Centrum pro komunitní práci západní Čechy

6 strategií
10 setkání
622 účastníků
3 workshopy
5 názorových průzkumů
3 projekty
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ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELE

Těžiště aktivit v roce 2017 spočívalo v oblasti
sociální integrace. Pokračovala realizace projektu zaměřeného na tvorbu strategií sociálního bydlení ve 4 městech v Plzeňském kraji.
Ve spolupráci s Plzeňským krajem, který je
rovněž partnerem tohoto projektu, byla uspořádána 2 setkání pro zástupce veřejné správy,
poskytovatele sociálních služeb i další aktéry,
kterých se téma sociálního bydlení týká. Že
se jedná o téma, kterému je v současné době
potřeba věnovat pozornost, potvrzuje i skutečnost, že v obou případech se setkání zúčastnilo téměř 100 účastníků. Celou řadu zájemců
jsme navíc s ohledem na kapacitu sálu museli
odmítnout. A koncem roku se opět rozběhly procesy komunitního plánování sociálních služeb.
S aktualizací střednědobých plánů sociálních
služeb budeme v příštích dvou letech pomáhat
na Rokycansku, Domažlicku a Horšovskotýnsku.
Dalším důležitým projektem jsou „Znovuobjevené poklady Sudet“. Tento projekt je orientovaný na zmapování česko-německých
iniciativ, které vedly k obnově hmotného
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i nehmotného kulturního dědictví v sudetských oblastech po roce 1989. V době, kdy
čtete tuto výroční zprávu, je již k dispozici
i publikace s pěti vybranými příběhy a úvodní
sociologickou studií reflektující proces obnovy
popisovaných památek a tradic. Pokud máte
o publikaci zájem, rádi Vám ji zašleme.
V oblasti vzdělávání jsme připravovali projekt
zaměřený na posilování mediální a politické gramotnosti žáků středních odborných škol a učilišť. V roce 2018–2021 tak společně s učiteli
středních škol v Plzeňském kraji a s Centrem
pro kulturní projekty JOHAN budeme vytvářet
a se studenty škol realizovat vzdělávací programy zaměřené na informace a dezinformace,
jejich vznik a rozlišování, na způsoby a možnosti
vedení politické a občanské kampaně a na další
témata, která pomohou studentům rozeznat
pravdu od lži i v dnešní „postpravdivé“ době.
Přeji Vám příjemné chvíle při čtení této zprávy.
Jan Martínek, ředitel místního zastoupení
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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.
Kromě zpracování rozvojové strategie
nabízíme i 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.

6

LIDÉ V CpKP

Mgr. Jan Martínek, ředitel CpKP ZČ
Mgr. Tomáš Svoboda
Mgr. Tereza Pelclová
Daniel León
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Mgr. Ondřej Raffel
Šárka Fremrová
Mgr. Marie Kubalíková
Ing. Tereza Eberlová
Ing. Gabriela Šindlerová
Mgr. Eduard Šišpela
Externí spolupracovníci:
Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D.
Mgr. Iva Gracová
Tomáš Havránek
Mgr., BcA. Helena Dienstbierová Šimicová
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posezení po mši v kostele sv. Jakuba Většího v rámci "Treffen 2017" –
setkání rodáků a místních z Domaslavi, foto: Darina Lepišová

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. 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.

Znovuobjevené poklady Sudet
Odpovědná osoba: Daniel León, Mgr. Marie Kubalíková
Tento projekt navazuje na naši dlouhodobou činnost v oblasti sběru a interpretace místní historie
i současnosti příhraničních oblastí Plzeňského a Karlovarského kraje. Smyslem 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. V roce 2017 jsme mapovali příběhy obnovy
několika kostelů: v Hamrech, Skocích, Domaslavi a na Svaté Anně nedaleko Plané u Mariánských
Lázní. Největší památkou, kterou jsme se zabývali, byl klášter řádu premonstrátek v Chotěšově. Dále
jsme sbírali informace o obnově památkově chráněné zóny v obci Úterý, památníku horské synagogy
v Hartmanicích, pašijových her v Hořicích na Šumavě a památníku spisovatele Adalberta Stiftera
v Horní Plané a informace o objevování zaniklých obcí Lučina a Lísková.
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. 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
Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
I v roce 2017 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 zahájení participativního plánování koncepce kampusu univerzitního
areálu Západočeské univerzity pomocí pocitové mapy či veřejné projednání návrhů revitalizace sídlišť v Plzni. Dále jsme zjišťovali názory občanů v Chotěšově a zapojovali je do tvorby situační analýzy
obce. Pokračovali jsme v zapojování veřejnosti do plánování Husových sadů a vnitrobloků v Rokycanech, zpracování zadávacích podkladů pro architektonickou soutěž na revitalizaci centra města Starý
Plzenec. Městem Stříbro jsme byli osloveni, abychom pomohli ke zlepšení komunikace městského
úřadu s občany, testovali jsme zde otevřenost úřadu prostřednictvím metody tzv. „mystery“ klienta
a na základě šetření doporučili opatření pro zlepšení. 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.
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Dotační poradenství

