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„I v roce 2013 byla naše 
práce rozdělena do tří 
oblastí – místní udržitelný 
rozvoj, podpora sociální 
integrace a výchova 
k občanství, o kterých se 
podrobněji dočtete na 
následujících stránkách.‟



    Rok 2013 v CpKP

Tento rok byl naplněný především dokončováním projektů. V dubnu 2013 jsme 
konferencí a prezentací studentských návrhů na zlepšení veřejného prostoru v Plzni 
ukončili první ročník soutěže Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, do kterého 
se zapojilo šest plzeňských škol. V červenci jsme vernisáží výstavy v klášteře Chotěšov 
zakončili projekt Příběhy Sudet. Díky němu jsme mohli poslouchat a zprostředkovat 
Vám příběhy lidí žijících v českém pohraničí před druhou světovou válkou, i těch, kteří 
sem v poválečném období přišli. V říjnu jsme závěrečným setkáním zástupců obcí 
a poskytovatelů sociálních služeb ukončili projekt Podpora odborných partnerství, 
zaměřený především na problémy seniorů a možnosti podpory jejich co nejdelšího 
setrvání v domácím prostředí. Díky němu byly vytvořeny dvě koalice složené ze 
zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb, které na společných setkáních řeší 
výše uvedené téma na úrovni celého kraje. Plzeňský kraj byl partnerem tohoto projektu 
a věříme, že utvořené koalice mu budou sloužit jako cenný zdroj informací o potřebách 
regionu i v budoucnu.
Rok 2013 byl rokem nových začátků i pokračováním našich dosavadních aktivit. 
Ve spolupráci s organizací Plzeň 2015, o.p.s. jsme vyhlásili druhý ročník „Kreativní 
demokratické školy“, do kterého se zapojily žákovské týmy ze sedmi škol. Pokračujeme 
ve spolupráci s řadou místních akčních skupin a mikroregionů a obcí – a to jak na 
tvorbě či aktualizaci jejich strategických dokumentů, tak na přípravě žádostí o finanční 
podporu jejich projektových záměrů. Na území Klatovska a Mikroregionu Touškovsko 
jsme zároveň zahájili práci na komunitním plánování sociálních služeb. Ani v roce 2014 
se tedy „nebudeme nudit“ a doufám, že se nebudete nudit ani Vy při čtení této zprávy.

Jan Martínek, 
ředitel místního zastoupení



Jan Martínek (10)

Telefon: 777 793 728 
E-mail: jan.martinek@cpkp.cz 
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace, 
Výchova k občanství

Monika Ženíšková (1)

Telefon: 775 760 349
E-mail: monika.zeniskova@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Výchova k občanství

Pavla Dusíková Jindrová (9)

Telefon: 774 497 871
E-mail: pavla.dusikova@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj

Olga Dankovičová (7)

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

Tereza Pelclová (4)

Telefon: 777 793 726
E-mail: tereza.pelclova@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace

Tomáš Svoboda (5)

Telefon: 777 793 725
E-mail: tomas.svoboda@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace, 
Výchova k občanství

Tereza Eberlová (6)

Telefon: 775 764 420
E-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz
Programy: Sociální integrace

Ondřej Starý (3)

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

Daniel León (2)

Telefon: 774 846 266
E-mail: daniel.leon@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace

Šárka Fremrová (8)

Telefon: 777 793 729
E-mail: administrativa.zc@cpkp.cz
Programy: Místní udržitelný rozvoj, 
Sociální integrace, 
Výchova k občanství

     Představení CpKP



Podpora sociální integrace  (PSI)

Březen–Říjen – podpora odborných partnerství, 10 setkání odborných koalic
Duben (11. 4.) – veřejné setkání v Rokycanech, na kterém byl představen návrh komunitního střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2013–2016
Červen (24. 6.) – první setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb na území 
Mikroregionu Touškovsko
Květen (24. 6.) – setkání starostů obcí na Klatovsku, které jsou zapojené do 2. etapy komunitního plánování 
sociálních služeb 
Říjen (22. 10.) – veřejné setkání v Dominikánském klášteře v Klatovech, na kterém byl veřejnosti představen 
projekt 2. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku 
Říjen (31. 10.) – podpora odborných partnerství, závěrečné setkání na téma: Senioři a sociální služby 
v Plzeňském kraji

Místní udržitelný rozvoj  (MUR)

Duben – série veřejných projednání Jak se žije v regionu MAS Aktivios
Květen – byla vydána publikace Příběhy Sudet
Červen (27. 6.) – proběhla vernisáž výstavy Příběhy Sudet v Chamu
Červenec (18. 7.) – vernisáž výstavy Příběhy Sudet v Chotěšově
Říjen (24. 10.) – veřejné projednání SWOT analýzy cestovního ruchu ve Františkových Lázních
Říjen (5. 10.) – Roudná: Na poříčí: Jak bude vypadat? Plánování veřejného prostranství
Říjen (12. 10.) – Den pro Borský park aneb Borský park a jak dál?  

