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ÚVODNÍ SLOVO

Těžiště našich aktivit v roce 2019 spočívalo
v oblasti sociální integrace. Dokončili jsme realizaci tří projektů zaměřených na aktualizaci
komunitních plánů sociálních služeb na Rokyca-

(aniž by tratili na nájemném). Zároveň vytváříme „portfolio klientů“ – zájemců o získání
bydlení, při komunikaci s nimi se dozvídáme
jeden smutný příběh za druhým. Na počátku

nsku, Domažlicku a Horšovskotýnsku a úspěšně
připravili projekty v dalších 7 regionech. Ty
budou realizovány v letech 2020–2022. Navázali jsme spolupráci s městem Ostrov v Karlovarském kraji a pomohli jeho představitelům
se zpracováním koncepce seniorské politiky.
Zaměření pozornosti na problémy a možnosti
podpory seniorů bude s ohledem na postupující stárnutí naší populace stále potřebnější.

roku 2020 bydlí díky naší pomoci tři rodiny
a naše činnost bude pokračovat nadále minimálně do 30. 9. 2021, kdy končí projekt, díky
němuž tuto činnost realizujeme. Věříme však
tomu, že se nám podaří nalézt další zdroje, které
umožní v této potřebné práci pokračovat.

Novinkou, a nejen pro nás, bylo zahájení provozu tzv. sociálně odpovědné realitní agentury, která pomáhá lidem diskriminovaným
na trhu s bydlením – s jeho nalezením a udržením. Snažíme se tak reagovat na skutečnost,
že trh s bydlením se již zcela „vymkl z kloubů“
a nájemní bydlení se stává nedostupným už
i pro střední třídu. O to hůře jej shánějí rodiče
samoživitelé, lidé s nízkými příjmy žijící v azylových domech, na ubytovnách apod. Od poloviny roku 2019 jsme spustili informační kampaň
zaměřenou na majitele bytů, „kterým to není
jedno“, a jsou ochotni těmto lidem pomoci
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V oblasti vzdělávání již druhým rokem realizujeme projekt zaměřený na posilování mediální
a politické gramotnosti žáků středních odborných škol a učilišť. 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, a to i v dnešní „postfaktické“ 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 místních komunit. Poskytujeme služby obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím. Kromě
zpracování rozvojové strategie nabízíme i komplexní
dotační management a řízení projektů na klíč, konzultaci
nebo facilitaci participačních aktivit. Mezi naše aktivity
také patří vedení strategického plánování a poradenství.
Naši práci dělíme do tří programů:
Místní udržitelný rozvoj, Podpora sociální integrace a Výchova k občanství.
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LIDÉ V CPKP

Jan Martínek, ředitel CpKP ZČ
Tomáš Svoboda
Tereza Pelclová
Daniel León
Pavla Dusíková Jindrová
Ondřej Raffel
Šárka Fremrová
Marie Kubalíková
Tereza Eberlová
Gabriela Šindlerová
Eduard Šišpela
Adam Pospíšil
Blanka Kohoutová
Externí spolupracovníci:
Ida Kaiserová
Petr Matoušek
Iva Gracová
Tomáš Havránek
David Charvát
Helena Dienstbierová Šimicová
Martin Bušek – grafická spolupráce
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MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Projekty a aktivity realizované v programu v roce 2019

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.

Programy participace
Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová
CpKP západní Čechy je aktivní v zapojování občanů do rozvoje měst a obcí. V roce 2019 proběhlo zapojení veřejnosti do revitalizace a rozšíření multifunkčního sportovního areálu celoměstského významu
nebo participativní plánování úprav několika sídlištních vnitrobloků v Plzni.
Dotační poradenství
Odpovědná osoba: Daniel León, Jan Martínek
V roce 2019 spolupracovalo CpKP západní Čechy s obcemi a městy Dešenice, Dolní Lukavice, Konstantinovy Lázně, Líšťany, Stříbro a Svojšín. Zjišťovalo pro ně celou škálu činností podle jejich potřeb od dotačního poradenství a pomoci s realizací výběrových řízení na obnovu veřejných prostranství a komunikací
až po průzkum přívětivosti obecního úřadu pro jeho návštěvníky metodou „mystery client“.
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Odpovědná osoba: Tomáš Havránek
CpKP ZČ se dlouhodobě podílí také na činnosti Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, který
představuje platformu pro diskuzi o problematice venkova v Plzeňském kraji. V minulém roce spolek
realizoval dva vzdělávací semináře pro zástupce veřejné správy, nevládních organizací i soukromých
subjektů a aktivních obyvatel s tématikou udržitelného života na venkově. Program setkání v Dešenicích se zaměřil na problematiku urbanismu ve venkovském prostoru, obecních knihoven a spolkového života seniorů. Seminář v Manětíně, který je jednou z takzvaných oblastí tmavé oblohy,
se věnoval světelnému znečištění.
Nadační fond Zelený poklad
Odpovědná osoba: Tereza Pelclová
CpKP ZČ od doby vzniku poskytuje servis a zázemí Nadačnímu fondu Zelený poklad. Jeho zřizovatelem je Město Plzeň a posláním Nadačního fondu Zelený poklad je zlepšování životního prostředí
ve spolupráci se spolky, školami a dalšími subjekty. V posledních letech se nadační fond angažuje
v hospodaření s dešťovými vodami nebo podpoře environmentálního vzdělávání.
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Programy
participace
532 zapojených
občanů
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PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Projekty a aktivity realizované v programu v roce 2019

