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

Děkuji všem partnerům a donorům za spolupráci a podporu naší činnosti a přeji Vám s následujícími 
stránkami příjemné a zajímavé chvíle.

Jan Martínek, 
ředitel místního zastoupení 

        Po celou dobu naší existence 
se zaměřujeme na podporu místní komunity. 
To je značně široký pojem 
– a stejně široký je i záběr naší činnosti.



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

Vznikla česko-německá kniha  
popisující příběhy šesti pamětníků 

z příhraničních oblastí 
a výstava popisující jejich osudy.

                 



       Přehled pracovníků           

Jan Martínek
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E-mail: jan.martinek@cpkp.cz 
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace, 
Výchova k občanství

Monika Ženíšková

E-mail: monika.zeniskova@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Výchova k občanství

Pavla Dusíková Jindrová

E-mail: pavla.dusikova@gmail.com
Programy: Místní udržitelný rozvoj

Olga Dankovičová

Telefon: 775 764 418 
E-mail: olga.dankovicova@cpkp.cz
Programy: Výchova k občanství

Tereza Pelclová
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E-mail: tereza.pelclova@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace

Tomáš Svoboda

Telefon: 777 793 725
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Programy: Sociální integrace

Ondřej Starý

Telefon: 774 497 874
E-mail: ondrej.stary@cpkp.cz
Programy: Sociální integrace

Daniel León
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Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace

Šárka Fremrová
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Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace, 
Výchova k občanství



     Místní udržitelný rozvoj

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

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

Zapojení veřejnosti 
do tvorby integrované strategie území MAS Aktivios
Místní akční skupiny jsou sdružení venkovských obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které chtějí 
spolupracovat na rozvoji regionů, kde žijí. Jednou z těchto místní akčních skupin je i občanské sdružení 
Aktivios, které působí na jižním Plzeňsku (Mirošovsko, Přešticko, Blovicko a Staroplzenecko). Členové 
tohoto sdružení společně diskutují a plánují strategii rozvoje svého území, kterou budou v letech 2013–
2020 realizovat. My jsme byli požádáni, abychom diskuzi ohledně nové strategie území moderovali. 
Území místní akční skupiny Aktivios je velké a zahrnuje bezmála sedmdesát obcí. Nebylo tedy 
jednoduché vymyslet efektivní způsob, jakým by se do diskuze o tvorbě strategického dokumentu zapojilo 
co nejvíce lidí ze všech obcí. Nejprve jsme prostřednictvím dotazníků oslovili obce, neziskové organizace 
a podnikatele, kteří nám popsali svůj pohled na rozvoj své obce či regionu. Na podzim 2011 pak proběhla 
velká konference v Přešticích, kde účastníci společně definovali silné a slabé stránky regionu 
i příležitosti či ohrožení, které mohou ovlivnit další rozvoj území. Na konferenci pak vznikly pracovní 
skupiny, které v následujících měsících jednotlivá témata rozpracovávaly. Z této diskuze vyplynul seznam 
aktivit, které chtějí občané území MAS Aktivios v období 2013–2020 řešit. 
V dubnu 2013 připravujeme další veřejná projednání, během kterých proběhnou diskuze u kulatých stolů 
ke každé ze sedmdesáti obcí. Věříme, že takto důkladné komunitní projednání připravované integrované 
strategie území aktivizuje občanskou společnost v regionu jižního Plzeňska a zvýší tak povědomí i zájem 
obyvatel o rozvoj své obce i regionu.

Rozvoj Vaší obce či regionu 
není pouze v rukou politiků 
či úředníků. I Vy máte právo 
se k němu vyjádřit!

        



    Podpora sociální integrace

Zaměřujeme se na vytváření 
prostředí, které není lhostejné 
k občanům v nepříznivých 
sociálních situacích, 
usilujeme o rozvoj 
a zefektivnění služeb.

Program je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům 
v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování 
služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou orientovány na podporu 
obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací.
Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které 
zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od 
roku 2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na 
sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst 
a zájemce z řad široké veřejnosti do diskuzí na téma, jaké sociální 
a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, 
kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích, a zkoumáme další nedostatky 
v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci 
místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně 
diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž 
realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům. Výstupy se pak 
objeví v dokumentu střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je 
poté projednán orgány města. V případě jeho schválení se stává závazným 
dokumentem určujícím sociální politiku daného regionu. 

