Zpráva o èinnosti
2003
„Život nás staví do rùzných rolí.
Jakou roli máš v souèasné dobì Ty,
ètenáøi této výroèní zprávy ?
Jsi podnikatel, zamìstnanec,
politik èi úøednice,
maminka na mateøské ?
V rozvinuté obèanské spoleènosti
je nejdùležitìjší
pro každého z nás
role obèana.
Naším cílem je spoleènost,
kde veøejná správa
umí být veøejnou službou,
pro podnikatele
je ctí být mecenášem
a obèan dùvìøuje úøadùm.
K tomuto cíli povede
ještì dlouhá cesta
a na ní se všichni vzájemnì
budeme muset uèit.
To je i posláním naší organizace.“
Roman Haken,
výkonný øeditel CpKP

www.cpkp.cz

Pracovníci:

Pracovníci

Pracovníci CpKP na letním setkání
v roce 2003

CpKP ÈR - administrativní Lucie Aligerová, projektová
manažerka
zázemí:

Milena Surmová, projektová
manažerka
Jiøí Daneš, projektový manažer
Drahomíra Kalabusová, externí
spolupracovnice
Šárka Zmeškalová, administrativa
Irena Nezhybová, administrativa

Petr Svoboda, projektový manažer
Michaela Šimková, projektová
manažerka
Libor Macák, projektový manažer
Martina Dudlíèková, administrativa
Irena Válková, projektová manažerka
externí spolupracovníci - Štìpán
CpKP støední Morava,
CpKP západní Èechy
Vondrášek, Jiøí Fajtl, Josef Maxa,
kanceláø Zlín:
Tereza Teuschelová, øeditelka
Jakub Hübner
Josef Zdražil, øeditel místního
místního zastoupení (od øíjna 2003)
zastoupení
Petr Pelcl, øeditel místního zastoupení
CpKP støední Èechy:
Zuzana Mišunová, koordinátorka
(do záøí 2003)
Pavla Jindrová, øeditelka místního
projektù
Jan Martínek, projektový manažer
zastoupení
Ivana Vymlátilová, projektová
Jiøí Pavlát, projektový manažer
CpKP Moravskoslezský
manažerka
Jana
Svobodová, projektová
Tomáš Svoboda, výkon náhradní
kraj:
manažerka
vojenské služby (od záøí 2003)
Dana Diváková, vedoucí místního
Eva Jandlová, projektová manažerka
Martina Svobodová, koordinátorka
zastoupení
Jana Reichlová, koordinátorka
projektù (od prosince 2003)
Lucie Franková, koordinátorka
projektù (od záøí 2003)
Vlasta Jindrová, administrativa
projektù
Petr Mišik, projektový manažer
CpKP støední Morava:
CpKP jižní Èechy
Šárka Honová, projektová manažerka
Roman Haken, øeditel místního
Daniel Rosecký, øeditel místního
Pavla Šimoòáková, organizaèní
zastoupení
zastoupení
pracovnice
Radek Novotný, projektový manažer Jan Balek, projektový manažer
Markéta Nováková, projektová
Ivo Moravec, projektový manažer
Tomáš Chovanec, projektový manažer manažerka (od prosince 2003)
Roman Haken, výkonný øeditel CpKP
Jiøí Pavlát, marketing, propagace
Milena Hakenová, úèetní
Kateøina Zatloukalová, úèetní
Miluše Rejzková, úèetní
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V rámci tohoto programu jsme se zamìøili na zvyšování povìdomí veøejné správy o dùležitosti participaèních procesù v plánování a rozhodování, na aktivity podporující aktivní úèast obèanù v tìchto
procesech a na informování veøejnosti o podstatných záležitostech v dìní mìst a obcí.

Národní projekty
.

Cena za podporu místní demokracie
- soutìž O lidech s lidmi
.

nou správu a životní prostøedí Senátu Parlamentu ÈR.
Celodenní konference se zúèastnil ministr životního
prostøedí RNDr. Libor Ambrozek a více než 120 úèastníkù. Na fóru byla zahájena diskuse o obecnì platných
a široce použitelných standardech kvalitního zapojení
veøejnosti, které by byly pøínosem pro rozhodovatele,

Realizováno za podpory EIDHR, Ministerstva životního
prostøedí ve spolupráci s EastWest Institute Praha,
týdeníkem vlády Veøejná správa a firmou Softir s.r.o.
Vedoucí projektu: Jiøí Pavlát,
projektová manažerka: Jana Reichlová
Internet: www.cpkp.cz/soutez
.

Podìkování
Publikace
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Ministr životního
prostøedí Libor
Ambrozek
pøedává ocenìní

Úèast veøejnosti a obèanských organizací v rozvoji obcí, mìst a krajù

V roce 2003 probìhl již tøetí roèník soutìže Cena za
podporu místní demokracie - O lidech s lidmi, kterého se
zúèastnilo 30 mìst a obcí se svými projekty. Zástupci
veøejné správy soutìžili o nejlepší proces zapojení veøejnosti do rozvoje obcí, mìst a krajù. Slavnostní vyhlášení
výsledkù a pøedání cen a èestných uznání vítìzùm probìhlo v závìru tøetího Národního fóra o úèasti veøejnosti
v rozhodování veøejné správy, které se uskuteènilo v Senátu ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veøej-

donory i obèany.
Zmínìné standardy by mohly
pøispìt ke zkvalitnìní veøejné
správy v oblasti
ochrany životního
prostøedí a uplatòování principù
místní Agendy 21
a naplòování mezinárodní Aarhuské úmluvy v oblasti úèasti veøejnosti
v rozhodování.

Projekt se zamìøil na podporu a propagaci zapojování
veøejnosti do plánování a rozhodování veøejné správy na
místní a regionální úrovni. Speciální pozornost byla vìnována odzkoušení nových technik zapojení veøejnosti
a zvyšování možností zapojení znevýhodnìných skupin
obyvatel do rozhodovacích procesù. Toto bylo odzkoušeno ve ètyøech pilotních projektech „Nová tváø Tržnice
v Olomouci“, „Park na pøání ve Špitálském lese“,
„Odstraòme bariéry v Týnì nad Vltavou“ a „Podpora
zapojování veøejnosti ve Zlínì“.
Na základì realizovaných projektù byly pro pracovníky
veøejné správy vytvoøeny metodické materiály „Úèast
veøejnosti, proè a jak“ , „Komunitní plánování sociálních
služeb“ a „Zapojení veøejnosti do procesu strategického
posuzování vlivù na životní prostøedí“. Pøedevším pro
veøejnou správu, ale i pro praktiky v zapojování veøejnosti
je také urèený informaèní server www.zapojeniverejnosti.cpkp.cz .

Komunikující region II
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.

Podpora zvyšování zapojení
veøejnosti v ÈR

Realizováno za podpory Britského velvyslanectví
v Praze - programu DFID
Vedoucí projektu: Jiøí Pavlát

Publikace

.

Jak vyplývá z dvojky v názvu projektu, navazujeme na
Realizováno za podpory Delegace Evropské Komise v ÈR pøedchozí úspìšné aktivity programu Komunikující regiVedoucí projektu: Tereza Teuschelová
on. Jeho cílem bylo formou školení, realizací modelových
Internet: www.zapojeni-verejnosti.cpkp.cz
projektù a rozšiøováním zkušeností podpoøit úèast veøej.

Národní fórum v Senátu

.
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nosti v rozhodování a plánování na místní a regionální
úrovni. Cílovými skupinami byli studenti a uèitelé
v oblasti veøejné správy, dále úøedníci a politici obcí, mìst,
mikroregionù a krajù a také projektanti a architekti zabývající se plánováním veøejných prostranství. V Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeòském a Jihoèeském
kraji se v roce 2002 uskuteènily úvodní semináøe a bylo
realizováno celkem osm modelových projektù úèasti veøejnosti v rozvoji obcí a mìst. V roce 2003 projekt pokraèoval sérií dvoudenních vzdìlávacích kurzù pro vybrané
cílové skupiny. Vzdìlávacího programu se zúèastnilo pøes
osmdesát zájemcù, zejména z øad veøejné správy a projektantù a architektù.

Ekoprogram
Finanèní
zpráva
Podìkování

CpKP západní Èechy
.