       Kalendář roku 2013

Výchova k občanství  (VKO)

Březen (19. 3.) – Vyhodnocení soutěže Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor
Květen (3. 5.) – Vyhodnocení soutěže Škola – srdce regionu na zámku v Nebílovech
Červen – byl vydán elektronický sborník Škola – srdce regionu



Komunitní plánování sociálních služeb
 
V roce 2013 byla zahájena 2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku a také jsme 
začali plánovat rozvoj sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko, který se nachází nedaleko 
Plzně. Oba projekty končí v červnu příštího roku. Na Klatovsku působí řada poskytovatelů sociálních 
služeb i organizací poskytujících návazné služby. Vzájemné setkávání na pracovních skupinách dle 
jejich vlastního hodnocení odstartovalo bližší spolupráci mezi některými organizacemi a přispělo tak 
k zefektivnění služeb pro občany v tíživých situacích. I toto je významný dopad komunitního plánování 
v jednotlivých regionech. Při diskuzích a jednáních o problémech v sociální oblasti na Klatovsku je 
pozornost nejvíce zaměřena na sociální bydlení a situaci v oblasti návykových látek. Za velký 
problémem je považována také nedostatečná kapacita sanačních služeb v sociálně slabých rodinách 
a další chybějící služby pro tyto rodiny, jako je např. mediace či krizová intervence. Také společně 
plánujeme zajištění osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti a jejich rodiny či zajištění 
pečovatelské služby pro občany v Železné Rudě. Naopak na území Mikroregionu Touškovsko působí 
jeden velký poskytovatel sociálních služeb zaměřující se na pečovatelskou službu. Pro projednání 
sociálních problémů zde musíme více aktivizovat místní občany. Potýkáme se přitom s obecnou 
pasivitou občanů, s nezájmem zapojovat se do dění a aktivně vystupovat. Z uskutečněných jednání 
vyplynulo, že největší stávající sociální problémy tohoto regionu jsou nedostatečné poskytování 
ošetřovatelské péče, stavební bariéry v území znesnadňující pohyb a dostupnost veřejných budov, 
služeb, příp. lékařské péče zdravotně postiženým, seniorům či rodičům s kočárky. Dalšími velkým 
problémem jsou chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením, startovací byty pro mladé 
rodiny a nedostatečná informovanost občanů, zástupců obcí a pracovníků obecních úřadů a lékařů. 

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
formou založení odborných partnerství
Na podzim 2013 byl ukončen projekt zaměřený na projednání kritických míst v zajištění 
nadregionálních sociálních služeb určených seniorům se sníženou soběstačností a osobám pečujícím 
o tyto seniory a na hledání možností rozvoje těchto služeb v Plzeňském kraji. V rámci projektu vznikly 
dvě odborné partnerské koalice při respektování specifik dvou území (Plzeň, venkovské a příhraniční 
oblasti Plzeňského kraje), která otevírají aktuální témata a řeší klíčové problémy sociálních služeb 
zaměřených na seniory a pečující osoby a situace, ve kterých se jejich klienti nalézají. Pozornost koalic 
se zaměřila na tyto sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence, denní a týdenní 
stacionáře, odlehčovací služby, domovy pro seniory. Partnerské koalice iniciovaly vhodná 
východiska zaměřená na podporu nadregionálního řešení v oblasti poskytování těchto služeb 
(kapacita, financování, metodické postupy atd.) a rovněž přinesly podnětnou vzájemnou výměnu 
zkušeností a znalostí. Členy koalic byli zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí 
a neziskových organizací a další odborníci na dané téma. Konkrétním výstupem jsou především 
zpracovaná doporučení k nadregionálnímu řešení dané problematiky pro Plzeňský kraj.

    Podpora sociální integrace

„…vytváření prostředí, 
které není lhostejné 
k občanům v nepříznivých 
sociálních situacích”

Program Podpora sociální integrace 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 v jejich činnostech směřovaných 
k občanům v tíživých situacích. 
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. Po všech 
diskuzích a jednáních sepíšeme výstupy do dokumentu nazvaného 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je poté projednán orgány 
města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem určujícím 
sociální politiku daného regionu.



