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Úvodní slovo
Rok 2020 ukázal, že naše programy zaměřené na sociální integraci jsou více než
opodstatněné. Zahájili jsme komunitní plánování sociálních služeb v sedmi regionech
Plzeňského kraje, a sice na Kralovicku, Sušicku, Přešticku, Blovicku, Horažďovicku,
Klatovsku a Nýřansku. S velkou radostí jsme se dozvěděli, že se město Ostrov přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům s naší Koncepcí seniorské politiky
pro rok 2020 až 2030, kterou jsme pro ně v minulém roce vypracovali. V celorepublikovém „klání“, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,
se Ostrov s naším přispěním umístil na druhém místě v kategorii obcí s počtem
10 001–50 000 obyvatel, a získal tak dotaci na seniorské aktivity ve výši 500 000 Kč.
I navzdory koronavirové situaci jsme se opravdu činili. Aktivity projektu Víc než jen
bydlení, naší první sociálně odpovědné realitní služby na Plzeňsku, byly v plném
proudu a přinesly první plody: podařilo se nám navázat spolupráci s osmi majiteli
nemovitostí, kteří nám v Plzni nabídli k pronájmu celkem dvanáct bytů. Díky jejich
nediskriminujícímu přístupu k lidem v bytové nouzi a přirozené ochotě pomáhat jsme
tak mohli zprostředkovat bydlení již pro čtrnáct domácností, tj. osmnácti dospělým
osobám s třiceti jedna dětmi. Podpořili jsme rodiče samoživitele, pěstounské rodiny
i početné romské domácnosti, které se při poptávce po bydlení velmi často potýkají
s neochotou a odmítáním. Proto našim majitelům bytů moc děkujeme a vážíme si
jejich přístupu.
Nezaháleli jsme ani v oblasti zapojování veřejnosti. Podíleli jsme se na vypracování
dokumentu Plzeňský standard participace – metodika Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně na zapojování veřejnosti do tvorby veřejného prostranství, kde jsou
shrnuty základní postupy a metody, jak se rozhodovat, kdy přizvat do rozhodování
veřejnost a jak naplánovat, realizovat a vyhodnotit samotný program veřejné debaty.
Plzeňský standard participace bude sloužit pracovníkům různých orgánů města Plzně
pro jejich práci s občany při úpravách veřejných prostranství. Ve spolupráci s organizací Johan jsme zahájili již druhý společný projekt s názvem Podpora participace
v Plzni. Vycházíme z toho, že účast veřejnosti při plánování veřejných prostranství
je v Plzni již poměrně zavedená a existuje dostatek příkladů dobré praxe, nicméně
zkušeností s účastí veřejnosti při tvorbě koncepčních dokumentů města je výrazně
méně. Jedním z plánovaných výstupů bude dokument o dosavadních zkušenostech
v této oblasti, s otevřenou pracovní skupinou se také pokusíme vytvořit celoměstskou vizi participace a Plzeňany pozveme na pravidelné diskuse o celoměstských
tématech a strategiích.
Přeji vám příjemné chvíle při čtení této zprávy.

Jan Martínek,
ředitel Centra pro komunitní práci
západní Čechy
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O nás
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.

Lidé

		

Jan Martínek, ředitel
Tomáš Svoboda

						
Tereza Pelclová
Pavla Dusíková Jindrová

			
Ondřej Raffel

Šárka Fremrová

						
Marie Kubalíková
Tereza Eberlová

				

Gabriela Šindlerová

		
Eduard Šišpela

Adam Pospíšil

					
Blanka Kohoutová

Marie Hrečínová Prodanová

					
Veronika Maroušková
				

Lenka Červenková

						

Lenka Vyčichlová

Tereza Kavalírová
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Projekty a aktivity

8

9

Zapojování veřejnosti
"Již dvacet tři let pomáháme obcím usilujícím
o transparentnost zapojovat veřejnost do
důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak
obcím, městům a regionům, aby při plánování
postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí
záměry a strategické dokumenty s občany."
Odpovědná osoba:
Pavla Dusíková Jindrová

