Výroční zpráva 2005

Kdo jsme
CpKP je nezisková organizace, která
v roce 2005 již devátým rokem poskytovala služby všem zájemcům z veřejné
správy, občanských organizací a soukromého sektoru. Pracovníci zabezpečují činnost organizace z místních
zastoupení v Plzni, Českých Budějovicích, Zlíně, Přerově a Praze zejména
v následujících oblastech:
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů.
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním
plánování a rozhodování. Jedná se
například o zapojení veřejnosti do
plánování a navrhování veřejných
prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy
strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely
zeleně atd.) nebo také do přípravy
dopravních staveb či jiných investic.
V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, sociologické
průzkumy a rovněž zajišťujeme
vedení pracovních setkání s občany. Pořádáme vzdělávací programy
v oblasti zapojování veřejnosti pro
pracovníky veřejné správy.
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní
sociálně ekonomický rozvoj při
respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a
aktualizujeme rozvojové strategie
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených
na znevýhodněné skupiny obyvatel.
Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou
správou, podnikateli a NNO), což
umožňuje co nejvíce přizpůsobit
projekty místním podmínkám.

Další oblasti na zadní záložce...

Řekli o nás

Řekli o nás

Jan Březina
poslanec Evropského parlamentu

S činností CpKP jsem se měl možnost poprvé setkat v době,
kdy jsem jako přednosta Okresního úřadu Olomouc byl pověřen řízením Pilotního projektu Haná – tedy asi v roce
1998. CpKP se ujalo moderování mnoha akcí, kterými se
pracně budovalo partnerství mezi veřejnou správou, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem v době,
kdy o významu takovéhoto partnerství mnozí pochybovali.
Činnost CpKP proto hodnotím vysoce pozitivně.

Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra
pro veřejnou správu

S Centrem pro komunitní práci spolupracuji od konce
90. let, kdy se tato organizace jako jedna z prvních v rámci neziskového sektoru zapojila do různých aktivit souvisejících s místním a regionálním rozvojem. CpKP v tomto
směru plní důležitou úlohu při zapojování veřejnosti a občanských organizací do přípravy a realizace rozvojových
strategií a programů napomáhajících zlepšovat podmínky
života občanů v obcích a mikroregionech. Svojí konkrétní
činností založenou na principu partnerství velmi účelně doplňuje síť orgánů veřejné správy v území.

Libor Ambrozek
ministr životního prostředí,
poslanec PSP ČR

Soutěž O lidech s lidmi se mi moc líbí. Považuji ji za velmi
dobrou a užitečnou proto, že hodnotí skutečné činy a aktivity obcí, které se upřímně a reálně snaží o kvalitní správu
věcí veřejných. Tu si nelze představit bez opravdové komunikace s lidmi, kteří v obci žijí. Myslím, že CpKP takové
věci umí a já si spolupráce s ním velmi vážím.

Vladimír Juračka
starosta města Hranice

Město Hranice spolupracuje s CpKP od roku 2003. V úzké
součinnosti s CpKP probíhal proces přípravy a zpracování
Programu rozvoje města Hranic na období let 2004–2010.
Díky iniciativě CpKP procházel uvedený program současně
procesem posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Velmi
kladně hodnotím skutečnost, že CpKP zvolilo způsob nejefektivnějšího a nejširšího připomínkování a zapojení veřejnosti
do SEA procesu. Bylo využito celého spektra komunikačních
nástrojů (přístupu k informacím, aktivního informování, sběru připomínek, veřejných projednání, pracovních skupin).
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Národní a mezinárodní úroveň
I v roce 2005 pokračovalo Centrum pro komunitní práci ve
svém aktivním působení na národní a mezinárodní úrovni, a to
zejména v přenosu a výměně zkušeností v oblasti účasti veřejnosti v rozvoji obcí, měst a krajů. Důležitým projektem bylo Středoevropské mezinárodní fórum o zapojování veřejnosti a soutěž O
lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie.

Středoevropské mezinárodní
fórum o zapojování
veřejnosti:
Soutěž O lidech s lidmi –
Cena za podporu místní
demokracie 2005
Cílem Středoevropského fóra zapojování veřejnosti byl přenos zkušeností z organizace české soutěže „O lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie“ do ostatních zemí
Visegradské skupiny, tedy Slovenska, Maďarska a Polska.
Zahraničními partnery tohoto projektu jsou slovenská organizace VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity),
maďarské a polské zastoupení Carpathian Foundation.
První aktivitou projektu byla organizace prvního Mezinárodního fóra zapojování veřejnosti v listopadu 2004 za účasti zástupců zahraničních partnerů s cílem představit českou
soutěž „O lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie“. Závěry tohoto fóra byly zveřejněny na internetu.
Na Mezinárodní fórum navázalo uskutečnění studijní cesty v České republice, které se zúčastnili všichni zástupci

Další významné mezinárodní a národní projekty realizovala
jednotlivá místní zastoupení CpKP a informace o nich najdete
uvnitř Zprávy o činnosti.
Jiří Pavlát
CpKP

Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno za podpory:
International Visegrad Fund
Odpovědní pracovníci:
Eva Macurová, Jiří Pavlát, Roman Haken

zahraničních partnerů. Cílem studijní cesty bylo ukázat partnerům „Jak zrealizovat soutěž pro veřejnou správu o nejlepší
projekt zapojení veřejnosti“ v praxi včetně ukázek výherních
projektů z české soutěže. Pro tento účel byla vydána příručka
„Krok za krokem“. Důležitým výstupem studijní cesty bylo
naplánování dalších kroků k přenosu zkušeností partnerům.
V závěru projektu bylo uspořádáno druhé Mezinárodní
fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy.
Mezinárodní konference se uskutečnila 13. prosince 2005
v pražském Hotelu ILF za účasti zahraničních partnerů. Na
konferenci byly prezentovány případové studie zapojování
veřejnosti, jak z České republiky, tak i ze Slovenska, Polska
a Maďarka. Další podrobnější informace najdete na internetu www.cpkp.cz/soutez.
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CpKP západní Čechy
Místní zastoupení CpKP v Plzni se v roce 2005 zaměřilo
především na program Zapojení veřejnosti a Místní udržitelný
rozvoj.
Velice intenzivně jsme začali pracovat na procesech komunitního plánování sociálních služeb. Na konci roku 2005 již bylo
zřejmé, že se nám podařilo domluvit spolupráci na projektech
komunitního plánování sociálních služeb s následujícími městy
z Plzeňského kraje – Plzní, Přešticemi, Rokycany, Domažlicemi a mikroregionem Úhlava. Naši dva pracovníci Tereza
Eberlová a Aleš Kavalír byli přijati do vzdělávacího programu
pro Krajské metodiky komunitního plánování sociálních služeb
(realizováno v rámci veřejné zakázky „zajištění místní a typové
dostupnosti sociálních služeb“). Díky tomu se stanou součástí

Rozvoj Nadačního fondu
Zelený poklad
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Nadační fond Zelený poklad
Odpovědný pracovník:
Tereza Teuschelová
Internet:
www.zelenypoklad.org

Nadační fond Zelený poklad byl zřízen v roce 1999 z Nadace
životního prostředí města Plzně – Zelený poklad. Zřizovatelem nadačního fondu je město Plzeň, avšak jeho administraci a rozvoj zajišťuje CpKP západní Čechy. Od roku
2004 působí Nadační fond Zelený poklad nejen v Plzni, ale
v celém Plzeňském kraji.
Nadační fond Zelený poklad rozděluje finanční prostředky
ve třech grantových programech: 1) zelená inspirace (netradiční ekologická výchova), 2) základní grantový program
a 3) zelené školní zahrady.
V roce 2005 bylo z nadačního fondu podpořeno celkem
16 projektů v celkové výši 1 265 756 Kč. Rok 2005 byl pro
nadační fond velmi úspěšný v oblasti fundraisingu. Zelený
poklad se stal jedním ze tří úspěšných fondů v Česku, které
získaly podporu z programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadačních fondů“. Díky tomuto programu
získal nadační fond 1,4 mil. korun do svého stabilizačního
fondu. V roce 2005 se Zelený poklad také intenzivně věnoval firemnímu fundraisingu pro získání prostředků na
kampaň Zelené školní zahrady.
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týmu 5 krajských metodiků z Plzeňského kraje, kteří budou od
roku 2007 zajišťovat vzdělávání a metodické vedení zpracovatelů komunitních plánů na úrovni obcí a regionů.
Za mimořádný úspěch považujeme, že jsme pokračovali ve
spolupráci s místní akční skupinou „Český Západ – Místní
partnerství“, které jsme pomohli získat a realizovat programy
LEADER ČR a LEADER+.
Doufáme, že i v dalším roce se nám podaří prosazovat
program zapojení veřejnosti a realizovat prospěšné projekty
místního udržitelného rozvoje nejen v Plzni, ale i v celém
Plzeňském kraji.
Tereza Teuschelová
CpKP západní Čechy

Komunitní plánování
sociálních služeb
na území města Plzně
na období 2008–2010
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji
obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
statutární město Plzeň
Odpovědní pracovníci:
Tereza Eberlová, Aleš Kavalír
Internet:
kpss.plzen-city.cz

Město Plzeň v říjnu 2005 oficiálně zahájilo komunitní plánování sociálních služeb s cílem zajistit poskytování potřebných a kvalitních sociálních služeb občanům města, zajistit
efektivnější vynakládání finančních prostředků na tyto služby a zároveň přispět k větší srozumitelnosti systému sociálních služeb pro občany. CpKP západní Čechy vyšlo vítězně
z výběrového řízení na zhotovitele analytické, strategické
a implementační části komunitního plánu sociálních služeb
a na realizaci místního partnerství.
V roce 2005 jsme zpracovali místní demografickou analýzu
pro účely komunitního plánování sociálních služeb a zahájili realizaci analýzy poskytovatelů služeb a zdrojů systému.
Analytické průzkumy budou pokračovat v následujícím roce
analýzou potřeb uživatelů služeb a anketou pro širokou
veřejnost. Ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Plzně jsme vytvořili strukturu
informačního portálu na stávající webové stránce města Plzně a zahájili informační kampaň ke komunitnímu plánování

CpKP západní Čechy

sociálních služeb. Spolu s metodikem komunitního plánování
sociálních služeb, PhDr. Pavlou Oriniakovou, jsme zpracovali statuty a jednací řády pracovních skupin a řídícího výboru.
Závěr roku byl ve znamení příprav na úvodní konferenci ke
komunitnímu plánování sociálních služeb.
Projekt, který bude realizován do června 2007, bude dále
zahrnovat zpracování a distribuci katalogu poskytovatelů
sociálních služeb, jednání pracovních skupin, ze kterých
vzejde strategická a implementační část komunitního plánu,
realizaci závěrečné konference ke komunitnímu plánu sociálních služeb a vzdělávání místního partnerství.

projektu, který vyvrcholí v únoru 2007, bude realizační
plán obsahující projekty určené k realizaci v sociální oblasti
v roce 2007, zásobník minimálně pěti vhodných projektů
podporujících sociální integraci na území správního obvodu
Přeštic a především komunitní plán sociálních služeb pro
období 2007–2010.

Komunitní plánování
sociálních služeb
na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností
Přeštice
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
město Přeštice
Odpovědní pracovníci:
Tereza Eberlová, Aleš Kavalír

Město Přeštice je dalším městem v Plzeňském kraji, které zareagovalo na společenskou nutnost zmapovat, poznat
a dokonale zprůhlednit systém sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
formou cíleného komunitního plánování. CpKP západní
Čechy je zhotovitelem komunitního plánu sociálních služeb,
realizátorem místního partnerství a realizátorem vzdělávacích seminářů pro účastníky komunitního plánování.
V roce 2005 jsme zahájili mapování stávající situace v oblasti sociálních služeb – zjišťovali jsme a sumarizovali statistické, demografické a sociologické údaje a mapovali sociální služby, poskytované občanům Přešticka v současnosti.
Za tímto účelem jsme distribuovali poskytovatelům služeb
rozsáhlý dotazník. Mapování služeb bude dále pokračovat
osobními rozhovory s poskytovateli a uživateli sociálních
služeb a analýzou názoru široké veřejnosti na místní sociální problematiku. Tato úvodní analytická část projektu se
bude realizovat až do března příštího roku. Získané informace z této části budou nezbytným základem pro to, aby
mohli poskytovatelé, uživatelé, zástupci a pracovníci obcí
a měst následně společně plánovat další rozvoj sociálních
služeb, ať již jde o oblast seniorů, osob zdravotně postižených či dalších osob ohrožených sociálním vyloučením.
Všechny uvedené kategorie jsou zahrnuty v projektu.
Z informací získaných v úvodní analytické části bude pro
obyvatele Přešticka připraven katalog poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností, který bude zpracován v tištěné i elektronické
podobě v první polovině roku 2006. Finálním výstupem

Zajištění místní a typové
dostupnosti sociálních služeb
Realizace analýzy průběhu procesů
plánování sociálních služeb
ve vybraných lokalitách České republiky
a zpracování informačního materiálu
o příkladech dobré praxe
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji
obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odpovědný pracovník:
Tereza Eberlová

Tato aktivita byla první činností realizovanou v rámci
veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
„Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“.
Cílem této zakázky je zajistit metodicky jednotný přístup
k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni
a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. Tento systém
by měl zohledňovat specifické demografické charakteristiky
jednotlivých obcí a regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů,
poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Hlavní důraz
by měl klást na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň by měl přispívat k udržení
a zejména návratu osob na trh práce.
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Cílem projektu bylo realizovat analýzu průběhu procesů
plánování sociálních služeb v 7 vybraných lokalitách České
republiky a zpracovat přehled o průběhu procesů. Na závěr
byl zpracován informační materiál o zjištěných příkladech
dobré praxe. V rámci aktivity byl analyzován průběh procesu v Týně nad Vltavou, v regionu Milevsko, v Karlových
Varech, v městské části Praha 12, v Ústí nad Labem, ve Vsetíně a v Královéhradeckým kraji. Lokality byly vybrány tak,
aby analýza zahrnovala jak obec, městskou část, statutární
město, mikroregion i kraj. Analýza byla prováděna nejprve
sběrem a tříděním dostupných informací o procesu komunitního plánování sociálních služeb a následně jejich doplněním prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s představiteli zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb a s koordinátory procesu.

nezaměstnanosti, spektrum organizací, které poskytují vzdělávání pro nezaměstnané a podmínky existujících úvěrových
schémat pro podnikatele, ať už jsou financovány z veřejných
zdrojů, anebo je poskytují komerční subjekty – banky.
Součástí projektu je i poměrně intenzivní mezinárodní
spolupráce, která spočívá především ve výměně zkušeností.
Jedním partnerem je Modragón Innovation & Knowledge.
Jedná se o Management Research Center, které je Baskickou sítí vědy a technologie. Více informací o této organizaci
najdete na: www.mcc.es. Druhým zahraničním partnerem
je švédské rozvojové partnerství Cooperative development
Agencie, více informací najdete na www.kooperativkonsult.
coop (nebo na e-mailu info@kooperativkonsult.se).

Jak vidím Borský park
Podpora zaměstnanosti
na venkově prostřednictvím
poskytování mikropůjček
a vzdělávání venkovského
obyvatelstva
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
řídící orgán Iniciativy Společenství Equal v ČR
Partneři projektu:
CpKP Střední Morava, Úřad práce Přerov,
Mikroregion Moštěnka, Hospodářská komora Přerov,
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Petr Pelcl, Mgr. Ivo Škrabal (v Olomouckém
kraji), Mgr. Ivana Gracová (za mezinárodní aktivity)

Aktivity v oblasti podpory zaměstnanosti na venkově byly
zahájeny v říjnu 2005 a celý projekt má být realizován do
poloviny roku 2008. Jeho cílem jsou dva základní výstupy.
Prvním je vytvoření úvěrového schématu mikropůjček pro
začínající podnikatele. Po dokončení a projednání komplexního návrhu metodiky tohoto úvěrového schématu bude
otestováno jeho poskytování v některém z regionů ČR, podle
místních podmínek a zájmu finančních institucí, lidí a politické reprezentace v regionech. Druhým výstupem je vytvořit
a otestovat systém vzdělávání pro nezaměstnané na venkově. Tento vzdělávací systém by měl obsahovat komponenty
určené pro vzdělávání potenciálních budoucích podnikatelů
a také přehled pro nezaměstnané, který jim umožní se zorientovat v nabídce služeb v oblasti podpory zaměstnanosti
v regionu. Za modul vytvoření mikropůjčkového schématu je
odpovědné CpKP západní Čechy, o vzdělávací program pro
nezaměstnané se stará CpKP střední Morava.
V roce 2005 se aktivity zaměřily především na poměrně
rozsáhlé úvodní analytické práce, kdy jsme mapovali podnikatelské prostředí na venkově, strukturu podnikání, strukturu
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Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Správu veřejného statku města Plzně za podpory
Nadace Partnerství
Odpovědný pracovník:
Tomáš Svoboda

Borský park patří mezi nejstarší a nejzajímavější parky
v Plzni. Historická část parku byla založena v roce 1914
a mladší lesopark vznikl v sedmdesátých letech minulého
století. Porosty z období založení parku začínají pomalu
stárnout a je žádoucí doplnit je novou výsadbou. Jelikož
Borský park má celoměstský význam, rozhodl se správce
parku spolupracovat při zpracování Koncepce obnovy Borského park s veřejností. V rámci projektu „Jak vidím Borský
park“ je veřejnost seznamována s problematikou a může se
vyjádřit k jeho obnově. Projekt je také praktickou realizací
metody Utváření místa.
V březnu 2004 proběhlo pracovní setkání, jehož náplní byla
diskuse odborné a zainteresované veřejnosti o problémech

CpKP západní Čechy

parku. Na základě tohoto setkání byla vytvořena anketa, prostřednictvím které se k problematice parku mohla vyjádřit
plzeňská veřejnost. V květnu se mohli lidé zúčastnit fotografické soutěže Zmizelý Borský park. Nejzdařilejší fotografie
byly vystaveny přímo v Borském parku. V rámci této výstavy
běžela i akce Borský park očima veřejnosti, kde mohli návštěvníci parku diskutovat s odborníky na městské parky.
Pro děti v rámci plzeňské Bambiriády byla připravena soutěž
Namaluj svůj park snů. Pro starší děti byl uspořádán koncem
června v prostorách nádraží Jižní předměstí hudební a divadelní festival Začátek prázdnin s Borským parkem. Rovněž
probíhalo anketní šetření přímo v Borském parku, nebo byla
možnost vyplnit elektronickou podobu ankety na webových
stránkách partnerů projektu.
Vyhodnocení ankety bylo hlavním podkladem pro zpracování návrhu Vize obnovy Borského parku. Tento dokument
popisuje současný stav Borského parku a navrhuje možné budoucí úpravy parku. V listopadu 2005 proběhlo veřejné projednání, jehož cílem bylo diskutovat návrh Vize obnovy Borského
parku. Na základě výstupů z tohoto setkání byla zpracována
konečná podoba Vize obnovy Borského parku, podle které se
budou v dalších letech realizovat změny v parku.