Vrch Krasíkov
- koncepèní øešení významné dominanty
Konstantinolázeòska
Realizováno pro Mikroregion Konstantinolázeòsko
Vedoucí projektu: Ivana Vymlátilová

Park na pøání ve Špitálském lese
v Plzni

Ve spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeòsko
jsme v roce 2003 realizovali projekt Koncepèní øešení
vrchu Krasíkova. Vrch Krasíkov se zøíceninou hradu
Švamberk a spoleènì s kostelem je atraktivní dominantou

Realizováno pro Nadace Open
Society Fund Praha a program
EU - EIDHR
Vedoucí projektu: Ivana Vymlátilová
.

Tento park je v Plzni po parku na Košutce už druhým
„Parkem na pøání“. Cílem bylo naplánovat s místními
lidmi nový park na louce ve Špitálském lese na Doubravce. Na schùzce s architektem vymysleli aktivní obèané návrh budoucího parku, který pak architekt zpracoval
do ucelené studie. Studii mohli obèané ještì pøipomín-

CpKP jižní Èechy
Zapojení obèanù do zefektivnìní
zpùsobu separace komunálního odpadu
na území mìsta Èeské Budìjovice
.

Realizováno pro Magistrát mìsta
Èeské Budìjovice a NROS
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Libor Macák,
projektový manažer Štìpán Vondrášek
Internet: www.cpkp.cz/odpady
.

Projekt navrhl za aktivní úèasti obèanù Èeských Budìjovic nový systém zajištìní separace komunálního odpadu.
Realizace zapoèala již v roce 2002 rozdìlením mìsta na
pìt oblastí. V každé z nich probìhla dvì veøejná projednání, anketa a byl vytvoøen samostatný návrh separace.
Zvláštní pozornost byla vìnována dìtem. Na deseti školách probìhl ve spolupráci s CEGV Cassiopeia výukový
program zamìøený na tøídìní komunálního odpadu. Prostøednictvím dìtí byli osloveni i jejich rodièe. Výsledky
projektu jsou k dispozici na multimediálním CD-ROM,
který obsahuje podrobný popis prùbìhu celého projektu
vèetnì videa.

.

.
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kovat na dalším setkaní. Tato setkání doprovázel program
pro dìti i dospìlé - napø. divadelní pøedstavení. Podle
poèáteèní studie nakonec vznikl projekt parku. Celý
proces pøípravy byl slavnostnì zakonèen stavbou parku,
kdy lidé pøišli pomoci se sázením stromù a keøù. Pro dìti
byly pøipraveny hry a odpoledne pro všechny táborák. Do
plánování parku jsme se snažili umožnit pøístup tìlesnì
handicapovaným lidem - na akcích byl pøítomen tlumoèník pro neslyšící, plánovací schùzka se uskuteènila ve
škole pro neslyšící dìti. Park na pøání jsme pøipravovali
spoleènì se Správou veøejného statku mìsta Plznì
(SVSMP).

.

.

Publikace

Konstantinolázeòska (okres Tachov). Bohužel tato památka je v neuspokojivém stavu a chybìl zde i koncepèní
pøístup, jak toto krásné místo lépe využít pro úèely
turistického ruchu. Mikroregion Konstantinolázeòsko
spolu s CpKP oslovil kompetentní úøady, vlastníky
pozemkù, místní obèanská sdružení a podnikatele. Ze
schùzek pracovní skupiny vzešla jednotná koncepce
budoucího využití Krasíkova. Nìkteré návrhy jsou realizovány - napøíklad oprava kostela, úpravy cesty k hradu,
ošetøení vzácných odrùd ovocných stromù okolo cesty ke
Krasíkovu. Do vytváøení koncepce se zapojili i místní
obèané prostøednictvím ankety a seznamování se s projektem pøi kulturních akcích v Krasíkovì.

Plánování parku
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Pracovníci

dí se projeví až po pøipojení vìtšiny domácností, chtìl
Magistrát mìsta zjistit skuteèný zájem lidí o plyn. V rámci
projektu probìhlo anketní šetøení a v terénu pak vyškolení
Realizováno pro Magistrát mìsta Èeské Budìjovice
tazatelé uskuteènili desítky osobních strukturovaných
Vedoucí projektu: Lucie Aligerová
rozhovorù s obèany pøímo v jednotlivých domácnostech.
Èást obyvatel sídlištì Máj v Èeských Budìjovicích si Jednoznaènì zájem o plyn projevila asi polovina
stìžovala na veliký hluk šíøící se z místního dìtského domácností.
høištì. Z vyjádøení pøizvaného odborníka však vyplynulo,
že okolí høištì bohužel nelze odhluènit. Cílem zapojení .
veøejnosti do diskuse o problému bylo zjistit názory Zapojení veøejné správy a obèanù
obyvatel okolních domù (cca 600 rodin) na další existenci
do pøípravy Komunitního plánu 2003 høištì, pøípadnì jeho zrušení. V rámci ankety a pøímého
šetøení v terénu se k problému vyjádøilo celkem 232 lidí. Odstraòování bariér v Týnì nad Vltavou
.
Z šetøení vyplynulo, že dìtské høištì má více rozhodných Realizováno v rámci projektu „Podpora zapojování
odpùrcù než zastáncù, avšak vìtšina lidí ho jako problém veøejnosti na lokální a regionální úrovni”
nepociuje.
podpoøeného EIDHR

Zapojení veøejnosti do øešení problému
dìtského høištì na sídlišti Máj

.

Zapojování
veøejnosti

.
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.
Anketa k zájmu obyvatel o plynofikaci
obce Tøebotovice a Kalištì
.

Publikace

Realizováno pro Magistrát mìsta Èeské Budìjovice
Vedoucí projektu:Lucie Aligerová
.
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Magistrát Èeských Budìjovic obdržel petici obyvatel obcí
Tøebotovice a Kalištì požadující plynofikaci tìchto obcí.
Protože jde o mimoøádnou finanèní investici v øádu desítek milionù korun, jejíž pozitivní dopad na životní prostøe-

Vedoucí projektu: Josef Maxa
.

Hlavním úkolem projektu bylo pøedevším seznámit obèany s problematikou komunitního plánování a dát jim
možnost osobnì se podílet na zlepšování situace v místì
jejich bydlištì. Prostøednictvím pøedložených dotazníkù
dostali obèané pøíležitost vyjádøit se k nejpalèivìjším
nedostatkùm a bariérám postihujícím oblast infrastruktury, vnitøních prostor budov, ale také kupøíkladu oblast
mezilidských vztahù. Další formou zapojení veøejnosti
byla dìtská výtvarná a literární soutìž na téma bariéry,
spolupráce s médii a veøejné projednání. Pøíprava vlast-

ního komunitního plánu pak probíhala v otevøené pracovní skupinì. Komunitní plánování v Týnì bude probíhat
i v pøíštím roce.

CpKP støední Èechy
Dìtské høištì Kaštánek

Komunitní plánování sociálních služeb

Realizováno pro mìsto Magistrát hlavního mìsta Prahy,
odbor mìstské zelenì
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
Vedoucí projektu: Pavla Jindrová,
CpKP jižní Èechy realizovalo školicí cyklus o komunit- projektoví manažeøi: Eva Jandlová,
ním plánování pro zástupce zadavatelù, poskytovatelù Zuzana Mišunová, Jiøí Pavlát
a uživatelù sociálních služeb z mikroregionu Loucko Internet: www.cpkp.cz/kastanek
a Novoøíšsko. Postupy komunitního plánování pak pracovníci CpKP jižní Èechy pøednášeli na semináøi poøáda- Odbor mìstské zelenì Magistrátu hlavního mìsta Prahy
ném pro Havlíèkùv Brod. Zároveò jsme poskytovali se rozhodl zrekonstruovat dìtské høištì, které se nachází
konzultace a naši pracovníci se úèastnili práce øídící
skupiny pro dopracování komunitního plánu regionu
Milevsko.
.
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Pracovníci

tekti zpracovali a pøedstavili na veøejném projednání, na
nìmž mohli obèané znovu podobu høištì ovlivnit.

Mendlovo námìstí
v Brnì

Anketní šetøení o informovanosti
obèanù Jeseníku

Pracovníci

.

Zapojování
veøejnosti

.

Místní
udržitelný
rozvoj

.

Regionální
rozvoj

Realizováno pro mìsto Jeseník
Vedoucí projektu: Jan Balek

CpKP støední Morava

.

