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ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELE

Naše hlavní aktivity v roce 2016 se týkaly zapojování veřejnosti do rozhodování veřejné správy.
Byla dokončena realizace projektu Plzeň – město
(politické) kultury, jehož cílem je vytvořit širší
podmínky pro komunikaci s veřejností o roz-

o informace, petice apod.). Studenti si ve skupinkách vybrali problém, který chtěli řešit, a navrhli
kroky potřebné k jeho zmírnění. Žáci tak např.
sepisovali petice za častější provoz MHD či
vytvořili stanovy spolku pro rozvoj kvalitního kul-

voji města Plzně. Vytvořili jsme školicí modul
pro veřejnou správu o postupech a technikách
komunikace s veřejností a zapojování občanů
do rozhodování a plánování, dále vznikla facebooková stránka „Rozhoduj o Plzni“ a byl natočen
výukový film o participaci. 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 hlavních
komunikačních nástrojů (web, facebook, zpravodaj). V každém městě rovněž proběhlo vzorové
zapojení občanů do konkrétního rozhodnutí.

turního a společenského života. Dalším výstupem projektu, na kterém jsme spolupracovali
s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, je metodika, podle které lze odučit
celý vzdělávací program v rámci dvou projektových dní. Je k dispozici jako interaktivní manuál
na www.skola-aktivniho-obcana.cz.

Rozvíjeli jsme i aktivity týkající se výchovy
k občanství. Na dvou gymnáziích v Plzni a Třeboni, jedné střední škole v Praze a Základní škole
v České Lípě jsme realizovali vzdělávací program
Škola aktivního občana. Jeho cílem je předat
žákům informace o struktuře a fungování politického a správního systému České republiky
a ukázat jim, jak s těmito institucemi komunikovat prostřednictvím konkrétních nástrojů (žádost
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Z ostatních projektů bych chtěl zmínit i Znovu
objevené poklady Sudet, který navazuje na naši
dlouhodobou činnost v oblasti sběru a interpretace místní historie příhraničních oblastí Plzeňského a Karlovarského kraje. Smyslem projektu
je zmapovat „kulturní obrození“ sudetských
oblastí v devadesátých letech minulého století. Projekt je konkrétně zaměřen na sběr příběhů českých a německých spolků i jednotlivců,
kteří se dlouhodobě zabývají obnovou konkrétní
památky v nějaké příhraniční vesnici či městě.
Přeji Vám příjemné chvíle při čtení této zprávy.
Jan Martínek
ředitel místního zastoupení
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workshop s žáky na základní škole T. G. Masaryka v rámci projednání
obnovy
6
lokality „Stráň“ v Rokycanech s veřejností, foto: Roman Muchka
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PŘEDSTAVENÍ CpKP
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
je nestátní nezisková organizace založená
v roce 1996 za účelem podpory místního
udržitelného rozvoje a rozvoje místní komunity.
Poskytujeme služby obcím, veřejným subjektům,
podnikatelům a neziskovým organizacím.
Vedle zpracování rozvojové strategie
nabízíme komplexní dotační management
a řízení projektů na klíč. Mezi naše aktivity
také patří vedení strategického plánování
a poradenství. 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
Mgr. Tereza Pelclová
Daniel León
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Mgr. Petr Pelcl
Šárka Fremrová
Mgr. Marie Kubalíková
Ing. Tereza Eberlová
Ing. Gabriela Šindlerová
Externí spolupracovníci:
Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D.
Mgr. Iva Gracová
Tomáš Havránek
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vycházka v rámci Dne pro Stráň – projednání obnovy lokality
„Stráň“
10 v Rokycanech s veřejností, foto: Jindřich Marek
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MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ
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.