hraniční kámen u přechodu Lísková/Waldmünchen;
foto: Darina Lepišová

Odpovědná osoba: Daniel León
V roce 2017 jsme průběžně poskytovali konzultace a informace obcím, NNO i podnikatelům v možnostech čerpání podpor z veřejných zdrojů. Konkrétně jsme konzultovali a zpracovávali žádosti pro
obce Líšťany, Svojšín a Dolní Lukavice, žádost pro majitele památkově chráněného domu v centru
Plzně či spolek Totem – RDC. Obsahově záměry směřovaly do oblasti snížení energetické náročnosti
provozu veřejných objektů (např. mateřská škola, bytový dům), obnovy kulturního dědictví, zlepšení
infrastruktury soc. služeb či zakládání dětských skupin.
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 diskuzi o problematice venkova v Plzeňském kraji. V roce 2017 jsme se Spolkem pro
obnovu venkova Plzeňského kraje realizovali dva semináře zaměřené na cíle a principy Programu
obnovy venkova.
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komentovaná procházka po křížcích a kamenech v okolí zaniklé obce
Lísková (pův. název: Haselbach), foto: Darina Lepišová

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, Ing. Tereza Eberlová
Od roku 2016 je ve spolupráci se čtyřmi obcemi v Plzeňském kraji a za partnerské účasti
Plzeňského kraje realizován projekt zaměřený na sociální bydlení. Cílem projektu je zpracovat
modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města Rokycany, Klatovy, Dobřany, Nýrsko.
A dále zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících
na bydlení na krajské úrovni. Letošní rok byl zejména ve znamení rozhovorů s klienty azylových
domů a ubytoven a v předávání informací o možnostech řešení bytové nouze, a to jak na krajské
úrovni, tak na úrovni zapojených měst. V Plzni se uskutečnily dvě krajské konference zaměřené
na přenos dobré praxe v sociálním bydlení. Na konferencích byly prezentovány např. zkušenosti
s konceptem „housing first“ u nás i v zahraničí a také pražský projekt Férové bydlení zapojující
soukromé majitele bytů do sociálního bydlení. Pro členy pracovních skupin v zapojených městech
byly uspořádány semináře o sociálním bydlení v Brně a o prostupném bydlení v Rokycanech.
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V závěru roku byla poté s členy pracovních skupin zahájena práce na tvorbě koncepcí sociálního
bydlení. Ta bude pokračovat i v následujícím roce spolu se zpracováním doporučení pro
Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na bydlení na krajské úrovni.
Bližší informace o projektu 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.

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji
Odpovědná osoba: Ing. Tereza Eberlová
Počátek roku 2017 byl ve znamení žádostí o finanční dotace z Evropského sociálního fondu na tři
projekty aktualizace komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o proces mapování stávající sociální situace, nedostatků v sociální oblasti a chybějících sociálních (a souvisejících) služeb
v daném regionu a diskuzí o tom, jak nedostatky odstranit a chybějící služby v regionu zajistit. Předložíme komunitní střednědobý plán rozvoje služeb, který bude poté projednán orgány
města a po schválení realizován. Konkrétně o aktualizaci komunitního plánování projevily v kraji
zájem tyto obce s rozšířenou působností: Rokycany, Domažlice a Horšovský Týn. Všechny tři
žádosti byly vybrány k podpoře a ještě týž rok byla zahájena 3. etapa komunitního plánování
sociálních služeb na Rokycansku. V úvodní fázi bylo zahájeno mapování aktuální sociální situace v regionu. Byla analyzována demografická a ekonomická data, provedeno dotazníkové šetření u obcí v regionu a byly započaty rozhovory s poskytovateli sociálních služeb a sociálními
pracovníky obecních úřadů. Úvodní, analytická část bude pokračovat i v dalším roce. Na ni pak
naváží průzkumy potřeb (potenciálních) uživatelů sociálních služeb a diskuze u „kulatých stolů“
v rámci pracovních skupin. Vše bude průběžně doplňovat informační kampaň, v rámci které
bude aktualizován a vytištěn katalog poskytovatelů sociálních služeb a vytvořen webový portál
na webové stránce města Rokycany, který zjednoduší přístup občanů k informacím o sociální problematice a přinese návod, jak vyřídit vše potřebné na úřadu a jak si poradit v krizové situaci.
Bližší informace o projektu je možné získat na www.rokycany.cz – sekce O městě, Komunitní plánování sociálních služeb.
Projekt (reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006564) je podpořen finančními prostředky
z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
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krajská konference na téma sociálního bydlení
v Plzeňském kraji; foto: Ondřej Raffel