Zapojení veøejnosti do projednání
urbanistického a dopravního øešení
Mendlova námìstí v Brnì
.

Podpora
NNO
Ekoprogram

Realizováno pro mìsto Brno v rámci
projektu Guidemaps
Vedoucí projektu: Jiøí Daneš
Internet:
www.brno.cz
v ulici Nad Královskou oborou na území Prahy 7. Toto
høištì je dìtmi hojnì využíváno, avšak jeho vzhled a vy- Mendlovo námìstí na Starém Brnì je nejstarším osídlebavení je nedostaèující. Zapojení veøejnosti do podoby ným územím mìsta Brna. Postupnì se námìstí zmìnilo
høištì probìhlo formou plánovacího dne, práce ve skupi- z tržištì na prostor vysoké kulturní úrovnì. Novodobý
nách a pøipomínkování návrhu na veøejných projedná- vývoj pøerušila druhá svìtová válka a zvláštì bombardoních. Plánování se aktivnì zúèastnily také dìti, které si své vání v roce 1944, pøi kterém bylo centrum Starého Brna
høištì nebo návrhy na hrací prvky kreslily na výkresy nebo demolováno. Pováleèná socialistická pøestavba naprosto
køídami na chodníky. Plánování høištì rodièi dìtí probí- zmìnila charakter tohoto prostoru, posledních 30 let je pak
halo jinak. Úèastníci plánování nejdøíve pøímo na høišti Mendlovo námìstí považováno za pøestavbové území
mapovali souèasný stav, odpovídali na otázky o svých s pøibližnì stejnì dlouho trvající stavební uzávìrou.
pøedstavách nového høištì a své návrhy zakreslovali do Celých 30 let se o Mendlovì námìstí hovoøilo a zpracováslepých map. Odpoledne pak ve dvou pracovních skupi- valy se projekty, avšak k jejich realizaci nedošlo. Mendlonách spoleènì s architekty navrhli dvì možné podoby vo námìstí se za tu dobu stalo špatnì organizovanou
høištì. Poznatky a námìty na novou podobu høištì archi- velkokapacitní køižovatkou. Studie k revitalizaci západní
.

Finanèní
zpráva
Podìkování
Publikace
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Zapojování
veøejnosti

èásti Mendlova námìstí v Brnì je pøipravována v rámci
projektu GUIDEMAPS podpoøeného Evropskou komisí,
jehož cílem je popsat procesy vedoucí ke zlepšení rozhodovacích postupù v dopravních projektech týkajících se
udržitelného rozvoje mobility v Evropské Unii. Pøevážná
èást procesu zapojení veøejnosti do podoby námìstí se
uskuteèní v roce 2004.

Pro mìsto Jeseník jsme realizovali anketní šetøení, které
mìlo pøedstavitelùm mìsta napovìdìt kvalitu a dostateènost informací, které poskytují svým obèanùm o èinnosti
Mìstského úøadu v Jeseníku. Samotné šetøení probíhalo
formou øízených rozhovorù s tazateli, které zajistilo
Dobrovolnické støedisko v Jeseníku. Výsledkem byla
zpráva, z níž se jeseniètí radní dozvìdìli z jakých medií
a informaèních zdrojù obèané nejèastìji získávají informace, zda jim takto získané informace pøijdou srozumitelné a také zda se podle mínìní obyvatel úøedníci mìsta
dostateènì zajímají o jejich podnìty a názory. Výsledky se
následnì zabývalo jesenické zastupitelstvo.
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CpKP Moravskoslezský kraj
Sídlištì SEVER
.

Realizováno pro mìsto Kopøivnici a Moravskoslezský
kraj
Vedoucí projektu: Dana Diváková

Komunikaèní strategie ke zpracovávaným koncepcím Moravskoslezského
kraje a Koncepce EVVO
Moravskoslezského kraje
.

Realizováno pro Krajský úøad Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s DHV CR
V rámci pøípravy Urbanistické a plošné studie regenerace Vedoucí projektu Dana Diváková
sídlištì Sever v Kopøivnici jsme zajišovali zapojení V tomto projektu CpKP Moravskoslezský kraj uskuteèveøejnosti do plánování budoucí podoby sídlištì. Usku- nilo aktivity vedoucí k informování veøejnosti o postupu
teènili jsme anketu mezi obèany sídlištì, dotazníkové zpracovávání jednotlivých koncepcí Moravskoslezského
šetøení, dvì veøejná projednání a interaktivní výstavu. kraje v oblasti životního prostøedí. V rámci komunikaèní
Realizovali jsme akèní plánování nìkterých prvkù. Záro- strategie jsme realizovali tiskovou besedu se zpracovateli
veò se pracovníci CpKP podíleli spoleènì s odborem všech koncepcí v oblasti životního prostøedí a uskuteènili
životního prostøedí mìsta Kopøivnice a spoleèností pìt semináøù.
Ateliér BONMOT Olomouc na vzdìlávacím cyklu pro CpKP Moravskoslezský kraj pøipravilo Komunikaèní
tamní veøejnou správu. Projekt pokraèuje v roce 2004.
strategii v rámci zpracování koncepce Environmentální
výchovy, vzdìlávání a osvìty (EVVO) v Moravskoslezském kraji. Místní zastoupení CpKP se rovnìž podílelo na
pøípravì jednotlivých èástí dokumentù EVVO.
.

.

na 30 let, jsme uskuteènili kulatý stùl s realizátory projektu a s pøedstaviteli veøejné správy a odborníkù pro vyjasRealizováno ve spolupráci se Zelený bodem Ostrava
nìní daného tématu. V rámci zapojení veøejnosti jsme
Vedoucí projektu Dana Diváková
uskuteènili veøejné slyšení, kde byly obèanùm pøedstavePod názvem „A tak tu žijem…“ se skrývají pravidelné dis- ny zámìry realizátorù - investorù - a stanoviska zástupcù
kusní poøady v Komorní scénì Aréna na aktuální i ménì mìsta Ostravy.
aktuální témata. Zajímavé diskuse se konají každý první
ètvrtek v mìsíci. V roce 2003 se uskuteènily diskuze
napøíklad na témata Bariéry kolem nás i v nás, Cyklista
v Ostravì, Budoucnost Slezskoostravského hradu a další. Mezinárodní projekty
Hosty diskusních poøadù jsou i významné osobnosti dnešního života. Pøedstavitelé nestátních neziskových organi- Program na reformu místní
zací Moravskoslezského kraje byli první, s nimiž se
v Ostravì 17. dubna sešel premiér Vladimír Špidla a jeho správy v Srbsku (Serbia
doprovod bezprostøednì po návratu z Atén. Setkání zorga- Local Government Reform
nizovalo Centrum pro komunitní práci Moravskoslez- Program - SLGRP)
ského kraje ve spolupráci s ostravským primátorem
Alešem Zedníkem a diskuse se jmenovala S èím Realizováno pro DAI (Development Alternatives, Inc.),
projekt je financován USAID (Americká agentura pro
pøicházíme do EU.
mezinárodní rozvoj)
Vedoucí projektu za CpKP: Eva Jandlová

„A tak tu žijem…“

.

.

.

.
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MINIUNI

Publikace

Pracovníci

CpKP se v rámci èlenství sítì GAIN od roku 2002 aktivnì
podílí na projektu Americké agentury pro mezinárodní
Realizováno pro mìsto Ostrava
rozvoj, jehož cílem je posílit místní správu v Srbsku.
Vedoucí projektu: Dana Diváková
Souèástí projektu je mimo jiné i zavádìní prvkù místní
V rámci pøipravovaného projektu na výstavbu tzv. mini- demokracie do fungování veøejné správy a podpora
mìsteèka v Ostravì u výstavištì Èerná louka, kdy mìsto zapojování veøejnosti do rozhodování obcí. Hlavní
Ostrava pronajalo investorùm pozemky za jednu korunu úlohou CpKP je posílení úlohy místních komunit (Mesna
.

Publikace

.