Přestože rok 2020 setkávání s veřejností nepřál, stihli jsme v září ve spolupráci
s Městským obvodem Plzeň 1 realizovat veřejné setkání, na kterém byly občanům představeny plánované úpravy na louce za školou na Vinicích. Toto zelené
prostranství je pro sídliště významným veřejným prostorem a plní zde řadu
funkcí. Bylo tedy nasnadě do diskuse o jeho proměnách zapojit i zdejší obyvatele. Podíleli jsme se na vypracování dokumentu Plzeňský standard participace –
metodika Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně na zapojování veřejnosti do
tvorby veřejného prostranství, kde jsou shrnuty základní postupy a metody, jak
se rozhodovat, kdy přizvat do rozhodování veřejnost a jak naplánovat, realizovat
a vyhodnotit samotný program veřejné debaty. Plzeňský standard participace
bude sloužit pracovníkům různých orgánů města Plzně pro jejich práci s občany
při úpravách veřejných prostranství.
Ve spolupráci se zapsaným ústavem Johan jsme zahájili dvouletý projekt Podpora
participace v Plzni. Vycházíme z toho, že účast veřejnosti při plánování veřejných
prostranství je v Plzni již poměrně zavedená a existuje nespočet příkladů dobré
praxe, nicméně zkušeností s účastí veřejnosti při tvorbě koncepčních dokumentů města je výrazně méně. V rámci projektu vznikne dokument o dosavadních
zkušenostech s participací v Plzni napříč odpovědnými orgány města. Poté se
společně s otevřenou pracovní skupinou pokusíme vytvořit celoměstskou vizi
participace. Projekt dále nabídne občanům možnost účastnit se pravidelných
diskusí o celoměstských tématech a strategiích. Jsme velmi rádi, že projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program
je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci
programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti
a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP
a Norska.
Facilitovali jsme také mezioborové setkání zaměřené na propojení a posílení
spolupráce poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Sluchově postižení se stejně jako kdokoliv jiný mohou ocitnout v různých
nepříznivých životních situacích. Ne vždy jsou pro ně ale dostupné všechny
potřebné služby. Cílem setkání bylo diskutovat o tom, za jakých podmínek lze
jednotlivé služby propojovat či jakou podobu může mít pomoc osobám se sluchovým postižením.
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Dotační poradenství
"Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům
a neziskovým organizacím nabízíme komplexní
dotační management a podporu při realizaci
projektu od jeho přípravy až k závěrečné zprávě."

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s městysem Dešenice, kde jsme
pomáhali administrovat druhou etapu výstavby chodníku včetně zpracování
veřejné zakázky. V Dolní Lukavici jsme se podíleli na přípravě a realizaci veřejného řízení na pořízení nového hasičského automobilu pro jednotky SDH. Dále
jsme administrovali projekt pro komunitní centrum Alfa v Nýrsku nebo jsme
zpracovali studii proveditelnosti k provozování objektu v Husově ulici v Plzni
jako vysokoškolské koleje.

Odpovědná osoba:
Jan Martínek
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Komunitní plánování sociálních služeb
"Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi
a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování
a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají
lidem v těžkých životních situacích."
Odpovědná osoba:
Tereza Eberlová,
Ondřej Raffel

V oblasti komunitního plánování sociálních služeb jsme v Plzeňském kraji realizovali sedm projektů, konkrétně na Kralovicku, Sušicku, Přešticku, Blovicku,
Horažďovicku, Klatovsku a Nýřansku. První projektové aktivity jsme zahájili během jara, jejich cílem bylo zjistit, s jakými problémy se v uvedených regionech
potýkají jednotlivé obce, poskytovatelé sociálních služeb i další organizace,
instituce či spolky sdružující osoby se zdravotním postižením, seniory či další
skupiny obyvatel. Formou anket pro veřejnost jsme také zjišťovali, jak se lidem
v jednotlivých regionech žije, co se jim líbí a co jim naopak chybí. Průběžně
jsme v tisku zveřejňovali články o tom, co je komunitní plánování, k čemu může
být dobré či jak se do něj mohou zájemci zapojit. Dále jsme obyvatele informovali o tom, jaké služby jsou v místě jejich bydliště dostupné. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni některé aktivity částečně odložit, přesto
se v některých regionech podařilo realizovat úvodní veřejné setkání, na kterém
se účastníci seznámili s procesem komunitního plánování a harmonogramem
projektů. Projekty budou pokračovat až do první poloviny roku 2022.
Na Domažlicku jsme koordinovali realizaci střednědobého komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2020–2024, konkrétně realizačního plánu
pro rok 2020. Během roku se uskutečnilo několik setkání, kvůli pandemii jsme
byli nuceni některá přesunout na začátek roku 2021. Na setkáních jsme např.
domluvili aktivity pro neslyšící, jako je zřízení klubovny pro setkávání v nově
vybudovaném Komunitním centru Domažlice. Zde se bude konat i plánované IT
vzdělávání. Dále byly diskutovány možnosti zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním výstavbou
nového objektu s chráněnými byty. Městský úřad Domažlice bude i nadále pokračovat v realizaci komunitního plánu jako pořadatel dalších setkávání místního partnerství.
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Dostupné bydlení
"Věnujeme se problematice dostupného
bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné
součásti prevence sociálního vyloučení."
Odpovědná osoba:
Adam Pospíšil,
Eduard Šišpela

