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Úvodní slovo ředitele

Rok 2015 byl ve znamení končícího programového období EU 2007–2013, což se projevilo
řadou výzev na dočerpání zbývajících financí,
a zároveň ve znamení příprav období nadcházejícího, které nese označení 2014–2020.
V současnosti je toto období ve fázi příprav.
Spolupracovali jsme s řadou místních akčních
skupin na tvorbě jejich rozvojových strategií.
A skutečně to vypadá, že na konci roku 2016 se
prvním MAS podaří vyhlásit výzvy k předkládání projektů pro žadatele z jejich území.
Naše další hlavní aktivity se týkaly zapojování veřejnosti do rozhodování veřejné správy.
Pokračovala realizace projektu Plzeň – město
(politické) kultury, jehož cílem je vytvořit širší
podmínky pro komunikaci s veřejností o rozvoji
města Plzně. Pomáhali jsme např. v organizování
a vedení setkání týkajících se prostupného bydlení v Plzni, které probíhaly paralelně s přípravou
městské koncepce sociálního bydlení, uspořádali
jsme veřejnou diskusi k budoucnosti projektu
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Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Dalším projektem byl KOMPAS – komunikace
a participace samozřejmostí, v jehož rámci jsme
s městy Horažďovice, Nepomuk a Stod pracovali na zlepšování jejich komunikace s veřejností
a vylepšování jejich hlavních komunikačních
nástrojů (web, facebook, zpravodaj).
Rozvíjeli jsme i aktivity týkající se výchovy
k občanství. Po několika ročnících programu,
který se zaměřoval především na spolupráci studentů při navrhování přímé intervence ve fyzickém veřejném prostoru, jsme rozšířili jeho záběr
a techniky a přidali přímou práci se studenty
v hodinách. Pracovali jsme se studenty plzeňských gymnázií, kteří získali praktické informace o struktuře politického a správního sytému
České republiky a učili se, jak s těmito institucemi komunikovat. Přeji Vám příjemné chvíle při
čtení této zprávy.
Jan Martínek, ředitel místního zastoupení
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Centrum pro komunitní práci západní
Čechy je nezisková organizace působící
v Plzni a Plzeňském kraji od roku 1996.
Naším posláním je posilování místních
komunit, podpora občanského aktivismu
a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst
a regionů. Svoji práci dělíme do tří programů:
Místní udržitelný rozvoj, Podpora sociální
integrace a Výchova k občanství.
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Lidé v CpKP

Mgr. Jan Martínek, ředitel CpKP ZČ
Mgr. Tomáš Svoboda
Daniel León
Mgr. Tereza Pelclová
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Šárka Fremrová
Bc. Ondřej Starý
Mgr. Marie Kubalíková
Ing. Gabriela Šindlerová
Mgr. Petr Pelcl
Externí spolupracovníci:
Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D.
Mgr. Iva Gracová
Tomáš Havránek
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Místní udržitelný rozvoj

Plzeň – město (politické) kultury
Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý se může aktivně podílet na změně ve svém sousedství či komunitě.
Pokud pro to dostane alespoň malý prostor. Toto
je motto dvouletého projektu „Plzeň – město
(politické) kultury“, kterým chceme podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí
a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací/plánovací praxe v Plzni. V roce 2015 jsme pokračovali
v tématech otevřených v předchozím roce.
Pořádali jsme veřejnou diskusi o budoucnosti
projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury,
společně se SPOLEČNOSTÍ TADY A TEĎ, o. p. s.
jsme v rámci kulatých stolů se zástupci veřejné
správy a NNO řešili problematiku prostupného bydlení v Plzni a zapojovali jsme veřejnost
i plzeňské organizace do Plánu udržitelné mobility města Plzně. Zajímavou akcí byla studijní
cesta pro zástupce NNO a veřejné správy za participativními projekty do Osla. Facebooková
stránka „RozhodujoPlzni“ získala více než 300
sledujících a osvědčila se jako způsob rychlé
mobilizace občanů ke konkrétním rozhodnutím.

Popis programu: Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že do snahy přinést změnu se zapojí většina obyvatel.
Proto realizujeme aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací procesy a vytváří možnosti, jak konkrétní rozhodnutí
či plán ovlivnit. 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 diskusi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. 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.