10

Veøejné slyšení
29.10.2003
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Zajednica) jako prostøedníka mezi obèany a místní
správou. Mesna Zajednica jsou nižší jednotky místní
správy s právní subjektivitou, jejichž cílem je pøiblížení
místní správy obèanùm. Tyto místní komunity mají velmi
významnou úlohu pøedevším vzhledem k prùmìrné
velikosti srbských mìst (cca 62 500 obyvatel) a z toho
vyplývající velké vzdálenosti mezi mìstem a jednotlivými komunitami. Bìhem pùsobení ve dvou pilotních
mìstech - Kragujevac a Zrenjanin - byl vytvoøen proces na
rozvoj místních komunit. Byla zpracována pøíruèka
„Místní komunity v Srbsku - Jak se stát efektivním
prostøedníkem mezi obèany a místní správou.“. V prosinci
2003 probìhl regionální workshop na problematiku
místních komunit pro zástupce místní správy 11 mìst. Od
listopadu 2003 byl projekt iniciován ve tøech dalších
mìstech - Aleksinac, Bujanova a Ivanjica. Ve spolupráci
se srbskou Stálou konferencí mìst a obcí a srbským
Ministerstvem pro státní správu a samosprávu byl zpracován návrh modelové vyhlášky o místních komunitách,
která bude sloužit jako pomùcka pro mìsta pøi zpracovávání a schvalování místní vyhlášky o místních komunitách. Tato modelová vyhláška by mìla být nástrojem pro
posílení úlohy místních komunit v rozvoji mìst.

Central and Eastern
Europe Citizens
Network - CEE CN
.

Vedoucí projektu za CpKP:
Jiøí Daneš

Místní udržitelný rozvoj

Pracovníci

Tento program je zamìøen nejen na životní prostøedí, ale také na socioekonomický rozvoj regionù vèetnì
vzdìlávání a to jak obèanù, tak pedagogù i veøejné správy. Celoživotní uèení je pøedpokladem dalšího
rozvoje osobnosti èlovìka a tím pøispívá i k rozvoji regionù.

.

Central and Eastern Europe Citizens Network (CEE CN)
je mezinárodní sí organizací, které se zamìøují na podporu zapojování obèanù do správy veøejných záležitostí
ve støední a východní Evropì. Sdružení poskytuje pøíležitosti organizacím zvyšovat svoje znalosti a vymìòovat
si zkušenosti a myšlenky v této oblasti. Prvotním posláním této sítì je podpora demokracie prostøednictvím
zapojení veøejnosti. Zkušenosti získané pøi zapojování
obèanù do rozhodování ve veøejné správì ve støední
a východní Evropì jednotlivými organizacemi je nezbytné si pøedávat. Znalosti rùzných technik úèasti veøejnosti
v rozhodování je dùležitou podmínkou pro zlepšování
pøístupù k této oblasti v každé ze zúèastnìných zemí.

Národní projekty

CpKP západní Èechy

Celodin ODL Programme

Marketingová znaèka
ekoregionu Úhlava

.

Realizováno pro Matra Programme
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
.

CpKP je èeským partnerem mezinárodního tøíletého
projektu Celodin (Central European Local Development
Information Network). Projekt je realizován také na Slovensku, v Polsku, Maïarsku, Rumunsku a Nizozemí.
Celodin nabízí mezinárodní a pøeshranièní výmìnu zkušeností, pøeshranièní setkávání, školení a posilování
schopností v oblasti regionálního rozvoje, pøístup k informacím o místním rozvoji prostøednictvím internetu,
studijní pobyt v Nizozemí, úèast v mezinárodní síti mikroregionù a neziskových organizací a v neposlední øadì
rovnìž konzultaèní podporu vybraným aktivitám.

.

Realizováno pro Regionální rozvojovou agenturu
Plzeòského kraje
Vedoucí projektu: Jan Martínek
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CpKP jižní Èechy
.

Šumava jako pøírodnì-kulturní oblast
se zamìøením na trvale udržitelný
turismus.
.

Realizováno pro Krajské úøady Jihoèeského a Plzeòského kraje, Nadaci OSF, Nadaci Partnerství a Nadaci
Vltava
Vedoucí projektu: Radek Novotný,
projektový manažer: Ivo Moravec
Internet: www.cpkp.cz/sumava
.

Ekoprogram
Finanèní
zpráva
Podìkování
Publikace

14

Základem celého projektu je hledání takových vhodných
podnikatelských a zamìstnaneckých aktivity pro obyvatele Biosférické reservace Šumava, které vycházejí
z Evropské dohody o trvale udržitelném turismu a spojují
požadavky zvýšené ochrany pøírody a snahy o zlepšení
ekonomické a sociální situace místních obyvatel. V realitì
jde o výstavbu sítì vzájemnì se doporuèujících Návštìvnických center, které budou provozovat rodinné firmy.
Návštìvník zde bude moci sledovat samotný proces tradièní øemeslné výroby, bude se moci na základì vlastního
prožitku v tzv. „interaktivních expozicích“ seznámit s tradièním pøístupem daného kulturního a historického dìdictví Šumavy a s jeho populárnì vìdeckým vysvìtlením.
Dále si zde bude moci zakoupit tradièní výrobky z celé sítì
Návštìvnických center èi se pøihlásit k veèerním jedno

a dvoudenním èi celotýdenním kurzùm s tradièní šumavskou øemeslnou tématikou.
V roce 2004 by mìly tuto sí tvoøit: Návštìvnické centrum
(dále jen NC) se zamìøením na tradièní textilní výrobu
v Lažištích, Drslavická tvrz s provozem staroèeské kuchynì a kurzù s touto tématikou. NC s ekovýrobou šumavských sýrù ve Vlèích jámách, NC o resonanèním døevì na
Modravì, o kováøství v Srní. Dále pøipravujeme vybudování NC o ruèním papíru v Prášilech a navázání na bavorskou sklenìnou stezku s našimi destinacemi v Dobré Vodì
u Hartmanic, s expozicí podmalby v Železné Rudì propojené turistickou stezkou s pøipomínkami skláøské
historie v oblasti.

Pøíprava venkovské oblasti
Vltavotýnsko na iniciativu LEADER +
.

Realizováno v rámci projektu „Zapojení NNO do pøípravy venkova na využívání SF EU”
podpoøeného NROS
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
.

Pøedmìtem projektu byla pøíprava venkovské oblasti
Vltavotýnsko na iniciativu Evropské komise LEADER+.
Práce spoèívaly v sestavení „místního partnerství“ sdružení místních podnikù, družstev, obcí, neziskových organizací a živnostníkù. Takto vzniklá pracovní skupina
dopracovala rozvojovou strategii podle principù
LEADER+ a vytipovala vhodné projekty.

Školení pro pøedstavitele mikroregionu
Vltavotýnsko
.

Realizováno pro Mìsto Týn nad Vltavou
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
.

CpKP pøipravilo sérii školení pro pøedstavitele Svazku
mìst a obcí Vltava. Cílem tìchto vzdìlávacích semináøù
bylo seznámit úèastníky s pøípravou Èeska na využívání
strukturálních fondù Evropské unie a rovnìž je obeznámit
s možnostmi, které z nich pro obce plynou. Školení bylo
zamìøeno zejména na program LEADER+.

Vzdìlávání studentù uèòovské a technické mládeže o možnostech uplatnìní na
trhu Evropské unie dle zamìøení
studijních oborù s cílem vzbudit jejich
zájem o aktivní úèast na referendu
o vstupu ÈR do EU
.

Realizováno pro fond Ministerstva zahranièních vìcí
ÈR „S obèany ÈR o EU“
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
.

Cílem projektu bylo poskytnout 150ti studentùm støedních odborných a støedních prùmyslových škol dostatek
informací o možnostech pracovat èi podnikat ve svém
oboru po vstupu Èeska do Evropské unie a tím v nich
vzbudit dostateèný zájem o aktivní úèast na referendu
o vstupu Èeska do EU. Vzdìlávací program byl realizován spoleènì s Jihoèeskou hospodáøskou komorou
a Statutárním mìstem Èeské Budìjovice prostøednictvím
Komise Rady mìsta pro výchovu, vzdìlávání a zamìstnanost. Na pøednáškách se úèastnili: Doc. MUDr. Jaroslav
Zvìøina, CSc., poslanec PSP ÈR, Mgr. Adéla Vychodilová, z Centra pro evropskou integraci Hospodáøské
komory ÈR, Doc. Dr. Petr Robejšek øeditel HAUS
RISSEN, Mezinárodní institut pro politiku a hospodáøství
v Hamburku, Ing. Michal Køíž, viceprezident Elektrotechnického svazu èeského a Ing. Bohuslav Kovanda
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Pracovníci
Zapojování
veøejnosti

z Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Na poèátku
celého programu studenti hlasovali, zda jsou pro vstup do
EU. Z výsledkù vyplynulo, že 40 procent bylo nerozhodných. Na konci projektu bylo „minireferendum“ opakováno a poèet nerozhodnutých studentù byl v tomto pøípadì mizivý.
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Infosí
.