Zelená pro Vinice
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Odpovědní pracovníci:
Tomáš Svoboda

Pod názvem Zelená pro Vinice je obsaženo plánování dvou
parků na plzeňském sídlišti Vinice za široké účasti veřejnosti. První park vznikne v prostoru za Lochotínským amfiteátrem a dále povede podél zoologické zahrady a bude
končit až u obytné zóny Sylván. Druhý park je plánován do
nevyužívané lokality na Chmelnicích.
Diskuse o budoucí podobě parků proběhla prostřednictvím dvou veřejných projednání. První projednání se konalo v listopadu 2005 a jeho účastníci diskutovali vybavení
a možnosti využití plánovaných parků. Druhé setkání se konalo v lednu 2006 a bylo zaměřené na diskusi k již vytvořeným architektonickým návrhům. Obou setkání se účastnili
architekti, kteří architektonické návrhy parků vytvářeli.
Veřejnost se k podobě parků mohla vyjádřit také prostřednictvím ankety, která probíhala přímo na sídlišti Vinice. Ankety, která byla také k dispozici na internetových stránkách
CpKP, se zúčastnilo bezmála 150 respondentů. Výstupy
z ankety a veřejných projednání budou hlavním podkladem
pro vytvoření konečné architektonické podoby obou parků.
Město Plzeň si je samozřejmě vědomo, že samotným zpracováním návrhů práce nekončí. Zájem a účast veřejnosti
na plánování parků je zavazující. I když nelze zaručit, že
realizace obou parků proběhne jednorázově, je nepochybné,
že k ní musí dojít co možná nejdříve.

Spolek pro obnovu venkova
Plzeňského kraje
Programy CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Místní udržitelný rozvoj
Odpovědný pracovník:
Tomáš Svoboda

Centrum pro komunitní práci západní Čechy je již druhým
rokem sekretariátem krajské organizace Spolku pro obnovu
venkova Plzeňského kraje (SPOV PK). Členy SPOV PK je
bezmála 50 organizaci (obcí, NNO i podnikatelských subjektů) i jednotlivců, kteří se chtějí podílet na dalším rozvoji
venkovského prostoru v Plzeňském kraji. SPOV PK se snaží řídit principem Partnerství, tedy principem spolupráce
všech subjektů zabývajících se problematikou venkova. Z tohoto důvodu jsou jednání předsednictva SPOV PK, která se
konají jednou měsíčně, volně přístupná všem členům spolku
případně i dalším jednotlivcům či organizacím, jež se chtějí
na obnově a rozvoji venkova podílet.
Hlavní aktivitou SPOV PK v roce 2005 byla realizace
projektu „Program obnovy venkova jako klíč k česko – bavorské spolupráci“. Jeho cílem bylo vyhodnotit dosavadní
působení Programu obnovy venkova v Plzeňském kraji a zahájit česko-německou diskusi o budoucnosti venkova v Plzeňském kraji a Bavorsku. Diskuse k výstupům z vyhodnocení Programu obnovy venkova i česko – německá výměna
zkušeností s venkovskou problematikou proběhla prostřednictvím dvou konferencí, které se konaly v červnu 2005
v Nečtinech a v říjnu 2005 v Plánici. Výstupem z těchto
diskusí je sborník příspěvků z obou seminářů a internetová
platforma umožňující pokračování v započaté výměně zkušeností a nalézání podobností problematiky rozvoje venkova
na české i německé straně.
Z vyhodnocení Programu obnovy venkova v Plzeňském
kraji vznikl také soubor doporučení pro další fungování
Programu obnovy venkova v Plzeňském kraji. Více informací o činnosti SPOV PK je možné najít na internetových
stránkách www.spov-pk.cz.
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Český Západ –
Místní partnerství

Marketingová značka
ekoregionu Úhlava

Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj.
Realizováno pro:
Český Západ – Místní partnerství o. s.
Odpovědný pracovník:
Jan Martínek
Internet:
www.leader-ceskyzapad.cz

Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Dobrovolný svazek obcí Úhlava
Odpovědný pracovník:
Jan Martínek
Internet:
www.ekoregion-uhlava.cz.

Český Západ – Místní partnerství je jednou z tzv. místních
akčních skupin (MAS), které se v České republice podílí na
realizaci programu LEADER+. MAS Český Západ – Místní
partnerství vznikla v březnu roku 2004, ale příprava jejího
založení probíhala již v předchozím roce. Během přípravy
byl kladen velký důraz na zapojení a informování místních
obyvatel, kteří se podíleli na přípravě rozvojové strategie
MAS i na vytvoření její organizační struktury. Jako téma,
na něž je rozvojová strategie zaměřená, bylo zvoleno Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví. MAS působí
v prostoru Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského
regionu a města Planá u Mariánských Lázní. V prostoru
MAS se nachází 26 obcí a žije zde více něž 22 000 obyvatel.
V roce 2004 se MAS Český Západ – Místní partnerství
zapojila do českého národního programu LEADER ČR. Díky
němu vybrala 5 projektů, které byly následně podpořeny
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Projekty se týkaly značení cyklotras v celém regionu, nákupu strojů pro 2 zemědělské subjekty a opravy střechy kostela v Okrouhlém
Hradišti. Tato oprava umožnila další využívání této kulturní
památky pro rozvoj společensko – kulturních aktivit v regionu. Realizace projektů probíhala i v průběhu roku 2005.
V lednu 2005 byla MAS Český Západ podpořena i v rámci
„programu“ LEADER+. Ten jí umožnil vybrat a podpořit další projekty až do roku 2006. MAS rozdělila v prvním kole
5,7 z celkového množství 12 miliónů korun určených na
podporu projektů, které přispějí k rozvoji území. Z dvanácti
podaných projektů bylo vybráno sedm.
Smyslem činnosti CpKP pro MAS Český Západ – Místní
partnerství je kromě metodického vedení sekretariátu MAS
především informování a zapojování místních subjektů do
realizace programů typu LEADER.

CpKP Západní Čechy děkuje
za podporu a spolupráci
následujícím organizacím:
Magistrátu města Plzně,
Správě veřejného statku města Plzně,
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně,
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V lednu roku 2005 byla v území ekoregionu Úhlava založena tzv. místní akční skupina (MAS) splňující parametry
programu LEADER+ . Region leží v Plzeňském kraji a je
vymezen územím Dobrovolného svazku obcí Úhlava (který
tvoří obce Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko, Strážov),
obcí Čachrov a městem Janovice nad Úhlavou. Ústředním
bodem rozvoje MAS je systém marketingové značky ekoregionu Úhlava, který byl vytvořen představiteli ekoregionu a zainteresovanými podnikateli v průběhu roku 2003.
V současné době se do systému zapojilo 18 podnikatelů
působících v oblasti cestovního ruchu, kteří se zavázali
dodržovat standardy kvality a ekologicky šetrného provozu. Mezi tyto standardy mimo jiné patří nabídka dietních
a vegetariánských jídel, zajištění nekuřáckého prostoru,
třídění odpadu, odpovídající nakládání s odpadními vodami, šetrné nakládání s energiemi a spolupráce s místními
neziskovými organizacemi. Podrobný popis všech standardů je k dispozici na www.ekoregion-uhlava.cz. Za tento
závazek jim byla přidělena zástupci samosprávy mikroregionu Úhlava marketingová značka a tito podnikatelé jsou
zdarma prezentováni v informačních a marketingových
produktech vydávaných a distribuovaných ekoregionem.
Jedná se o pilotní projekt v Plzeňském kraji.
MAS získala v roce 2005 podporu z Operačního programu Zemědělství, která umožnila širší zapojení místních
subjektů do její činnosti a kvalitnější informování jejích
členů. Realizací těchto aktivit bylo pověřeno CpKP. Projekt probíhá ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, která zajišťuje realizaci dalších
modulů projektu.

Místní akční skupině – Český Západ,
Nadaci Partnerství,
Úřadu městského obvodu Plzeň 3,
Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje,
mikroregionu Úhlava,
mikroregionu Konstantinolázeňsko,
mikroregionu Stříbrský region,
městu Planá u Mariánských lázní.

CpKP střední Morava

CpKP střední Morava
Rok 2005 byl pro CpKP střední Morava ve znamení růstu…
A to jak ve smyslu přijímání nových pracovníků a tím pádem
větší kapacity organizace, tak i ve smyslu nových zajímavých
místních i mezinárodních projektů.
Na národní a mezinárodní úrovni jsme za podpory MMR
ČR a ve spolupráci s Asociací NNO ČR garantovali zapojení
zástupců nestátních neziskových organizací do procesu přípravy
Národního strategického referenčního rámce (EU 2007–2013).
V průběhu roku se středomoravská kancelář zabývala přípravou projektů pro zpracování komunitních plánů sociálních
služeb v několika územích Olomouckého kraje. V Olomouckém kraji jsme rovněž pokračovali servisní prací pro nestátní
neziskové organizace a pro Unii NNO Olomouckého kraje.
V oblasti zapojení veřejnosti byl podpořen projekt „Školení-konzultace-praxe“, zaměřený na proškolení pracovníků

Inovace a efektivní využívání
zdrojů jako prostředek
trvale udržitelného rozvoje
(INNOREF)
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
mikroregion Hranicko
v rámci programu INTERREG III C
Odpovědní pracovníci:
ing. Jiří Daneš, Roman Haken, Mgr. Ivo Škrabal,
Tomáš Šulák

veřejné správy v komunikaci s občany a jejich účasti v rozhodování o dané obci, městě. Pokračovali jsme v programu
Místní udržitelný rozvoj se zaměřením hlavně na rozvoj venkova a program LEADER+ a LEADER ČR. Ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství a ÚZPI, za podpory mezinárodní
sítě PREPARE, jsme proškolili z každého kraje ČR 1–2 manažery MAS (místních akčních skupin).
V oblasti projektů proti sociálnímu vyloučení jsme pokračovali s podporou dobrovolnictví na Přerovsku (každý rok
získají cca 4 dobrovolníci práci přímo v organizaci, kde pomáhají – což považuji za výborný výsledek), rozběhli jsme
motivační a podnikatelská školení pro nezaměstnané jak ve
městech, tak i na venkově.
Roman Haken
CpKP střední Morava

Cílem projektu je dosáhnout vyššího potenciálu zapojením místních zdrojů, vytvořením trvale udržitelných vazeb,
iniciovat spolupráci mezi různými sektory a udržitelnost
struktur regionálního marketingu. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím využití participativních přístupů, které
povedou k lepšímu využívání zdrojů a inovativním přístupům. Místní obyvatelé, podniky a instituce se budou spolupodílet na realizaci projektu již od samého zahájení.
Záměr projektu vychází z iniciativy organizované UNESCO
v rámci programu „Člověk a biosféra“. Propojení hospodářského růstu s rozvojem sociální a environmentální oblasti je
důležitým faktorem trvale udržitelného rozvoje a zvyšování
konkurenceschopnosti regionů. Pro jeho dosažení lze pak
považovat za rozhodující vytvoření dialogu mezi různými
partnery, působícími v území, kde působí jako nástroj optimálního využití vnitřních zdrojů území a pro snižování
regionálních disparit.

CpKP střední Morava zajišťuje pro mikroregion Hranicko
metodickou pomoc při řízením projektu „Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného
rozvoje (INNOREF)“. Uvedený projekt byl vybrán k podpoře
v rámci 4. kola výzvy programu INTERREG IIIC, jenž je
financován z Evropského regionálního rozvojového fondu
(ERDF). Projekt je realizován se dvěma italskými a jedním
řeckým partnerem a celková výše rozpočtu projektu činí cca
5,5 mil. EUR do roku 2007. Na českou část projektu připadá
cca 1,25 mil EUR, které jsou určeny pro přípravu grantového schématu, ve kterém mohou žádat o podporu organizace
veřejného charakteru z dotčeného území.
V první polovině roku 2005 bylo toto grantové schéma
vyhlášeno a v červnu pak vybráno 8 rozvojových projektů z nejrůznějších oblastí (např. cestovní ruch, obnovitelné
zdroje energie a další), které v mikroregionu Hranicko budou mít do roku 2007 k dispozici na svoji realizaci více než
700 tisíc EUR.
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CELODIN

Pískoviště na našem sídlišti

Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Nizozemského ministerstva zahraničí –
programu MATRA a Nadace CNF
Odpovědní pracovníci:
ing. Jiří Daneš, Roman Haken

Program:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Magistrát města Olomouce
Odpovědní pracovníci:
Roman Haken, Bc. Iva Kydlíčková, Mgr. Zdenek
Opršal, Bc. Kristýna Ježová
Internet:
www.cpkp.cz/piskoviste

V roce 2005 skončil tříletý projekt Celodin, jehož cílem bylo
rozšiřovat názor, že občanské iniciativy jsou rozhodující pro
společnost, která se změnila nebo mění na tržní ekonomiku,
a že převzít zodpovědnost za rozvoj svého území se vyplácí.
Na projektu realizovaném v letech 2003–2005 se podílely
partnerské organizace z pěti zemí střední Evropy a dále Larensteinská Univerzita pro odborné vzdělávání z Nizozemí,
jenž je zodpovědna za přípravu seminářů a metodické vedení projektu. Projekt byl financován Nizozemským ministerstvem zahraničí (program MATRA) a Nadací CNF pro střední a východní Evropu sídlící v holandském Hilversumu.
V každé ze zúčastněných zemí bylo pro účast v projektu
Celodin vybráno šest lokálních nevládních neziskových organizací. Tyto organizace za pomoci účasti na seminářích
a prostřednictvím poradenství od národních partnerských
organizací připravovaly své záměry a projekty ve svých obcích a mikroregionech. Zúčastněné organizace se rovněž
snažily získat finanční zdroje pro realizaci svých myšlenek.
Tyto záměry jsou nejrůznějšího charakteru – například zakládání zemědělských sdružení nebo farem se zaměřením
na ochranu přírody, výstavba zařízení nezbytných pro rozvoj
agroturistiky, organizování rekvalifikačních kurzů pro zemědělce, budování zařízení pro děti a mládež (hřiště, přístup k
internetu), případně ochranu životního prostředí, zdravotní
péči, zařízení pro důchodce nebo etnické menšiny apod.
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Rušení pískovišť je problémem mnoha měst a vyvolává špatnou odezvu veřejnosti. Obvykle na sebe naráží postoje generací, mladé rodiny s dětmi si přejí zachování pískoviště
v blízkosti svého bydliště, starší občané naopak požadují
rušení pískovišť ve svém okolí z důvodu zvýšeného hluku.
V Olomouci se proto rozhodli svůj postup při rekultivaci
pískovišť konzultovat s veřejností, aby zjistili její potřeby
a mohli tak efektivně tento proces realizovat.
Pískoviště v Olomouci je nutné postupně opravit tak, aby
odpovídala novým hygienickým normám. Obnova či vybudování kvalitního pískoviště a jeho údržba, která odpovídá
novým hygienickým normám, je finančně velmi náročná. Při
nynějším velkém počtu pískovišť na olomouckých sídlištích
(cca 300) není možné všechna opravit, a proto je zapotřebí
některá nevyužívaná pískoviště zrušit a ta využívaná naopak
zachovat a rekonstruovat. Cílem projektu bylo vybrat pískoviště, která budou zachována, podle preferencí občanů.
Centrum pro komunitní práci střední Morava bylo osloveno Odborem životního prostředí – oddělením péče o zeleň
Magistrátu města Olomouce, aby se obrátilo na obyvatele
místních sídlišť, která pískoviště si přejí zachovat a která
naopak zrušit. Průzkum probíhal na sídlištích Neředín, Nové
Sady, Tabulový vrch, Povel a Nová ulice od listopadu 2004 do
listopadu 2005 prostřednictvím anketního šetření a následného veřejného projednání. Ankety byly také distribuovány
do mateřských škol a 1. a 2. tříd základních škol. Pracovníci
rovněž vedli rozhovory s maminkami přímo na pískovištích,
kde jim podávali informace o projektu. Ankety byly také volně k dispozici na místech, kde se předpokládal pohyb cílové
skupiny; u dětského lékaře, v supermarketech, knihovnách
apod. Průběžně byli občané informováni o průběhu průzkumu na www stránkách zpracovatele, v tisku, informačních
vitrínách komisí místních částí a prostřednictvím výstavek,
sestávajících z plakátu poskytujícího informace o projektu
s přiloženými anketami. Rodiny mohly určit, které pískoviště si přejí zachovat a zrekonstruovat. Občané nespokojení
s přítomností nevyužívaných a zanedbaných pískovišť mohli
požadovat jejich odstranění. Mohli také navrhnout zřízení
zcela nového pískoviště a prvky, které by u nového nebo
zrekonstruovaného pískoviště neměly chybět.
Nejdříve proběhl terénní průzkum stavu a využití pískovišť, byl sestaven anketní leták s mapkou a se zaznačenými
pískovišti pro snadnější orientaci občanů, který byl distribuován do všech domácností na dotčených sídlištích. Lidé
měli cca 14 dnů na to, aby vyplněný anketní lístek odevzdali
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v jednom ze sběrných míst. Poté byly ankety vyhodnoceny
a výsledky průzkumu byly občanům prezentovány na veřejném projednání.
Kromě návrhů, která pískoviště zrekonstruovat a která
zrušit, se lidé v anketě vyjadřovali především k otázkám zákazu vstupu kuřáků a pejskařů na pískoviště, k úpravě zeleně
v okolí pískoviště, opravě laviček, rekonstrukci herních prvků,
instalaci košů, požadovali také zábrany proti kočkám a oživení pískoviště barvami. „Jsem za anketu vděčná a těší mě, že
i tyto věci magistrát zajímají“, uvedla jedna respondentka.
Občané, které problém rekonstrukce pískovišť hlouběji zajímal, měli možnost se stát členem Občanské poradní komise,
kterou jsme zamýšleli založit pro kvalitnější projednání této
záležitosti. Smyslem Komise mělo být posouzení výsledků anketního průzkumu a veřejného projednání a zpracovat doporučení k řešení problematiky pískovišť. O členství v komisi byl
ze strany občanů minimální zájem, proto jsme zájemce o členství využili k individuálním konzultacím postupu a výstupů.
Výstupem projektu bylo také zpracování komunikační
strategie mezi občany a komisemi místních částí, která by
měla přispět k lepší komunikaci mezi dotčenými stranami.

Dobrovolnictví
na střední Moravě
Program CpKP:
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních
neziskových organizací
Realizováno za podpory:
Ministerstva vnitra ČR a města Hranice
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jitka Krabicová, Roman Haken,
Milena Surmová

Dobrovolnictví na střední Moravě realizujme od roku
2004 na Přerovsku, Lipnicku a Hranicku. Díky tomuto
projektu aktivně posilujeme kapacitu místních neziskových a příspěvkových organizací o dobrovolníky z řad široké veřejnosti. V roce 2005 se do projektu zapojilo přes
30 organizací z přerovského okresu. Jedná se o mateřská
centra, domovy dětí a mládeže, dětské domovy, ústavy
sociální péče, domovy důchodců, knihovny, charitu, nemocnicí Přerov a další organizace věnující se péči o děti
a mládež, seniory, zdravotně postižené, drogově závislé,
osoby sociálně slabé, ale péči o životní prostředí a ochranu kulturního dědictví.
Dobrovolníci přináší do organizací nové nápady a zkušenosti, nabízí klientům neformální vztah a pomáhají
realizovat ty činnosti, na které není při běžném provozu čas. Jsou nedílnou součástí pracovního týmu. Praxi
a zkušenosti, které v organizacích během dobrovolnické
služby získají, mohou využít při studiu nebo při hledání
zaměstnání.
V roce 2005 se do programu zapojilo přibližně 100 dobrovolníků ve věku od 15 do 55 let. Ti, kteří odpracovali
nejméně 50 hodin dobrovolné činnosti získali od CpKP

střední Morava osvědčení o dobrovolné praxi. Řada z nich
však pokračuje ve své činnosti i v dalším roce.
Projekt je realizován ve spolupráci s Úřadem práce v Přerově a jeho detašovanými pracovišti v Lipníku nad Bečvou
a Hranicích, Městskou knihovnou v Lipníku a Mateřským
centrem Dráček v Hranicích.

