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Centrum pro komunitní práci západní Čechy

V minulé výroční zprávě jsme tvrdili, že se ani v roce 2014 nebudeme nudit – a tento
předpoklad se vyplnil. Práce bylo opravdu hodně a doufáme, že se „nenudili“ ani ti,
kteří se s CpKP během roku setkali.
Nejvíce jich bylo v Mariánských Lázních, kde v dubnu na veřejné setkání k problémům
a kladným stránkám života ve městě přišlo více než sto účastníků. Na setkání měla navázat
tvorba programu rozvoje města, práce na něm však v předvolebním období ustaly. Až po
více než roce se nové vedení města chystá na debatu navázat a tvorbu strategie zahájit.
Doufáme, že zájem veřejnosti o dění ve městě bude i nadále takový, jako před rokem.
Nemožnost zaručit pokračování aktivit zapojujících veřejnost do dění ve městech a obcích
představuje jeden z hlavních limitů naší práce. Pro zajištění jejich pokračování je
nejdůležitější zřetelně vyjádřený zájem samotné veřejnosti. Proto jsme připravili projekt
Plzeň město (politické) kultury, jehož cílem je vytvořit širší podmínky pro komunikaci
s veřejností o rozvoji města Plzně. Jeho součástí byly např. předvolební debaty se všemi
kandidáty na starosty v několika Plzeňských obvodech. Součástí projektu bude i cesta za
pozitivními výsledky občanské participace, kterou pro plzeňské politiky a pracovníky města
uspořádáme s partnerem projektu – norskou organizací Ideas Bank Foundation.
Na zvýšení zájmu o okolní dění je zaměřena i naše spolupráce se školami. V roce 2014
se jednalo o tři školy z Plzeňského kraje, jejichž žáci poznávají historii českého pohraničí
a vyměňují si své poznatky s žáky z Bavorska. A dále o šest škol zapojených do třetího
ročníku projektu Kreativní demokratická škola, ve kterém studenti navrhují potřebné
úpravy jimi zvolených veřejných prostranství.
A protože kvalitní občanská společnost není možná bez odpovědného přístupu ke všem jejím
členům, pokračovali jsme i v aktivitách našeho programu Podpora sociální integrace.
Na území Klatovska s Touškovska jsme dokončili tvorbu
komunitního plánu sociálních služeb. A v listopadu jsme
pro Plzeňský kraj uspořádali seminář o zkušenostech
z Čech a Slovenka s integrací Romů. Potřebu hovořit
o tomto tématu i zájem o ně potvrdilo 70 účastníků
semináře.
S těmito, ale i s našimi dalšími aktivitami, se můžete
podrobněji seznámit na následujících stranách. Než se dáte
do čtení, dovolte mi ještě poděkovat všem organizacím
i jedincům, se kterými jsme spolupracovali, za aktivní
přístup a zájem o dění v jejich okolí. Doufáme, že jim naše
činnost pomohla získat zajímavé informace či umožnila
i ve složitých otázkách najít společnou řeč a že naše
spolupráce bude pokračovat i v letech následujících.
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 (MUR),
Podpora sociální integrace (PSI)
a Výchova k občanství (VkO).

externí spolupracovníci

Mgr. Ida Kaiserova, PhD.

Mgr. Iva Gracová

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.

Otevřený úřad – Horažďovice

Plzeň – město (politické) kultury

Rok 2014 byl, stejně jako předchozí rok, stále ve znamení přípravy na programovací období
2014 – 2020. Podstatnou součástí tohoto přípravného procesu je tvorba strategií rozvoje
území, prostřednictvím kterých mikroregiony a místní akční skupiny definují potřeby a plány rozvoje svých území. CpKP ZČ pomáhá těmto subjektům tyto strategické dokumenty tak,
aby do jejich tvorby byly 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, diskusní i pracovní skupiny, konference či informační a mediální kampaně, tedy aktivity, které dají laické i odborné veřejnosti prostor, 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.

Plzeň je v roce 2015 evropským hlavním městem kultury. My jsme význam slova kultura
rozšířili i o kulturu politického rozhodování a připravili projekt na podporu participativní
demokracie v Plzni. Projekt, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů, si klade za cíl umožnit Plzeňanům přímo ovlivňovat rozhodování o věcech, které se jich týkají. Pouze malá část obyvatel se totiž může stát zastupiteli, ale každý
se může podílet na změně, pokud pro to dostane prostor. Řadu zajímavých námětů
jak může participativní demokracie fungovat, jsme získali díky spolupráci s partnerem
z Norska. Před volbami proběhla řada nadstranických fór kandidátů, která dala občanům
možnost porovnat si odpovědi a postoje všech kandidátů na konkrétní otázky. Dále projekt
pokračuje aktivitami na zapojení občanů do konkrétních rozhodnutí – v roce 2014 to bylo
např. plánování tzv. severojižního průtahu 1/27. Vznikl také „facebookový“ profil „Rozhoduj
o Plzni“, kde informujeme o příležitostech pro zapojení se do rozhodování ve městě. Projekt
bude pokračovat i v následujících letech.