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 
a 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 
bylo řečeno, že zde již žít nemohou, ale i těch, kteří zde po druhé světové válce našli svůj nový domov. 
Při našich cestách Klatovskem, Tachovskem, Domažlickem či Severním Plzeňskem jsme navštívili místa, 
kde často jen základy domů, zbytky hřbitova, nebo jen několik starých ovocných stromů dokládají, že 
zde kdysi stála vesnice ve které po staletí žili lidé, kteří zde pracovali na svých polích, těžili nerosty 
v lomech či dolech nebo vyráběli sklo. Po druhé světové válce museli své domovy opustit a jejich rodné 
obce ustoupily přehradám, hraničnímu pásmu a nebo si místa, ze kterých lidi 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 žijí.         . 

Zapojení veřejnosti do strategického plánování 
rozvoje venkovských regionů
Rok 2013 byl z hlediska regionálního rozvoje rokem specifickým, neboť v něm končilo programovací 
období Evropské unie 2007–2013. Mikroregiony a Místní akční skupiny z Plzeňského kraje se tedy 
v tomto roce začaly pomalu připravovat na programovací období 2014–2020. Podstatnou součástí 
tohoto přípravného procesu je tvorba strategií rozvoje území, jejichž prostřednictvím místní akční 
skupiny definují potřeby a plány rozvoje svých území. CpKP ZČ pomáhá mikroregionům i místním 
akčním skupinám vytvářet tyto strategické dokumenty tak, aby do jejich tvorby byli zapojeni všichni 
relevantní aktéři, kteří mají zájem se na rozvoji svých obcí a regionů podílet. V současné době 
spolupracujeme na tvorbě strategií rozvoje území se šesti místními akčními skupinami a třemi 
mikroregiony z různých částí České republiky. Pomáháme jim zrealizovat dotazníková šetření, 
diskuzní i pracovní skupiny, konference či informační a mediální kampaně, tedy aktivity, které 
umožňují laické i odborné veřejnosti se k rozvoji území vyjádřit. Vedle těchto aktivit se podílíme i na 
tvorbě analýz řešených území a definování priorit a cílů mikroregionů a místních akčních skupin na 
období 2014–2020. Věříme, že naše činnost přispěje k udržitelnému rozvoji venkovských regionů 
v Plzeňském kraji i České republice.    

     Místní udržitelný rozvoj

„Zapojení veřejnosti do rozvoje 
obcí a regionů považujeme 
za jeden ze základních pilířů 
demokratické společnosti.“
Z tohoto důvodu pomáháme městům, obcím, mikroregionům, místním 
akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich strategických i rozvojových 
dokumentů a při práci na těchto dokumentech vytváříme co nejširší 
prostor pro diskuzi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. 
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 aktivity místním podmínkám. 
Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery 
s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří 
zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak prostřednictvím 
publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí.



       Výchova k občanství

Mohla by být Plzeň hezčí? Určitě! Na nedostatky ve veřejném prostoru města Plzně upozornili 
žáci a studenti ze šesti místních škol. V rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj 
prostor měli pojmenovat jeden problém, navrhnout jeho řešení a rozpracovat jej do podoby 
projektu. Žáci by například barevně oživili zanedbaná nástupiště na hlavním nádraží, 
vyspravili popraskané chodníky před nákupním centrem Luna či zrenovovali Lochotínský park. 
Některé týmy ani nemusely chodit daleko od školy – družina Lachtanů z 21. ZŠ navrhla nejen 
zbudování herních prvků přímo před školou, ale i vztyčení památníku Miladě Horákové. Aby 
byly návrhy žáků reálné, projednávali je se zastupiteli, vlastníky pozemků, architekty a dalšími 
odborníky. Svou činnost také komunikovali s veřejností – např. s obyvateli čtvrti, které se 
navržený projekt týká. Během praktických činností nabývají děti mnohé dovednosti, aniž by si 
přímo uvědomovaly, že se něčemu učí. 
Výsledek své několikaměsíční práce žáci prezentovali na konferenci před veřejností 
i odbornou porotou. Ta nejlépe ohodnotila projekt Masarykovy ZŠ, jehož cílem byla úprava 
a zpřístupnění klášterní zahrady na Jiráskově náměstí. Porota ocenila, že se jedná o prostor, 
který dosud nebyl veřejností využíván. Další body získali žáci za svou ochotu zahradu v rámci 
školních aktivit udržovat. 
Na realizaci programu spolupracujeme se společností Plzeň 2015 o.p.s. Na konci roku 2013 
jsme vyhlásili druhý ročník programu, do kterého se tentokrát zapojilo 7 plzeňských škol. 

„Během praktických činností 
nabývají děti mnohé dovednosti, 
aniž by si přímo uvědomovaly, 
že se něčemu učí.” 

