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Rok 2021 se dále nesl ve znamení koronaviru, oproti roku předchozímu jsme ale 
byli na nastalou situaci lépe připraveni. Pokud to bylo nutné, pořádali jsme jednání 
v on-line prostředí a těšili jsme se, až se budeme moci potkat zase osobně.

Pokračovali jsme v plánování potřebných sociálních služeb na Kralovicku, 
Sušicku, Přešticku, Blovicku, Horažďovicku, Klatovsku a Nýřansku. Po úvodním 
mapování sociální situace v jednotlivých regionech jsme se pustili do diskuzí 
v pracovních skupinách o tom, co bude každý region do budoucna potřebovat, 
ať už navýšit kapacity sociálních služeb, zajistit službu úplně novou nebo třeba 
podpořit informovanost veřejnosti o již dostupných službách.

Co se týče zapojování veřejnosti, navázali jsme na spolupráci s Městským 
obvodem Plzeň 1 a realizovali anketu k úpravě prostoru u Košuteckého jezírka. 
Ve spolupráci s organizací Johan jsme pokračovali ve společném projektu Podpora 
participace v Plzni, ve kterém chceme mimo jiné nabídnout občanům možnost dis-
kutovat o tématech a strategických dokumentech, o kterých se běžně nediskutuje. 
Proto jsme v roce 2021 zahájili spolupráci s městem Plzní na nově zpracovávaném 
cyklogenerelu a generelu veřejné dopravy.

I aktivity v oblasti bydlení se těšily úspěchu. Naše projektová žádost byla pod-
pořena a budeme tedy v aktivitách sociálně odpovědně realitní služby pokračovat 
až do roku 2024 pod značkou Víc než jen bydlení II. V prvním projektu se podařilo 
zajistit normální bydlení celkem 21 dospělým a 34 dětem a my se nemůžeme dočkat, 
jak bude projekt dále pokračovat! Navazující aktivity sociálně odpovědné realitní 
služby jsou ale zároveň součástí většího projektu, který je zaměřen na zlepšení 
integrace Romů v Plzeňském kraji pomoci platformy, která umožní zapojení romské 
komunity do politického rozhodování.

Pokračoval také náš dlouhodobý projekt „Informace i dezinformace a jejich 
vliv na kulturu demokracie“, konkrétně jsme ve spolupráci se Střední školou 
Rokycany a Sportovní a podnikatelskou střední školou z Plzně ověřovali program 
zaměřený na důsledky a závazky spojené s volbou v demokratické společnosti. 
Studenti si například vyzkoušeli, jak lze bránit zájmy jednotlivce či menšiny, a získali 
kompetence ve spolupráci a komunikaci s druhými.

Nemálo aktivit se dělo v oblasti strategického plánovaní obcí a regionů. Naši 
konzultanti pokračovali v rozvíjení vzdělávání v rámci projektů Místního akčního 
plánování. Tvořili jsme strategii rozvoje Mikroregionu Radyně až do roku 2027 
i strategii environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje pro roky 
2022 až 2031, která nastavuje, jak jsou žáci, firmy či široká veřejnost seznamováni 
s problematikou péče o životní prostředí. 

Přeji vám příjemné chvíle při čtení této zprávy.

Jan Martínek 
ředitel Centra pro komunitní 
práci západní Čechy

Úvodní slovo
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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



Projekty a aktivity
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Zapojování veřejnosti
„Od založení naší organizace pomáháme obcím 
usilujícím o transparentnost zapojování veřejnosti 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

V roce 2021 jsme navázali na spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 a realizovali 
anketu k úpravám oblíbeného prostoru u Košuteckého jezírka a k plánovanému 
objektu nové kavárny. Toto místo je užívané nejen obyvateli okolních ulic, ale je 
populárním cílem i pro Plzeňáky z jiných částí města. Bylo tedy nasnadě zeptat se 
veřejnosti na názor na jeho plánovanou proměnu.

Facilitovali jsme také setkání k přípravě Strategie udržitelné mobility plzeňské 
metropolitní oblasti. Na tomto setkání starostové obcí z okolí Plzně a zástupci 
plzeňských organizací a firem diskutovali potřeby a možnosti v dopravě. Cílem 
setkání bylo vyjasnit vize a priority v udržitelné dopravě.