KOMPAS – KOMunikace
a PArticipace Samozřejmostí
Odpovědná osoba: Mgr. Jan Martínek

Vybrané projekty a aktivity
realizované v roce 2015
v programu →
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KOMunikace a PArticipace se stane samozřejmostí v Nepomuku, Horažďovicích a Stodě. Tato
tři města s námi začala spolupracovat na projektu
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštějnska
a Norska v rámci EHP fondů. V každém z měst
proběhlo v roce 2015 vyhodnocení nástrojů, které
obec ke komunikaci používá, a došlo k jejich
úpravám. Zároveň si v každém městě vyzkouší
jedno vzorové zapojení občanů do konkrétního
rozhodnutí. Ve Stodě se tak rozhodli projednat
s lidmi nové využití ostrova, v Horažďovicích se
jedná o rozhodnutí zda zrušit či zachovat místní

kino a v Nepomuku s občany plánují využití rozsáhlého prostranství u Základní školy Nepomuk.
Projekt bude pokračovat i v dalším roce.
Strategické plánování rozvoje obcí a regionů
Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Svoboda
Zapojování veřejnosti do strategického plánování
obcí či regionů je důležitou oblastí činnosti CpKP
ZČ. V roce 2015 jsme se jako autoři či konzultanti
podíleli na tvorbě Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje 2016–2023 místních akčních
skupin Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava,
MAS 21, Orlicko a Radbuza. Tyto strategické
dokumenty budou hlavním podkladem pro realizaci programu LEADER v územní působnosti výše
uvedených MAS. Vedle místních akčních skupin
spolupracujeme dlouhodobě i na tvorbě strategických dokumentů dobrovolných svazků obcí.
V roce 2015 jsme pomáhali zpracovat Strategii
rozvoje Mikroregionu Touškovsko. Vedle strategických dokumentů místních akčních skupin
a mikroregionů se CpKP ZČ podílí také na tvorbě
strategických dokumentů jednotlivých obcí.
V roce 2015 jsme se podíleli na tvorbě Programu
rozvoje města Plasy na období 2016–2020. Při
práci na rozvojových a strategických dokumentech obcí či regionů klademe důraz na důkladnou diskusi všech relevantních aktérů a výsledné
dokumenty v sobě zahrnují opatření a cíle, jejichž
realizace vede k dlouhodobě udržitelnému rozvoji plánovaných území.
Menší programy participace
Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
I v roce 2015 jsme byli osloveni, abychom
pomohli různým orgánům veřejné správy nebo
i soukromým firmám se zapojením občanů
do konkrétních rozhodnutí. Mezi tyto projekty
patřilo například plánování revitalizace památkově chráněné osady Buďánka v Praze 5. Tyto
projekty jsou cenné zejména tím, že iniciativa
přichází ze strany rozhodovatelů, tedy těch, kteří
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mají pravomoc konkrétní rozhodnutí sami udělat, ale z různých důvodů se rozhodnou o daném
problému napřed diskutovat s občany a teprve
poté rozhodnout. Věříme, že těchto „osvícených“
lidí bude stále přibývat.
Dotační poradenství
Odpovědná osoba: Daniel León
V roce 2015 jsme průběžně poskytovali konzultace a informace obcím, NNO i podnikatelům
s cílem jejich lepší orientace v možnostech čerpání podpor z veřejných zdrojů. Konkrétně jsem
konzultovali a zpracovávali žádosti pro obce
Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Dolní Lukavice. Další záměry byly konzultovány se soukromými zemědělci. Obsahově záměry směřovaly
do oblasti snížení energetické náročnosti provozu veřejných objektů (např. mateřská škola),
nakládání s odpady (vybudování komunitních
kompostáren či výstavby infrastruktury pro
nakládání s odpadními vodami) a také do rekonstrukcí místních komunikací.
Strategické plánování a právní
poradenství NNO
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Pelcl
Dlouhodobě pomáháme neziskovým a dalším
veřejným institucím s organizačním rozvojem.
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Metodu strategického plánování a organizačního
rozvoje, kterou jsme vyvinuli v roce 2003, od té
doby vyžily desítky organizací. V letošním roce
jimi byly: Galerie města Plzně o. p. s., Divadlo pod
lampou o. p. s., Spolek ULICE. Z praxe je zřejmé,
že metoda funguje na kulturní instituce, klubová
zařízení i poskytovatele pomoci drogově závislým. Základem metody je třídenní workshop, kde
se ve strukturovaných debatách a připravených
cvičeních urodí přesná představa o dalším směřování a rozvoji organizace na cca 5 let. Vedle
strategického plánování jsme pomáhali spolkům vyrovnat se s požadavky nového zákoníku.
Asistence zahrnovala zpracování stanov podle
potřeb klienta, přípravu veškerých dalších podkladů pro zápis do veřejného rejstříku, zpracování samotného návrhu na zápis a pomoc s jeho
podáním krajskému soudu. Naše služby využilo
celkem 7 organizací.
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Odpovědná osoba: Tomáš Havránek
CpKP ZČ se dlouhodobě podílí také na činnosti
Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje,
což je platforma pro diskusi o problematice
venkova v Plzeňském kraji. V roce 2015 jsme se
Spolkem pro obnovu venkova Plzeňského kraje
realizovali dva semináře zaměřené na cíle a principy Programu obnovy venkova.
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Podpora sociální integrace