Pomoc druhému
nebo pomoc sobě? –
dobrovolnický program
pro nezaměstnané
Program CpKP:
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních
neziskových organizací
Realizováno za podpory:
programu Phare 2003 RLZ a státního rozpočtu
ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu
Přerov
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jitka Krabicová, Roman Haken,
Bc. Kristýna Ježová

Projekt „Pomoc druhému nebo pomoc sobě?“ navazuje na zkušenosti, které pracovníci CpKP střední Morava získali během
realizace dobrovolnického programu v předchozích letech.
Projekt je určen výhradně ohroženým skupinám nezaměstnaných, a to mladým lidem do 25 let, absolventům vysokých
škol do 30 let, ženám po mateřské dovolené a lidem ve věku
nad 45 let. Cílem je snížit riziko sociálního vyloučení nezaměstnaných a zvýšit jejich motivaci, sebevědomí a dovednosti,
které mohou využít při hledání uplatnění na trhu práce.
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Díky tomuto projektu mohou lidé bez práce získat praxi
prostřednictvím dobrovolnické služby v některé z neziskových nebo příspěvkových organizací z přerovského okresu.
Dále mohou nezaměstnaní absolvovat motivační a vzdělávací semináře a kurzy o podnikání připravené Hospodářskou komorou okresu Přerov. Jedná se o intenzivní
4 denní semináře a 9 denní kurzy. K seminářům a kurzům
je nabízeno také individuální poradenství. Doplňkovou aktivitou projektu je tzv. „Jeden den v profesi“. Jedná se
o možnost získat povědomí o určité profesi během jednoho pracovního dne. Některým z nezaměstnaných, kteří
se do tohoto projektu aktivně zapojili, se podařilo získat
zaměstnání do 2 až 3 měsíců.

Hlas venkova –
Rural Voice
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Omega Liberec, PREPARE
Odpovědní pracovníci:
Ing.Jana Podepřelová, Roman Haken

Iniciátorem projektu bylo občanské sdružení Omega Liberec. Projekt byl podporován ze zdrojů Phare SPP a aktivita
školení z C. S. Mott Foundation prostřednictvím mezinárodní sítě PREPARE. Hlavními cíli projektu bylo:
• najít a připravit manažery pro venkovské oblasti;
• vybudovat a rozvíjet regionální a národní venkovské informační a propagační středisko;
• organizovat národní mítink venkovských MAS (místních
akčních skupin) a dalších aktérů;
• účastnit se v mezinárodní nevládní iniciativě PREPARE,
což je síť neziskových organizací, jejímž cílem je posílit
občanskou společnost a propagovat multinárodní výměnu
zkušeností v oblasti rozvoje venkova. Funguje od roku
1999 jako iniciativa NNO a vládních úředníků podporující
10 přistupujících zemí ve venkovské spolupráci. Síla tohoto programu je založena nejvíce právě na této konstruktivní spolupráci. Program společně probíhá prostřednictvím
partnerství několika evropských a národních nevládních
organizací – např. Forum Synergies, Slovenský vidicky
parlament, Polish Forum on the Animation of Rural Areas, Hungarian Rural Parliament atd.;
• uspořádat tři půldenní workshopy pro místní aktéry ve
třech venkovských oblastech: Velkomeziříčsko-Bítešsko,
Haná a Cidlina. Tyto oblasti byly vybrány tak, aby bylo
pokryto celé území ČR – Vysočina, Morava a Čechy. Dalším hlediskem byl různý stupeň rozvoje těchto regionů:
Vysočina se připravuje vstoupit do programů LEADER;
Haná je již vyspělým regionem, kde získali jak LEADER
ČR (3 mil.), tak LEADER+ (11,1 mil); a Cidlina je také na
začátku.
Významnou událostí pro tento projekt byla účast CpKP na
Mezinárodní konferenci PREPARE v Bulharsku. Konference
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se konala na přelomu září a října 2004 v Chifliku. Jejím
cílem bylo posílit místní udržitelný rozvoj v zemích EU a zemích přistupujících do EU. Této konferenci předcházely čtyřdenní studijní cestovní workshopy, kde jsme byli rozděleni
do 4 skupin. Tři skupiny cestovaly po Bulharsku a jedna po
Rumunsku. Zástupci CpKP se zúčastnili cest po Bulharsku,
kde měli možnost vidět projekty, které se realizovaly na bulharském venkově.
Především na této konferenci jsme získávali informace
o připravovaném školení venkovských manažerů. Školení
bylo vytvořeno podle metodiky PREPARE.

Školení venkovských manažerů
Toto školení je zcela jedinečné v celé České republice, protože vzniklo podle vyspělých zemí EU a jeho cílem je najít
a připravit manažery pro venkovské regiony.
Probíhalo od března 2005, a to v pěti třídenních blocích,
cca každé tři týdny. Byli vybíráni zájemci z celé republiky
tak, abychom pokryli celé území – celkem 15 účastníků.
Tito lidé již měli zkušenosti v oblasti rozvoje venkova. Podmínkou účasti v kurzu bylo také nutné předložit potvrzení
od dvou nezávislých subjektů, že budou do budoucna využívat služeb daného účastníka.
K této teoretické části patřily také tři konzultační dny,
které se konaly v stejných regionech jako workshopy pro
místní aktéry: Velkomeziříčsko-Bítešsko, Haná a Cidlina.
Náplní konzultačních dnů byla prezentace úkolů, které
účastníci dostali v průběhu teoretické části.

Informační středisko
Fungovalo ve spolupráci s Informačním střediskem regionů,
které sídlí na Staroměstském náměstí v Praze. Cílem bylo,
aby se službami střediska vytvořila přidaná hodnota projektu (další projekty, konzultace, informace, přenos zkušeností,
kontakty). V rámci informačního střediska vznikla také webová stránka k projektu – www.cpkp.cz/ruralvoice.cz.
Dále jsme vydávali v elektronické podobě Venkovské noviny, které vychází dosud.

Národní mítink MAS
Dvoudenní národní mítink všech MAS se konal v červnu
2005. Jeho hlavním smyslem bylo získat více informací a kontaktů pro další práci v České republice a také prezentovat
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dobré zkušenosti z dalších členských států EU. Měli jsme zde
také jednoho zahraničního hosta – paní Ann-Sofi Backgren
z Finska, která je představitelkou jedné zdejší organizace
zabývající se rozvojem venkova a má bohaté zkušenosti právě
z programu LEADER.

Výsledky projektu
V rámci Školení venkovských manažerů vznikla iniciativa
Duha pro venkov, která funguje dodnes a je významným
hráčem na poli rozvoje venkova. Přibližně každý měsíc se
schází v jednom z regionu v ČR a pořádá workshopy pro
místní zájemce na určité téma.
Školení vyvolalo zájem ministerstva zemědělství, které
nás oslovilo s požadavkem přípravy dalšího kola školení
a připravuje se jeho akreditace.
Projekt vyvolal zájem o otázky rozvoje venkova v celé ČR
(např. proběhla Mezinárodní konference k rozvoji venkova
v Teplé u Mariánských lázní).
Venkovské noviny vychází dosud.

Školení
manažerů (facilitátorů) MAS
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
MZe ČR, ÚZPI
Odpovědní pracovníci:
Ing.Jana Podepřelová, Roman Haken

Tato aktivita vznikla z podnětu Ministerstva zemědělství
a probíhala ve spolupráci s ÚZPI (Ústavem zemědělských
a potravinářských informací).
Školení vzniklo na základě našich předchozích zkušeností z projektu Hlas venkova a probíhalo na podzim roku
2005. Hlavním úkolem CpKP bylo zabezpečit odbornou
úroveň. ÚZPI zajistilo financování, zapůjčilo své školící
prostory v Benešově u Prahy a také potřebný počet účastníků. Toto školení navazuje na existující systém školení
poradců.
Úspěšní absolventi získali certifikát ÚZPI a jsou zařazeni
do Registru poradců při MZe. V současné době vyjednáváme také akreditaci MZe, výsledek tohoto jednání bude
znám na přelomu března a dubna 2006.
Školení se zúčastnilo celkem 15 zájemců z různých koutů České republiky. Při výběru měli přednost zájemci ze
začínajících MAS (místních akčních skupin).
Úspěšných absolventů bylo 12. Jejich jména a bližší informace je možné najít na www.agroporadenstvi.cz a také
na webových stránkách jednotlivých Krajských informačních středisek (KIS).

Regionální rozvoj
a neziskové organizace
Program CpKP:
Regionální politika Evropské unie a regionální
rozvoj ČR
Realizováno za podpory:
Evropská komise, Charles Steward Mott Foundation
Odpovědní pracovníci:
Roman Haken, Miroslav Parvonič

Cílem projektu je posílení role neziskového sektoru v oblasti
regionálního rozvoje. Jeho hlavní ideou je prosazování principu partnerství mezi zástupci nestátních neziskových organizací (NNO) a představiteli veřejné správy. Projekt je soustředěn
na informační a organizační aktivity, jež souvisí s problematikou regionálního rozvoje, regionální politikou Evropské unie
(EU), využíváním strukturálních fondů Evropské unie v ČR
a navazujícího zpracovávání strategických programových dokumentů pro programové období EU 2007–2013.
Součástí národní části projektu je setkávání pracovní
skupiny „NNO a regionální rozvoj“, zabývající se problematikou regionální rozvoje. Jednání pracovní skupiny se
vedle zástupců NNO zúčastňují i zástupci veřejné správy.
Podstatnou součástí národní úrovně projektu je přenos informací z monitorovacích výborů operačních programů do
neziskového sektoru ČR.
Prostřednictvím sítě krajských partnerů CpKP byla regionální část projektu realizována ve všech krajích ČR. Výstupem byly regionální informační zpravodaje, regionální
internetové stránky a průběžná vyjednávání s představiteli
veřejné správy na krajské úrovni. Prostřednictvím kulatých
stolů pro NNO pak podporujeme vytváření prostoru formulování názorů a stanovisek k aktuálnímu dění, diskusi
a výměnu zkušeností organizací působících v kraji.
V rámci mezinárodní části projektu je CpKP členem volné
platformy NNO označované jako SFteam, která se zaměřuje
na otázky regionální politiky EU. Cílem mezinárodní sítě,
ve které jsou zastoupeny vždy po jedné organizaci z České
republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Lotyšska a Holandska, je výměna informací a zkušeností z ostatních národních aktivit NNO, příprava obecných stanovisek
k zapojování veřejnosti do příprav projektů na SF a obecné
advokační aktivity v institucích EU.
V rámci této části projektu provozujeme internetové
stránky „Neziskové organizace a regionální rozvoj“ na
www.cpkp.cz/regiony a spolupracujeme při správě emailové
konference regiony-l (regiony-l@list.ecn.cz).
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Zapojení NNO do přípravy
programových dokumentů ČR
na období 2007–2013
Program CpKP:
Regionální politika Evropské unie a regionální
rozvoj ČR
Realizováno za podpory:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce
podpory Společenství
Odpovědní pracovníci:
Roman Haken, Miroslav Parvonič

Česká republika jako členský stát EU započala v roce 2005
přípravu programových dokumentů na období 2007–2013,
které jsou klíčové pro čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů a fondu soudržnosti Evropské unie.
Centrum pro komunitní práci společně s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice a sítí regionálních partnerů bylo organizátorem partnerství pro nestátní
neziskové organizace (NNO). Hlavním cílem projektu bylo
zajistit odbornou oponenturu a připomínky k programovým
dokumentům ze strany neziskového sektoru a informační
kampaň pro neziskový sektor.
CpKP bylo koordinátorem zástupců NNO v pracovních
skupinách tzv. Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV)
i dalších odborníků a expertů z neziskového sektoru a usilovalo o vytvoření prostoru pro výměnu názorů, zkušeností
a diskuse nad společnými strategiemi a prioritami pro programové dokumenty. Experti měli také k dispozici výstupy
a doporučení ze dvou národních konferencí, čtrnácti krajských kulatých stolů a mnoha dalších konzultací uspořádaných pro neziskové organizace k problematice přípravy
programových dokumentů. Všechny aktivity byly doplněny
o nezbytnou informační kampaň. Celého procesu se zúčastnilo velké množství organizací i jednotlivců. Spolupracovali jsme s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace
a svůj postup jsme konzultovali i s kolegy ze zahraničí.
Společným úsilím se tak v prosinci 2005 podařilo shromáždit na 37 stran připomínek k Národnímu rozvojovému
plánu ČR 2007–2013 (NRP), které se soustředily zejména
na problematiku životního prostředí, sociální ekonomiky,
vzdělávání a uplatňování principu partnerství.
Organizace partnerství pro NNO vycházela z komunikační strategie zpracované CpKP pro Odbor Rámce podpory
Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Návrh systému zapojení nestátních neziskových organizací do přípravy programových dokumentů na období 2007–2013).
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Servis pro neziskový sektor
a UNO – Unie nestátních
neziskových organizací
Olomouckého kraje
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
MMR ČR, DG Culture
Odpovědní pracovníci:
Roman Haken, Zuzana Mišunová, Bc. Jana Radková,
Milena Surmová, Mgr. Jan Polanský

Jedním z důležitých aspektů krajského síťování je možnost
navrhnout zástupce nestátních neziskových organizací
(NNO) do partnerských orgánů na krajské úrovni – mimochodem, Olomoucký kraj je jediný v ČR, kde tato možnost existuje. Poslední konference se konala 15. ledna 2005.
Bylo to po volbách do krajských zastupitelstev, proto se
také měnilo obsazení poradních orgánů Zastupitelstva
a Rady Olomouckého kraje – výborů a komisí. Nestátní
neziskové organizace delegovaly prostřednictvím konference své zástupce do všech poradních orgánů – v roce 2005
bylo ustaveno 12 komisí a 4 výbory, minulé volební období
to bylo 13 komisí a 5 výborů. Začátkem roku 2005 působili zástupci NNO v 5 komisích (7 zástupců), potom byli
kooptováni další na konečných 10 zástupců v 7 komisích
a 1 zástupce v 1 výboru. Do Krajského partnerství Olomouckého kraje v rámci programu 3.3 SROP byla přizvána
1 zástupkyně NNO.
V rámci SROP 3.3 byly Olomouckým krajem vytvořeny
4 částečné úvazky pro neziskový sektor – tzv. euromanažeři
a proběhlo jejich proškolení v projektovém managementu.
NNO měly rovněž možnost zapojit se do připomínkování
Národního rozvojového plánu prostřednictvím e-konference
a kulatých stolů.
Dále Stálý výbor UNO řešil nelehkou situaci s předfinancováním a profinancováním projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie. Obrátili jsme se proto na kraj
s prosbou o pomoc při řešení této situace. Ze vzájemných
jednání vzešla možnost poskytnutí půjčky finančních prostředků na profinancování projektů z rozpočtu kraje, prozatím odzkoušená na opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu – opět se jedná o první řešení
tohoto druhu v ČR.
S další činností UNO máte možnost se seznámit prostřednictvím www.cpkp.cz/uno, kde Vám přinášíme informace
z některých jednání Stálého výboru, z jednání s vedením
Olomouckého kraje, výzvy k účasti v různých vzdělávacích
aktivitách i výzvy k zapojení se do některých programů.
V roce 2005 dosáhl počet členů UNO celkem 62 členských
organizací.
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Výzkum zavádění
managementu rozvoje
jako nástroje zvyšování
absorpční kapacity a úspor
finančních prostředků v mikroregionech
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
MMR ČR
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal

Cílem projektu je určení typologie managementu rozvoje
mikroregionů, konstrukce vhodných variant zajištění managementu rozvoje a korekce těchto variant v praxi. Výzkum
souběžně probíhá v Olomouckém a Zlínském kraji. Dalším
cílem je vytvoření metodiky zavádění managementu mikroregionů, a studie zvyšování absorpční kapacity či realizace
úspor pomocí zavádění managementu rozvoje mikroregionu.
Během realizace projektu v roce 2005 proběhla konstrukce ideálních variant typologie managementu rozvoje
mikroregionů.
V rámci ověřování ve vybraných mikroregionech jsou sledovány následující typy managementu:
• Svazek obcí – samospráva,
• Manažer mikroregionu – zaměstnanec Městského úřadu,
• MAS (místní akční skupiny).
Bylo osloveno celkem 14 mikroregionů, kterým bylo nabídnuto na základě přesně stanovených kritérií zapojení do implementační části. Následně proběhl výběr a uzavření partnerských smluv se šesti mikroregiony v Olomouckém a Zlínském
kraji, které jsou určeny pro hloubkovou analýzu a ověřování
jednotlivých vybraných typů managementu rozvoje mikroregionů. Vybrané mikroregiony jsou vždy dva u jednotlivého typu
managementu tak, aby došlo k porovnání horizontálnímu
(vždy dva mikroregiony v jednotlivém typu managementu)
i vertikálnímu (mezi jednotlivými typy managementu mikroregionů). Vybraná území jsou také zárukou, že výsledky
projektu budou moci být aplikovány i v jiných krajích ČR. Sledované mikroregiony jsou: Mikroregion Jesenicko, Mikroregion Morkovsko, Mikroregiony Litovelsko a Zábřežsko, místní
akční skupiny Regionu Haná a Hornolidečska.
Mezi vybrané mikroregiony byla rozdělena celková částka 300.000 Kč na podporu a zkvalitňování managementu
rozvoje. Ve vybraných mikroregionech jsou zaváděny indikátory hodnocení efektivity managementu mikroregionů.
Součástí této sady jsou indikátory, které vytvářejí tzv. barometr mikroregionů, využitelný k benchmarkingu. V souladu
s harmonogramem projektu byla zahájena studie zvyšování
absorpční kapacity a realizace úspor prostřednictvím vymezení nultých hodnot monitorovacích indikátorů a zahájením
hloubkové sociologicko-ekonomické analýzy. Na základě této
analýzy budou zjištěny sociologicko-ekonomické ukazatele
současného typického modelu řízení ve vybraných mikroregionech a následná korekce ideálních variant řízení mikroregionu tam, kde jsou implementovány a ověřovány. Součástí

analýzy je dotazníkové šetření. Ekonomická analýza probíhá
prostřednictvím konstrukce ekonomických indikátorů na
hodnocení efektivity managementu. Indikátory pro hodnocení efektivity managementu mikroregionů tvoří celkem 41 podrobných metodických listů indikátorů rozdělených do tří
skupin (popisné, managementové a indikátory dopadu managementu). Jejich pravidelné sledování a vyhodnocování je
funkčním nástrojem pro hodnocení úspěšnosti managementu mikroregionů a pro zvýšení jejich absorpční kapacity.