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

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

Vzdělávání v oblasti standardů kvality 
sociálních služeb, strategického plánování 
a profesní kvalifikace
Od počátku roku 2012 jsme poskytli individuální konzultace 30 poskytovatelům sociálních služeb 
v zavádění standardů sociálních služeb a strategickém plánování v Plzeňském a Jihočeském kraji. Těší 
nás posuny u zapojených organizací spočívající např. ve větším vyjasnění cílů a způsobů poskytování 
jejich služeb, v hlubším promýšlení a zavádění nových pravidel pro ochranu práv klientů. Věříme, že naše 
podpora přináší poskytovatelům očekávaný efekt a že naše spolupráce v této oblasti bude v budoucnu 
pokračovat.

       



     Výchova k občanství

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali 
demokratické hodnoty, chovali se  zodpovědně k  životnímu prostředí 
a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost 
než začlenění těchto témat do výuky na školách.
Proto nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické 
myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je 
respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty 
vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní 
komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. K tomu 
využíváme zážitkovou pedagogiku – žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. 
Ve svém okolí hledají konkrétní problémy, na které se snaží nalézt 
netradiční a tvořivá řešení. Nejsou-li spokojeni s úpravou obecního parku, 
s nabídkou kulturních akcí nebo s množstvím odpadků v ulicích, vyzkouší 
si, jak mohou sami přispět k odstranění těchto nedostatků. Tímto 
způsobem se učí aktivně jednat, komunikovat s dospělými (lidmi v obci, 
zastupiteli, odborníky) a více se spoléhat na vlastní schopnosti. 
Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení 
průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální 
výchova.

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

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
Co chybí veřejnému prostoru v Plzni? Jak tyto nedostatky odstranit a ještě k tomu přispět vlastními 
nápady? Na tyto otázky se snažili odpovědět žáci a studenti zapojení do programu Kreativní 
demokratická škola: Pěstuj prostor. Studenti ze Sportovního gymnázia navrhli možnost oživení nástupišť 
na hlavním nádraží, která jsou podle nich fádní a šedivá. Žáci Masarykovy ZŠ zas přemýšleli nad tím, jak 
využít klášterní zahradu, na kterou se dívají denně z okna své třídy. Na vyrobeném 3D modelu znázornili 
možnou proměnu – hřiště, lavičky a hlavně veřejný přístup. Filmový spot školního parlamentu z 26. ZŠ 
Růžovka upozorňuje na špatný stav chodníků. Spot vznikl v rámci propagace jejich projektu „Bezpečně 
na nákup (do Luny)“. U těchto i dalších projektů žáci nezůstali jen ve svých lavicích, ale vstoupili do 
veřejného prostoru tím, že oslovovali spoluobčany a tázali se je na anketní otázky, navštěvovali 
zastupitele, fotili inkriminovaná místa a celkově si počínali jako praví projektanti. Vždy znovu žasneme, 
jak schopní a kreativní umějí žáci být – a je jedno, zda studují teprve na základní škole či na střední škole 
jakéhokoliv zaměření.
Tento program navazuje na projekt Kreativní demokratická škola, který probíhal v letech 2010 a 2011. 
Naše metodiky a zkušenosti s prvotní realizací jsme spojili s nápady Společnosti Plzeň 2015, o.p.s., 
a společně pak vyhlásili soutěž pro plzeňské školy.

Děti mají tu výhodu, že si neuvě-
domují všechny možné překážky 
a limity. Jejich bezprostřednost 
při přípravě projektů je většinou 
odzbrojující.

         



Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění 
standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace 
/ operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb  
na území ORP Rokycany 
/ OP LZZ

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných 
partnerství / OP LZZ

Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb  
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice 

/ OP LZZ

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

/ Základní školy, střední školy a gymnázia v Plzni

Škola srdce regionu 

/ Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Příběhy Sudet 
/ Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Příprava žádostí o podporu pro žadatele z území MAS Ekoregion Úhlava 

/ pan T. Raser, obec Chudenín, Obec Bezděkov, SDH Hadrava, SHD Dešenice

Příprava žádostí o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na Zkvalitnění 
vybavení SOU stavební Plzeň určeného pro odbornou výuku a Inovaci 
a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů SOU v Domažlicích 

/ Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Připomínkování pilotního návrhu metodiky tvorby veřejných strategií 
zpracované firmou Ernst + Young v rámci projektu Ministerstva Financí 
České republiky s názvem Metodika přípravy veřejných strategií.
 / Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Prádelna Příchvoj - zpracování žádosti o dotaci na založení a rozvoj sociálního podniku 
do OP LZZ a Integrovaného operačního programu 

/ ISIS - M o.p.s. 