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 a také se stává podkladem
pro zpracování krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. Kromě komunitního plánování sociálních služeb se v rámci
Programu zaměřujeme také na podporu při zpracování koncepčních

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

strategických dokumentů obcí a měst (např. seniorské koncepce,
koncepce sociálního bydlení), přičemž na sociální a dostupné bydlení
postupně zaměřujeme více naší pozornosti a našich aktivit.

Koncepce seniorské politiky města Ostrov na období 2020–2023
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Odpovědná osoba: Tereza Eberlová
Rok 2019 byl ve znamení plné realizace a dokončování projektů aktualizace komunitního plánování
sociálních služeb ve 3 regionech Plzeňského kraje, konkrétně na Rokycansku, Domažlicku
a Horšovskotýnsku. V regionech jsme na základě úvodního zmapování stávající sociální situace
a zjištěných nedostatků v sociální oblasti realizovali zejm. řadu setkání odborníků na sociální
oblast, zástupců obcí i zájemců z řad veřejnosti, na kterých jsme diskutovali možná řešení pro daný
region. Setkávali jsme se také s uživateli sociálních služeb či se skupinami občanů s handicapem
či nacházejícími se v obtížných životních situacích, ať to byli neslyšící na Domažlicku či rodiny
se zdravotně postiženými dětmi na Rokycansku, a mapovali jejich potřeby a jimi vnímané
nedostatky v sociálních a návazných službách. Ze všech takto zjištěných podkladů projednaných
místním partnerstvím subjektů i jednotlivců působících v sociální oblasti byl poté pro každý region
zpracován komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020–2024 a předložen
k projednání orgánům obcí s rozšířenou působností. Druhou část roku jsme se v regionech věnovali
také informační kampani, v rámci které jsme se snažili prostřednictvím aktualizovaných katalogů
sociálních a souvisejících služeb a institucí a webových portálů shrnujících informace ze sociální
oblasti přiblížit potřebné informace občanům i odborné veřejnosti a zjednodušit k nim přístup.
V neposlední řadě se nám v loňském roce podařilo získat finanční podporu na realizaci komunitního
plánování sociálních služeb v následujících dvou letech v dalších 7 regionech Plzeňského kraje,
konkrétně na Kralovicku, Sušicku, Přešticku, Blovicku, Horažďovicku, Klatovsku a Nýřansku.

Odpovědná osoba: Eduard Šišpela, Blanka Kohoutová
Senioři jsou jednou z ohrožených skupin obyvatel žijících v České republice. Česká populace
stárne, proto by města a obce měly zaměřit svoji pozornost na vytvoření podmínek pro kvalitní
a bezproblémový život seniorů v jejich přirozeném prostředí. Tomuto tématu jsme se věnovali
na základě objednávky města Ostrov. V období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 jsme zpracovali strategický
dokument Koncepce seniorské politiky města Ostrov na období 2020–2023. Při jeho tvorbě jsme
pro analytickou část vycházeli z informací poskytnutých pracovnicí sociálního a zdravotního odboru
městského úřadu. Zdrojem informací z terénu byl jednak dotazník pro seniory 60+, který byl
distribuován do všech domácností, ale především osobní setkání se seniory, a to ve dvou fokusních
skupinách. V dotazníku i v rozhovorech nás zajímaly názory seniorů na bydlení, zdravotnictví, dopravu
ve městě, sociální služby, bezpečnost a využívání volného času. Také jsme zrealizovali 9 rozhovorů
s poskytovateli sociálních služeb v Ostrově a rozhovor s pracovníky sociálního a zdravotního odboru
s cílem zjistit úroveň vzájemné spolupráce a informovanosti. V lednu 2020 byla koncepce dotažena
do finální podoby a 15. 1. 2020 projednána v pracovní skupině pro seniory v Ostrově.
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Komunitní plánování
sociálních služeb
v Plzeňském kraji
52 skupinových
jednání
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Víc než jen bydlení