Aktualizace komunitního plánu sociálních
služeb pro územní obvod ORP Přeštice

Popis programu: Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům
v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zkvalitňování jim určených služeb. Projekty v programu jsou zaměřeny na podporu obcí, krajů, poskytovatelů sociálních služeb
a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k těmto
občanům. 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 diskusí 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 diskusích 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.

Odpovědná osoba: Mgr. Petr Pelcl
Město Přeštice je dlouhodobým klientem, pro
který připravujeme komunitní plány sociálních služeb a jejich aktualizace už od roku 2004. Komunitní plánování je neuzavřený cyklus, vždy za cca
5–7 let je nutno projít celým procesem a v mezidobí regiony vystačí s realizačními plány připravovanými pro jednotlivé roky. Platnost stávajícího
plánu pro ORP Přeštice skončila rokem 2014, pro
město jsme poté zajistili jeho aktualizaci. Práce
zahrnovaly: (a) šetření mezi poskytovateli sociálních služeb v ORP – celkem 11 individuálních
rozhovorů s organizacemi poskytujícími služby
na území ORP Přeštice, (b) revize stávajícího plánu
s ohledem na výstupy projektu Meziobecní spolupráce, (c) zpracování nové strategické části komunitního plánu, (d) projednání návrhu v pracovních
skupinách a na řídící skupině.
Výstupem projektu je komunitní plán sociálních
služeb pro období 2016–2018, kdy lze předpokládat, že brzy budou otevřeny dotační tituly
na financování celého rok a půl trvajícího procesu zcela nového komunitního plánu sociálních
služeb včetně všech podkladových analýz a širokého zapojení dotčených aktérů. Nový plán by
pak měl platit pro další cyklus 2019–2022.

Vybrané projekty a aktivity
realizované v roce 2015
v programu →
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Výchova k občanství

Kreativní demokratická škola –
Škola aktivního občana

Metodika pro učitele II. stupně
„Obrazy historie regionu“

Popis programu: 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. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat
Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.

Odpovědná osoba: Mgr. Petr Pelcl
Škola aktivního občana přímo navazuje na dříve
velmi úspěšný program „Kreativní demokratická
škola“, kterého se v minulých 4 letech účastnilo více než 30 škol po celém Plzeňském kraji.
Více informací o metodice původního programu
naleznete na http://kds.cpkp-zc.cz/. Po několika
ročnících programu, který se zaměřoval především na spolupráci studentů při navrhování
přímé intervence ve fyzickém veřejném prostoru,
jsme rozšířili jeho záběr a techniky a přidali přímou práci se studenty v hodinách. Pracovali
jsme se studenty druhého ročníku na Gymnáziu
Plzeň, Mikulášské náměstí a ve kvintě Gymnázia
Františka Křižíka, Sokolovské ul.

Odpovědná osoba: Mgr. Marie Kubalíková
V rámci projektu přeshraniční spolupráce jsme
s učiteli základních škol v česko-bavorském
pohraničí vytvořili metodiku obsahující postupy,
jak interaktivní formou seznamovat žáky s novodobou historií vlastní obce či regionu a poznat,
co to byly Sudety. Metodika popisuje aktivity,
kterými ve školním roce 2014/2015 prošli učitelé,
žáci a žákyně ze škol ZŠ Chotěšov, ZŠ Dobřany,
ZŠ Černošín, Grundschule und Mittelschule
Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham. Nejprve se věnovali sběru historických dat především prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, ale
i bádáním v muzeích a kronikách svých měst.
Společně také navštívili zaniklé vesnice v bývalých Sudetech. V druhé polovině projektu se pak
věnovali interpretaci sesbíraných poznatků –
s dramaturgy zinscenovali divadelní představení
na téma příběhů či událostí z pohraničí, uspořádali výstavu a veřejně prezentovali výstupy
ve svých městech, na divadelním dni v Chamu
a na závěrečném setkání v Kokašicích.