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 2016 jsme se jako autoři či konzultanti podíleli na tvorbě Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje 2016–2023 místních akčních skupin MAS Aktivios, MAS Broumovsko+, Ekoregion
Úhlava, MAS 21, MAS Orlicko, MAS Radbuza a MAS Světovina. Tyto strategické dokumenty budou
hlavním podkladem pro realizaci programu LEADER v územní působnosti výše uvedených MAS.
Vedle strategických dokumentů MAS se členové a pracovníci CpKP ZČ podíleli na tvorbě Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání SO ORP Blovice, Nýřany, Přeštice a Stod. 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.
Dotační poradenství
Odpovědná osoba: Daniel León
V roce 2016 jsme průběžně poskytovali konzultace a informace obcím, NNO i podnikatelům s cílem
jejich lepší orientace v možnostech čerpání podpor z veřejných zdrojů. Konkrétně jsme konzultovali a zpracovávali žádosti pro obce Dolce, Konstantinovy Lázně a Dolní Lukavice. Obsahově záměry
směřovaly do oblasti snížení energetické náročnosti provozu veřejných objektů (např. mateřská škola)
a do obnovy kulturního dědictví.
Strategické plánování NNO
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Pelcl
Dlouhodobě pomáháme neziskovým a dalším veřejným institucím s organizačním rozvojem. Metodu
strategického plánování a organizačního rozvoje, kterou jsme vyvinuli v roce 2003, od té doby využily
desítky organizací. V letošním roce jimi byly: CPOS Město Touškov a Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, z. s., Plzeň. 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.
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 2016 jsme se Spolkem pro
obnovu venkova Plzeňského kraje realizovali dva semináře zaměřené na cíle a principy Programu
obnovy venkova.
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Znovuobjevené poklady Sudet

KOMPAS – KOMunikace a PArticipace Samozřejmostí

Odpovědná osoba: Daniel León, Mgr. Marie Kubalíková
Tento projekt navazuje na naši dlouhodobou činnost v oblasti sběru a interpretace místní historie i sou-

Odpovědná osoba: Mgr. Jan Martínek
Projekt KOMPAS, který byl realizován v Nepomuku, Horažďovicích a Stodu, byl v roce 2016 úspěšně
ukončen. V každém městě proběhlo vzorové zapojení občanů do konkrétního rozhodnutí. Ve Stodu
projednávali s obyvateli a dětmi nové využití ostrova, v Horažďovicích se zapojili občané do rozhodnutí o zrušení či zachování místního kina a v Nepomuku proběhlo plánování využití rozsáhlého prostranství u Základní školy Nepomuk.

časnosti příhraničních oblastí Plzeňského a Karlovarského kraje. Smyslem tohoto projektu je zmapovat
„kulturní obrození“ sudetských oblastí po pádu železné opony. Projekt je konkrétně zaměřen na sběr
příběhů českých i německých spolků i jednotlivců, kteří se dlouhodobě zabývají obnovou konkrétní
památky v nějaké příhraniční vesnici či městě. Z tohoto sběru vzniknou studie, které budou propojovat
příběhy daných památek i lidí podílejících se na obnově této památky. Tyto studie budou zveřejněny
prostřednictvím publikace a výstavy. Jednotlivé výstupy projektu budou publikovány i na internetových
stránkách http://sudety.cpkp-zc.cz.

Projekt (č. 3730034) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz).

Znovuobjevené poklady Sudet realizuje CpKP ZČ ve spolupráci s Volkshochschule im Landkreis
Cham. Projekt (č. 51) je spolufinancován z prostředků Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Menší programy participace

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 bylo
motto dvouletého projektu „Plzeň – město (politické) kultury“, kterým jsme podpořili účast občanů
v širším spektru rozhodnutí. V roce 2014 byl projekt zahájený a v roce 2016 byl ukončen. V rámci
celého projektu proběhlo 5 programů zapojení veřejnosti, byl zpracován školicí modul pro veřejnou
správu o postupech a technikách komunikace s veřejností a zapojování občanů do rozhodování a plánování, proběhla studijní cesta za participativními projekty do Osla, byla vytvořena facebooková
stránka „Rozhoduj o Plzni“, byla zpracována studie analyzující 3 případové studie a natočen výukový
film o participaci. Všechny výstupy projektu jsou k dispozici a volnému použití na webových stránkách CpKP ZČ.

Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
I v roce 2016 jsme byli osloveni, abychom pomohli různým orgánům veřejné správy nebo i soukromým firmám se zapojením občanů do formulování plánů či přípravy konkrétních rozhodnutí. Mezi
tyto projekty patřilo například zapojení veřejnosti do zpracování zadávacích podkladů pro architektonickou soutěž na revitalizaci centra města Starý Plzenec, veřejné projednání návrhů revitalizace
sídlišť v Plzni a v Rokycanech, participativní plánování parku na přání Podzemník v Plzni nebo úprav
tzv. Stráně / Husových sadů v Rokycanech. Pokračovali jsme v programech zapojování veřejnosti
do zpracování strategických plánů obcí ve Stříbře, Starém Plzenci a Dýšině. Tyto projekty jsou cenné
zejména tím, že iniciativa přichází ze strany rozhodovatelů, tedy těch, kteří mají pravomoc konkrétní
rozhodnutí sami udělat, ale z různých důvodů se rozhodnou o daném problému nejprve diskutovat
s občany a teprve poté rozhodnout. Věříme, že těchto „osvícených“ lidí bude stále přibývat.

Projekt (č. 3630037) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
(www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz).
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obec Skoky u Žlutic (okres Karlovy Vary) – projekt
„Znovuobjevené
16
poklady Sudet“, foto: Marie Kubalíková
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PODPORA SOCIÁLNÍ
INTEGRACE
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.

Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji
Odpovědná osoba: Mgr. Petr Pelcl
V polovině roku jsme zahájili ve spolupráci se čtyřmi obcemi v Plzeňském kraji a za partnerské účasti
Plzeňského kraje realizaci projektu zaměřeného na sociální bydlení. Cílem projektu je zpracovat
modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města Rokycany, Klatovy, Dobřany, Nýrsko a zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na bydlení
na krajské úrovni.
Motivem pro realizaci projektu byla dlouho očekávaná legislativní úprava sociálního bydlení, která
ve své původní podobě obsahovala povinnost pro obce zajistit bydlení pro občany v bytové nouzi.
A také skutečnost, že i v případě neschválení zákona o sociálním bydlení je třeba situaci osob bez
bydlení či ohrožených ztrátou bydlení v obcích řešit. Neřešení situace vede k tomu, že se jednotlivci
či rodiny s dětmi, často s nízkými příjmy či dalšími překážkami pro získání bydlení, točí v kruhu azylových domů a ubytoven a nemohou se z tohoto kruhu vymanit, byť by svoji situaci chtěli aktivně
řešit. Nezřídka se stává, že v krizovém bydlení jsou lidé, kteří pracují, a přesto nemohou získat standardní, běžné bydlení. Ohroženi ztrátou bydlení či bez bydlení jsou čím dál častěji senioři či zdravotně postižení nebo samoživitelé, kteří nemohou svoji situaci zlepšit přivýdělkem.
V úvodní fázi projektu byla zmapována stávající situace v oblasti sociálního bydlení v každém
ze zapojených měst. Byla zhodnocena demografická a ekonomická data a byly provedeny rozhovory
s poskytovateli sociálních služeb a s pracovníky sociálních odborů. Tyto vstupní analýzy budou podkladem pro vytvoření modelových řešení pro jednotlivá města. V každém městě byla také vytvořena
pracovní skupina zabývající se tímto tématem. Tvořili ji poskytovatelé služeb, zástupci měst, pracovníci městských úřadů, pracovníci úřadu práce a správci bytového fondu.
Projekt bude pokračovat v dalších letech jednak na krajské úrovni – vytvořením krajské odborné
koalice k sociálnímu bydlení a podobě sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské
úrovni. A jednak na úrovni zapojených měst, ve kterých proběhnou rozhovory s cílovými skupinami,
tedy klienty azylových domů a ubytoven, a poté budou ve spolupráci s pracovními skupinami zpracovány návrhy řešení sociálního bydlení pro jednotlivá města.
Bližší informace o projektu a aktualitách v sociálním bydlení je možné získat na
www.plzenske-socialni-bydleni.cz.
Projekt (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958) je podpořen finančními prostředky
z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
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setkání s veřejností k přípravě podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže
na
20obnovu centra města Starého Plzence, foto: Roman Muchka
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
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.