V rámci rozsáhlého projektu Městský úřad Horažďovice – Profesionalita s lidskou tváří financovaného z Evropského sociálního fondu (OPLZZ) zaměřeného na zlepšení výkonnosti,
kvality a efektivity služeb úřadu, jsme realizovali aktivity související s komunikací a otevřeností úřadu vůči občanům. Ve spolupráci s klíčovými pracovníky městského úřadu jsme
prováděli průzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu, rozpočtových a příspěvkových organizací, zastupitelů a v neposlední řadě občanů města. Při průzkumu jsme využili pro prostředí úřadu netradiční metodu tzv. mystery klienta – občana s fiktivním problémem. Dále
budeme zpracovávat Standardy zákaznické orientace pro pracovníky městského úřadu
a Standardy komunikace městského úřadu s médii.

Zapojení veřejnosti do strategického
plánování rozvoje venkovských regionů

*

Listopad 2014 | Odborný seminář – Metody a praxe občanské participace,
návštěva Kirsten Paaby z Ideas Bank Foundation a sdílení zkušeností z Norska

Ř íjen 2014 | Diskuze s kandidáty do
zastupitelstva města Plzně o sociálních
a kulturních otázkách: „Bude Plzeň
městem chudoby 2015?“
a „Rokem 2015 to nekončí!?“

Prosinec 2014 | Dokončení
Strategie cestovního ruchu
pro Františkovy Lázně

Listopad 2014 | Zahájení výstavy
k severojižnímu průtahu 1/27 v Plzni

Ř íjen 2014 | Veřejné projednání
a dotazníkové šetření ve městě
Stod

Srpen 2014 | Diskuze s kandidáty do
plzeňských městských obvodů Lochotín,
Slovany, Černice a Lhota

* aktivity realizované v rámci programu

Duben 2014 | Setkání s veřejností
k silným a slabým stránkám života
v Mariánských Lázních

Únor 2014 | Setkání veřejnosti
k plánované obnově
Lochotínského parku
v Plzni

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 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.

Vzdělávání poskytovatelů sociálních
služeb (2014–2015)
Předmětem projektu, na kterém spolupracujeme s naší jihočeskou pobočkou, je zajištění
odborného vzdělávání pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb Domovy pro seniory
a Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve venkovských oblastech Plzeňského a Jihočeského kraje. Na odborné vzdělávání v akreditovaných kurzech bezprostředně navazují
odborné stáže u zapojených organizací. Díky tomuto přístupu je možné informace získané
v odborném kurzu bezprostředně doplnit zkušenostmi z praxe.

Komunitní plánování sociálních služeb
Společné plánování sociálních služeb umožňuje v regionech i obcích vytvořit síť potřebných
služeb, vyjasnit potřebu finančních prostředků a předběžně zajišťovat zdroje. To vše přispěje ke zlepšení připravenosti na rostoucí potřeby zajištění sociálních služeb v území v dostatečné kapacitě i kvalitě. Zároveň se zlepší vzájemná koordinace sociálních služeb a předejde
se případnému nezajištění služeb či naopak jejich dvojení. Navíc komunitní plán znamená
i časovou úsporu pro poskytovatele služeb a organizace poskytující návazné služby. Tyto
přínosy činí z komunitního plánování sociálních služeb efektivní nástroj pro zkvalitňování
sociálního klimatu v regionech, a proto tvoří stěžejní část práce CpKP v oblasti podpory
sociální integrace. V roce 2014 byla ukončena 2. etapa komunitního plánování sociálních
služeb na Klatovsku a rovněž bylo ukončeno plánování rozvoje sociálních služeb pro Mikroregion Touškovsko. Podrobné informace o průběhu celého procesu a jeho výsledky jsou
k dispozici na našich webových stránkách.

Seminář „Romská problematika –
zkušenosti z Čech a Slovenska“
Na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme organizovali seminář věnující se romské
problematice, který by měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného
přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu. Během programu zazněly příspěvky jak
o historii a kultuře Romů, tak o problémech, které přináší jejich marginalizace. Hovořilo se
i o zkušenostech s komunitní prací v sociálně vyloučených lokalitách a pozitivních výsledcích inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji.
Účastníci semináře mají zájem o další setkávání k této problematice a vznesli i konkrétní
náměty na jejich obsah (např. předškolní výchova dětí, zadluženost).

*
V průběhu roku 2014 | Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách v JČ a Plzeňském kraji.