Studenti získali praktické informace o struktuře
politického a správního sytému České republiky
a učili se, jak s těmito institucemi komunikovat. Studenti si zkusili ke kauze, která je zajímá,
sehnat co nejvíce informací, pracovat s nimi
a také napsat žádost o informace, petici nebo
založit spolek. Prací ve skupinách jsme trénovali komunikační a vyjednávací techniky, učili se
vnitřnímu demokratickému dialogu a zároveň
se učili naplánovat drobnou kampaň za využití
zdrojů, které má každý občan našeho státu k dispozici: sám sebe, své přátele a známé, tužku,
papír, internet. Program byl realizován v rámci
projektu Plzeň – město (politické) kultury.

Metodika je koncipována tak, že učitelé (dějepisu, občanské výchovy či jiného předmětu)
mohou s žáky projít celým programem v rámci
celoročního projektu či si jej upravit, zkrátit nebo
využít při výuce pouze jednotlivé aktivity. Vedle
zvyšování regionálního povědomí a identity žáků
je důležitým přínosem projektu i rozvoj jejich
klíčových kompetencí – komunikativních, sociálních, personálních a občanských. Kompletní
metodika a výstupy projektu jsou k dispozici
na internetových stránkách: http://metodika-obrazyhistorieregionu.cpkp-zc.cz/.

Vybrané projekty a aktivity
realizované v roce 2015
v programu →
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Finanční zpráva

Poděkování

Výkaz zisků a ztrát (v Kč)

NÁKLADY

↴

Spotřebované nákupy

93 460

Spotřeba materiálu

67 053

Spotřeba energie
Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby

26 407
1 103 217
147 415
955 802

Osobní náklady

1 956 235

Mzdové náklady

1 683 354

Zákonné sociální pojištění

272 881

Ostatní náklady celkem

35 523

Poskytnuté příspěvky
CELKEM náklady

VÝNOSY

2 200
3 190 635

↴

Tržby za vlastní výkony

772 118

Změna stavu nedokončené výroby

-58 274

Ostatní výnosy

223 247

Přijaté příspěvky

20 000

Přijaté dotace

2 242 249

CELKEM výnosy

3 199 340

Výsledek hospodaření
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Za spolupráci v roce 2015 děkujeme: městům a obcím Bezdružice,
Dolní Lukavice, Horažďovice, Konstantinovy Lázně, Nečtiny,
Nepomuk, Přeštice a Stod, Městské části Praha 5, Útvaru koncepce
rozvoje města Plzně, Správě veřejného statku města Plzně, Odboru
bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně,
místním akčním skupinám MAS Aktivios, z. s. , MAS Broumovsko+,
z. s. , Ekoregion Úhlava, z. s., MAS 21, o. p. s., MAS Orlicko, z. s.
a MAS Radbuza, z. s., základním a středním školám: 16. ZŠ a MŠ
Plzeň, 28. ZŠ Plzeň, Masarykově ZŠ Plzeň, základním školám ZŠ
Chotěšov, ZŠ Dobřany, ZŠ Černošín, ZŠ Nepomuk a ZŠ a MŠ
Stod, Integrované střední škole živnostenské v Plzni, Střední
škole informatiky a finančních služeb v Plzni, Gymnázium Plzeň,
Mikulášské náměstí a Gymnáziu Františka Křižíka, Grundschule
und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham,
Volkshochschule im Landkreis Cham, Ideas Bank Foundation,
SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s., spolku Odborníci a občané
pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, centru pro kulturní
a sociální projekty JOHAN o.s., Spolku pro obnovu venkova
Plzeňského kraje, společnosti Plzeň 2015, o. p. s., Nadačnímu
fondu Zelený poklad a kulturnímu centru Plzeň Zastávka děkujeme
za poskytnutí prostoru a občerstvení pro náš vánoční večírek.

8 705
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Na základě zkušeností, které CpKP má,
nabízíme veřejné správě a ostatním
zájemcům následující služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování,
dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti
pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanskou společností
akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

Kontaktní údaje
CpKP západní Čechy
Americká 29, 30138 Plzeň
Tel: (+420) 377 329 558
E-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz
www.cpkp-zc.cz
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