Zajištění
trvale udržitelného rozvoje
mikroregionu Záhoran
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
MMR ČR
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák

Cílem projektu je vytvořit a zajistit trvale udržitelný management rozvoje v mikroregionu Záhoran. Zajištěním pozice manažera pro mikroregion s vyjasněnou pracovní náplní práce,
s konkrétní specifikací povinností a úkolů manažera naplňovat
Strategie rozvoje mikroregionu. Při realizaci projektu se podařilo zajistit pracovní podmínky pro výkon funkce manažera,
došlo k zřízení kanceláře na OÚ Rouské, a také k výběrovému řízení na pozici mamažera mikroregionů, kterou se stala
Pavla Krbálková, průběžnému zaškolování manažera a vyhodnocování činnosti manažera rozvoje. Dalším z cílů projektu
bylo zavádění, sledování a vyhodnocování indikátorů trvale
udržitelného rozvoje v rámci TIMURu – zavádění a vyhodnocování ukazatelů (indikátorů) vývoje vybraného jevu získané
průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním
souboru přesně stanovených údajů ve specifickém prostředí
mikroregionu Záhoran. V rámci realizace projektu došlo dále
k vytvoření a distribuci dvou čísel Zpravodaje mikroregionu
Záhoran. Uskutečnila se Mikroregionální olympiáda. V rámci
mikroregionální olympiády byly pořádány soutěže smíšených
družstev z jednotlivých obcí v různých disciplínách: vědomostních, sportovních, hudebních a zábavných. V tomto ročníku
proběhla soutěž mezi obyvateli ve sběru a separaci odpadu.
Došlo k aktualizaci akčního plánu mikroregionu – Záhoran
má zpracovaný strategický dokument, jehož součástí je i akční
plán na každý rok. Prostřednictvím řídící skupiny mikroregionu Záhoran (27 členů) došlo k jeho aktualizaci a zhodnocení.
Proběhl vzdělávací zájezd mikroregionu Záhoran do Mikroregionu Mikulovsko – mikroregion organizuje naučně vzdělávací zájezdy aktivních obyvatel do jiných mikroregionů. Během
letošního roku se uskutečnila návštěva Mikroregionu Mikulovsko, kde měli možnost účastníci se seznámit s prostředím
a projekty jiných území. Tyto zkušenosti jsou následně zpětně
vyhodnoceny a některé z nich je možné implementovat do plánů rozvoje mikroregionu Záhoran. Tento prostředek je velmi
důležitý pro rozvoj daného území a zapojení veřejnosti.
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Zajištění
managementu rozvoje
mikroregionu Moštěnka
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Program obnovy venkova
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák

Cílem projektu bylo vytvořit a zajistit trvale udržitelný management rozvoje v mikroregionu Moštěnka, a to zlepšením
fungování managementu mikroregionu – na základě vyjasněné pozice manažera mikroregionu, systému vzájemné komunikace a informování. Dále jsme se zaměřili na spolupráci s jinými mikroregiony, zavádění stabilního poradenství a
pečovatelství pro 21 obcí mikroregionu (aktualizace akčního
plánu, sběr projektových námětů).
Přínosem projektu je kvalitně zanalyzovaná činnost manažera na základě předem stanovených indikátorů – zavádění
indikátorů hodnocení efektivity managementu rozvoje.
V průběhu realizace projektu došlo k zajištění pracovních podmínek pro výkon funkce manažera, byla zřízena
kancelář manažera mikroregionu na OÚ Horní Moštěnice
v místě sídla mikroregionu. Kancelář je vybavena nábytkem, počítačovým vybavením a dalším technickým zázemím. Proběhla dvě výběrová řízení na pozici manažera
mikroregionu, kdy byla nejdříve pověřena výkonem pozice
manažera mikroregionu Dana Sembdnerová, která však
mikroregion Moštěnka opustila v průběhu roku, a následně byla vybrána současná manažerka mikroregionu Marie
Zlámalová. Manažeři rozvoje byli průběžně školeni prostřednictvím individuálních konzultačních dnů v kanceláři
CpKP. Dále se zúčastnili školení pro přípravu projektových záměrů prostřednictvím akreditovaného školícího
programu „Příprava pracovníků veřejné správy na využití
strukturálních fondů EU“, také v oblasti CBA a Studie
proveditelnosti a v dalších profesních dovednostech (účast
na veřejných projednání – nácvik facilitace, moderování,
řízení kolektivu, apod.). Vyhodnocení činnosti manažera
rozvoje – probíhalo pravidelně na zasedání Rady mikroregionu, kde byly předkládány plány práce manažera s vyhodnocením jejího plnění.
Rada mikroregionu dále hodnotila ekonomickou efektivitu práce manažera. Do mikroregionu Moštěnka jsou postupně zaváděny tzv. indikátory hodnocení efektivity managementu rozvoje, které umožňují vyhodnocovat pozitivní
dopady fungování mikroregionu. Realizací projektu došlo
k naplňování Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka –
v průběhu roku pak k aktualizaci akčního plánu mikroregionu za aktivní účasti představitelů mikroregionu a aktivních obyvatel. Akční plán je vytvořen na rok 2006–2007.
V průběhu roku 2005 vznikla a byla distribuována 2 čísla
mikroregionálního informačního bulletinu. V průběhu roku
2005 došlo k vytvoření a úpravě řady vnitřních směrnic
mikroregionu a změně vzhledu webových stránek.
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Vytvoření místního partnerství
v Mikroregionu Moštěnka
a realizace
společného projektu
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
OPRVMZ – Operační program rozvoje venkova
a multifuknčního zemědělství; LEADER+, 2.1.4.,
osvojování schopností MAS
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák

Záměr vytvoření místního partnerství (následně byl zvolen
název MAS – Partnerství Moštěnka) vychází z původní
Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka z roku 2002.
Místní partnerství je založeno na mezisektorové spolupráci zástupců veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a spolků. Způsob založení a fungování místního
partnerství na území Mikroregionu Moštěnka je založen na
přístupu „buttom up“ – zdola nahoru, který se při motivaci a zapojení místních aktivních obyvatel velmi osvědčil.
Tento přístup umožňuje obyvatelům regionu a zástupcům
obcí, neziskovým organizacím a podnikatelům, aby své
záměry prosazovali způsobem, který nebude narušovat
již započaté aktivity v mikroregionu, ale způsob posilující
místní spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.
Tímto způsobem jsou vytvářeny předpoklady pro trvalou
udržitelnost partnerství i po ukončení pomoci z prostředků ministerstva nebo EU.
MAS – Partnerství Moštěnka vznikalo v letech 2004–
2005, kdy nejdříve zájemci o vytvoření místního partnerství se přihlásili k záměru vyplněním nezávazné přihlášky, v níž popisují zaměření svých připravovaných
projektů a akcí. O zapojení se do programu LEADER bylo
rozhodnuto na jednáních zástupců mikroregionu a proběhlých setkáních podnikatelů a zástupců neziskových
organizací v průběhu listopadu a prosince 2004. Všichni
účastníci jednání se shodli na tom, že formalizace skupiny nemůže negativně ovlivnit dosud probíhající spolupráci v mikroregionu Moštěnka, a jsou připraveni nést
zodpovědnost za činnost MAS a vytvoření strategie účastí
v orgánech nového právního subjektu – občanského sdružení. MAS – Partnerství Moštěnka byla nakonec založena
dne 5. 12. 2005 jako občanské sdružení. Celkem je v současné době 30 členů MAS, kteří zvolili patnáctičlenný
Výbor partnerství a zvolili předsedu Pavla Zakopala a místopředsedu Markétu Kropáčkovou.
Realizací projektu byla vytvořena Strategie MAS – Partnerství Moštěnka, nazvaná „My a svět“. Subjekty na území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka mají různou
úroveň zkušeností se zpracováním žádostí o finanční podporu jednotlivých akcí. V průběhu roku 2005 proto proběhlo školení zájemců o vytvoření místního partnerství,
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které bylo zaměřeno na projektový cyklus a zorientování
se v možnostech dotační politiky státu a EU. Dalšími
výstupy při realizaci projektu byly propagační materiály, vznik loga, rozšíření o 7 obcí z Holešovska a další 2
obce z Kroměřížska (v současné době má MAS – Partnerství Moštěnka působí na území 30 obcí, na rozhraní
dvou krajů – Olomoucký a Zlínský, o celkové rozloze 167
km2, o celkovém počtu 15.551 obyvatel a hustotě 93,29
obyv/km2). V průběhu tvorby místního partnerství také
proběhly volby do jednotlivých orgánů dle pravidel programu LEADER a probíhala rozsáhlá informační kampaň
v mikroregionu.

Aktualizace strategie rozvoje
mikroregionu Hranicko
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Interreg III C
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák, Roman Haken

Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko na období 2006–2013 vychází z Programového dodatku na období
2004–2007 a z původní Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko, která byla zpracována v roce 1999. Do aktualizace
jsou zakomponovány strategické dokumenty mikroregionů
Záhoran, Rozvodí, Podlesí a Program rozvoje města Hranic,
jejichž některé obce jsou také členskými obcemi mikroregionu Hranicko.
Programový dodatek vyzdvihoval priority, u nichž bylo
možno předpokládat výrazný společný zájem, a zároveň při
určení priorit uvažoval o výhodnosti spolupráce. Aktualizace respektuje rozsáhlost území mikroregionu a členství obcí
v menších mikroregionech, kde již bylo plánováno řešení
řady problémů samostatně.
Aktualizace vychází z požadavků nového rozvojového
partnerství v mikroregionu Hranicko, využívá principy
nové metody LEADER a bere v potaz také projekt INNOREF. Projekt „Inovace a efektivní využívání zdrojů jako
prostředek trvale udržitelného rozvoje“, zkratkou INNOREF je pilotním projektem v podmínkách České republiky, který ukazuje nové přístupy k řešení rozvoje regionů.
Je dotován z programu Evropské unie INTERREG IIIc
a je zaměřen na uplatnění principů trvale udržitelného
rozvoje, tedy zavádění partnerské spolupráce mezi aktéry
rozvoje, iniciování ekonomicko-sociálního rozvoje s ohledem na kvalitu životního prostředí.
Mikroregion Hranicko se rozhodl aktualizovat svoji Strategii rozvoje mikroregionu Hranicko z roku 1999, jelikož již
nesplňovala současné požadavky obcí a zároveň byla příliš
obecná, aby hrála roli skutečného strategického návodu pro
aktivity mikroregionu.
Aktualizovaná strategie udává směr(-y) rozvoje na léta
2006–2013 a bude také konkrétním návodem (kuchařkou),

která vymezí opatření a aktivity, na kterých budou obce
zapojené do mikroregionu společně spolupracovat. Ulehčí
tak „každodenní“ rozhodování orgánů mikroregionu o projektech, které mají být podpořeny a do kterých bude směřováno společné úsilí.
Využití metody strategického plánování umožňuje efektivně reagovat na měnící se vnější podmínky rozvoje, které
pomohou jednotlivým členským obcím a mikroregionům
reagovat na možnosti spojené se sociálním a ekonomickým
rozvojem.

Aktualizace strategie rozvoje
mikroregionu Litovelsko
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
mikroregionu Litovelsko
Odpovědní pracovníci:
Ing.Jana Podepřelová, Mgr. Ivo Škrabal

Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko na
období 2006–2013 vychází z původní Strategie rozvoje mikroregionu Litovelsko, která byla zpracována v roce 2002.
Součástí této aktualizace je také situační analýza mikroregionu. Aktualizace respektuje rozsáhlost území mikroregionu
a členství obcí v mikroregionu, které umožňuje řešení řady
jejich problémů samostatně.
Součástí aktualizace je i navržení systému akčního plánování, které vymezuje aktivity, které budou v silách mikroregionu učinit v určitém časovém horizontu.
Aktualizace vychází z požadavků mikroregionu Litovelsko, využívá principy nové metody LEADER a bere v potaz stávající projekty. Zpracování plánu je důležitou fází,
která by měla iniciovat další rozvoj území. Plánování je
prvkem řízení a vyžadovanou součástí pro další programovací období EU, přičemž realizací strategického plánu
by mělo vést k zajištění koncepční podpory projektům,
které povedou k synergickým efektům na území Mikroregionu Litovelsko. Při tvorbě strategických dokumentů je
velice důležité zapojit do plánovacích procesů veřejnost.
Zapojení veřejnosti při aktualizaci Strategického plánu
rozvoje Mikroregionu Litovelsko bylo uskutečněno prostřednictvím zapojení podnikatelů, spolků a zájmový organizací neboť obce tvoří se svými aktivitami pouze jednu
část aktivit, které přináší rozvoj regionu. Řídící skupinou v procesu zpracování strategického plánu je Rada
mikroregionu, která schvalovala jednotlivé fáze procesu
a doporučení jejich dalšího projednávání v pracovních
skupinách. Strategický dokument je dále připomínkován
prostřednictvím zapojení široké a odborné veřejnosti, která byla zapojena prostřednictvím veřejných projednání.
Veškeré projednání mělo za cíl umožnit co největší míru
veřejného přijetí a ztotožnění se s dokumentem strategického plánu tak, aby došlo k jeho efektivnímu přijetí „do
života“ mikroregionu.
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Podpora zaměstnanosti
na venkově
prostřednictvím poskytování
mikropůjček a vzdělávání
venkovského obyvatelstva
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
EQUAL
Odpovědní pracovníci:
Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák

Centrum pro komunitní práci střední Morava je partnerem projektu „Podpora zaměstnanosti ve venkovských
oblastech“, a je členem rozvojového partnerství (další členové jsou CpKP západní Čechy, Mikroregion Moštěnka, Úřad

práce Přerov, Hospodářská komora okresu Přerov a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.).
Na venkově je nejvyšší nezaměstnanost a občané jsou „vyrovnáni“ se svou dlouhodobou nezaměstnaností. Je potřeba
tedy vytvořit podmínky pro zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných i formou podávání informací a vzdělávacích aktivit.
Ačkoliv existuje celá řada opatření a služeb pro pomoc
nezaměstnaným v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti
či různých projektů podporovaných z Evropské unie, nezaměstnaní na venkově mají větší problém na tyto služby
a podporu dosáhnout.
Cílem projektu je proto vytvoření speciálních vzdělávacích
modulů pro venkovské podnikatelé a nezaměstnané, dále
podpořit vznik Centra vzdělávání v Mikroregionu Moštěnka,
které bude řešit vzdělávání podnikatelů a nezaměstnaných
na venkově. Dalším cílem je vytvoření modulu „Mikropůjčky“, tzn. vytvořit funkční úvěrové schéma, které může být
replikováno v budoucnosti v některém z regionů v ČR.
V závěru celého projektu budou získané zkušenosti zpracovány do publikace.

CpKP střední Morava děkuje
za podporu a spolupráci
následujícím organizacím:
Úřad práce v Přerově
(Ing. Michal Langoš, PhDr. Jaroslav Karlík),
Hospodářská komora okresu Přerov
(Ing. Jitka Palková, Andrea Kubáčková),
Ministerstvo vnitra ČR
(Mgr. Nataša Diatková, Mgr. Radek Jiránek),
Městský úřad Hranice
(PhDr. Vladimír Juračka, Anna Sommerová),
Národní dobrovolnické centrum – Hestia
(PhDr. Jiří Tošner),
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
(Mgr. Miroslava Střelcová),
Mateřské centrum Dráček (Monika Pavlíková),
Národní vzdělávací fond
(Ing. Zdena Stránská, Ing. Petra Lišková),
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(RNDr. Radek Pučálka, Ing. Radoslava Horáková).
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Dále:
Pavlu Remeňovi z Úřadu práce v Hranicích,
Renatě Gájové z Kabelové televize Přerov,
Danovi Ryšavému z Univerzity Palackého v Olomouci,
Miluši Stržínkové z Mikroregionu Záhoran,
Jele Tvrdoňové ze Slovenského vidieckeho parlamentu,
Zdeňku Vránovi z Mikroregionu Moštěnka,
Anně Zmeškalové z Úřadu práce v Lipníku nad Bečvou,
Vladimíru Juračkovi, starostovi Hranic,
Janu Balkovi z Mikroregionu Hranicko,
Zuzaně Čírtkové z Mateřského centra Dráček,
Marcele Harnové z Odboru strategického plánování Krajského úadu Olomouc,
Otakaru Hlaváčovi ze Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje,
Oldřichu Čepelkovi z Omegy Liberec.

CpKP východní Morava

CpKP východní Morava
Rok 2005 byl pro východomoravské zastoupení CpKP rokem
úspěšným, rokem kdy pokračovala stabilizace jeho řízení a financování. Malé i větší dokončené zakázky a především příjmy z těchto akcí umožnily financování aktivit, které jsou
zaměřeny zejména na podporu NNO ve Zlínském kraji.
Zaznamenali jsme několik úspěchů zejména v oblasti získávání financí ze strukturálních fondů EU. Z deseti projektů,
které byly připraveny pro klienty z řad veřejné správy, NNO
i pro vlastní organizaci bylo k financování schváleno osm.
Z hlediska personálního obsazení pobočky došlo k přijetí
nových pracovníků, z nichž někteří prokázali dostatek schopností pracovat samostatně a odpovědně, někteří bohužel nikoli. Zároveň se však povedlo navázat spolupráci s kvalitními
externími spolupracovníky. To umožní širší záběr při realizaci
projektů a snížení nákladů pobočky.

Aktualizace
strategického plánu rozvoje
města Valašské Meziříčí
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
město Valašské Meziříčí
Odpovědný pracovník:
Bc. Josef Zdražil

Město Valašské Meziříčí leží v severovýchodním cípu Zlínského kraje a potýká se s celou řadou strukturálních problémů. Vysoká nezaměstnanost, vysoký počet bytů v panelových domech a špatné životní prostředí jsou důsledky
překotného vývoje průmyslu ve druhé polovině minulého
století. Největším problémem se jeví automobilová doprava,
protože město leží na významných silničních tazích a doprava je vedena prakticky jeho středem. Absence obchvatu byla
spolu s emisemi z průmyslových podniků hodnocena jako
největší zátěž pro životní prostředí. Absence napojení města
na rychlostní komunikace naopak brzdí hospodářský rozvoj
regionu, zejména příliv významných zahraničních investorů
pro průmyslovou zónu.
Město Valašské Meziříčí přistoupilo k aktualizaci svého
strategického dokumentu na základě zjištění, že dosavadní
dokument z roku 1999 nevyhovuje z hlediska nových potřeb
po vstupu ČR do EU. Aktualizace probíhala za účasti veřejnosti, která měla možnost zapojit se do práce na přípravě
dokumentu v rámci pracovních skupin k jednotlivým prioritním oblastem a následně připomínkovat jeho znění. Byla

Pro rok 2006 budeme mít v projektech zajímavé partnery ze
Slovenska a z řad veřejné správy i komerčního sektoru. Daří
se nám tak realizovat v praxi Princip partnerství, o kterém je
toho v posledních letech tolik slyšet.
Nové projekty, které byly zahájeny v roce 2005, zejména
podpora podnikatelů v Beskydech, umožnily průnik CpKP
na nové pole působnosti s využitím dosavadních zkušeností.
Rok 2005 však nebyl jen rokem úspěchů, ale takový je život.
Proto nám nezbývá, než se poučit z kladů i záporů, které jsme
v naší práci odhalili, a pracovat nadále na rozvoji organizace
a rozvoji občanské společnosti.

Bc. Josef Zdražil
CpKP východní Morava

uspořádána dvě veřejná setkání, aktuální znění dokumentu
bylo k dispozici na webu města i na webu CpKP. Připomínkové řízení probíhalo po dobu sedmi měsíců a průběžně při
něm byly zveřejňovány aktualizované verze dokumentu.