Projekt byl podpoøen z Nadace
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
rozvoje obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Jiøí Pavlát,
projektová manažerka: Milena Surmová
Internet: www.cpkp.cz/skrk
.

Zámìrem projektu bylo vybudování informaèní sítì pro
neziskové organizace uvnitø Olomouckého kraje za úèelem šíøení a sdílení informací a výmìny zkušeností v rámci neziskového sektoru. V prùbìhu roku byla vytvoøena
databáze neziskových organizací, která byla ve spolupráci
s Odborem informatiky Krajského úøadu Olomouckého
kraje aplikována do informaèního systému DIS. Tento
systém je pøístupný úøedníkùm státní správy a samosprávy a pøes internet i dalším zájemcùm z øad neziskovek,
podnikatelù i široké veøejnosti. Dále byla v rámci projektu

vytvoøena
internetová
stránka s informacemi
pro neziskový sektor, internetová nástìnka pro
informování
se neziskových organizací navzájem a emailová konference. Pro
užívání internetové stránky, internetové nástìnky,
emailové konference a databáze neziskovém v systému
DIS jsme vytvoøili podrobný tištìný manuál. Souèástí
projektu bylo i vzdìlávání zástupcù neziskových
organizací v softwarové gramotnosti pøi práci s výpoèetní
technikou, zejména pro práci s internetem a základními
kanceláøskými pracemi. I pro tato školení byly vytvoøeny
vzdìlávací materiály. V prùbìhu roku 2003 pùsobila
rovnìž Stálá komise regionální konference (SKRK), která
pùsobí na krajské úrovni jako operativní partner veøejné
správy. Jedním ze základních výstupù SKRK je úèast
nestátních neziskových organizací ve výborech Zastupitelstva a v komisích Rady Olomouckého kraje a hlavnì
podpora systému pravidelného informování ostatních
NNO o èinnostech tìchto komisí a výborù. Administrativní zázemí platformì SKRK a krajskou konferenci NNO
zabezpeèuje CpKP støední Morava.

Dobrovolnický program v Pøerovì

Plán rozvoje mikroregionu Záhoran

.

.

Realizováno pro mikroregion Záhoran, Ministerstvo
životního prostøedí a Nadaci Partnerství
Vedoucí projektu: Jan Balek
Internet:
http://mikroregion-zahoran.obecinfo.cz
Dobrovolnický program byl urèen pøedevším pro nezamìstnané obèany. Plánované rozšíøení programu o dobro- Cílem vypracování plánu je posílit spolupráci obcí pøi øevolníky v nemocnicích a pro klienty s Alzheimerovou šení konkrétních problémù mikroregionu a posílit pozici
chorobou zaujalo napø. studentky støední pedagogické obcí pøi využívání financí Evropské unie. Zpracovatelský
školy. V listopadu 2003 získalo CpKP støední Morava tým tvoøí místní obyvatelé v tzv. Øídící skupinì. Ta v souakreditaci pro dobrovolnickou èinnost od Ministerstva èasnosti pracuje na zmapování situace v mikroregionu.
vnitra Èeské republiky. Od prosince pak probíhala pøípra- Ostatní obyvatelé jsou informování pomocí rozhlasu,
va na nové podmínky vyplývající ze Zákona o dobrovol- vývìsních desek, obecních zpravodajù a internetu a mají
nické službì. Pùsobnost dobrovolnického programu možnost pøipravované materiály pøipomínkovat. Øídící
CpKP støední Morava se akreditací rozšíøila na další tým navrhne SWOT analýzu (urèení a vyhodnocení
problémù, které je tøeba v nejbližší dobì øešit). Dále se
mìsta, konkrétnì Lipník nad Beèvou a Hranice.
bude zabývat vytvoøením vize, cílù a opatøení. Posledním
krokem bude sestavení Akèního plánu, ve kterém budou
shrnuty místní projekty a možnosti jejich financování.
V rámci plánování rozvoje je testováno využití indikátorù
trvale udržitelného rozvoje. Projekt pokraèuje v roce
2004.
Projekt byl podpoøen z grantového programu mìsta
Pøerov
Vedoucí projektu: Drahomíra Kalabusová
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Pøíprava regionu Haná
na využití iniciativy Leader +

Management rozvoje mikroregionu
Moštìnka

Pøíprava Programu rozvoje
mìsta Hranic

CpKP Moravskoslezský kraj

.

.

.

Integra - Integrovaný pøístup ke zvýšení
kvalifikace a zamìstnanosti osob
ohrožených sociální exkluzí

Realizováno pro Omegu Liberec a mikroregion Kosíøsko Realizováno pro Dobrovolný svazek obcí mikroregionu
Moštìnka
Vedoucí projektu: Jan Balek
Vedoucí projektu: Jan Balek
Internet: http://kosirsko.mikroregion.cz
Internet: www.mostenka.cz
Smyslem projektu je pøipravit region na využití programu
Evropské unie LEADER+. Byl zvolen Øídící výbor Cílem je zajištìní servisu mikroregionu Moštìnka pøi
místního partnerství, který vytvoøil tématicky zamìøenou pøípravì a realizaci projektù. V rámci èinnosti CpKP
rozvojovou strategii. Tu pak naplní svými projekty. støední Morava se podaøilo vybavit ètyøi knihovny pøiK propracování strategie byly vytvoøeny tøi pracovní pojením poèítaèovými sestavami s tiskárnou, scannery
skupiny, které se zabývají venkovskou turistikou, obno- a pøipojením na internet. Vznikly internetové stránky
vou kulturního dìdictví a volnoèasovými aktivitami. Na www.mostenka.cz, kde jsou zveøejòovány aktuální
setkáních mìli úèastníci možnost hledat spoleèné vazby informace o mikroregionu a o obcích, které sdružuje.
mezi svými projekty a tvoøit z nich integrované celky. Obcím je zabezpeèován individuální servis pøi pøípravì
První verze strategie je zamìøena na „Venkovskou a financování individuálních zámìrù a zároveò jsme
turistiku, obnovu kulturního dìdictví, spoleèenský a kul- zapoèali s pøípravou projektu školícího a vzdìlávacího
turní život a volnoèasové aktivity obyvatel a návštìvníkù støediska a plánováním cyklotras a cyklostezek.
mikroregionu“. Region se bude ucházet o financování této
strategie ve výbìrovém øízení Ministerstva zemìdìlství.
.

.

Realizováno pro mìsto Hranice za podpory
Velvyslanectví Nizozemského království
Vedoucí projektu: Jiøí Daneš
Internet: www.mesto-hranice.cz
.

„Program rozvoje mìsta Hranic“ naznaèuje ideální budoucí podobu života v Hranicích a urèuje kroky, kterými
bude mìsto k této podobì kráèet. Program se dotýká
rùzných oblastí bìžného života mìsta, od vzdìlávání
a uplatnìní lidí, spoleèenského a kulturního dìní, pøes stav
ovzduší, rozvoje podnikání, atd.
Na zpracování dokumentu se mìli pøíležitost podílet
všichni obèané Hranic i okolního mikroregionu. Program
stanovuje vše zásadní, co by mìlo být ve støednìdobé
budoucnosti (8 let) ve mìstì øešeno. Program je závazným
dokumentem pro zastupitele a úøedníky v jejich další práci
pøi používání penìz z rozpoètu mìsta a byl schválen
zastupitelstvem mìsta. Program prošel, jako první rozvojová strategie v ÈR zpracovaná na úrovni mìsta, procesem
tzv. strategického posuzování vlivù na životní prostøedí
(SEA), jehož obsah je dán zákonem è. 244/1992 Sb.

VELVYSLANECTVÍ
NIZOZEMSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ

.

Podpoøeno EU z programu PHARE 2000
Fond rozvoje lidských zdrojù a èeského
státního rozpoètu.
Vedoucí projektu: Dana Diváková
.