I navzdory koronavirové situaci jsme se opravdu činili a aktivity naší první sociálně odpovědné realitní agentury na Plzeňsku Víc než jen bydlení byly v plném
proudu. Od zahájení projektu se nám podařilo navázat spolupráci s 8 majiteli
nemovitostí, kteří nám v Plzni nabídli celkem 12 bytů. Díky jejich nediskriminujícímu přístupu k lidem v bytové nouzi a přirozené ochotě pomáhat jsme tak
mohli zprostředkovat bydlení již pro 14 domácností, tj. 18 dospělým osobám
s 31 dětmi. Podpořili jsme domácnosti rodičů samoživitelů, pěstounské rodiny
i početné romské domácnosti, které se při poptávce po bydlení velmi často
potýkají s neochotou a odmítáním. Proto našim majitelům bytů moc děkujeme
a vážíme si jejich přístupu!
Vedle zprostředkování standardního nájemního vztahu na volném trhu s bydlením se naše aktivity soustřeďují také na jeho dlouhodobé udržení. Bedlivě
dohlížíme na pravidelné platby nájmů i na stav a využívání pronajatých bytů.
Jsme také ve stálém kontaktu s majiteli těchto nemovitostí a nezapomínáme
podporovat dobré sousedské vztahy. V tomto snažení nám pomáhali také naši
projektoví partneři, kterými byli (a bohudík stále jsou ) tři renomovaní poskytovatelé sociálních služeb na Plzeňsku. Jejich šestnáct terénních pracovníků
poskytovalo s plným nasazením našim domácnostem individuální sociální podporu. Díky tomuto společnému úsilí se nám až na jednu výjimku podařilo udržet
všechny nájemní vztahy. A proto také jim náleží naše obrovské díky!
Jedním z našich poslání je propojovat lidi napříč společností a posilovat sociální
integraci, s čímž projekt Víc než jen bydlení velmi dobře koresponduje. Jsme
si vědomi, že bez bydlení není zdravý sociální život možný, o sociální integraci
nemluvě. Jsme ale také realisté a je nám jasné, že i přes naší veškerou snahu
nedokážeme uspokojit potřebu bydlet všem našim žadatelům, jejichž počet
se mimochodem stále pohybuje kolem třiceti. Stávající projekt končí k 30. 9.
2021, proto jsme nezaháleli a usilovně pracovali na tom, abychom aktivity v oblasti bydlení mohli realizovat i v dalších letech. Koncem roku se nám podařilo
podat novou projektovou žádost do výzvy Norských fondů a všichni doufáme,
že bude v příštím roce finančně podpořena a my budeme moci tu pomyslnou
káru na trhu s bydlením táhnout s našimi klienty, majiteli bytů i partnerskými
sociálními pracovníky dál.
Ještě jednou moc děkujeme všem našim příznivcům za podporu v tom, v co
věříme a co má smysl, a těšíme se na další plodnou spolupráci.
www.vicnezjenbydleni.cz
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Evaluace
"Pomůžeme vám posoudit dopady vašeho
projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro
oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž
fungování velmi dobře známe: komunitní
plánování sociálních služeb, sociální integrace,
zapojování veřejnosti do plánování měst
a obcí, komunikace měst či obcí s občany."