Vyrobeno v Beskydech
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
REC ČR
Odpovědný pracovník:
Bc. Jana Radková

V prvních týdnech roku 2005 nabídl REC ČR zlínskému
zastoupení CpKP spolupráci formou zajištění organizační
podpory a vytvoření zázemí pro projekt Natura 2000 Lidé
přírodě – příroda lidem, podpora značení místních produktů. Jeho cílem je podpora drobného a středního podnikání
v oblasti Beskyd, Krkonoš a Šumavy.
Konkrétně ve Zlínském kraji projekt spočívá v přípravě
společného marketingového nástroje, který by měl umožnit jasně identifikovat výrobky, které jsou kvalitní, šetrné
k životnímu prostředí a vyrobené v přesně vymezeném regionu Beskyd. Tento region se nachází na severovýchodě
Zlínského kraje a jihovýchodě Moravskoslezského kraje a je
vymezen oblastí, která spadá do CHKO Beskydy a některými přilehlými obcemi.
V průběhu roku 2005 bylo uspořádáno několik setkání s výrobci místních produktů, byl sestaven adresář výrobců a také
připravena certifikace prvních výrobků. Tyto výrobky budou
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nadále propagovány formou internetového obchodu a dalšími
formami propagace, zejména označením výrobků visačkou
s informací o získání certifikace. Certifikovaní výrobci budou
navíc moci inzerovat držení certifikátu ve své vlastní propagaci a na svých prodejních místech. Pokračováním projektu
je spolupráce s výrobci z oblasti Kysuca v Žilinském samosprávném kraji. Předpokládáme také sdružování výrobců za
účelem sdílení nákladů na propagaci či na logistiku.

Poradenství
při přípravě projektů
financovaných SF EU
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Odpovědný pracovník:
Bc. Josef Zdražil

V roce 2005 pracovníci CpKP východní Morava připravili
nebo významně pomohli připravit deset projektů usilujících
o získání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.
Doposud bylo rozhodnuto o podpoře 8 projektů v celkové hodnotě přes 15 mil. korun. Jedná se o projekty zaměřené především na přípravu a realizaci školení, vytváření pracovních
míst, komunitní plánování sociálních služeb a na sociální integraci. Při přípravě projektů používáme specifický pracovní
postup, kdy necháme klienta průběžně nahlížet do textů projektu a necháme ho také významně zasahovat do struktury
projektu. Podstatou je především pokrytí skutečných potřeb
klienta. Důraz je kladen také na pozdější schopnost realizovat projekt. V případě potřeby jsme následně poskytovali
poradenství při přípravě smluv o financování a při samotné
realizaci projektu. Nejvýznamnějším klientem v roce 2005
byla Diakonie Broumov, která realizuje dva úspěšné projekty
financované ESF zaměřené na integraci sociálně nepřizpůsobivých klientů a na sociální práci s osobami bez přístřeší.

Metodická podpora projektu
Komunitní plán sociálních
služeb na Otrokovicku
Program CpKP:
Místní určitelný rozvoj
Realizováno pro:
město Otrokovice
Odpovědný pracovník:
Bc. Josef Zdražil

Ve Zlínském kraji byl v prvním kole žádostí v rámci SROP
opatření 3.2 podpořen pouze jeden projekt zaměřený na komunitní plánování sociálních služeb. Město Otrokovice a jeho partneři z řad veřejné správy i neziskových organizací
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společně vytvořili projekt na přípravu komunitního plánu
pro tři cílové skupiny: seniory, zdravotně postižené a nezaměstnané. Projekt je naplánován do dvou etap, kdy první
představuje analytickou část a druhá strategickou. V roce
2005 proběhly také první aktivity projektu, zejména besedy
s občany, několik setkání řídící skupiny a setkání pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny. Vysoká účast veřejnosti a aktivní zapojení politického vedení zúčastněných
obcí, zejména Otrokovic, znamenají doposud velmi kvalitní
průběh komunitního plánování. Daří se pracovat i s cílovou
skupinou nezaměstnaných občanů. Do řídící skupiny byl
přizván zástupce úřadu práce a v pracovní skupině „Nezaměstnaní“ spolupracují skuteční uchazeči evidovaní na Úřadu práce. Podmínkou kvalitní spolupráce s nezaměstnanými
je zachování otevřeného prostředí, ve kterém se diskutuje
o otevřených či skrytých formách diskriminace a o spolupráci uchazečů s pracovníky úřadu práce. Problémem je
absence neziskových organizací, které by se svým posláním
zaměřovaly přímo na pomoc nezaměstnaným a působily
v Otrokovicích a okolí.
CpKP východní Morava se podílelo na přípravě úspěšné
žádosti a následně se do projektu zapojilo ve funkci metodika. Pracovníci CpKP se tak účastní všech setkání pracovního týmu i všech aktivit projektu.

Volné sdružení neziskových
organizací Zlínského kraje
Program CpKP:
Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních neziskových organizací
Odpovědný pracovník:
Bc. Jana Radková

Volné sdružení neziskových organizací Zlínského kraje (VSNO
ZK) je dobrovolnou platformou pro setkávání představitelů
neziskových organizací. Zaměřením na informování, propagaci neziskového sektoru a na vzdělávání je ojedinělým uskupením v kraji. Proto také míra spolupráce s orgány veřejné
správy nedosahuje rozměrů obvyklých u mezioborových uskupení neziskových organizací v jiných krajích. Zlínský kraj je
totiž specifický vysokým počtem oborových střešních organizací, které jsou více či méně aktivní při prosazování zájmů
svých organizací. Dalším specifikem Zlínského kraje je Výbor
pro nevládní organizace a neziskový sektor, se kterým jsme
v kontaktu, ale konkrétní spolupráce neprobíhá.
V roce 2005 se uskutečnilo osm setkání, kterých se v průměru účastnilo osm zástupců NNO. Zvláštností setkávání VSNO
ZK je, že se konají na různých místech a pořádající organizace zároveň nabízí prohlídku vlastních prostor nebo provozu.
Formou e-mailové konference podáváme informace cca 75 organizacím ve Zlínském kraji. Po počátečních nesnázích, které
provázely zavedení této služby, se počet účastníků konference
stabilizoval, takže nyní již plně slouží svému účelu.
V loni VSNO ZK uspořádalo prezentaci neziskových organizací ve foyer budovy krajského úřadu, které se účastnilo
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25 organizací ze Zlínského kraje. V rámci VSNO ZK proběhl
také kulatý stůl, který byl zaměřen především na seznámení
NNO se stavem projednávaných strategických a rozvojových
dokumentů a na sběr připomínek.

Školící aktivity
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Odpovědný pracovník:
Bc. Josef Zdražil

V rámci akreditovaného školicího programu „Příprava pracovníků veřejné správy na využití strukturálních fondů EU“
a v rámci jeho aktualizovaných modulů jsme realizovali cca
425 hodin a vyškolili 130 pracovníků veřejné správy a neziskových organizací. Jedná se o interaktivní vzdělávací kurz,
ve kterém je teoretický výklad doplňován praktickými příklady a praktickým cvičením v malých pracovních skupinách.
Účastníci mohou pracovat se svými konkrétními projektovými
záměry. Lektoři, kteří na vzdělávání spolupracují, jsou zkušenými pracovníky, kteří připravovali a realizovali mnoho projektů, včetně projektů podporovaných Evropskou unií. Kurz
je určen především pro začátečníky a mírně pokročilé. Po
absolvování tří dvoudenních seminářů by účastníci měli být
schopní připravit svůj vlastní projekt. Pro podporu školicích
aktivit jsou nabízeny individuální konzultace k jednotlivým
projektům. Současně byl připraven projekt, který má za cíl
s finanční podporou Evropského sociálního fondu aktualizovat a rozšířit školicí kurz o další specializované moduly. Nově
vzniklý školicí produkt tak bude určen i pro pokročilejší z řad
žadatelů. Projekt bude realizován v průběhu roku 2006, pilotní kurz proběhne v Kroměříži, která je partnerem projektu.

Centrum pro komunitní práci
východní Morava
děkuje za podporu a spolupráci:
Mgr. Janě Bartoškové, KÚ Zlínského kraje
Bc. Martinu Davidovi, Ekocentrum Čtyřlístek
PaedDr. Marcele Göttlichové, Univerzita Tomáše Bati
Ing. Aleně Havlíkové, MěÚ Otrokovice
Pavlu Horákovi, obec Morkovice-Slížany
Mgr. Květoslavě Horákové, MěÚ Otrokovice
Martině Kadlecové, Naděje – pobočka Zlín
Mgr. Paztriku Kamasovi, KÚ Zlínského kraje
Ing. Tomáši Kažmierskiemu, REC ČR
Mgr. Martě Klimecké, KÚ Zlínského kraje
PhDr. Vítězslavu Králíkovi, Diakonie Broumov
Ing. Oldřichu Kuchařovi,Kroměřížsko – Sdružení
pro cestovní ruch
Ing. Evě Ludvíčkové, Naděje – pobočka Otrokovice

První krůčky
Program CpKP:
Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních neziskových organizací
Odpovědní pracovníci:
Zuzana Mišunová, Bc. Jana Radková

První krůčky mají za cíl pomoci malým neziskovým organizacím, které nemají vlastní zázemí, s přístupem k informačním a komunikačním technologiím. V roce 2005
jsme se rozhodli rozšířit spektrum činností, které podporují NNO ve Zlínském kraji. Slovo podpora pro nás
neznamená jen finanční prostředky, ale také materiální pomoc, či poskytnutí techniky. Vzhledem k tomu, že
od začátku roku 2005 používáme připojení k internetu
s paušální platbou, rozhodli jsme se poskytnout jeden
počítač s připojením pro pracovníky jiných organizací.
Služba je zcela zdarma. Za dobu realizace projektu již
bylo takto poskytnuto 87 hodin. Součástí nabídky je i pomoc s prvními krůčky po internetu a založením e-mailové
adresy. Toto se děje pod vedením pracovnic CpKP. Pozitivní zkušenosti a ohlasy u této služby máme především
od starších lidí, se kterými nemají ani v jejich rodině
tolik trpělivosti, jako my.
Omezujícím faktorem tohoto projektu jsou malé prostory kanceláří a časové možnosti našich pracovníků.
Do budoucna proto uvažujeme s navázáním spolupráce
s dobrovolníky, a s rozšířením počtu počítačů, které budou k dispozici. K nabídce podobné služby jsme vyzvali
i ostatní organizace účastnící se schůzek VSNO ZK. Několik větších organizací tak nabízí podobnou službu ve
svých prostorách, jako CpKP.

Liboru Lukášovi, Zlínský kraj
Radoslavě Matuszkové, Město Otrokovice
Miriam Cesnekové, Centrum komunitného rozvoja
MVDr. Stanislavu Mišákovi, Město Otrokovice
Bc. Jaroslavě Němcové
PhDr. Janě Pošvancové, MěÚ Kroměříž
Radce Sachrové
Mgr. Petru Sedláčkovi, Město Kroměříž
MUDr. Olze Sehnalové, MBA Město Kroměříž
PaedDr. Jiřímu Schinckemu, Hvězda – Občanské sdružení
Mgr. Bohdanu Smieškovi, Centrum komunitného rozvoja
PhDr. Zděňku Szpakovi, Zlínský kraj
Ing. Františku Šulganovi, Město Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Lence Šupkové, MěÚ Uherský Brod
Ludmile Vavrečkové, Naděje – pobočka Zlín
Dipl. Ing. Pavlu Velevovi, Nadace Tomáše Bati
Veronice Göttlichové
Bc. Ivě Vychlopenové
Bc. Lence Wienerové, Diakonie Broumov
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CpKP střední Čechy
Rok 2005 byl pro CpKP střední Čechy velmi dynamickým
rokem. CpKP střední Čechy už aktivně nepůsobí na mezinárodních projektech, jak tomu bylo v roce 2004 a začíná se
plně soustředit na poskytování služeb v hlavním městě Praze
a ve Středočeském kraji.
V oblasti zapojování veřejnosti CpKP střední Čechy realizovalo dva programy zapojení veřejnosti do plánování veřejných
prostranství v Praze. Projekt měl nejen propagovat tento přístup k plánování veřejných prostranství, ale také ve spolupráci s veřejnou správou zaškolit pracovníky v této metodě. Naši
pracovníci se vloni začali více věnovat oblasti komunitního
plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji a Hlavním
městě Praze. Jedním z úspěchů je zpracování projektu v rámci
společného regionálního operačního programu na grantové
schéma „Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji“
pro statutární město Kladno, který byl Středočeským krajem
vybrán pro finanční podporu.
CpKP střední Čechy začíná aktivně působit také v oblasti místního udržitelného rozvoje, kde jsme spolupracovali především
s místní akční skupinou regionu Posázaví na plánování společných aktivit a projektů, které povedou k rozvoji celého regionu.

Jednou z nových iniciativ je projekt “Jak se stát aktivním
evropským občanem?“, který si klade za cíl zpřístupnit a zpřehlednit strukturu evropských institucí pro studenty druhých
stupňů základních a středních škol a rozvinout u nich dovednosti, které jim pomohou být aktivními evropskými občany.
V oblasti Ekoprogramu byl tento rok ve znamení rozvoje strategického posuzování vlivů na životní prostředí a projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Během roku jsme zpracovali
šest posouzení vlivů na životní prostředí, kde každá SEA byla
svým způsobem jiná z hlediska metodického přístupu k zapojení
veřejnosti nebo vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Během
procesu se nám podařilo rozvinout oblast posuzování vlivů na
životní prostředí a svou činností podpořit kvalitu vedení procesů
SEA a zajistit tak i zkvalitnění rozhodovacích procesů.
V průběhu roku byla středočeská kancelář posílena o jednoho nového pracovníka v oblasti Ekoprogramu, Silvu Pochtiolovou a v druhé polovině roku v souvislosti s rozvojem komunitního plánování sociálních služeb začínáme spolupracovat
s Martinou Mirovskou.
Eva Macurová
ředitelka CpKP střední Čechy

Jak se stát
aktivním evropským občanem?
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno za finanční podpory:
DG Education and Culture a Úřadu vlády ČR –
odboru pro informování o Evropské unii
Odpovědný pracovník:
Ondřej Marek; dále spolupracovali : Eva Macurová,
Daniel Brož, Petr Jakubíček, Anna Marková
Internet:
www.cpkp.cz/evropskyobcan

Projekt „Jak se stát aktivním evropským občanem?“ si
klade za cíl zpřístupnit a zpřehlednit formou soutěže
strukturu evropských institucí pro studenty druhých
stupňů základních a středních škol. Rozvinout u nich dovednosti, které jim pomohou být aktivními evropskými
občany. Cílem soutěže tedy není propagovat Evropskou
unii, ale přivést studenty k objektivnímu a zároveň kritickému myšlení o evropských záležitostech. Studenti si
mají uvědomit nejen jaké možnosti, ale i jaké problémy
členství v EU přináší a hlavně tyto záležitosti vzít za své.
Na konkrétních tématech si pak mohou vyzkoušet, jak
tyto možnosti využívat a jak zmíněným problémům čelit.
Např. studenti krnovského gymnázia při diskusi o svém
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projektu uvedli: „Myslíme si, že EU by nám měla dát šanci řešit největší problém našeho města, nezaměstnanost.
Chceme vědět, jak možnosti EU využít a umět to.“
Nástrojem k tomuto cíli se stalo prohloubení výuky občanské nauky v tématech věnovaných problematice Evropské unie s akcentem na využití možností a práv, které unie
přináší. Skupina pedagogů a expertů na problematiku EU
společně vytvořila metodiku a školící modul pro pedagogy, kteří na pilotních školách spolu se studenty realizují
projekty s evropskou tématikou. Tento materiál nazýváme
manuál k soutěži.
K získání škol pro pilotní odzkoušení manuálu vyhlásilo
CpKP střední Čechy soutěž mezi školami, jenž mají za úkol

CpKP střední Čechy

zpracovat školní projekt, který se snaží pojmenovat či řešit
nějaký konkrétní problém ze života Evropské unie. Každá z
přihlášených škol má možnost využít metodické pomoci při
zpracování projektu. Všem účastníkům byl zaslán manuál,
který obsahuje srozumitelně podané informace o Evropské
unii, náměty na konkrétní projekty, příklady z praxe, informační zdroje i metodická doporučení, která pomůžou účastníkům při realizaci projektu.
Do konce koku 2005 se do soutěže přihlásilo na 30 škol.
Mezi zajímavé projekty, na nichž studenti pracují, jsou témata
např.: Vstup Turecka do EU – pro/proti; Školní parlament
u nás a v zemích EU; Západ či Východ – součást Evropy?
V roce 2006 projekt pokračuje motivačními návštěvami
ve školách, při nichž pracovníci CpKP se studenty hovoří
o jejich projektech a i obecně o problematice EU. Dalším
krokem projektu bude přehlídka školních projektů, která
proběhne 21. dubna 2006. Odbornou porotou zde budou
vybrány nejlepší projekty. Autoři nejlépe ohodnoceného
projektu získají hlavní cenu, kterou je studijní cesta do
evropské instituce.

Pilotní projekty
zapojování veřejnosti
do plánování
veřejných prostranství v Praze
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Úřad Městké části Praha 7 a Odbor městské zeleně
Magistrátu Hlavního města Prahy
za finční podpory Velvyslanectví Nizozemského
království v Praze – program Matra KAP
Odpovědní pracovníci:
Ondřej Marek, Eva Macurová
Internet:
www.cpkp.cz/kostelni
www.cpkp.cz/mezidomy

Během první poloviny roku 2005 CpKP střední Čechy realizovalo dva programy zapojení veřejnosti do plánování veřejných
prostranství v Praze. Projekt měl nejen propagovat tento
přístup k plánování veřejných prostranství, ale také ve spolupráci s veřejnou správou zaškolit pracovníky v této metodě.

Žijeme i mezi domy –
plánování vnitrobloku U Průhonu
Historie vnitrobloku U Průhonu byla celkem problematická.
Za povodně v roce 2002 byl tento prostor velmi poničen
a kromě základní sanace zde již nedošlo k větší obnově. Velký prostor dvoru mezi domy byl volně přístupný a stával se
útočištěm pro bezdomovce a narkomany. Návštěvníci zde
zanechávali odpadky a rušili noční klid. Prostor vnitrobloku
pro obyvatele přilehlých domů sloužil k venčení psů. Pokusy

o uzavírání prostoru opakovaně ztroskotaly. V roce 2004
začala v prostoru vnitrobloku sídlit správní firma, která
převzala péči o úklid domů. Ta problém s „nevítanými“ návštěvníky vnitrobloku vyřešila absolutním uzavřením celého prostoru masivními mřížemi. Přestalo ničení vybavení
dvora i domů i rušení obyvatel vnitrobloku. Důsledkem bylo
uzavření dvora i pro obyvatele okolních domů a prostor
přestal být jakkoliv využíván.
Projektem Žijeme i mezi domy byl nastartován proces nové
komunikace mezi občany a správci veřejného prostoru. Pracovník úřadu Městské části Praha 7 si ozkoušel všechny fáze
procesu komunikace s veřejností. Oslovení cílové skupiny
formou letáků, anketní šetření, veřejná setkání i zpracování
získaných podnětů. Výsledkem komunikace s obyvateli vnitrobloku byl návrh postupu obnovy tohoto prostoru a pravidla
jeho budoucího užívání. Již v roce 2005 došlo k drobným
úpravám prostoru a další se plánují na rok 2006.
Pracovnice úřadu Městské části Praha 7 k projektu mimo
jiné podotkla: „Během společných setkání se sešli a poznali
obyvatelé jednoho místa – řada z nich tuto příležitost ocenila. Přestože v domech bydlí několik let, znají jen nejbližší sousedy ze svého vchodu. Plánování se tedy může stát
i dobrým impulsem pro posílení sousedské vzájemnosti“.