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. Doposud jsme vytvořili dvě metodiky, které rozvíjí občanskou
gramotnost a angažovanost žáků: Kreativní demokratická škola a Škola
aktivního občana; a tři metodiky posilující vztah k místu a k životnímu
prostředí: Obrazy historie regionu, Škola – srdce regionu a Venkovská
krajina očima dětí. Všechny metodiky s výukovými materiály jsou volně
dostupné na stránkách www.cpkp-zc.cz v sekci Výchova k občanství.
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Informace a dezinformace
V roce 2017 jsme připravovali projekt, kterým bychom rádi zvýšili mediální a politickou gramotnost žáků
středních odborných škol a učilišť a posílili tak jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní
či globální úrovni. Společně se zástupci a učiteli středních škol v Plzeňském kraji a Centrem pro kulturní
projekty JOHAN bychom chtěli vytvořit a realizovat vzdělávací program s názvem Informace a dezinformace. Projekt byl připravován v rámci výzvy OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pokud půjde vše podle plánu, tak realizace projektu bude zahájena v červenci roku 2018.
Workshopy s žáky základních škol
Tyto workshopy byly zaměřené především na to zapojit mladé lidi do aktuálních projektů řešených
v jejich obci či městě. Dlouhodobě se snažíme do plánování veřejných prostranství i strategických
rozvojových plánů obcí zapojit i ty nejmladší obyvatele. Jsou to totiž právě oni, kteří nejspíše budou
v budoucnu v dané obci žít. Domníváme se, že čím dříve se do dění obce zapojí, tím spíše mohou získat
bližší vztah jak ke své obci, tak k občanské společnosti obecně. V roce 2017 jsme uspořádali workshopy
na třech školách a jednom gymnáziu. V Chotěšově jsme s žáky analyzovali kladné a záporné stránky
obce. V Rokycanech plánovali žáci oživení přírodního památky, neoficiálního parku nad městem s neoficiálním názvem „Stráň“. Ve Starém Plzenci žáci základní školy vytvářeli budoucí vizi centra svého
města. Vytvářeli výtvarná díla i novou koncepci centra. Při procházce s archeologem se seznámili s historií svého centra a poté při workshopech nad mapou vymýšleli, jak by mohli tento prostor vylepšit
a přitom zachovat jeho historickou hodnotu. Všechny workshopy byly součástí reálného plánování koncepce rozvoje obce či veřejného prostranství. Výstupy byly předány městům a obci jako doporučení
pro budoucí plánování jejich projektů.
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workshop žáků základní školy na téma proč mají rádi tzv. "Stráň"
v Rokycanech a jak by si ji přáli zlepšit; foto: Roman Muchka

FINANČNÍ ZPRÁVA

PODĚKOVÁNÍ

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V KČ)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy

↴
103 324

Spotřeba materiálu

51 878

Spotřeba energie

51 446

Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby

1 112 811
98 628
1 014 183

Osobní náklady

2 758 444

Mzdové náklady

2 209 700

Zákonné sociální pojištění

548 744

Ostatní náklady celkem

6 797

Poskytnuté příspěvky

2 800

CELKEM náklady

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy

3 984 176

↴
884 046
131 414

Přijaté příspěvky

11 868

Provozní dotace

3 176 344

CELKEM výnosy

4 203 671

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Za spolupráci v roce 2017 děkujeme: Plzeňskému kraji, městům a obcím Dolní Lukavice, Chotěšov,
Líšťany, Svojšín, Dobřany, Domažlice, Horšovský Týn, Nýrsko, Rokycany, Starý Plzenec, Stříbro a Klatovy,
Útvaru koncepce rozvoje města Plzně, Západočeské univerzitě v Plzni, místním akčním skupinám
MAS Aktivios, z. s. , Ekoregion Úhlava, z. s. a MAS Radbuza, z. s., Volkshochschule im Landkreis
Cham, Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centrum TOTEM, z. s., centru pro kulturní a sociální
projekty JOHAN o.s., Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, základním školám v Chotěšově
a Starém Plzenci, Platformě pro sociální bydlení, Agentuře pro sociální začleňování, a kulturnímu
centru Plzeň Zastávka děkujeme za poskytnutí prostoru a občerstvení pro náš vánoční večírek.

219 495
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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 navazování místních partnerství
zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanskou společností
školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb
koncepce sociálního bydlení
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