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

Odpovědná osoba: Adam Pospíšil, Eduard Šišpela
Novým tématem, kterému se aktuálně věnujeme, je zajišťování bydlení pro rodiny v bytové nouzi

Odpovědná osoba: Marie Kubalíková
Město Jindřichův Hradec v roce 2017 zahájilo projekt, jehož cílem bylo vytvořit lokální koncepci

ve spolupráci se soukromými majiteli bytů a poskytovateli sociálních služeb. Pod značkou „Víc než
jen bydlení“ realizujeme aktivity sociálně odpovědné realitní agentury, prostřednictvím kterých
nabízíme určité garance a servis majitelům bytů a nájemníkům zaručujeme podporu v podobě
kvalitní sociální práce. Smyslem projektu je zprostředkovat lidem znevýhodněným na trhu s bydlením
kvalitní standardní bydlení, zapojovat soukromé majitele bytů do řešení problematiky bytové nouze
a eliminovat tak negativní dopady předsudků a stereotypů přetrvávajících v oblasti bydlení.

sociálního bydlení na základě celostátní Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025
a následně ověřit nastavení systému sociálního bydlení prostřednictvím realizace sociální práce
s jednotlivci i rodinami z cílové skupiny osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.
Cílem evaluace je ověřit, zda plánované fungování projektu odpovídá skutečnosti a zhodnotit
dosažené výsledky a dopady projektu. Ověřování je založeno na analýze projektové dokumentace
a výstupů projektu, rozhovorech s realizátory projektu, se sociálními pracovníky a s klienty sociálního
bydlení. Součástí evaluace je také sběr dat pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (konkrétně pro
projekt Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend), které zjišťuje
nastavení a fungování sociálního bydlení nejen v J. Hradci, ale i v několika dalších obcích v ČR.
Průběžné zhodnocení projektu v roce 2018 ukázalo, že projekt funguje bez závažných problémů
či změn a v Jindřichově Hradci se podařilo nastavit fungující systém pomoci, založený na úspěšné
spolupráci mezi organizacemi (složkami města) pracujícími s cílovou skupinou – Odbor sociálních
věcí, Samostatné oddělení správy bytů, Úřad práce, OSPOD a azylový dům pro matky s dětmi. Pět
domácností bylo zabydleno v sociálních bytech a více jak 100 klientům bylo poskytnuto poradenství
v oblasti prevence ztráty bydlení. V roce 2019 pokračovaly v rámci evaluace rozhovory se zástupci
nově zabydlených domácností a probíhala analýza a sběr dat k zhodnocení dopadů projektu.

V západní Evropě, např. ve Francii nebo v Belgii, jsou sociálně odpovědné realitní agentury stabilním
hráčem na realitním trhu. Zahájením činnosti první takové služby na Plzeňsku dáváme možnost
participace lidem, kterým není lhostejné směřování naší společnosti, a kteří chtějí podpořit řešení
krize bydlení.
Klíčem úspěchu je včasné odhalování a řešení problémů a minimalizace rizik, která jsou vždy
s pronájmem bytu nebo domu spojená. Proto pravidelně dohlížíme na využívání a stav nemovitostí,
monitorujeme pravidelnost plateb nájmů a podporujeme dobré sousedské vztahy. V oblasti výběru
vhodných nájemníků do projektu a při poskytování jejich následné individuální sociální podpory
spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb na Plzeňsku.
Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2019 a potrvá do 30. 9. 2021. První půlrok jsme věnovali
především tvorbě právních dokumentů a nástrojů k propagaci projektu. Další úsilí bylo směřováno
k navázání spolupráce s vlastníky bytů a poskytovateli sociálních služeb. Tímto se nám v prvním
roce realizace projektu podařilo navázat spolupráci se 14 vlastníky bytů a 3 poskytovateli sociálních
služeb – Člověk v tísni, o.p.s., Společnost Tady a Teď, o.p.s. a Domus – Centrum pro rodinu, z.s., kteří
nám do projektu doporučili celkem 26 potenciálních nájemníků. Tato spolupráce vyústila v uzavření
prvního nájmu pětičlenné rodiny v bytě 2+1 v Plzni a v dojednání dalších dvou nájmů od ledna 2020,
v jednom případě pro sedmičlennou rodinu v bytě 3+1, ve druhém případě pro tříčlennou rodinu v bytě
2+1 v Plzni.
Všem spolupracujícím aktérům děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na tu další.
Více o projektu na www.vicnezjenbydleni.cz.