Ve spolupráci se zapsaným ústavem Johan jsme pokračovali ve dvouapůlletém 
projektu 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. Chceme proto nabídnout občanům možnost 
diskutovat o tématech a strategických dokumentech, o kterých se běžně nedisku-
tuje. V roce 2021 jsme zahájili spolupráci s městem Plzní na nově zpracovávaném 
cyklogenerelu a generelu veřejné dopravy.

V  rámci projektu jsme zpracovávali dokument o  dosavadních zkušenos-
tech s participací v Plzni napříč odpovědnými orgány města. Poté se společně 
s otevřenou pracovní skupinou pokusíme vytvořit celoměstskou vizi participace.

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.
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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.“

Odpovědná osoba: 
Jan Martínek

V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s městysem Dešenice, kde jsme 
pomáhali administrovat druhou etapu výstavby chodníku včetně veřejné zakázky 
na realizátora stavebních prací. V Dolní Lukavici jsme se podíleli na přípravě 
a realizaci investičního projektu na vytvoření venkovní učebny pro základní školu, 
v Bezděkově pak na projektu rekonstrukce školní jídelny a družiny a ve Strážově na 
modernizaci jídelny a kuchyně základní a mateřské školy a vybavení kluboven SDH. 
Dále jsme administrovali projekt pro komunitní centrum Alfa v Nýrsku a projekt 
pro komunitní centrum Fénix v Nepomuku. V neposlední řadě jsme pomáhali 
připravit žádost o dotaci na projekt „Galerie v Háji“ v obci Konstantinovy Lázně 
a dále jsme administrovali výběrové řízení projektu na rekonstrukci a dovybavení 
Mezigeneračního centra Totem v Plzni.
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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: 
Ondřej Raffel, Tereza Eberlová

V oblasti komunitního plánování sociálních služeb jsme v Plzeňském kraji pokračovali 
v realizaci sedmi projektů konkrétně na Kralovicku, Sušicku, Přešticku, Blovicku, 
Horažďovicku, Klatovsku a Nýřansku. Přes úvodní komplikace s epidemií Covid-19 
v předchozím roce se nám podařilo alespoň částečně nastartovat setkávání pra-
covních skupin, a to zejména on-line formou.

V rámci pracovních skupin jsme nejdříve společně s účastníky tvořili přehled 
silných a slabých stránek sociální oblasti a formulovali jsme vizi, jak si účastníci 
představují sociální oblast do budoucna. Na to jsme navázali diskuzemi nad největ-
šími nedostatky a potřebami každého regionu, jak zajistit potřebné služby, kdo by 
je mohl poskytovat či jaká další setkání je do budoucna potřeba realizovat. U témat, 
kde to bylo třeba, jsme připravili průzkumy potřeb konkrétních cílových skupin 
a zahájili jejich realizaci. Jedná se například o průzkum potřeb pečujících osob, 
potřeb dětí a mládeže na základních školách či průzkum potřebnosti sekundární 
drogové prevence. Vedle pracovních skupin jsme se snažili iniciovat také setkání 
ke konkrétním tématům a posouvat jejich možné řešení, proběhla setkání například 
k rozvoji pečovatelské služby či dostupného bydlení.

Vedle toho jsme průběžně v tisku zveřejňovali články o tom, co je komunitní plá-
nování, k čemu může být dobré či jak se do něj mohou zájemci zapojit. Informovali 
jsme obyvatele také o tom, jaké služby jsou v místě jejich bydliště dostupné. Zahájili 
jsme tvorbu webových sekcí a portálů včetně jejich překladů do českého znakového 
jazyka, které obsahují nejdůležitější informace o sociální oblasti pro každý region. 
A v neposlední řadě jsme připravovali nejrůznější informační letáky a materiály 
o konkrétních službách či oblastech dle potřeb jednotlivých regionů, například do 
čekáren lékařů na Blovicku byl vyvěšen plakát o tom, co mohou lidem nabídnout 
sociální pracovníci obcí a v jakých situacích je možné se na ně obrátit. Přes všechny 
realizované aktivity jsme se nevyhnuli zdržení plánovaného harmonogramu projektů 
a byli jsme nuceni prodloužit dobu realizace některých z nich. Projekty budou nadále 
pokračovat až do jara 2023 a směřovat k tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb.
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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