Realizace interních workshopů strategického plánování 
/ Johan o. s. Plzeň

Strategické plánování 
/ Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s.

Příprava žádosti o podporu na zateplení a výměnu zdroje tepla mateřské školy  
v obci Dolní Lukavice do operačního programu Životní prostředí 
/ Obec Dolní Lukavice

Aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Radbuza
 / Mikroregion Radbuza

SWOT analýza území a vstupní analýza území MAS Radbuza 
/ MAS Radbuza

Organizace semináře na téma „Rozvoj zemědělství a venkova po roce 2013“ 
/ Ministerstvo zemědělství ČR

Příprava žádosti o dotaci na pořízení stroje na úklid místních komunikací 
v Konstantinových Lázních do operačního programu Životní prostředí 
/ Obec Konstantinovy Lázně

Příprava žádostí o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na projekt Na kolečkách 
Konstantinolázeňskem 
/ Obec Konstantinovy Lázně

Zapojení veřejnosti do zpracování Integrované strategie rozvoje území  
MAS Broumovsko + o. s.
 / MAS Broumovsko+, o.s.

Příklady dobré praxe jako nástroj udržitelného rozvoje venkova – organizace 
vzdělávacích seminářů 

/ Program rozvoje venkova ČR

     Přehled všech realizovaných projektů                           v minulém roce            
PSI - Program sociální integrace / VkO - Výchova k občanství / MUR - Místní udržitelný rozvoj



            Finanční zpráva
  

Náklady
 
Materiálové náklady 224 453,00
Režijní materiál 148 685,00
Drobný hmotný majetek 
Odpisy DHIM a DNIM 
Energie 75 768,00
Lidské zdroje 4 045 057,00
Mzdové náklady 3 094 537,00
Sociální a zdravotní pojištění 790 297,00
Zákonné pojištění 13 238,00
Cestovné, stravné, ubytování 146 985,00
Nemateriálové náklady  1 357 849,13
Náklady na reprezentaci 0,00
Drobný nehmotný majetek 0,00
Ostatní služby  1 324 468,00
Ostatní provozní náklady 
Kurzová ztráta 12 379,00
Poplatky bance 12 313,00
Ostatní finanční náklady 8 689,13
Daň z příjmu 0,00
Zúčtování záporných úroků 0,00
Odpis nedobytné pohledávky 0,00
Celkem náklady 5 627 359,13
 
Výnosy
 
Vlastní činnost 674 167,59
Úroky 520,08
Kurzový zisk 4 642,05
Přijaté příspěvky – dary FO, PO 143 000,00
Provozní dotace  4 837 393,62
Zúčtování fondů 0,00
Jiné ostatní výnosy 22 000,57
Celkem výnosy 5 681 723,91
 
Rozdíl  54 364,78

    Poděkování

místní akční skupině Broumovsko 
Společnosti ISIS - M, o.p.s. a paní Martině Brádlerové

Blance Kohoutové, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního MÚ Rokycany
městu Rokycany

Štěpánce Syrovátkové
Ladislavě Vopatové

21. ZŠ
26. ZŠ Růžovka
Masarykově ZŠ 

Integrované střední škole živnostenské 
Gymnáziu Františka Křižíka

Sportovnímu gymnáziu
Občanskému sdružení Ametyst

Společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
Sdružení JOHAN o.s. 

Nadačnímu fondu Zelený Poklad
Krajskému úřadu Plzeňského kraje

Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje

místní akční skupině Ekoregion Úhlava

obci Konstantinovy Lázně

místní akční skupině Aktivios
ZŠ Blovice

ZŠ Chocenice
ZŠ Nezvěstice

ZŠ Řenče
ZŠ Dolní Lukavice

obci Dolní Lukavice

místní akční skupině Radbuza
Mikroregionu Radbuza

Mikroregionu Radyně

Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s.
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvu zemědělství ČR

Volkshochule Cham, centrum pro vzdělávání dospělých

Centru občanského vzdělávání

místní akční skupině MAS 21
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