Průzkum mezi zaměstnanci západočeské
univerzity v rámci projektu hr award
Pro Západočeskou univerzitu v Plzni jsme mezi pracovníky vybraných fakult
a pracovišť provedli dotazníkové šetření, abychom mohli vypracovat podklady
pro ocenění HR Award 2020, udělované Evropskou komisí za excelentní řízení
lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Oceněné instituce garantují otevřený
a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců stejně
jako kontinuální zajišťování kvality pracovního prostředí. Odpovědi z dotazníků
se promítly do monitorovací zprávy tohoto projektu. Průzkum navázal na výsledky totožného šetření z roku 2018. Srovnání nám umožnilo posoudit změny při
vytváření pracovních podmínek pro zaměstnance ZČU.

Evaluace sociálního bydlení v jindřichově hradci
Odpovědná osoba:
Marie Kubalíková

V letošním roce jsme dokončili evaluaci projektu na podporu zprostředkování
nebo udržení dostupného bydlení v Jindřichově Hradci pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. V závěru naší evaluace formuluje na základě předchozích šetření – především z rozhovorů s klienty a poskytovateli služeb – doporučení, jak v projektu do budoucna pokračovat. Závěrečnou
evaluační zprávu jsme předali sociálnímu odboru Jindřichova Hradce.
Dílčí výstupy evaluace využilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ke zhodnocení svého projektu Sociální bydlení – metodická a informační podpora
v oblasti sociálních agend, v jehož rámci poskytlo podporu mimo jiné i městu
Jindřichův Hradec.
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Občanské vzdělávání
"Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní
k dění ve společnosti a uznávali demokratické
hodnoty, není vhodnější cesty než začlenit
tato témata do výuky na školách."
Odpovědná osoba:
Marie Kubalíková

Ověřování vzdělávacího programu
Formulace a prosazení názoru či postoje
V roce 2020 ověřovaly dvě střední odborné školy z Plzně ve spolupráci s námi
v praxi nový vzdělávací program zaměřený na rozvoj občanských kompetencí.
Žáci si vyzkoušeli různé způsoby, jak se mezi sebou dohodnout v menších i větších skupinách a jak veřejně prezentovat své názory a postoje. Prostřednictvím
různých simulačních her se učili, jak fungují politická či společenská hnutí v
demokratické kultuře a jak formulují své cíle a programy.
V simulační hře na osídlení Marsu například vytvářeli a formulovali společná
pravidla soužití na nové planetě. Jako různé zájmové skupiny, např. těžaři, zemědělci, chovatelé dobytka či výrobci nábytku, se snažili společně žít a hospodařit na území pralesa. Jako fiktivní společenství jednoho bytového domu
řešili problém s plánovanou výstavbou dálnice, vyzkoušeli si, jak založit spolek
či jak sepsat petici. Poté co si prostřednictvím těchto her vyzkoušeli demokratické způsoby, jak se dohodnout, řešily i reálné problémy, s kterými se musejí
potýkat, například organizaci maturitního plesu či závislost na sociálních sítích.
Výstupem tohoto projektu je metodika vzdělávacího programu pro učitele, která je volně dostupná na stránkách www.informace-dezinformace.cz
Ověření vzdělávacího programu proběhlo v rámci projektu Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie podpořeného finančními prostředky
z ESIF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Nadační fond Zelený poklad
Dlouhodobě poskytujeme komplexní servis a zázemí Nadačnímu fondu Zelený
poklad, jehož posláním je zlepšovat ve spolupráci se spolky, školami a dalšími
subjekty životní prostředí na území města Plzně. V posledních letech se fond
intenzivně zabývá projekty zaměřenými na hospodaření s dešťovými vodami
nebo podporu environmentálního vzdělávání.
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Strategické plánování obcí a regionů
"Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi,
mikroregiony a místními akčními skupinami při
vytváření strategických dokumentů. Snažíme
se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor
pro diskusi o rozvoji obcí i regionů a přizvat
ji k přípravě strategických dokumentů."
Odpovědná osoba:
Tomáš Svoboda
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) představují východiska pro činnost místních akčních skupin. Centrum pro komunitní práci západní
Čechy se jako konzultant zapojilo do tvorby SCLLD 2021–2027 s místními akčními skupinami Aktivios, Broumovsko+ a Ekoregion Úhlava.
Místní akční plány vzdělávání 2023 definují spolupráci v rámci předškolního,
základního, uměleckého a zájmového vzdělávání ve správních obvodech ORP.
Naši konzultanti pomáhají vytvářet tyto dokumenty v SO ORP Blovice, Nýřany,
Klatovy, Přeštice a Stod. Následně se podílejí i na realizaci naplánovaných vzdělávacích aktivit.
Dlouhodobě se podílíme také na činnosti Spolku pro obnovu venkova
Plzeňského kraje, který vznikl jako diskusní platforma o venkovských oblastech Plzeňského kraje. V minulém roce byly jeho aktivity výrazně ochromeny
covidovou epidemií. Přesto se spolku podařilo ve spolupráci s Plzeňským krajem uspořádat setkání všech obcí, které byly v minulých dvaceti pěti ročnících
soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji oceněny některou z udělovaných stuh.
Akce se konala v Nečtinech a poskytla možnost poděkovat starostkám a starostům malých venkovských obcí za jejich mnohaletou práci a nasazení.
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Strategické plánování organizací
Odpovědná osoba:
Tereza Pelclová