Vyšlo to a rozhodně nekončíme! Naše projektová žádost byla podpořena a díky 
finančním prostředkům z Norských fondů můžeme pod značkou Víc než jen 
bydlení II dalších 31 měsíců (konkrétně do 30. 4. 2024) realizovat v Plzeňském 
kraji ojedinělé aktivity sociálně odpovědné realitní služby. I když tentokrát nejde 
o samostatný projekt zaměřený na bydlení a činnost realitní služby, je součástí 
projektu zaměřeného na integraci Romů v Plzeňském kraji, jedeme ve stejném 
modu – stále spolupracujeme s těmi, bez kterých bychom to rozhodně nedali. 
Jsou to soukromí majitelé bytů v Plzeňském kraji a také sociální pracovníci našich 
partnerských organizací (Tady a Teď, Člověk v tísni, Domus). Díky jejich ochotě 
můžeme dál pomáhat lidem v bytové nouzi, a to především těm, kterým je přístup 
k bydlení z důvodů diskriminace odpírán. A za to jim patří naše velké díky! V pro-
vozu zůstávají i stejné webové stránky služby www.vicnezjenbydleni.cz včetně 
facebookového profilu.

A jak vlastně dopadla „jednička“? Myslíme, že úspěšně. Celkem bylo uzavřeno 
17 nájemních smluv, čímž jsme pomohli normálně bydlet 21 dospělým s celkem 
34 dětmi. Tři rodiny mohly odejít z přeplněného bytu, další dvě z nevyhovujícího 
podnájmu, pět rodin se rozloučilo s azylovými domy a dalších pět se přestěhovalo 
do vlastního bydlení z ubytoven. To vše se povedlo díky spolupráci s třinácti majiteli 
nemovitostí, kteří nám poskytli celkem 15 bytů.

Na projektu se dále podílelo třináct sociálních pracovníků, kteří našim nájemní-
kům pomáhali překonávat překážky spojené s přechodem do standardního bydlení 
a s jeho udržením. Také se nám podařilo vytvořit brožuru „Víc než jen bydlení, 
Sociálně odpovědná realitní služba v praxi“ (https://bit.ly/vic_nez_jen_bydleni). 
V této publikaci sdílíme zkušenosti našeho přístupu k řešení bytové nouze pro-
střednictvím činnosti sociální realitky a bylo by fajn, kdyby se stala inspirací i pro 
další realizátory projektů zaměřených na podporované bydlení.

V roce 2021 jsme se inovativním přístupem pustili do projektu „Platforma pro 
zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji“ (reg. č. LP-HROVA1A-003), který je 
finančně podpořen z Norských fondů (LP-Program Lidská práva). Dali jsme si za 
cíl vytvořit v Plzeňském kraji Platformu, která umožní zapojení příslušníků romské 
komunity do procesů politického rozhodování v oblastech týkajících se romské 
integrace, čímž se značně oslabí dosud aplikovaný model pasivního přijímání 
pomoci. Tato platforma bude sdružovat Romy a pomáhající organizace v kraji 
a bude se podílet na koordinaci dialogu s veřejností. Platforma bude svým jednáním 
reagovat na aktuální problémy romské menšiny v interakcích s většinovou společ-
ností, které bude dále tlumočit relevantním orgánům veřejné správy v Plzeňském 
kraji a spolupracovat na realizaci integračních opatření. Takové funkční seskupení, 
které by sjednotilo zástupce romské populace a umožnilo jim posilovat integraci 
na regionální i místní úrovni doposud v Plzeňském kraji nevzniklo!