Projekt Integra byl zamìøen na dlouhodobì další vzdìlávání nezamìstnaných, žen na a po mateøské dovolené
a absolventy škol. Byly vytvoøeny vzdìlávací moduly pro
úèastníky kurzù, probíhaly odborné praxe u zamìstnavatelù. V prùbìhu vzdìlávání bylo zajištìno pro ženy
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s malými dìtmi hlídání, úèastníkùm kurzù bylo propláceno cestovné. Projekt byl zamìøen na tzv. aktivní
nezamìstnané, tedy ty, kteøí jsou si vìdomi toho, že bez
dalšího vzdìlávání nebudou moci získat zamìstnání.
Vzdìlávání bylo zamìøeno na úèetnictví, poèítaèovou
gramotnost a jazykové znalosti anglického jazyka.
Souèástí vzdìlání byly také motivaèní kurzy, které
umožnily úèastníkùm lepší orientaci pøi volbì budoucího
zamìstnání èi dalšího vzdìlávání. Souèástí Integry bylo
i vytvoøení Srovnávací analýzy, která se vìnovala možnostem zamìstnávání ve mìstì a na venkovì. Projekt byl
ukonèen v srpnu 2003.

Aktivita
.

Finanèní
zpráva
Podìkování
Publikace
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Podpoøeno EU
z programu PHARE
Nadací rozvoje
obèanské spoleènosti
v rámci programu
Podpora aktivního
života seniorù
Vedoucí projektu:
Šárka Honová
Internet:
aktivita.cpkp.cz
a www.mezinami.cz
.

Aktivita je projekt zamìøený na zlepšení vnímání seniorù
u široké veøejností. Souèástí Aktivity je internetový mìsíèník www.mezinami.cz. Akce pro zviditelnìní èinnosti
seniorù tvoøí literární a hudební veèery z tvorby samotných seniorù, výstavy rukodìlných výrobkù, kulaté
stoly, diskusní veèery a pomoc pøi vytváøení Poradních
sborù seniorù ve mìstech a obcích. Všechny èinnosti
a aktivity jsou pøístupné na internetových stránkách
http//aktivita.cpkp.cz. Projekt pokraèuje v roce 2004.

Adaptaèní kurzy a Nadšení uèitelé
národa - N.U.N.
.

Realizováno pro Moravskoslezský kraj
Vedoucí projektu: Petr Mišik
.

Adaptaèní kurzy byly zamìøeny na team building - budování týmu støedoškolákù v prvních roènících pro lepší
vzájemné poznání a schopnost sžít se a pracovat v kolektivu, a to vèetnì jejich pedagogù.
Nadšení uèitelé národa je pokraèování projektu zamìøeného na vzdìlávání pedagogù a to netradièní formou úèastí v klubu, kde probíhaly pøednášky známých
osobností, divadelní pøedstavení apod. Projekt byl
ukonèen v listopadu 2003.

Principy místní Agendy 21 pro veøejnou
správu
.

Realizováno pro Moravskoslezský kraj
Vedoucí projektu: Dana Diváková
.

Úspìšný byl rovnìž projekt zamìøený na vzdìlávání
veøejné správy. Jednalo se o nácvik komunikace s veøejností, s praktickým využitím jednotlivých forem zapojování veøejnosti v Kopøivnici a Krnovì, pøípadnì v jiných
obcích a mìstech Moravskoslezského kraje. Školení bylo
zamìøeno na participaèní procesy, komunikaèní dovednosti a nejlepší techniky zapojování veøejnosti vèetnì
vedení pracovních skupin. Projekt navazuje na obdobné
aktivity z pøedchozího roku zamìøené na specifika
Regionu Poodøí.

Život s odpady
.

Realizováno pro REC ve spolupráci se Zeleným bodem
Ostrava
Vedoucí projektu: Dana Diváková
.

V rámci projektu pøedloženého Zeleným bodem Ostrava
jsme realizovali tzv. vzdìlávací modul pro veøejnou
správu o aktuálních záležitostech v oblasti životního
prostøedí. Vzdìlávací modul byl zamìøený zejména na
odpady. Projekt byl ukonèen v èervnu 2003.

Den Zemì
.

Realizováno ve spolupráci se Zeleným bodem Ostrava
Vedoucí projektu: Šárka Honová
.

Pracovníci a dobrovolníci CpKP Moravskoslezského
kraje se podíleli v rámci Dne Zemì na organizaci Besedy
s žáky základních škol. Besedy se zúèastnili pracovníci
komunálního odboru, námìstek. primátora Ostravy ing.
Mirko Jašurek a pracovník ZOO Ostrava. Žáci se seznámili s postavením ZOO jako mìstské organizace, s jejím
financováním i s plány mìsta na její další rozvoj. Nejèastìjší dotazy dìtí smìøovaly na „adopce“ zvíøat, ale i na
kontrolu nakládání s pøíspìvky sponzorù.
Odpoledne se uskuteènilo Setkání s veøejností, kde se
také zúèastnili Ing. Mirko Jašurek a Ing. Lukáš Ženatý
z magistrátu Ostravy. Obèanùm pøedstavili svùj pohled na
ochranu životního prostøedí ve mìstì i úkoly volených
reprezentantù mìsta a státní správy. Obèané se zajímali
pøedevším o možnosti vedení mìsta zabránit vzniku
èerných skládek tìsnì za hranicemi mìsta, zajímali se také
o možnost pøimìt podnikatele vykupovat nevratné
sklenìné obaly a øeè byla rovnìž o nádobách na odpad
a o komplikacích s tøídìním odpadù.
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Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ÈR

Pracovníci
Zapojování
veøejnosti
Místní
udržitelný
rozvoj

Prosazujeme principy partnerství a transparentního rozhodování v regionální politice Evropské unie.
V Èesku prosazujeme konzultace a zapojení veøejnosti a nevládních neziskových organizací pøi pøípravì
a využívání Strukturálních fondù. Úèastníme se diskuzí o podobì regionální politiky, zprostøedkováváme
informace ostatním NNO v Èesku a pøipravujeme spoleèná doporuèení a postupy.
Naše zkušenosti z ÈR pøenášíme do ostatních kandidátských a èlenských zemí EU.

Regionální
rozvoj

Národní projekty

Podpora
NNO
Ekoprogram
Finanèní
zpráva

Partnerství pro rozvoj 03

sestává ze zástupcù neziskových organizací ze všech 14-ti
krajù Èeska. Pracovní skupina se pravidelnì schází a projednává problematiku zapojení neziskového sektoru do
regionálního rozvoje. Setkání navštìvují zástupci

.

Realizováno za podpory CS Mott
Foundation a Phare SPP
Vedoucí projektu: Roman Haken, projektoví manažeøi:
Milena Surmová, Martina Svobodová
Internet: www.cpkp.cz/regiony
.

Podìkování
Publikace
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Projekt Partnerství pro rozvoj obsahuje informaèní,
vzdìlávací a koordinaèní aktivity zástupcù neziskového
sektoru, a to jak v oblasti regionálního rozvoje, pøípravy
strategických dokumentù, tak v oblasti pøípravy ÈR do
Evropské unie. Projekt je realizován na 3 úrovních národní, regionální i mezinárodní.
• Základními výstupy na národní úrovni jsou internetové
stránky tématicky orientované na regionální rozvoj
a regionální politiku EU a také pravidelné setkávání
pracovní skupiny „NNO a regionální rozvoj“, která

Jednání v budovì Ministerstva pro místní rozvoj

jednotlivých ministerstev a poskytují aktuální informace
týkající se napø. pøípravy ÈR na vstup do Evropské unie.
CpKP zadalo ke zpracování materiál „Analýza spolupráce
nestátních neziskových organizací a veøejné správy na
tvorbì krajských rozvojových dokumentù, pøípadnì
dalších dokumentù relevantních pro EU“, který rozebírá
kvalitu uplatnìní principu partnerství v ÈR pøi pøípravì na
vstup do EU. Analýzu naleznete na zmínìném webu.
Závìry pracovní skupiny jsou pøenášeny do Rady vlády
ÈR pro nestátní neziskové organizace a jejích výborù.
• Na regionální úrovni se projekt realizuje ve všech 14
krajích ÈR prostøednictvím regionálních partnerù CpKP
s cílem zabezpeèit podporu neziskovým organizacím
a veøejnosti k úèasti v regionálním rozvoji. Regionální
partneøi provozují regionální internetové strany
poskytující informaèní servis orientovaný na jednotlivé
regiony. V regionech probìhla øada partnerských konzultací k jednotlivým Operaèním programùm.
• Na mezinárodní úrovni se jedná o zapojení CpKP do sítì
nevládních organizací z Polska, Maïarska, Slovenska
a Èeské republiky vìnující se zapojení NNO do plánování
využití strukturálních fondù. V roce 2003 tato skupina
zpracovala srovnávací studii o partnerství v rámci programového procesu (pøípravy na èerpání strukturálních fondù
EU) zemí støední Evropy. Tato sí se také pravidelnì
zapojuje do setkávání jiných sítí NNO v Evropì a do
jednání neziskových organizací s Evropskou komisí.