Leden 2014 | 1. veřejné setkání ke komunitnímu
plánování sociálních služeb Mikroregionu
Touškovsko

Duben a červen 2014 |
Facilitace jednání řídící skupiny
komunitního plánování
sociálních služeb na Touškovsku

Květen 2014 | Facilitace jednání řídící
skupiny komunitního plánování sociálních
služeb na Klatovsku

Květen 2014 |
2. veřejné setkání ke komunitnímu
plánování sociálních služeb Touškovsko

Červen 2014 | 2. veřejné setkání
ke komunitnímu plánování
sociálních služeb na Klatovsku

Listopad 2014 | Seminář „Romská problematika –
zkušenosti z Čech a Slovenska“ v Plzni

* aktivity realizované v rámci programu

Červen 2014 | Vytvoření Komunitního plánu
sociálních služeb a služeb návazných pro území
Mikroregion Touškovsko pro období 2014–2018

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 výchovněvzdělávací 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.

Kreativní demokratická škola v Plzni
II. a III.
„Žáci pěstují nejen prostor, ale i vztahy k ostatním.“
Na jaře jsme úspěšně uzavřeli již druhý ročník vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj občanských kompetencí a posílení aktivní role mladých lidí ve společnosti. Opět bylo
úkolem deseti žákovských týmu z plzeňských škol navrhnout pozitivní změnu ve svém okolí.
Žáci a žákyně během školního roku zjišťovali názory veřejnosti, navštěvovali úřady, konzultovali s odborníky, představovali své záměry a společně demokraticky činili jednotlivá rozhodnutí. „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor pěstuje nejen prostor, ale i vztahy,
spolupráci, komunikaci, inspiraci, práci dlouho do noci, někteří objevují nové dovednosti.
Učí se prezentovat – a z introvertních studentů se stávají nebojácní mluvčí – správně volit
přesná slova 3D modelovat, nebojí se zeptat… Také tvoří, kreslí, navrhují, organizují besedu
pro veřejnost, píší dopisy a maily… Cestou k cíli se naučili mnohem víc, než čekali, rozkvetli,
zacílili své zájmy, propojili se mezi sebou ve třídě, dokázali odprezentovat své nápady před
odbornou porotou a zažít pocit radosti, že se to povedlo. Jsem ráda, že jsem byla při tom
a mohla je pravidelně pošťuchovat a doprovázet na téhle cestě…“ (Klára Pašková, třídní
učitelka 5.A, Církevní gymnázium Plzeň)

Do třetího ročníku programu, který byl zahájen v druhé polovině roku 2014, se přihlásilo
tentokrát šest škol. Žáci se zatím pustili do identifikování problémů a návrhů možných změn.
Dále budou hlasovat o tom, do jakého projektu se pustí a navrhnou konkrétní změnu.
Na výsledky se budeme těšit v dalším roce.

Obrazy historie regionu –
žáci odhalují historii českého
a německého pohraničí
„Jak asi vypadalo naše město před válkou? Jak se zde žilo?
A kdo tady vlastně žil?“
I v roce 2014 jsme realizovali projekt, který se zabývá historickým a kulturním vývojem
venkovských regionů v Plzeňském kraji. Projekt byl zaměřen na děti ze základních škol plzeňského pohraničí, kteří prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu poznávali společnou česko – německou historii. Žáci a žákyně pod vedením svých učitelů sbírali
historická data nejenom v archívech a kronikách, ale také rozhovory s pamětníky významných historických jevů či událostí (např. 2. světové války, odsunu Němců, železné opony,
apod.). Některé ze zajímavých místních událostí budou školy v následujícím roce převádět do
krátkého divadelního představení.
Na projektu pracují školy ze ZŠ Chotěšov, ZŠ Dobřany, ZŠ Černošín, Grundshule und Mittelshule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham. Výstupy projektu jsou k dispozici na internetových stránkách projektu na www.cpkp-zc.cz.

*
Ř íjen 2014 | Projektové dny „Co jsou to Sudety?“
na základních školách Plzeňského kraje v rámci
projektu Obrazy historie regionu

Z áří – říjen 2014 | Workshopy s vyučujícími
k představení metodiky projektu Obrazy
historie regionu

Duben 2014 | Závěrečná konference a představení výstupů
z projektů „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor“
a vyhlášení dalšího III. ročníku pro ZŠ, SŠ a gymnázia
města Plzeň

Červenec 2014 | Zahájení projektu Obrazy historie regionu
pro základní školy Plzeňského kraje a Horní Falce
(Svobodný stát Bavorsko)

Listopad 2014 | Workshopy žákovských týmů s architekty
v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj
prostor s architekty (Masarykova ZŠ, 28. ZŠ a Integrovaná
střední škola živnostenská)