Projekt je realizován v širokém partnerství, jak s neziskovými organizacemi, tak 
s partnery z veřejné správy (Plzeňský kraj a statutární město Plzeň). Je ale teprve 
v počátku (1. 10. 2021 – 30. 4. 2024) a jsme moc zvědaví, jak se nám podaří naplňovat 
jeho cíle. Rádi se při tom spoléháme také na spolupráci s našimi projektovými 
partnery, kterými jsou ARA ART, Tady a Teď, Krajský úřad Plzeňského kraje a Město 
Plzeň. Všem moc děkujeme!
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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.“

Odpovědná osoba: 
Marie Kubalíková

Hodnocení komunikační strategie v regionu Svazku obcí Slavkovského lesa

V regionu Slavkovského lesa jsme analyzovali komunikaci místních obcí a měst 
s veřejností. Cílem bylo zjistit nedostatky v této oblasti. Zkoumali jsme způsoby 
komunikace obcí a měst v regionu, jejich webové stránky a vstřícnost vybraných 
městských úřadů ke klientům formou tzv. „mystery“ klienta. Na základě výsledků 
budou následně se zástupci Svazku obcí Slavkovského lesa navrženy aktivity, jak se 
s problematickými body vypořádat a jak zlepšit komunikaci obcí s občany. Výstupy 
budou zapracovány do nové komunikační strategie regionu.
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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 Důsledky a  závazky vyplývající z  volby 
v demokratické společnosti

Cílem třetího programu, který v roce 2021 vznikl v rámci našeho dlouhodobého 
projektu „Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie“, je upozornit 
na momenty, které mohou ovlivnit kvalitu demokracie a demokratických postupů. 
Na ověření programu s námi tentokrát spolupracovali Střední škola Rokycany 
a Sportovní a podnikatelská střední škola z Plzně. Účastníci ověřování získali 
vědomosti o podobách antidemokratických sil a znaků, jimiž se ve společenském 
životě projevují, vyzkoušeli si a zkoumali různé možnosti obrany jednotlivce, menšiny, 
způsoby vyjádření nesouhlasu či účast v rozhodování v demokratické i nedemo-
kratické společnosti. Důležitým vzdělávacím ziskem byl také zisk komunikativních 
kompetencí, kompetencí k vzájemné kooperaci a spolupráci a k respektování 
druhých. Výstupem ověřování 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 dezin-
formace 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

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.

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021–2027 popisuje, jaké oblasti 
chtějí rozvíjet obce v okolí Starého Plzence. Centrum pro komunitní práci západní 
Čechy pomohlo obcím aktualizovat problémové okruhy území a navrhnout priority, 
které bude tento svazek obcí příštích sedm let naplňovat.

Strategie environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje 
2022–2031 je dokument, který upravuje, jakým způsobem jsou děti, žáci, podni-
katelé či široká veřejnost seznamováni s problematikou péče o životní prostředí 
a navrhuje postupy i metody, jak zvýšit osvětu i  informovanost o této oblasti. 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy bylo Krajským úřadem pověřeno 
zpracováním tohoto dokumentu.

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 měl SPOV PK kompletně připraveny dva tradiční 
edukační semináře pro starosty a příznivce venkova, které měly proběhnout 
v listopadu v obcích Břasy a Křenovy, ale vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
musely být zrušeny a jsou přeloženy na rok 2023.
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (V KČ)

NÁKLADY ↴

Spotřebované nákupy 114 562

Spotřeba materiálu a energie 114 562

Služby celkem 2 034 704

Cestovné 105 175

Ostatní služby 1 929 529

Změna stavu nedokončené výroby -214 381

Osobní náklady 8 281 874

Mzdové náklady 6 374 408

Zákonné sociální pojištění 1 907 466

Ostatní náklady celkem 72 347

Poskytnuté příspěvky 6 519

Daň z příjmů 1 710

CELKEM náklady 10 297 335

VÝNOSY ↴

Tržby za vlastní výkony 809 246

Změna stavu nedokončené výroby 0

Ostatní výnosy 37 624

Přijaté příspěvky 7 882

Provozní dotace 9 596 754 

CELKEM výnosy 10 451 506

Poděkování
Za spolupráci v roce 2021 děkujeme:

 ● městům a obcím Bezděkov, Blovice, Dešenice, Dolní Lukavice, 
Horažďovice, Klatovy, Konstantinovy Lázně, Kralovice, 
Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Přeštice, Strážov, Sušice;

 ● Svazku obcí Slavkovský les a Mikroregionu Radyně;
 ● 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., MAS Radbuza, z. s., MAS Broumovsko+;
 ● 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.
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Nabídka spolupráce 
Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme veřejné 
správě a ostatním zájemcům následující služby:

 ● facilitace veřejných setkání a pracovních skupin;
 ● 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.

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
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