Studie proveditelnosti k záměru provozování fary
v Husově 1 v Plzni jako vysokoškolské studentské koleje
Plzeňská diecéze Československé církve husitské v současné době rekonstruuje
bývalou faru v Husově ulici a zvažuje, jak tento objekt do budoucna využívat.
Ve hře je i možnost zde vybudovat ubytovací zařízení pro vysokoškoláky. Naším
úkolem bylo zohlednit ekonomické a právní podmínky a navrhnout způsob, jak
by tato vysokoškolská kolej mohla fungovat. V jarních měsících roku 2020 jsme
proto vypracovali dokument s názvem Studie proveditelnosti k záměru provozování fary v Husově ulici č.p. 1 v Plzni jako vysokoškolské koleje, který posuzuje, zda je provoz studentské koleje v tomto objektu proveditelný a v dlouhodobé perspektivě ekonomicky udržitelný. Studie diecézi poslouží při konečném
rozhodování o dalších osudech bývalé fary.
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Finanční zpráva

Poděkování

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V KČ)

Za spolupráci v roce 2020 děkujeme:

NÁKLADY

městům a obcím Blovice, Dešenice, Dolní Lukavice, Domažlice,
Horažďovice, Klatovy, Konstantinovy Lázně, Kralovice, Líšťany,
Nýrsko, Nýřany, Ostrov, Přeštice, Stříbro, Sušice a Svojšín;

↴

Spotřebované nákupy

304 495

Spotřeba materiálu a energie

304 495

Služby celkem

896 079

Cestovné

141 702

Ostatní služby

754 377

Změna stavu nedokončené výroby

159 310

Osobní náklady

6 171 885

Mzdové náklady

5 042 971

Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
CELKEM náklady

1 128 914
57 308
6 600
0
7 595 677

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.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony

↴
738 996

Změna stavu nedokončené výroby
Ostatní výnosy

161 716

Přijaté příspěvky

11 868

Provozní dotace

6 867 356

CELKEM výnosy

7 779 936
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majitelům bytů v projektu Víc než jen bydlení
sociálním pracovníkům z organizací Tady a Teď, Člověk v Tísni
a Domus, kteří spolupracují na projektu Víc než jen bydlení
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Nabídka spolupráce
Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme
veřejné správě a ostatním zájemcům následující služby:
facilitace veřejných setkání
a pracovních skupin;

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

metodickou i organizační pomoc při zapojování
veřejnosti do rozhodování a podporu 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.
Výroční zpráva Centra pro komunitní
práci západní Čechy 2020
Zpráva o činnosti za rok 2020
Vydání: 1., Náklad: ?ks
Napsal kolektiv autorů Centrum
pro komunitní práci západní Čechy
Grafická úprava: Bušek+Dienstbier
Tisk: V roce 2020 vydalo Centrum
pro komunitní práci.
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