16

17

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Projekty a aktivity realizované v programu v roce 2019

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 k 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 Kreativní demokratická
škola a Škola aktivního občan, které rozvíjí občanskou gramotnost
a angažovanost žáků, 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. Aktuálně ve spolupráci s Centrem pro kulturní a sociální
projekty – Johan připravujeme výukové programy rozvíjející mediální
gramotnost žáků, a to v rámci projektu Informace a dezinformace.

Informace a dezinformace
Odpovědná osoba: Marie Kubalíková
Cílem tříletého projektu, zahájeného v roce 2018, je zvýšit politickou a mediální gramotnost žáků
středních odborných škol a učilišť. V rámci projektu vzniknou a budou ověřeny tři výukové programy
postavené na interaktivních metodách výuky (strukturované drama, práce s příběhem, rolové a simulační hry). Díky těmto metodám mohou žáci zažít různé situace od vzniku informace přes její šíření
až po dopad, který má tato informace a rozhodnutí na jejím základě učiněné na jednotlivce či celou
společnost. V roce 2019 jsme pracovali na ověření prvního výukového programu s názvem Informace.
Do ověřování se zapojily tři střední a odborné školy z Plzně. Žáci si v rámci dvou projektových dní
vyzkoušeli, jak funguje redakce časopisu, zahráli si na redaktory, fotografy nebo se stali sami důležitými informačními zdroji novinářů. Výukový program vyvrcholil založením vlastního rádia a vytvořením
6 minutového zpravodajského vstupu. Metodika výukového programu je dostupná na stránkách projektu www.informace-dezinformace.cz

Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro SO ORP Klatovy
Odpovědná osoba: Pavla Dusíková Jindrová
Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro SO ORP Klatovy se zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Projekt, který CpKP realizuje ve spolupráci s MAS Ekoregion Úhlava, má za cíl podporovat školy (základní, mateřské i ZUŠ) a další instituce působící ve vzdělávání a výchově dětí v ORP,
realizovat konkrétní aktivity a projekty pro pedagogy i děti a prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi
aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu jsou pořádány semináře, přednášky a setkávání dle konkrétních
potřeb škol, realizovány projekty pro děti a žáky. Konzultanti CpKP se dále podílejí na realizaci MAP
vzdělávání SO ORP Blovice, Nýřany, Přeštice a Stod.

18

19

70 žáků a žákyň
úspěšně absolvovalo
vzdělávací program
Informace
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FINANČNÍ ZPRÁVA

PODĚKOVÁNÍ
městům a obcím Dešenice, Dolní Lukavice, Domažlice, Horšovský Týn, Jindřichův Hradec
Konstantinovy Lázně, Líšťany, Nýrsko, Ostrov, Rokycany, Stříbro a Svojšín,
Útvaru koncepce rozvoje města Plzně a Správě veřejného statku města Plzně,
Městskému obvodu Plzeň 1,
místním akčním skupinám MAS Aktivios, z. s. , Ekoregion Úhlava, z. s. a MAS Radbuza, z. s.,
Volkshochschule im Landkreis Cham,
Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM, z. s.,
centru pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s.,
Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje,
Platformě pro sociální bydlení, Agentuře pro sociální začleňování,
Nadačnímu fondu Zelený poklad.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V KČ)

NÁKLADY

↴

Spotřebované nákupy

73 935

Spotřeba materiálu a energie

73 935

Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby
Změna stavu nedokončené výroby

1 563 571
122 937
1 440 634
-88 048

Osobní náklady

4 400 525

Mzdové náklady

3 485 366

Zákonné sociální pojištění

915 159

Ostatní náklady celkem

66 835

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
CELKEM náklady

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky

6 600
1 140
6 024 558

↴
723 606
19 006
11 868

Provozní dotace

5 461 941

CELKEM výnosy

6 216 421

Výsledek hospodaření po zdanění
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191 863
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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 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

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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