Pøíprava neziskových organizací na
využívání strukturálních fondù
Evropské unie 2003
.

Program podpoøila Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti: program EU Phare
- Rozvoj obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Ivana Vymlátilová Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
.

V èervenci 2003 jsme zahájili projekt, jehož cílem je
seznámit neziskové organizace prostøednictvím školení
s možnostmi financování projektù ze strukturálních fondù
Evropské unie, které bude moci Èesko využívat po vstupu
do unie. Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný
v roce 2002. V rámci projektu probíhají tøi série dvoudenních semináøù. Jednotlivé série jsou zamìøeny na tøi
oblasti, ve kterých pùsobí neziskové organizace: oblast
sociální, oblast životního prostøedí a oblast rozvoje mìst
a venkova. Úèastníci se seznamují s technikami pøípravy
a psaní projektù, získávají informace o principech fungování fondù a èeských dokumentech, které urèují využití
evropských financí v naší republice. Dále se uèí, jak zpracovat žádost, aby vyhovìla novým požadavkùm strukturálních fondù. Pro úèastníky školení jsme pøipravili
vzdìlávací CD.
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CpKP západní Èechy

Vzdìlávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací

Místní partnerství
ve venkovských regionech ÈR

Tento program je zamìøen na podporu spolupráce a rozvoj nestátních neziskových organizací jako
hybatelù veøejného života. Jen vzdìlané neziskové organizace, které si vzájemnì pøedávají informace
a jsou schopny zpracovávat nové poznatky a podnìty mohou zajišovat kvalitní služby pro své klienty
ve všech oblastech veøejného života.

.

Realizováno pro Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Jan Martínek
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Smyslem projektu, jehož realizace pokraèuje i v roce
2004, je vytvoøit v prostoru mikroregionù Konstantinolázeòsko, Mariánskolázeòsko a Støíbrsko stabilní a funkèní partnerství mezi zástupci samosprávy, místními
podnikateli a neziskovými organizacemi. K úspìšnému
zahájení jeho èinnosti poslouží kvalitní rozvojová strate-

gie, jež byla vytvoøena bìhem jednání devíti otevøených
pracovních skupin, které se scházely v prùbìhu èervna až
záøí. Strategie je zamìøená na rozvoj ekologicky šetrného
cestovního ruchu a co nejefektivnìjší využití místních
pøírodních a kulturních zdrojù. Souèástí strategie je
i posouzení jejích možných dopadù na životní prostøedí.
Prostøedky na realizaci zamýšlených aktivit chce vzniklé
místní partnerství èerpat z prostøedkù Evropské unie
i národních zdrojù, zejména prostøednictvím programù
typu LEADER. Na projektu spolupracujeme s Regionální
rozvojovou agenturou Plzeòského kraje.

Národní projekty
Komunitní poradce

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti

.

Projekt podpoøila Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Josef Zdražil
Internet: www.cpkp.cz/poradce

rozvoj svých organizací. Následnì byly vybrány ètyøi
projektové zámìry, které byly jako modelové projekty
podpoøeny další asistencí. Školení probíhalo ve tøech
dvoudenních semináøích zvláš v Èechách a zvláš na
Moravì a v jednom spoleèném školení pro Èechy i Moravu.

Regionální
rozvoj
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.

Cílem projektu Komunitní poradce bylo formou vzdìlávacích cyklù a tréninkových cvièení posílit profesionální
dovednosti komunitních venkovských, sídlištních a mìstských organizací. Úèastníci Komunitního poradce se
vzdìlávali v oblastech managementu projektu, øízení
organizace, øízení projektù v neziskovém sektoru, technikách zapojování veøejnosti, prezentaci organizace, spolupráci s médii, ale také ve facilitování jednání a základních
postupech komunitního plánování sociálních služeb.
Celkem bylo vyškoleno 32 zástupcù rùzných organizací
z pìti pilotních krajù - Moravskoslezského, Zlínského,
Olomouckého, Jihoèeského a Plzeòského. Bìhem projektu úèastníci pøipravovali svoje projektové zámìry pro

.

Fórum nestátních neziskových
organizací pøed vstupem Èeské
republiky do Evropské unie

Finanèní
zpráva
Podìkování

.

Realizováno ve spolupráci Rady neziskových organizací
- RANO, Èeskou radou dìtí a mládeže - ÈRDM,
krajskými, regionálními a oborovými platformami NNO,
Památkovou komorou a Spolkem oborové konference
NNO pùsobících v sociální a zdravotnì sociální oblasti SKOK.
Vedoucí projektu za CpKP: Jiøí Pavlát
Internet: www.crdm.cz/forum
.

Publikace
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Fórum NNO je celostátní všeoborová konference, jejímž
cílem bylo zlepšení vzájemné spolupráce neziskových
organizací (NNO) s Parlamentem ÈR, samosprávou
a státní správou v podmínkách pøípravy NNO na vstup do
Evropské unie. Úèastníci formovali závìry a doporuèení
pro oblasti integraèních tendencí èeských NNO, spolupráce NNO s podnikateli, financování NNO z veøejných
zdrojù, zapojení NNO do strukturálních a pøedvstupních
fondù EU a partnerství NNO a veøejné správy pøi rozvoji
obèanské spoleènosti. NNO vyzvaly ke vzájemnému
poskytování informací, k otevøené komunikaci a etickému pøístupu. Dále doporuèují samosprávám delegovat
zástupce NNO do komisí rad a také zøídit výbory NNO
pøi krajských zastupitelstvech, v nichž by NNO byly
zastoupeny.
.
.

CpKP jižní Èechy
Rozvoj spolupráce a zvyšování kapacit
neziskových organizací
.

Publikace

.
Blok školících aktivit pro NNO
v regionu jižních Èech
Realizováno pro Nadaci rozvoje
obèanské spoleènosti
Vedoucí projektu: Jiøí Fajtl
Internet www.cpkp.cz/skoleni_nno

projektové práce, na zhodnocení rizik a na øízení projekto- Hlavní náplní projektu byla školení a workshopy zamìvého cyklu. Celkem probìhly ètyøi školící cykly, kterých øené na pochopení a praktické zavedení standardù kvality
se zúèastnilo 87 lidí.
sociálních služeb. Pracovníci CpKP zajišovali také prùbìžné
pøímé poradenství a všestrannì podporovali zájem
.
veøejné správy k problematice zavádìní standardù kvality
Školení „Øízení projektového cyklu“
sociálních služeb. Projekt byl podpoøen mediální kampaní
a to formou tiskových zpráv, informací na webových
Realizováno pro Úøady práce
stránkách
a distribucí mìsíèníku NNOnoviny, kde byly
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
uveøejòovány aktuální informace ke standardùm kvality
CpKP zorganizovalo v øíjnu 2003 pìtidenní kurz „Øízení sociální péèe. Souèástí projektu byly dvì národní
projektového cyklu“ pro zamìstnance Úøadù práce z již- konference, které se konaly v Èeských Budìjovicích na
ních Èech. Jeho hlavním smyslem bylo pøedat úèastníkùm zahájení a ukonèení projektu.
zpùsoby a dovednosti s øízením projektového cyklu, které
.
budou využívat pøi implementaci Evropského sociálního
fondu. Celkem 18 úèastníkù si pøi týmové práci vyzkou- Sí pro vzdìlávání neziskových
šelo na konkrétním pøípadì formulovat vlastní projektový organizací pracujících s dìtmi,
zámìr spolu s vnitøními a vnìjšími vazbami - formou
logického rámce, hodnotit rizika projektové práce a urèit mládeží a rodinou
dopad projektu na cílové skupiny.
Realizováno pro Grenzlandcamp, Rakousko
Vedoucí
projektu: Daniel Rosecký
.
.