Škola aktivního občana
Odpovědné osoby: Mgr. Petr Pelcl, Mgr. Marie Kubalíková
Ve školním roce 2016 jsme na dvou gymnáziích v Plzni a Třeboni, jedné střední škole v Praze
a Základní škole v České Lípě uskutečnili vzdělávací program Škola aktivního občana. Cílem programu bylo předat žákům informace o struktuře a fungování politického a správního systému České
republiky (státní správy a samosprávy) a ukázat jim jak s těmito institucemi komunikovat a vyjednávat
prostřednictvím konkrétních nástrojů jako žádost o informace, petice, založení spolku, místní referendum apod. Studenti si využití těchto nástrojů vyzkoušeli přímo. V rámci programu si ve skupinkách vybrali problém, který chtěli řešit, určili, kdo jsou jeho klíčoví hráči, navrhli kroky, které povedou
k jeho řešení nebo zmírnění, a vyzkoušeli si v závislosti na konkrétním problému vytvořit konkrétní
dokument. Žáci tak formálně žádali starostu o informace k plánovaným investicím do infrastruktury
obce, sepisovali petice za častější provoz MHD, stanovy spolku pro rozvoj kvalitního kulturního a společenského života, vytvořili anketu apod.
Výuka na školách probíhala v rámci projektu, na jehož základě zároveň vznikla ve spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd metodika, podle které lze odučit celý vzdělávací program v rámci dvou projektových dní.
Dopracovaná metodika je jako interaktivní manuál volně dostupná na
www.skola-aktivniho-obcana.cz.
Projekt byl finančně podpořen formou dotace MŠMT ČR ve smyslu Rozhodnutí č. 9561-37/2016-3
v rámci Dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících
v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016,
č.j. MSMT – 25499/2015.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

PODĚKOVÁNÍ

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V KČ)

NÁKLADY

↴

Spotřebované nákupy

187 176

Spotřeba materiálu

143 923

Spotřeba energie
Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby

43 253
1 031 777
72 291
959 486

Osobní náklady

1 749 737

Mzdové náklady

1 447 522

Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky
CELKEM náklady

VÝNOSY

302 215
17 322
1 800
2 987 812

↴

Tržby za vlastní výkony

644 596

Ostatní výnosy

239 163

Přijaté příspěvky

3 956

Provozní dotace

2 090 281

CELKEM výnosy

2 977 996

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme: Plzeňskému kraji, městům a obcím Dolní Lukavice, Dolce,
Konstantinovy Lázně, Horažďovice, Nepomuk, Stod, Starý Plzenec, Rokycany, Stříbro, Dýšina,
Dobřany, Nýrsko a Klatovy, Útvaru koncepce rozvoje města Plzně, Správě veřejného statku 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., MAS Světovina, o. p. s. a MAS Radbuza, z. s., základním
a středním školám: Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., Gymnázium Třeboň, ZŠ Partyzánská,
ZŠ Česká Lípa, Gymnázium EDUcanet, Praha, Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských
věd, z. s. (Občankáři.cz), Volkshochschule im Landkreis Cham, Ideas Bank Foundation,
Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centrum TOTEM, z. s., centru pro kulturní a sociální projekty
JOHAN o.s., Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, Centru pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov, příspěvková organizace, Nadačnímu fondu Zelený poklad a kulturnímu centru
Plzeň Zastávka děkujeme za poskytnutí prostoru a občerstvení pro náš vánoční večírek.

- 9 816 *

* Vykázaná ztráta je hrazena z vlastních zdrojů organizace.
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Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme veřejné správě
a ostatním zájemcům následující služby:

KONTAKTNÍ ÚDAJE

•
•

CpKP západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel: (+420) 377 329 558
E-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz
www.cpkp-zc.cz

•
•
•
•
•
•

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

Výroční zpráva CpKP západní Čechy 2016
Zpráva o činnosti za rok 2016
Vydání: 1., Náklad: 50 ks
Autoři: kolektiv autorů CpKP západní Čechy
Grafická úprava: Martin Bušek
Tisk: Euroverlag, s. r. o., Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
V roce 2017 vydalo Centrum pro komunitní práci.
ISBN: 978-80-87809-43-3
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Výskyt slov ve výroční zprávě

TOP 10

1

bydlení

19

2

jsme

15

3

plánování

14

4

projektu

14

5

cpkp

14

6

roce

14

7

služeb

13

8

sociální

12

9

2016

12

10

projekt
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