Vaše hřiště podle Vás –
obnova hřiště v Kostelní ulici
Dětské hřiště v Kostelní ulici stejně jako řada jiných dětských hřišť již nesplňovala podmínky provozu takových zařízení. Po zkušenostech s obnovou podobného hřiště Kaštánek
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na okraji Stromovky se Odbor městské zeleně Hlavního města Prahy rozhodl k plánování přizvat veřejnost.
V úterý 19. dubna v odpoledních hodinách se na dětském hřišti v Kostelní ulici v Praze 7 sešlo několik stovek
lidí, kteří projevili zájem o to, podílet se na budoucí podobě tohoto hřiště. Účastníci plánovacího setkání se mohli
v okružní obchůzce stávajícího hřiště vyjádřit k současným
problémům a nedostatkům plánovaného prostoru. Následně
vybírali z navržených herních prvků a sestav, které umísťovali do slepé mapy, čímž vznikaly návrhy plánu na obnovu.
„Děti mají zájem především o komplikovanější, tudíž i finančně náročnější herní prvky a sestavy,“ zhodnotila architektka Ing. Štěpánka Šmídová. Děti mohly své představy
o budoucím hřišti vyjádřit také pomocí papíru a pastelek.
V dětské výtvarné soutěži se sešla téměř stovka výtvarných
děl inspirovaných životem na zmíněném hřišti.
Pro účastníky setkání bez rozdílu věku bylo hlavním pozitivním specifikem hřiště v Kostelní ulici velké množství
volného prostoru a volné trávy, která je v zimě využívána k sáňkování. Respektování tohoto stavu bylo jedním
z požadavků. Dalším zajímavým momentem byl podnět
vytvořit hřiště pro více věkových kategorií – jak pro úplně malé děti, které se spokojí s pískovištěm, tak i pro
velké, které raději využijí náročnější prolézačky a prostor
pro míčové hry. Dojmy z plánovacího setkání zhodnotila
projektantka Ing. Štěpánka Šmídová: „Zásadním přínosem
celé akce, setkání s veřejností, bylo právě zformulování
přesného zadání a poznání prostoru z pohledu každodenních návštěvníků, což jsou velice důležité informace pro
kvalitní zpracování každého projektu“. Získané podněty
byly následně zapracovány do projektu, ke kterému se občané mohli vyjádřit na webových stránkách, na interaktivní výstavě a při veřejné prezentaci.
Na základě veřejností odsouhlasené studie vznikl projekt,
který se stane základem pro další přípravné kroky směřující k obnově dětského hřiště, kterou připravuje Odbor
městské zeleně pražského magistrátu. Pokud obnovu nic
neohrozí měla by proběhnout během roku 2006. V rámci
projektu vznikla publikace „Občané a veřejná prostranství“,
která na konkrétních příkladech ukazuje jak se dá při plánování veřejných prostranství komunikovat s veřejností a co
tento přístup přináší.
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Komunitní plánování
v regionu Posázaví
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Posázaví o.p.s.
Odpovědní pracovníci:
Ondřej Marek, Eva Macurová, Jan Martínek

Spolupráce se servisní organizací místní akční skupiny regionu Posázaví započala v březnu 2005, kdy CpKP střední
Čechy zajišťovalo setkání místní akční skupiny, na němž
se diskutovala strategie regionu. Z tohoto setkání vzešel
také požadavek do plánování budoucnosti regionu zapojit
co nejširší škálu organizací a jednotlivců. CpKP střední
Čechy ve spolupráci s Posázaví o.p.s. proto připravilo návrh procesu naplňující tento požadavek. Projekt má vést
nejen k aktualizaci strategie, ale vůbec k posílení partnerství mezi veřejnou správou, občanských sektorem a podnikateli v regionu.
Od září 2005 se realizuje řada setkání, které si kladou za
cíl získat co nejvíce podnětů k návrhu aktualizace rozvojové
strategie. Partnerství je tak naplňováno ve společném plánování. Posázaví o.p.s. setkání zajišťuje po technické stránce
a CpKP střední Čechy se stará o jejich program, dokumentaci výstupů a vypořádání připomínek k návrhu strategie.
V roce 2006 má proběhnout 18 setkání. Na těchto plánovacích setkáních se účastníci budou snažit pojmenovat největší
problémy dané oblasti nebo regionu a navrhovat opatření či
projekty k jejich řešení. Nakonec budou všechny připomínky
zapracovány do definitivního návrhu strategie, o které se
bude jednat na regionální konferenci v květnu 2006.
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Komunitní plánování
sociálních služeb
ve středních Čechách
a v Praze
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Odpovědní pracovníci:
Eva Macurová, Martina Mirovská

CpKP střední Čechy začalo v roce 2005 působit v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb. Podíleli jsme se
na realizaci komunitního plánování sociálních služeb v Praze 10, kde prvním krokem bylo zpracování komplexní socio-demografické analýzy. Tento krok sloužil jako příprava
pro vlastní komunitní plánování sociálních služeb. Sociodemografická analýza bude sloužit také jako podklad při
budoucím komunitním plánování sociálních služeb na Praze
10. CpKP střední Čechy poskytovalo i další služby ve formě
konzultací a facilitace veřejných projednání.
V rámci 2. kola výzvy Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2. „Podpora sociální integrace“, grantové schéma „Podpora sociální integrace ve
Středočeském kraji“ CpKP střední Čechy zpracovalo projektovou dokumentaci na realizaci komunitního plánování
sociálních služeb pro statutární město Kladno. Projekt
byl zpracován pro katastrální území: Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Motyčín, Hnidousy, Vrapice a Dubí. Projekt
v této výzvě uspěl a bude realizován v době od ledna 2006
do června 2007.

Veřejné projednání
k doplnění
strategického posouzení vlivu
variant koridorů silnice R 35
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Hrnčířová, Ing. Jana Svobodová

V rámci přípravy Územního plánu velkého územního celku
Libereckého kraje a posouzení jeho vlivů na životní prostředí byla řešena problematika výběru koridorů rychlostní silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov. V daném územním plánu
bylo navrženo několik variant koridorů rychlostní silnice
R 35, které byly podrobeny procesu strategického posouzení
vlivů na životní prostředí. Na základě došlých připomínek

Ministerstvo životního prostředí nařídilo doplnit zpracované
strategické posouzení vlivu na životní prostředí o posouzení
vlivu dalších variant koridorů silnice R 35, navržených na
území Královéhradeckého a Středočeského kraje.
Cílem tohoto projektu bylo informovat o veřejném projednání a o problematice doplnění posouzení vlivu jednotlivých
variant koridorů silnice R 35 na životní prostředí co nejširší
veřejnost, komunikace s neziskovými organizacemi zabývajícími se touto problematikou, příprava, organizační zajištění, moderace veřejného projednání a zpracování výstupů
z veřejného projednání. Vzhledem k povaze projednávané
problematiky byl největší důraz kladen na informovanost
veřejnosti o dané problematice a o veřejném projednání. Veřejnost byla informována pomocí plakátů, tiskových zpráv,
informací v rozhlasu, televizi a prostřednictvím neziskových
organizací a úřadů.
Všechny informace a dokumenty týkající se veřejného
projednání byly umístěny na webových stránkách Odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje a CpKP.

Zpracování operativního plánu
zapojení veřejnosti
do procesu plánování
v oblasti povodí Horního
a středního Labe v roce 2006
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Povodí Labe, s.p.
Odpovědní pracovníci:
Jana Svobodová, Eva Macurová

Proces plánování v oblasti povodí je velmi složitý a náročný, který je pro veřejnost nesrozumitelný. V rámci příprav
na plánování oblastí povodí Horního a středního Labe
bylo CpKP střední Čechy osloveno Povodím Labe, s.p., aby
zpracovalo akční plán zapojení veřejnosti do tohoto procesu na rok 2006. Jednalo se o nastavení systému zapojení
všech relevantních partnerů (krajské úřady, obecní úřady,
neziskové organizace apod.) včetně způsobu zapojení sdělovacích prostředků. Výstupem tohoto projektu je návodná
metodika pro pracovníky Povodí Labe, podle které mohou
postupovat při zapojování veřejnosti. V rámci tohoto projektu byla zpracována komplexní databáze cílových skupin
všech oblastí, které mohou být tímto problémem osloveni.
V této databázi je možné vyhledávat podle různých kritérií
(např. jednotlivá subpovodí, tip cílové skupiny apod.). Dalším výstupem byl seznam všech relevantních sdělovacích
prostředků včetně obecních zpravodajů ze všech příslušných krajů. Součástí akčního plánu byli vzorové informační materiály pro inspiraci.
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Posouzení vlivů
Strategie regionálního rozvoje
ČR na léta 2007–2013
na životní prostředí
(SEA SRR)
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
odbor regionálního rozvoje
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Hrnčířová, Ing. Jana Svobodová

Strategie regionálního rozvoje je základním koncepčním
dokumentem pro regionální politiku ČR. Je zpracovávána
na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Strategie regionálního rozvoje stanovuje strategické cíle, priority a opatření k podpoře regionálního
rozvoje jako základní rámec pro vypracování programů
regionálního rozvoje, pro zaměření politik rozvoje odvětví s dopady na regionální rozvoj a strategie a programy
rozvoje krajů. Prvním koncepčním materiálem na úseku
regionální politiky byla Strategie regionálního rozvoje ČR
přijatá vládou v roce 2000. Cílem aktualizace Strategie je
implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření
české regionální politiky. Dokument bude určovat orientaci politiky regionálního rozvoje České republiky v období
let 2007–2013.
Strategie regionálního rozvoje ČR byla posuzována
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/
2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Pro posuzování
vlivů Strategie na životní prostředí byl zvolen přístup ex-ante, tedy proces posuzování vlivů na životní prostředí
probíhal souběžně s přípravou Strategie již od samého počátku. Byla naplánována 2 veřejná projednání. Proces přípravy Strategie a posouzení jejích vlivů na životní prostředí bude dokončen v první polovině roku 2006. Informace
a relevantní dokumenty k přípravě Strategie regionálního
rozvoje jsou umístněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
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Cyklus seminářů
o úsporách energie
a obnovitelných
zdrojích energie
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje
a úspory energie
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Hrnčířová, Ing. Jana Svobodová

Na základě rostoucí poptávky po informacích z oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie
jsme připravili několik tematicky různorodých seminářů,
tak aby pokryly hloubku a šíři požadovaných informací.
Cyklus seminářů tvořily 3 samostatné semináře s tématy:
• rozhodování a plánování v energetice,
• spotřebitelé energií, ekonomika energetických úspor a obnovitelné zdroje energie,
• školení počítačových nástrojů.
Účastníci semináře „Rozhodování a plánování v energetice“
získali informace o přípravě, obsahu a dopadech Státní energetické koncepce a územně energetických koncepcích a jejich
akčních plánů, o posouzení vlivu energetických koncepcí a jejich akčních plánů na životní prostředí a o rozhodování a plánování v energetice. V rámci dalšího semináře „Spotřebitelé
energií, ekonomika energetických úspor a obnovitelné zdroje energie“ měli účastníci možnost seznámit se s metodami
úspor v domácnostech a v běžné praxi, s možnostmi využití
obnovitelných zdrojů energie, štítkováním budov a energetických spotřebičů a s ekonomikou a optimalizací energetických
spotřeb. Cyklus seminářů uzavíral seminář „Počítačové nástroje“, v rámci kterého se účastníci měli možnost naučit ovládat počítačový nástroj Hestia a počítačový nástroj Bilance.
Úkolem CpKP v tomto projektu bylo především připravit
a zrealizovat přednášku o posuzování vlivu energetických
koncepcí na životní prostředí, dále poskytovat konzultace
ohledně organizace seminářů a dále distribuovat informace
o konání semináře. Informace ohledně seminářů byly umístěny na www.ekowatt.cz a www.cpkp.cz.
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Posouzení
Dopravní politiky ČR
na léta 2005–2013
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Ministerstvo dopravy, odbor strategie
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Svobodová, Ing. Jana Hrnčířová

Dopravní politika České republiky deklaruje, co stát a jeho
exekutiva v oblasti dopravy musí učinit (mezinárodní vazby,
smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, ekologie) a učinit může (finanční aspekty). Současně
se zaměřuje na zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní
obslužnost regionů a celého území ČR, které by měly usilovat o rovnováhu mezi kvalitou veřejných dopravních služeb
a racionálnějším využitím osobních automobilů, možnosti
ovlivnění dělby přepravní práce a stanovení objektivně spravedlivých plateb za dopravu a přepravu.
Dopravní politika ČR pro léta 2005–2013 byla zpracována
Ministerstvem dopravy ČR, odborem strategie, příslušným
úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí bylo Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC. Posouzení vlivů Dopravní politiky ČR pro léta 2005–2013 na životní prostředí proběhlo
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Pro posuzování vlivů byl zvolen přístup ex-ante, tedy proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhal souběžně
s přípravou politiky již od samého počátku. Informace a relevantní dokumenty k přípravě politiky jsou umístněny na
webových stránkách Ministerstva dopravy.

Vyhodnocení vlivů
Územního plánu
velkého územního celku
Karlovarského kraje
na životní prostředí
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
EVERNIA s. r. o., RNDr. Petr Anděl, CSc.
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Svobodová, Ing. Jana Hrnčířová

pořizovatele ÚP VÚC svěřena odboru regionálního rozvoje,
oddělení územního plánování. Prvořadým cílem řešení ÚP
VÚC je vytvoření podmínek pro vyvážený vztah všech tří
hlavních složek udržitelného rozvoje – ochrany životního
prostředí, sociální oblasti a hospodářské prosperity společnosti v souladu se směrnicí „Evropská perspektiva územního rozvoje„ (ESDP – European Spatial Development Perspective), s Programem rozvoje Karlovarského kraje a dále
podle ustanovení § 1 odst. 2 stavebního zákona, v němž je
deklarována potřeba vytvářet územním plánováním předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území.
Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí
proběhlo dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
CpKP střední Čechy zpracovalo především část Hodnocení
vztahu k strategickým dokumentům a hodnocení vlivu na
veřejné zdraví.

Strategické řízení municipalit
k udržitelnému rozvoji
s důrazem
na environmentální vzdělávání
(Metodika expertní analýzy zohledňování
principů udržitelného rozvoje
ve strategických dokumentech
municipality)
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Národní síť zdravých měst
Odpovědný pracovník:
Ing. Jana Svobodová

Předmětem této expertní analýzy je zjištění, zda a do jaké
míry respektují jednotlivé strategické a koncepční dokumenty přijaté dosud municipalitou principy udržitelného
rozvoje, zejména pak s ohledem na environmentální limity.
Tým expertů na níže definované tématické oblasti provádí
jejich obsahovou analýzu, která je zaměřena především na
zjištění, zda daný dokument deklaruje slučitelnost s udržitelným rozvojem, je v souladu s principy udržitelného
rozvoje, respektuje environmentální limity. Výstupem expertní analýzy je „Zpráva o zohlednění udržitelného rozvoje ve strategických dokumentech municipality“, která
souhrnně zhodnotí naplnění výchozích předpokladů. CpKP
střední Čechy zpracovává především část strategického
posuzování vliv na životní prostředí a závěrečnou zprávu
jednotlivých analýz.

Záměr pořídit nový územní plán velkého územního celku
Karlovarského kraje byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje č. 29/04/02 dne 25. 4. 2002. Podle organizačního řádu krajského úřadu Karlovarského kraje je činnost
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Zpracování finanční analýzy
a vydání brožury
Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
na území hl. m. Prahy

Vyhodnocení vlivů
Národního rozvojového plánu
pro programové období
2007–2013
na životní prostředí

Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Magistrát hlavního města Prahy,
odbor městské zeleně
Odpovědný pracovník:
Ing. Jana Svobodová

Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Regionální environmentální centrum ČR
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Svobodová, Ing. Jana Hrnčířová

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) je koncepční materiál, který má za úkol na úrovni hlavního města zajistit a rozšířit programy ke zvýšení
ohleduplného smýšlení a jednání obyvatel vůči životnímu
prostředí. Po zpracování koncepce EVVO byla vypracována její finanční analýza a následně zpracování a vydání
brožury této koncepce.

Vyhodnocení vlivů
Strategie hospodářského růstu
na životní prostředí
Program:
Ekoprogram
Realizováno pro:
Úřad vlády ČR –
kabinet místopředsedy vlády pro ekonomiku
Odpovědní pracovníci:
Ing. Jana Svobodová, Ing. Jana Hrnčířová

Strategie hospodářského růstu ČR rozpracovává Strategii
udržitelného rozvoje ČR v hospodářské oblasti se zohledněním cílů v dalších dvou pilířích udržitelného rozvoje a má
tři hlavní úlohy. Tou první je nastavení priorit pro koordinaci hospodářské politiky v období do roku 2013 a nasměrování prostředků z fondů EU pro období 2007–2013.
Druhou úlohou je vytvořit klientům státní sféry, občanům,
podnikatelům i obchodním společnostem ty nejlepší možné
podmínky pro ekonomické aktivity. Třetí úlohou SHR je
přispět k maximálně efektivnímu nasměrování omezených
veřejných prostředků v oblastech přímé intervence.
Za přípravu SHR byl odpovědný Úřad vlády ČR. Strategie hospodářského růstu byla předmětem posouzení vlivů
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Všechny relevantní dokumenty lze nalézt na adrese
www.hospodarskastrategie.org a v Informačním systému
SEA na adrese http://www.ceu.cz/EIA/SEA.
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SEA Národního rozvojového plánu (NRP) probíhá v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Předkladatelem koncepce je Ministerstvo pro místní rozvoj, příslušným úřadem pro posuzování
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC. SEA proces je založen na
průběžném hodnocení jednotlivých vznikajících částí NRP,
což vede k jejich optimalizaci z hlediska životního prostředí. Velký důraz je kladen na komunikaci se zpracovatelem
NRP a s příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí.
CpKP střední Čechy je součástí expertního týmu (doprava,
hodnocení vlivu na veřejné zdraví) a zpracovává především
část zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Proces přípravy
Strategie a posouzení jejích vlivů na životní prostředí bude
dokončen v první polovině roku 2006. Všechny relevantní
dokumenty lze nalézt na www.reccr.cz a v Informačním systému SEA na adrese http://www.ceu.cz/EIA/SEA.