Kontejnery k světu a diskuze 
o veřejných prostranstvích v Plzni
Občanské sdružení k světu připravilo díky podpoře společnosti Plzeň 2015 o.p.s. program Kontejnery 
k světu. Jeho cílem bylo oživit zapomenutá nebo zanedbaná veřejná prostranství a dát jim nový význam. 
Již na začátku jsme byli osloveni, abychom se podíleli na vytipování veřejných prostranství, kde by bylo 
vhodné zapojit veřejnost do plánování budoucích úprav. Projekt Kontejnery k světu přivedl život na 
veřejná prostranství na jeden měsíc, důležité ale je, aby byla „uživatelsky příjemná“ stále. Změny 
veřejného prostranství se plánují ve spolupráci s veřejností. 
Ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně jsme vytipovali jako nejvhodnější dvě místa – 
Borský park na Borech a lokalitu Na Poříčí na Roudné. V Borském parku probíhalo velké plánování změn 
před deseti lety. V součastnosti se jednalo o vyhodnocení změn a naplánování další etapy úprav. Oproti 
Borskému parku je lokalita Na Poříčí na Roudné poměrně neznámým místem, každopádně se jedná 
o místo v blízkosti řeky Mže. 
Vzhledem k tomu, že občanské sdružení k světu se zajímá i o oživení okolí řeky Radbuzy, zaměřili jsme se 
i na tento prostor. V tomto případě s nejednalo o klasické plánování s veřejností, ale o úvodní zmapování 
sousedících subjektů na území od Wilsonova mostu k Škoda sport parku, s kterými bude občanské 
sdružení k světu dále spolupracovat. 

A jak naše spolupráce konkrétně vypadala? 

Pro veřejnost jsme uspořádali veřejnou diskuzi, na programu byly i komentované prohlídky, program pro 
děti a anketní šetření. V Borském parku jsme uspořádali tzv. Den pro Borský park a na Roudné jsme naše 
setkání s veřejností zakomponovali do třídenního programu Dnů architektury na Roudné. Více informací 
o jednotlivých výstupech můžete nalézt na našich webových stránkách. 

Františkovy Lázně – Zvýšení kvality řízení města
V rámci projektu Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně financovaného z Evropského sociálního 
fondu (OPLZZ) zpracováváme ve spolupráci s pracovníky městského úřadu, podnikateli a klíčovými 
osobnostmi města Strategii města na podporu lázeňství a cestovního ruchu. Druhou částí je realizace 
projektu „otevřeného úřadu“, který je založen na hodnocení spokojenosti a potřeb občanů města 
i podnikatelských subjektů a vyhodnocení a návrh optimalizace komunikačního systému města.



MUR
‣ Obcím Konstantinovy Lázně, Dolní Lukavice a Bezdružice
‣ místní akční skupině Broumovsko 
‣ místní akční skupině Radbuza
‣ místní akční skupině Ekoregion Úhlava
‣ Mikroregionu Úslava
‣ Místní akční skupině MAS 21
‣ Městům Horažďovice a Františkovy Lázně
‣ Operačnímu programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 
  (Česká republika – Svobodný stát Bavorsko)
‣ Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje
‣ Volkshochschule Cham – Centrum vzdělávání dospělých
‣ Firmě M.C. Triton
‣ Sbor dobrovolných hasičů Hadrava
‣ Sbor dobrovolných hasičů Chudenín
‣ Apartmány Koryťák 
‣ MAS Aktivios
‣ MAS Broumovsko+

VKO
‣ Občanskému sdružení Ametyst
‣ ZŠ Blovice, Chocenice, Nezvěstice, Řenče, Dolní Lukavice
‣ Společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
‣ Městu Plzeň

PSI
‣ Pracovníkům odboru sociálních věcí krajského úřadu  
   Plzeňského kraje
‣ Bc. Haně Křivohlavé, vedoucí Odboru sociálních věcí  
   a zdravotnictví MÚ Klatovy
‣ JUDr. Jiřímu Štanclovi, místostarostovi města Klatovy
‣ Ing. Michaele Opltové, starostce obce Kozolupy
‣ Všem členům odborných koalic za Plzeňský kraj a město Plzeň 

 

                   Finanční zpráva

NÁKLADY
  
Spotřebované nákupy 238 172
 Materiálové nákupy 168 880
 Nematerálové nákupy 69 292
Služby celkem 2 098 732
 Cestovné 101 252
 Ostatní služby 1 997 480
Osobní náklady 3 149 992
 Mzdové náklady 2 583 720
 Zákonné sociální pojištění 566 272
Ostatní náklady celkem 98 765
Poskytnuté příspěvky 2 200
   
Celkem náklady 5 587 861
  
VÝNOSY
  
Tržby za vlastní výkony 803 204
Ostatní výnosy  136 152
Přijaté příspěvky 189 000
Provozní dotace 4 544 124
  
Celkem výnosy 5 672 480 

Výsledek hospodaření 84 619
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