravskoslezský kraj

.

.

Na Václavce 46
150 00 Praha 5 Smíchov
Tel./fax: + 420 251 560 776
stredni.cechy@cpkp.cz

Ostrèilova 19
702 00 Ostrava
Tel./fax: +420 596 138 006
ostrava@cpkp.cz

.