CpKP střední Čechy

Centrum pro komunitní práci
střední Čechy děkuje
za podporu a spolupráci
následujícím organizacím:
Úřadu městské části Praha 10 – sociální odbor,
Úřadu městské části Praha 7,
Úřadu vlády ČR – odbor pro informování o Evropské unii,
Magistrátu statutárního města Kladno – odbor zdravotně
sociálních věcí,
Krajskému úřadu Středočeského kraje,
Posázaví, o.p.s.,
Povodí Labe, s.p.,
DG Education and Culture,
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze,
Centru dopravního výzkumu,
Evernii s. r. o.,
Krajskému úřadu Libereckého kraje – odbor územního
plánování a stavebního řádu,
Magistrátu hl. města Prahy – odbor infrastruktury města,
Magistrátu hl. města Prahy – odbor městské zeleně,
Ministerstvu dopravy ČR,
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvu životního prostředí ČR,
Regionálnímu environmentálnímu centru ČR,
a dále:
Mgr. Alici Košťálové, vedoucí sociálního odboru Úřadu
městské části Praha 10,
Štěpánu Hasalovi, radnímu Prahy 7,
Ing. Haně Horské, vedoucí odboru životního prostředí
Praha 7,
Gabriele Drábkové, koordinátorce MA 21 z Úřadu městské
části Praha 7,

panu a paní Okamurovi, obyvatelům vnitrobloku u Průhonu,
Ing. Kateřině Vaculové z odboru městské zeleně MHMP,
Ing. Janě Průšové, odbor ochrany prostředí MHMP,
Václavu Pošmournému z Posázaví o.p.s.,
Bohuslavě Zemanové z Posázaví, o.p.s.
Mgr. Denise Haubertové z Úřadu vlády ČR,
Mgr. Ivaně Havlínové z občanského sdružení CIVITAS,
Mgr. Nikolovi Křístkovi,
Mgr. Marii Vackové, vedoucí odboru zdravotně sociálních
věcí Magistrátu statutárního města Kladno,
Petře Ronen,
Mirkovi Andrtovi z Národní sítě zdravých měst,
Petru Andělovi z Evernie s. r.o.,
Jiřímu Dusíkovi z Regionálního environmentálního centra,
Ondřeji Jaškovi, řediteli odboru strategie Ministertsva
dopravy ČR,
Tomáši Kažmierskiemu z Regionálního environmentálního centra ČR,
Simoně Kosíkové-Šulcové ředitelce Regionálního environmentálního centra ČR,
Kateřině Lauermannové z Krajského úřadu Libereckého
kraje,
Ivu Macharovi,
Luboši Nondekovi,
Michalu Petrů z Ministerstva životního prostředí ČR,
Evě Rychlíkové ze Státního zdravotního ústavu,
Martinu Smutnému z Regionálního environmentálního
centra ČR,
Petru Švecovi z Národní sítě zdravých měst,
Marii Tiché z MT Konzultu.
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CpKP jižní Čechy
Rok 2005 pro nás nebyl rokem velikých změn. Úspěšně jsme
pokračovali v projektech a aktivitách z roku minulého. Dokončili jsme projekt tvorby komunitního plánu v Milevsku,
projekt přípravy návštěvnických center a zážitkové turistiky,
mezinárodní projekt Artemis. Pokračovali jsme v přípravě
produktů zážitkové turistiky. Pro Místní akční skupinu (MAS)
Vltava jsme opět získali podporu v rámci programu LEADER
ČR. Aktivněji jsme začali spolupracovat i s MAS Lužnice
a MAS Střední Povltaví.
Významným novým projektem pro CpKP jižní Čechy je Mentoring, jehož cílem je vyzkoušet v českých podmínkách tento
nástroj pro podporu integrace specifických skupin nezaměst-

Vzájemná výměna informací
a předávání
praktických zkušeností
v oblasti venkovské turistiky
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Národní agentura programu SOCRATES,
GRUNDTVIG 2 – projekty vzájemné výměny
zkušeností
Odpovědní pracovníci:
Ing. Ivo Moravec a Ing. Radek Novotný, PhD.

Partneři tohoto projektu hledají nástroje a možnosti, které
by obyvatelům venkovských oblastí umožnily zhodnotit jejich kulturní a historické dědictví, jež by následně vhodně
využili k vlastní obživě prostřednictvím nástrojů venkovského turismu.
Partnerské organizace se společně pokusí nalézt a identifikovat problémy jednotlivých aktérů venkovského turismu,
jejich silné stránky, a budou společně hledat a následně
aplikovat možná řešení prostřednictvím vzájemného sdílení
zkušeností, jejich konfrontace a sdílení know-how. Při jednotlivých činnostech budou využity výhody kolektivní práce,
tedy například setkávání v rámci projektu nebo zavádění
nástrojů na zpracování dat. Ty budou doplněny šířením výsledků mezi nejširší veřejnost zejména publikační činností
a pořádáním různých vzdělávacích akcí.
Otevření projektu “Vzájemná výměna informací a předáván praktických zkušeností v oblasti venkovské turistiky (Echanges et bonnes pratiques touristiques en espace rural)” i pro další organizace se zmírní jeho možné
nedostatky a zároveň usměrní činností tak, že budou
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naných na trhu práce. Díky podpoře ze SROP se v průběhu
roku začaly připravovat i mnohé konkrétní komunitní plány
sociálních služeb na úrovni jednotlivých měst.
Největší změnou tak pro nás je partnerská spolupráce na
zajištění metodicky jednotného přístupu ke komunitnímu
plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni
a vytvoření jednotného a uceleného systému vzdělávání a metodické podpory pro plánování. Díky tomu hostíme v Českých
Budějovicích novou kolegyni a nového kolegu.
Daniel Rosecký
ředitel CpKP jižní Čechy

relevantní pro obyvatelstvo a území venkovských oblastí.
Prodloužení aktivit bude mít ve stejnou dobu paralelní
vliv jak na vzdělávané obyvatelstvo, tak i na území samotné, a to v oblasti sociální integrace, rovnosti mužů a žen,
profesionalizace aktérů.

Šumava
jako přírodně-kulturní oblast
se zaměřením
na trvale udržitelný turismus
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno za podpory:
Nadace Open Society Fund Praha
(program Neziskové organizace
na cestě do EU – asistenční program
pro nevládní neziskové organizace)
Odpovědní pracovníci:
Ing. Ivo Moravec a Ing. Radek Novotný, PhD.

Cílem projektu je vybudování sítě návštěvnických center
v Biosférické rezervaci Šumava, jejímž prostřednictvím
bude posílena infrastruktura cestovního ruchu v regionu
a prodloužena místní turistická sezóna mimo hlavní období. Od okamžiku, kdy byl Národní park Šumava založen,
docházelo k rozporům a napjatým vztahům mezi zástupci
samosprávy, pracovníky Správy Národního parku, veřejností, podnikateli i ekologickými organizacemi. V důsledku této
situace některé obce uvažovaly o změně hranic nebo dokonce o vystoupení z Národního parku Šumava. Centrum pro
komunitní práci jižní Čechy proto předložilo Jihočeskému
a Plzeňskému kraji návrh na řešení této situace.
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Záměrem projektu je zapojit místní obyvatele do záchrany historického a kulturního dědictví Šumavy. K řešení
uvedené situace přispěje vybudování a provozování sítě
Návštěvnických center. Každé centrum bude zaměřeno na
určitý pro Šumavu typický obor – zejména na dřevařství,
sklářství, výrobu ručního papíru, kovářství, manufakturní
textilní malovýrobu či tradiční šumavskou kuchyni. Každé
z návštěvnických center vznikne v rekonstruovaných objektech – například ve středověké Drslavické tvrzi nebo v klihárně bývalé prášilské papírny. Návštěvnická centra budou
provozována jako malé rodinné firmy. K jejich aktivitám
bude vždy patřit provozování obchodu s tradičními výrobky,
pořádání krátkodobých kurzů a možnost ubytování pro turisty. Návštěvnická centra budou navzájem úzce spolupracovat a zároveň budou všem návštěvníkům poskytovat úplné
informace o činnosti a nabídce ostatních center.
Cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé, kteří
již podobnou činnost provozují v menším rozsahu, stejně
jako domácí i zahraniční návštěvníci Šumavy a další subjekty turistického ruchu. Strategickými partnery projektu
jsou Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeská hospodářská
komora. Projekt navazuje na cíle stanovené v Programech
rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje.

Tvorba a propagace produktů
kulturně-historického dědictví
(tradičních řemesel)
sítě Návštěvnických center
formou zážitkové turistiky
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Jihočeský kraj z Grantového programu
na podporu produktů a služeb v cestovním ruchu
Odpovědní pracovníci:
Ing. Ivo Moravec a Ing. Radek Novotný, PhD.

Smyslem projektu bylo vytvoření základních obecných principů chodu a propagace Návštěvnických center, ve kterých
se díky zážitkové turistice propagují tradiční řemesla a kulturní a historické dědictví Jihočeského kraje a Šumavy.
Tímto se vytváří možnosti pro tvorbu pracovních a zaměstnaneckých míst obyvatel.
Protože jde o zcela novou formu provozování zážitkové
turistiky je nutné vypracovat návody a pravidla pro chod
celého objektu, a to včetně propagace. K vypracování těchto
pravidel jsme využili právě budovaná Návštěvnická centra
textilu v Lažišti a dřevařství v obci Modrava. Zpracovali
jsem analýzy chodů interaktivních expozic ve světě a navrhli a realizovali plán propagace sítě návštěvnických center. S odborníky na bezpečnost práce, dramatickou výchovu
a muzejnictví byly pro turisty vytvořeny kurzy výroby dřeváků, výrobků z filce a ručně kovaných podkov a způsoby
jejich populárně odborných výkladů účastníkům kurzu.

Celkový princip včetně pravidel byl prezentován na odborném semináři pro úředníky krajských úřadů, profesionálům
na veletrhu cestovního ruchu MADI v Praze, zástupcům
samospráv a neziskových organizací na semináři v Plánici
a také zahraničním partnerům na semináři v italské Mantově, uskutečněném v rámci programu Grundtvig.

Návod na rozvoj
cestovního ruchu v obcích
formou zážitkové turistiky
s využitím historického
a kulturního dědictví
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci grantového
programu „Výzkum pro potřeby regionů“ ve
spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
Odpovědní pracovníci:
ing. Ivo Moravec a ing. Radek Novotný, PhD.

Cílem projektu bylo analyzovat a navrhnout způsob na efektivní směrování veřejných finančních prostředků do rozvojových projektů v cestovním ruchu.
Strategické obecné zásady Společenství (SOZS – EU) pro
roky 2007–2013 konstatují, že cestovní ruch je chápán jako
důležitá rozvojová aktivita především ve venkovských oblastech. Významná je také vazba na zaměstnanost a tvorbu
nových pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů i na podpo-
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ru podnikatelských aktivit. Podobnou strategii a cíle uvádí
v Programu rozvoje kraje i Jihočeský kraj a na jeho naplnění vyhlašuje v rámci Akčního plánu množství grantových
programů a dotací. Na tyto výzvy reaguje v jižních Čechách
řada obcí, které se rozhodly tyto i vlastní obecní prostředky
investovat do podpory cestovního ruchu s tím, že tím podpoří ekonomický rozvoj a sníží nezaměstnanost mezi místními občany. „Jako častý problém se jeví fakt, že výchozí
podmínky obcí a potenciál jejich obyvatel nejsou na takové
úrovni, aby cestovní ruch pro svůj rozvoj efektivně využily. Také výběr místního specifického produktu cestovního
ruchu není zvolen správně, a tudíž výsledky tohoto rozhodnutí nenaplní daná očekávání,“ uvedla k tomuto problému
ředitelka JCCR Jitka Fatková.
Výsledkem výzkumného projektu bylo ukázat zájemcům
chyby, kterých je třeba se vyvarovat, definovat indikátory,
které pomohou v rozhodování a na několika případech ukázat přístup, jaké tradice je možné efektivně využít v zážitkové turistice. Případně zájemce dále inspirovat v podpoře
cestovního ruchu v jejich obci.
V rámci vícestupňové analýzy bylo zmapováno 26 obcí,
které se staly základem dalšího zkoumání. Velmi důležitým
se pro efektivitu vynaložených veřejných prostředků jevil již
samotný socio-ekonomický potenciál obcí. Jeho zhodnocení
místní samosprávě napoví, zda lze v obci pro daný projekt
nalézt dostatečný počet kvalifikovaných osob, které budou
tradici provozovat či zda je v obci dostatek následných služeb, které budou schopny zvýšený počet turistů (zákazníků)
uspokojit. Z analýzy vzešly i otázky týkající se případných
dalších investic do doprovodné infrastruktury, vzdělávání
místních obyvatel apod.
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Již v počátku byly některé obce vzhledem k úrovni své
infrastruktury, podnikatelského a zaměstnaneckého prostředí významně handicapovány, aby navržený rozvojový
projekt v cestovním ruchu přinesl kýžené výsledky. V průběhu projektu byly analyzovány tradice, které se obnovily v obcích Jihočeského kraje a které je možné v oblasti
zážitkové turistiky využít. Současně byl navržen i způsob
jejich využití. Dále bylo třeba navrhnout principy (vzorce
uvažování), jak postupovat, aby zvolená tradice umožnila
vytvoření ekonomického příjmu.
Podle analýz a výpočtů projektového týmu přinese nejvyšší míru efektivity vynaložených veřejných prostředků
tehdy, když bude uvažovaný projekt zahrnovat (a umožňovat) i doplňkové služby – jako je ubytování či stravování.
Proto je nezbytné již do návrhu projektu zakomponovat
zapojení a spolupráci se stávajícími nebo budoucími místními podnikateli v těchto službách. Teprve potom je udržitelnost projektu reálná a je pravděpodobné naplnění slibů,
že projekt bude mít pozitivní ekonomický dopad na širší
část místních obyvatel. Všechny nižší úrovně příjmů – příjem ze vstupného z muzea, z prodeje suvenýrů či místních
produktů to samy naplnit nemohou. Pro ověření správnosti výsledků byly pro tři vybrané obce zpracovány návrhy, jak využít místní tradice v zážitkové turistice a pro
určení efektivity, byly na projekty zpracovány Studie
proveditelnosti.
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Studie
Unikátních místních atraktivit
v ČR a jejich využití
v zážitkové turistice
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Ministerstvo púro místní rozvoj
v rámci grantového programu „Výzkum
pro potřeby regionů II.“ ve spolupráci
s CpKP západní Čechy a Tima Liberec
Odpovědní pracovníci:
ing. Ivo Moravec a ing. Radek Novotný, PhD.

Tato studie staví na tom, že Unikátní místní atraktivity
(dále jen UMA) přímo implikují jejich využití jako konkurenční výhodu či důvod pro rozhodnutí turisty navštívit
danou obec, lokalitu a strávit tam část svého volného času
a utratit tam své peníze. Problémem však je, že místní
samosprávy, akční skupiny či vedení mikroregionu ne vždy
umí vybrat pro cestovní ruch vhodné UMA, a pokud je vyberou správně, ne vždy umí určit, co bude nejefektivnějším
zdrojem příjmů a pracovních míst a jak danou UMA zpropagovat tak, aby si ji turisté k návštěvě zvolili.
Cílem projektu je vytvořit pro obce mikroregiony, místní
akční skupiny návod, jak vybrat UMA vhodnou pro využití
v cestovním ruchu, pro ekonomický rozvoj obce, případně
jak transformovat stávající nabídku UMA do zážitkové turistiky, a dále pak návod na způsob propagace takovéto UMA
a zakomponování propagačního plánu do strategických dokumentů obce.

Mentoring
jako nástroj osobního rozvoje
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Financováno:
Projekt je podpořen Státním rozpočtem ČR
a programem EU Phare 2003 RLZ
Odpovědní pracovníci:
Tomáš Chovanec; za realizaci v Plzeňském kraji
zodpovědná Mgr. Ivana Gracová
Internet:
www.cpkp.cz/mentoring

Mentoring vyjadřuje vztah, který vzniká mezi mentorem/
mentorkou (zkušená a v oboru zavedená osoba) a mentee
(nezaměstnaná osoba vracející se na trh práce). Mentor
poskytuje mentee podporu a rady týkající se jeho

kariérního rozvoje a tím přispívá ke zvýšení jeho šancí
uplatnit se na pracovním trhu. „Mentoring chápu jako metodu uplatňující tolik potřebný individuální přístup pro
nezaměstnané, kteří mají zájem získat práci,“ vyjádřila
výstižně jedna z mentorek.
Metoda mentoringu byla převzata od zahraničních expertů z organizace Alom z rakouského Rohrbachu, kteří
již v minulosti úspěšně realizovali projekt Mentoring als
Personalentwicklung. Prostřednictvím této organizace byli
vyškoleni členové realizačního týmu projektu, kteří budou
metodu mentoringu testovat v první polovině roku 2006
v českých podmínkách. Hlavním cílem projektu je vyzkoušet
metodu mentoringu jako nástroje pro podporu integrace
specifických skupin nezaměstnaných na trhu práce.
Projekt je zaměřen na jedné straně na nezaměstnané absolventy, ženy vracející se z mateřské dovolené, osoby nad
50 let věku a dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou v evidenci úřadů práce, a na druhé straně na organizace v regionu
NUTS II Jihozápad. Obecný zájem obou zúčastněných stran
o mentoring byl zjišťován a potvrzen prostřednictvím anketních šetření realizovaných v úvodních fázích projektu.
Projektu se zúčastní celkem 40 nezaměstnaných a 36 organizací z regionu NUTS II Jihozápad. Po celou dobu jeho
realizace jsou sledovány výstupy, na jejichž základě bude
v závěru projektu vytvořen rekvalifikační kurz, který bude
předán k akreditaci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Standardy kvality
sociální péče
pro Poradenské centrum
Svazu neslyšících
a nedoslýchavých
Program:
Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních neziskových organizací
Realizováno pro:
Poradenské centrum SNN v Českých Budějovicích
Odpovědný pracovník:
Tomáš Chovanec

Pracovníci CpKP jižní Čechy v roce 2005 připravili vzdělávací kurz pro Poradenské centrum Svazu neslyšících a
nedoslýchavých (dále jen SNN). Jeho cílem bylo vzdělávání pracovníků a dobrovolníků SNN v problematice implementace standardů kvality sociální péče doporučené dle
metodiky MPSV ČR. Vzdělávání bylo rozděleno do výukových bloků v celkovém rozsahu 36 hodin, během kterých se účastníci seznámili s jednotlivými procedurálními, personálními a provozními standardy a jejich kritérii.
Zvláštní důraz byl kladen na procedurální a personální
standardy, kterým byla věnována podstatná část školících
bloků. Jednotlivé školící bloky byly rozděleny na části, kde
byla vysvětlována teorie jednotlivých kritérií a praktická
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ukázka, jak vypadají v praxi. V praktické části pak byly
individuálně konzultovány konkrétní dotazy, které řešily
problémy spojené s praktickým zaváděním standardů kvality sociální péče. Po úspěšném absolvování vzdělávacího
cyklu obdrželi jeho účastníci certifikát.

Odborné vzdělávání
zaměstnanců Tesla Blatná, a. s.
pro posílení jejich kvalifikace
a kvality života
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Tesla Blatná, a.s. za podpory
OP RLZ a Státního rozpočetu ČR
Odpovědný pracovník:
Tomáš Chovanec

Hlavním cílem projektu je doplňující odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Tesla Blatná, a. s., které je rozděleno do dvou tématicky odlišných částí. První část se zaměřuje na získávání odborných informací v oblasti podpory
ochrany zdraví a to formou přednášek a seminářů, které
jsou zaměřeny na aktuální a budoucí možné zdravotní rizika
spojené se zaměstnáním a věkem zaměstnanců organizace.
Druhá část obsahuje doplňující vzdělávání, na jehož základě zaměstnanci získají vyšší kvalifikaci pro výkon svého stávajícího pracovního zařazení. Doplňující vzdělávání je realizováno formou odborných kurzů a podpůrných vzdělávacích
aktivit. Odborné kurzy jsou zaměřeny na rozšíření a zvýšení kvalifikace v oblasti informačních a komunikačních
technologií (MS Office, AutoCad, programovací jazyk C)
a jazykového vzdělávání (obchodní a technická angličtina
a němčina). Jako samostatná vzdělávací aktivita projektu
bude školení o ochraně životního prostředí.
CpKP jižní Čechy jsou oficiálním partnerem v tomto projektu. Projekt je realizován od října 2005 a skončí v červenci 2007.