* aktivity realizované v rámci programu

Ř íjen 2014 | Úvodní seminář pro vyučující
k programu Kreativní demokratické školy v Plzni

Popis projektu

Realizováno pro

Zdroj

Centrum sociálních služeb
Domažlice a CSS Tachov,
DOZP Bystřice a Sociální služby
města Sušice

2013–2014 KPSS na území ORP
Klatovy a Mikroregionu
Touškovsko

Město Klatovy a Mikroregion
Touškovsko

Organizace semináře „Romská
problematika – zkušenosti z Čech
a Slovenska“

Plzeňský kraj

Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ)

MUR*
2014–2016 Plzeň - město
(politické) kultury

Město Plzeň a jeho občany

2014–Stod - Vaše město, zapojení
veřejnosti do tvorby situační
analýzy města

Město Stod

2013–2014 Horažďovice –
Profesionalita s lidskou tváří

MC Triton a Město Horažďovice

2013 - 2014 Tvorba integrovaných
strategií území místních akčních
skupin

místním akčním skupinám
Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion
Úhlava, MAS 21, Radbuza

Organizace Národní konference
venkov 2014 v Konstantinových
Lázních

Spolek pro obnovu venkova

Zmapování subjektů působících
v okolí řeky Radbuzy a moderace
diskuze k plánu jeho úprav

Sdružení „k světu.“

Setkání veřejnosti k plánované
obnově Lochotínského parku
v Plzni

Správa veřejného statku
města Plzně

Wokshop s obyvateli města
Mariánské Lázně k problémům
a kladným stránkám života ve
městě

Mariánské Lázně

Fond pro nestátní a neziskové
organizace, EHP a Norské fondy

Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ)

Plzeň 2015, o.p.s.

VkO*
II. a III. ročník programu
Kreativní demokratická škola:
Pěstuj prostor

ZŠ, SŠ a gymnázia v Plzni

Plzeň 2015, o.p.s.

2014-2015 Obrazy historie regionu

ZŠ Chotěšov, Dobřany, Černošín,
Grundschule und Mittelschule
Rötz a Johann-BrunnerMittelschule Cham

Program přeshraniční spolupráce
Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013

Výkaz zisků a ztrát (v Kč)

náklady
Spotřebované nákupy		
Spotřeba materiálu		
Spotřeba energie			
Služby celkem			
Cestovné				
Ostatní služby			
Osobní náklady			
Mzdové náklady			
Zákonné sociální pojištění		
Ostatní náklady celkem		
Poskytnuté příspěvky		

211 461
152 113
59 348
988 167
52 529
935 638
1 664 509
1 434 982
229 527
30 188
1 800

CELKEM náklady			

2 896 125

výnosy
Tržby za vlastní výkony		
Změna stavu nedokončené výroby
Ostatní výnosy 			
Přijaté příspěvky			
Provozní dotace			

955 722
16 674
23 969
85 178
1 770 029

CELKEM výnosy			

2 851 571

Výsledek hospodaření		

-44 553*

* Vykázaná ztráta vznikla realizací projektů, které pokračují do dalšího roku.

2013–2015 Vzdělávání
poskytovatelů sociálních služeb ve
venkovských oblastech JČ
a Plzeňského kraje

Přehled všech realizovaných projektů | * PSI – Program sociální integrace / MUR – Místní udržitelný rovoj / VkO – Výchova k občanství

PSI*

MUR
― Městům a obcím Bezdružice, Dolní Lukavice, Františkovy Lázně, Horažďovice, Konstantinovy
Lázně a Nečtiny

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

― místním akčním skupinám Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Radbuza

― facilitace veřejných setkání a pracovních skupin

― Volkshochschule im Landkreis Cham (Centrum dalšího vzdělávání dospělých v Chamu

― metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování,
dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace

VkO
― Základním školám Černošín, Dobřany a Chotěšov
― Základním a středním školám v Plzni: 16. základní škola a mateřská škola, 22. základní
škola, 28. základní škola, Benešova základní škola, Církevní gymnázium Plzeň, Integrovaná
střední škola živnostenská, Masarykova základní škola, Střední škola informatiky
a finančních služeb

― 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 občanské společnosti

― Společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

― akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace

― Správě veřejného statku města Plzně

― vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

― Volkshochschule im Landkreis Cham (Centrum dalšího vzdělávání dospělých v Chamu)
― Iniciativě Architekti ve škole
PSI
― Pracovníkům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje
― Bc. Haně Křivohlavé, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy
― JUDr. Jiřímu Štanclovi, místostarostovi města Klatovy
― Ing. Michaele Opltové, starostce obce Kozolupy
― Mgr. Janu Musilovi (řediteli ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov)
― Mgr. Evě Halbrštátové, Bc. Anně Juráčkové, DiS. a Anně Dunčekové (Český západ, o. p. s.)
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