Mikroregion Vltavotýnsko
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
MAS Vltava
za podpory Ministerstva zemědělství ČR
Odpovědný pracovník:
Daniel Rosecký

CpKP jižní Čechy i v tomto roce zajišťovalo sekretariát
místní akční skupiny (MAS) Vltava o.s. Připravilo pro ni
úspěšnou žádost v rámci programu LEADER ČR. Sekretariát následně rozděloval 3 mil. Kč mezi 5 žadatelů. Podpořeny
byly projekty na sběr a aplikaci bioodpadu, opravu zemědělských hospodářských budov a infrastruktury. Součástí práce
byly i pravidelná setkání MAS hodnotící výsledky a dopady
jednotlivých projektů. Na konci roku byly zahájeny práce na
programu LEADER+ Osvojování schopností. Úlohou CpKP
bude zejména zajišťovat aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Vltavotýnsko, kterou zpracovalo v roce 2001. Cílem
je díky zapojení dalších obyvatel, podnikatelských subjektů
a neziskových organizací do programů rozvoje mikroregionu
Vltavotýnsko získat další podněty a připravit mikroregion
co nejlépe na čerpání prostředků Evropské unie v programovém období 2007–13. Dále bude CpKP realizovat sérii
školení na téma řízení projektového cyklu.

Zajištění
místní a typové dostupnosti
sociálních služeb –
Komunitní plánování
sociálních služeb
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odpovědný pracovník:
Daniel Rosecký

Projekt realizují na základě veřejné zakázky Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV) čtyři organizace a to Komunitní plánování o.p.s., Centrum pro komunitní práci, Domov
sv. Anežky o.p.s. a Západočeská univerzita v Plzni. Projekt
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního
fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
a vládou České republiky. Cílem projektu je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní
a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém
vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních
služeb. Dílčími aktivitami pak je: 1) Vytvoření metodik pro
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plánování sociálních služeb na lokální/regionální úrovni podporující spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. 2) Vytvoření vzdělávacích programů pro plánování sociálních služeb podporujících spolupráci
zástupců uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních
služeb. 3) Vyškolení „krajských vzdělavatelů“ připravených
poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací programy
a zabezpečit následnou metodickou podporu při plánování
sociálních služeb. 4) Zpracování návrhu na další metodické
vedení systému plánování sociálních služeb. CpKP zajišťuje
celkovou koordinaci projektu, významnou měrou se podílí na
tvorbě metodik a na zapojení dalších zájemců v celé ČR.

Artemis
Program CpKP:
Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních neziskových organizací
Financováno:
Podpořeno Evropskou unií
prostřednictvím programu SOCRATES – Grundtvig
Odpovědný pracovník:
Daniel Rosecký

Artemis je zkratka názvu mezinárodního projektu Adults
Regional Training for Education in Multicultural and Interactive Study Circles. CpKP na něm spolupracuje s Vysokou školou evropských a regionálních studií o.p.s. a partnery z Rakouska, Francie, Německa, Švédska, Velké Británie
a Maďarska. V rámci projektu byl připraven program školení
školitelů pro přeshraniční, inter-kulturní vzdělávání. Trénink
se soustředil na tzv. ústní historii, práci ve studijních kruzích,
učení jazyků, IT, kulturní zprostředkování a venkovní vzdělání. Navržené metody byly ověřovány v pilotních skupinách
s cílem ověřit přenositelnost navrhovaných postupů, zejména
s ohledem na rozšiřování Evropské unie. V rámci projektu
proběhly také dvě setkání celého realizačního týmu. Jedno se
uskutečnilo na jaře v Českých Budějovicích. Druhé, spojené
s mezinárodní konferencí, pak na podzim v Maďarsku.

Anketa „Příměstský park
Děkanská pole“
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Magistrát města České Budějovice
Odpovědní pracovníci:
Daniel Rosecký, Josef Maxa

Magistrát města České Budějovice plánuje výstavbu příměstského parku na Děkanských polích. Jedná se o území
mezi Rožnovem a Novým Roudným v přechodové zóně
města a volné krajiny. Část území (kolem tůní U Špačků) se svým charakterem blíží lužnímu lesu, část území
jsou dnes pole a volná krajina. Anketa měla sloužit ke
zjištění názorů občanů na to, k čemu by měl tento park
sloužit, jak by měl vypadat, a také jak a čím by měl být
vybaven. Ankety o budoucím parku na Děkanských polích
se zúčastnilo celkem 271 respondentů. Podle názoru respondentů by nejvhodnější variantou využití Děkanských
polí byla varianta prezentovaná jako přirozeně přírodní
park – typ anglický park. Respondenti se dále vyjadřovali
k doplňkovým funkcím budoucího parku i k jeho možné
vybavenosti.

Anketa vybavení plánovaného
sportovního areálu v Dačicích
Program CpKP:
Účast veřejnosti a občanských organizací
v rozvoji obcí, měst a krajů
Realizováno pro:
Město Dačice
Odpovědní pracovníci:
Daniel Rosecký, Josef Maxa

Město Dačice plánuje výstavbu nového venkovního sportovního areálu, který by měl zohlednit i sporty, které
v současnosti nemají ve městě dostatečný prostor. Tato
anketa měla pomoci zjistit, jakým sportům by měl být
nový areál určen a jakými prvky je třeba areál vybavit.
Anketní průzkum probíhal na základních a středních
školách a na jednom středním odborném učilišti. Anketa
byla zaměřena zejména na mladší respondenty, jako na
jednu z největších skupin potenciálních uživatelů sportovního areálu, a také proto, aby byla zajištěna odpovídající návratnost. Anketu celkem vyplnilo 982 respondentů.
Obecně lze říci, že jako skupina sportů, nebo spíše jako
typ vybavení, vedou „klasické“ míčové sporty, které jsou
následovány módními novinkami typu lezecká stěna nebo
skateboarding.

37

CpKP jižní Čechy

Venkovský rozvoj
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Odpovědný pracovník:
Daniel Rosecký

CpKP jižní Čechy zajišťovalo v rámci projektu Rural Voice
tvorbu webových stránek věnovaných rozvoji venkova.
O zkušenostech se zakládáním místních akčních skupin a
o realizaci programu LEADER jsme přednášeli jak v rámci
projektu Rural Voice, tak pro Centrum rozvoje Česká Skalice
v rámci vzdělávacího cyklu Rozvoj obce za účasti veřejnosti.
Současně jsme spolupracovali na činnosti MAS Lužnice.

Komunitní plánování
sociálních služeb
regionu Milevsko
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Město Milevsko, Svazek obcí Milevska
Realizováno za podpory:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Krajský úřad Jihočeského kraje, Nadace Vltava,
Město Milevsko
Odpovědní pracovníci:
Bc. Daniel Rosecký, Bc. Ludmila Kolářová

Pracovníci CpKP společně s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb z regionu Milevsko dokončili projekt,
který byl zahájen v srpnu 2003. Výstupem z dlouhodobé
činnosti několika pracovních skupin byl návrh 42 různě náročných projektů, řešících zkvalitnění života lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Analytickou a strategickou část komunitního plánu jsme představili široké veřejnosti z 31 obcí

regionu, návrh komunitního plánu byl pak prodiskutován
na veřejném projednání. Při této příležitosti byl také představen katalog „Sociální služby na území regionu Milevsko“.
Po zapracování připomínek široké veřejnosti byl komunitní
plán předložen Valné hromadě Svazku obcí Milevsko a zastupitelstvu Milevska.
V březnu 2005 jsme uspořádali konferenci „Komunitní plánování sociálních služeb – zkušenosti z regionu Milevsko“.
Pozvání přijali starostové jihočeských měst, vedoucí odborů
sociálních věcí, zástupci svazků obcí, vedoucí organizací poskytujících sociální služby, studenti vysokých škol a ostatní
zájemci o komunitní plánování. Cílem konference bylo seznámit účastníky s významem komunitního plánování a způsoby
jeho realizace. Většinu podkladových materiálů a dokumentů
z KPSS Milevsko jsme publikovali na CD-ROMu. Jeho součástí je také popis důležitých postupů a našich zkušeností
získaných při tvorbě komunitního plánu.

MAS Střední Povltaví
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Svazek obcí Milevsko
Odpovědní pracovníci:
Bc. Daniel Rosecký, Bc. Ludmila Kolářová

CpKP jižní Čechy podporovalo vznik a rozvoj místního partnerství a pomohlo při založení občanského sdružení MAS
Střední Povltaví. Jeho členy jsou zástupci obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací z mikroregionu
Milevsko. Pracovníci CpKP zpracovali analýzu regionu zaměřenou na venkovské oblasti regionu a zemědělství, poskytovali poradenský servis, podíleli se na zpracování a sběru
projektových fiší a připravili návrh strategie, se kterou se
MAS Střední Povltaví uchází o finanční podporu v rámci
programu LEADER+.
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Komunitní plánování
sociálních služeb Vodňany
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Město Bosňany a Dobrovolnýho svazek obcí
Blanicko-otavského regionu
Odpovědní pracovníci:
Bc. Daniel Rosecký, Bc. Ludmila Kolářová

Komunitní plánování je realizováno ve správním obvodu
města Vodňany, do kterého patří 17 obcí. Cílem projektu je
zavedení efektivního procesu plánování rozvoje sociálních
služeb (KPSS). V roce 2005 proběhla přípravná fáze – vytvořili jsme přehled sociálních služeb poskytovaných v regionu a zmapovali zdroje potřebné pro realizaci komunitního
plánu. V rámci vytváření organizačních struktur vznikla
místní triáda, ta navrhla prioritní oblasti, kterým se má
KPSS Vodňany věnovat. Pomocí informační kampaně jsme
ke spolupráci na komunitním plánování přizvali širokou
veřejnost. V závěru roku byla zahájena analyticko-popisná
fáze. V ní pokračuje podpora rozvoje místního partnerství,
zpracovává se socio-demografická analýza a vzniká popis
aktuální sociální situace v regionu. Na tuto fázi naváže
v roce 2006 fáze strategická.

Komunitní plánování
sociálních služeb Příbram
Program CpKP:
Místní udržitelný rozvoj
Realizováno pro:
Město Příbram
Odpovědní pracovníci:
Bc. Daniel Rosecký, Bc. Ludmila Kolářová

Město Příbram se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího z platného legislativního rámce hlásí k vlastní sociální politice. Snaha zabezpečit občanům potřebnou sociální pomoc vyústila v rozhodnutí města zahájit společně
s CpKP komunitní plánování sociálních služeb (KPSS). Cílem je posilování sociální soudržnosti ve městě, podpora
sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení
jednotlivců a skupin. Specifickým cílem je zpracování komunitního plánu sociálních služeb, který pomůže vytvořit
podmínky pro rozvoj a udržitelnost takových služeb, které
budou reagovat na skutečné potřeby občanů města.
V červnu 2005 byla ustavena místní triáda, která na společném jednání s představiteli města navrhla priority, kterým by se KPSS měl zejména věnovat. Dalšími aktivitami
bylo zahájení informační kampaně, podpora rozvoje místního partnerství, popis stávajících sociálních služeb ve městě
a školení účastníků KPSS. Na tyto činnosti navázala v roce
2006 analytická fáze.
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Publikace

Publikace
Manuál k soutěži
Jak se stát aktivním
evropským občanem?

Praha
a ekologická výchova,

Vydalo:
Centrum pro komunitní práci,
Praha 2005
Autoři (abecedně):
Mgr. Brož Daniel, Mgr.
Havlínová Ivana, Ing. Hrnčířová
Jana, Bc. Jakubíček Petr, Ing.
Macurová Eva, Mgr. Marek
Ondřej, Bc. Zdražil Josef
ISBN:
80-86902-28-5

Vydalo:
hlavního město Praha
v roce 2005
Zpracování:
Regionální environmentální
centrum Česká republika
(REC ČR) a Centrum pro
komunitní práci střední Čechy
Autoři textů:
Ing. Tomáš Kažmierski,
Ing. Jana Svobodová

Sociální služby na území
regionu Milevsko
Katalog poskytovatelů služeb 2004
Vydalo:
Centrum pro komunitní práci,
České Budějovice 2005
Kolektiv autorů.
ISBN:
80-86902-15-3

Občané
a veřejná prostranství
Příklady zapojení veřejnosti
do plánování veřejných
prostranství
Vydalo:
Centrum pro komunitní práci,
Praha 2005
Autoři:
Ondřej Marek a kolektiv
ISBN:
80-86902-27-7

Výzkum zavádění
managementu rozvoje
jako nástroje zvyšování
absorpční kapacity
a úspor finančních
prostředků
v mikroregionech
Výzkum a analýza typologie
managementu v mikroregionech
Olomouckého a Zlínského kraje
Vydalo:
Centrum pro komunitní práci,
Přerov 2005
Autoři:
Mgr. Ivo Škrabal, Mgr. Dan
Ryšavý, PhD a kolektiv
ISBN:
80-86902-17-X
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CpKP v roce 2005 vydalo Zprávu o činnosti 2004, dále
sborníky z konferencí pořádaných CpKP a propagační
materiály pro svou osvětovou činnost. V roce 2005 CpKP
vydávalo občasník Venkovské noviny. Pro potřeby spolupracujících mikroregionů jsme vydavatelsky zajišťovali
výrobu propagačních materiálů a místních zpravodajů.

Finanční zpráva za rok 2005

Finanční zpráva za rok 2005
Náklady

Výnosy

Materiálové náklady
Režijní materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 553,70
Předměty postupné spotřeby –
drobný hmotný investiční majetek . . . . . . . . . .249 268,10
Odpisy drobného hmotného investičního majetku
a drobného nehmotného investičního majetku . 67 450,00

Lidské zdroje
mzdové náklady . . . . . . . .
civilní služba . . . . . . . . . .
sociální a zdrav. pojištění .
zákonné pojištění . . . . . . .
cestovné . . . . . . . . . . . . .
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2 485 543,00
. . . . . . 0,00
. .429 451,00
. . . 3 476,00
. 820 915,50

Vlastní činnost . . . . . . . . . . . .
Úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzový zisk . . . . . . . . . . . . . .
Přijaté příspěvky – granty,
dary od fyzických a právnických
Provozní dotace (stát, PHARE) .
Jiné ostatní výnosy . . . . . . . . .
Rezervní fond . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 7 393 377,01
. . . . . . . . . . . 56 921,22
. . . . . . . . . . .103 726,80
osob
....
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....
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.
.

2 842 484,49
5 304 642,37
. . 47 044,19
1 055 409,00

Celkem výnosy . . . . . . . . . . . . . . . 16 803 605,08

Nemateriálové náklady
náklady na reprezentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 035,30
ostatní služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 235 070,45
kurzová ztráta . . . . . . . . . .
poplatky bance . . . . . . . . .
ostatní finanční náklady . . .
zúčtování záporných úroků .
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.561 039,74
. 56 358,15
. .10 348,10
. . . . 23,04

Celkem náklady. . . . . . . . . . . . . . . . 17 310 532,08

© Centrum pro komunitní práci
Přerov, 2006
Napsal: kolektiv autorů
Redakční úprava: Jiří Pavlát
Sazba: Subrational Industries (dtp@subrational.net)
Tisk: EUROPRINT, spol. s r. o., Přerov
Žádosti o zaslání publikace zasílejte na adresu,
uvedenou na zadní záložce.
ISBN: 80-86902-30-7
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Pracovníci a kontakty

Pracovníci a kontakty
CpKP

CpKP západní Čechy

administrativní zázemí

Americká 29, 301 38 Plzeň
tel./fax: (+420) 377 329 558
e-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz

Centrum pro komunitní práci
Palackého 30, 750 02 Přerov
tel.: (+420) 581 210 502
e-mail: cpkp@cpkp.cz

•
•
•
•
•

Mgr. Tereza Teuschelová, výkonná ředitelka
Jiří Pavlát, marketing, propagace
Milena Hakenová, účetní
Kateřina Zatloukalová, účetní
Lucia Harišová, účetní

•
•
•
•
•
•

Mgr. Tereza Teuschelová, ředitelka místního zastoupení
Mgr. Jan Martínek, manažer projektů
Ing. Tereza Eberlová, manažerka projektů
Mgr. Tomáš Svoboda, manažer projektů
Mgr. Ivana Gracová, manažerka projektů
Bc. Markéta Křivdová, manažerka projektů
(v dubnu 2005 odchází na mateřskou dovolenou)
• Bc. Aleš Kavalír, manažer projektů (od listopadu 2005)
• Dana Böhmová, logista

CpKP střední Čechy
CpKP východní Morava

Na Václavce 46, 150 00 Praha
tel./fax: (+420) 251 560 776
e-mail: stredni.cechy@cpkp.cz

• Ing. Eva Macurová, ředitelka místního zastoupení
• Ing. Jana Svobodová,
zástupkyně ředitelky místního zastoupení
• Mgr. Ondřej Marek, manažer projektů
• Ing. Jana Hrnčířová, manažerka projektů
• Ing. Silva Pochtiolová, manažerka projektů
(duben–listopad)
• Mgr. Daniel Brož, manažer projektů (květen–říjen)
• Martina Mirovská DiS., manažerka projektů (od srpna)
• Anna Marková, asistentka (od října)

Gahurova 292, 760 01 Zlín
tel.: (+420) 577 213 140
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz

• Bc. Josef Zdražil, ředitel místního zastoupení
• Ing. Rostislav Trávníček, manažer projektů
(únor–červenec)
• Zuzana Mišunová, manažerka projektů (do května)
• Bc. Jana Radková, manažerka projektů (od června)

CpKP střední Morava
Horní náměstí 12, 750 02 Přerov
tel./fax: (+420) 581 210 502
e-mail: stredni.morava@cpkp.cz

CpKP jižní Čechy
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice
tel./fax: (+420) 386 360 544
e-mail: jizni.cechy@cpkp.cz

•
•
•
•
•
•
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Daniel Rosecký, ředitel místního zastoupení
Tomáš Chovanec, manažer projektů
Radek Novotný, manažer projektů
Ivo Moravec, manažer projektů
Ludmila Kolářová, manažerka projektů
Josef Maxa, manažer projektů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bc. Roman Haken, ředitel místního zastoupení
Ing. Jiří Daneš, zástupce ředitele místního zastoupení
Mgr. Ivo Škrabal, zástupce ředitele místního zastoupení
Ing. Jana Podepřelová, projektová manažerka
Ing. Jitka Krabicová, projektová manažerka
Ing. Dagmar Prachniarová, projektová manažerka
Bc. Kristýna Ježová, projektová manažerka
Tomáš Šulák, projektový manažer
Miroslav Parvonič, projektový manažer
Milena Surmová, vedoucí kanceláře

Kdo jsme
...pokračování z přední záložky.

Regionální politika Evropské unie
a regionální rozvoj ČR. Prosazujeme principy partnerství a transparentního rozhodování v regionální
politice Evropské unie. V Česku
prosazujeme konzultace a zapojení
veřejnosti a nevládních neziskových
organizací při přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastníme se diskuzí o podobě regionální
politiky, zprostředkováváme informace ostatním NNO v Česku a připravujeme společná doporučení
a postupy. Naše zkušenosti z ČR
přenášíme do ostatních kandidátských a členských zemí EU.
Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních netiskových organizací.
Podporujeme a vzděláváme členy
občanských a neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme
s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem
posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací.

CpKP
Centrum pro komunitní práci
Palackého 30,
750 02 Přerov
tel.: (+420) 581 210 502
mail: cpkp@cpkp.cz

www.cpkp.cz