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti

.
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.

.

.

„Blok školících aktivit pro NNO v regionu jižních Èech”
je projektem podporujícím vzdìlávání, rozvoj a vytváøení
praktických dovedností nevládních neziskových
organizací (NNO) ve dvou stìžejných oblastech: fundraiProjekt pokraèující z roku 2002 je zamìøen na zvýšení singu a øízení projektového cyklu. Školení fundraisingu se
kapacit v neziskovém sektoru pro pøípravu projektù zamìøuje zejména na práci s dárci a sponzoring, druhé
financovaných ze zdrojù Evropské unie, pomoc a asisten- školení pak na mapování cílových skupin v rámci
Realizováno za podpory SFMP CBC Phare
Vedoucí projektu: Daniel Rosecký
Internet www.cpkp.cz/socplatform
.
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ci pøi vyhledávání partnerù na druhé stranì hranice, ale
také na rozvoj spolupráce mezi nestátními neziskovými
organizacemi a veøejnou správou. Probìhly spoleèné
workshopy a návštìvy konkrétních projektù. Workshopy
byly zamìøeny na grantové možnosti a školení o psaní
projektù. Souèasnì vycházel informaèní bulletin
NNOviny (vèetnì internetové podoby) s aktuálními informacemi o sociální problematice, událostech souvisejících
se vstupem do EU a neziskovém sektoru. Zároveò byl
poskytován dvojjazyèný kontaktní a informaèní servis pro
vyhledávání vhodných partnerù. Projekt jsme realizovali
ve spolupráci s rakouskou organizací Plattform der
Oberösterreichischen Sozialprojekte.

Regionální
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NNO
Ekoprogram
Finanèní
zpráva

.

Podpora zavádìní standardù kvality
sociálních služeb u neziskových
organizací v zájmu posílení jejich
profesionality a trvalé udržitelnosti

V rámci pøeshranièního projektu s Rakouskem CpKP
mapovalo souèasnou nabídku vzdìlávání a další poptávku
v této oblasti mezi organizacemi pracujícími s dìtmi
a mládeží. Na základì výsledkù dotazníku bude pøipraven
spoleèný Èesko - Rakousko - Bavorský projekt.

Podìkování
Publikace

.

Realizováno za podpory NROS a MPSV ÈR
Vedoucí projektu: Tomáš Chovanec
Internet www.cpkp.cz/standardy
.
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CpKP støední Morava, kanceláø
Zlín
Stálá komise konference
.

Realizaci podpoøili: Nadace ICN a Phare SPP
Vedoucí projektu: Zuzana Mišunová
Internet: www.cpkp.cz/skk

sektoru. Souèástí internetových stran je i Internetová
nástìnka, na níž mohou zájemci a organizace z neziskového sektoru sami pouze vyplnìním formuláøe automaticky zveøejòovat informace o svých projektech a pøipravovaných akcích. Další náplní èinnosti SKK je zvýšení
informovanosti neziskových organizací v regionu.
Klademe dùraz na to, aby neziskové organizace Zlínského
kraje mìly možnost vyjadøovat svoje názory.

.

Stálou komisi konference (SKK) tvoøí 9 zástupcù neziskového sektoru Zlínského kraje. Hlavním cílem SKK je
prohlubování spolupráce s Krajským úøadem Zlínského
kraje. Místní zastoupení CpKP støední Morava, kanceláø
Zlín poskytuje SKK administrativní zázemí. Vytvoøili
jsme webovou stránku www.cpkp.cz/skk, jejímž prostøednictvím informujeme zájemce a neziskový sektor
o aktuálním
dìní v našem
kraji zejména v problematice regionálního
rozvoje a vyvíjíme i další
aktivity, které smìøují
k posílení
neziskového

Vzdìlávací cyklus Logické rámce
.

Podpoøeno Krajským úøadem Zlínského kraje
Vedoucí projektu: Zuzana Mišunová
.

Dvacetpìt pracovníkù pøevážnì z nestátních neziskových
organizací a z obecních úøadù se zúèastnilo dvoudenního
semináøe „Efektivní øízení a pøíprava projektù metodou
Logických rámcù“, který se konal ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 v Baovì vile ve Zlínì. Zájem o školení velmi
pøesahoval naše kapacity a proto budou podobná školení
organizována i v následujícím roce. Lektorem školení byl
Mgr. Tomáš Kažmierski z Regionálního environmentálního centra ÈR. Metoda Logických rámcù je vyžadována
u projektù financovaných Strukturálními fondy Evropské
unie. Tento zpùsob tvorby a øízení projektu je zároveò
nástrojem, který umožòuje prùbìžnou kontrolu realizace
projektu. Je vyžadován nejen u pøedstupních fondù
PHARE, ale také u nìkterých èeských donorù.

CpKP Moravskoslezský kraj
MANO - Moravskoslezská asociace
neziskových organizací
.

Realizováno pro Phare SPP a CS Mott Foundation.
Vedoucí projektu: Dana Diváková,
projektový manažer: Petr Mišik
Internet: www.cpkp.cz/mano
.

I v roce 2003 pokraèovaly aktivity pro podporu spolupráce a rozvoje neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Uskuteènili jsme X. Regionální konferenci
NNO v hotelu Imperiál, jejímž tématem byla spolupráce
mezi neziskovým sektorem, veøejnou správou a podnikatelskými subjekty. Hosty konference byl primátor mìsta
Ostravy Ing. Aleš Zedník, námìstek primátora Dr. ing.
Jaroslav Horák a technický námìstek spoleènosti OZO
Ing. Petr Bielan. V prùbìhu roku se uskuteènilo 6 schùzek
MANO na aktuální témata a dvì neformální setkání
neziskových organizací. Pracovníci CpKP Moravskoslezský kraj uspoøádali dvì školení na témata Projekty
a programy EU a Grantový systém Moravskoslezského
kraje. Na ostravském výstavišti Èerná louka probìhla
výstava neziskového sektoru.

Manažer NNO
.

Realizováno za podpory EU, programu PHARE Nadací
rozvoje obèanské spoleènosti z programu
Podpora obèanské spoleènosti a Moravskoslezským krajem
Vedoucí projektu: Dana Diváková,
projektový manažer: Petr Mišik

Pracovníci
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.

Manažer NNO byl zamìøen na vzdìlávání neziskových
organizací, podporu jejich spolupráce, komunikaci s veøejnou správou a vzájemnou výmìnu zkušeností. Hlavním
tìžištìm projektu bylo vzdìlávání zástupcù neziskových
organizací, které se uskuteènilo ve dvou skupinách.
V rámci první skupiny se konaly kurzy zamìøené na získávání finanèních prostøedkù, psaní projektù, propagaci,
komunikaèní dovednosti, práci s internetem a poèítaèi.
Druhá skupina absolvovala dlouhodobé školení zamìøené
na strategické plánování, fundraisingový plán organizací,
komunikaèní dovednosti, øešení konfliktù apod. Projekt
se nezabýval pouze vzdìlávacími aktivitami. Dalšími
moduly projektu byly regionální a mikroregionální konference pro neziskové organizace, zpracování Strategie
rozvoje neziskových organizací Moravskoslezského
kraje, inkubátor pro zaèínající neziskové organizace
a poradenství pro neziskovky. Projektu Manažer NNO se
zúèastnilo pøes 220 zástupcù neziskových organizací
a probìhlo celkem 29 dní školení.
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Tøetí sektor na pomezí II
.

Realizaci podpoøila EU z programu
CBC PHARE
Vedoucí projektu: Dana Diváková,
projektová manažerka: Lucie Franková
.

Projekt je pokraèováním stejnojmenného úspìšného
projektu zamìøeného na èesko - polskou spolupráci
nestátních neziskových organizací a veøejné správy
v pøíhranièních regionech a na vytváøení spoleèných
rozvojových strategií. Souèástí Tøetího sektoru na pomezí
II jsou konference na èeské a polské stranì, výmìnné
stáže neziskových organizací a prezentace èinnosti.
Projekt bude realizován do kvìtna 2005.

Ekoprogram
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Publikace
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Èesko-polská konference o spolupráci NNO

Komunikace, informovanost,
spolupráce II

Ekoprogram

Pracovníci

.

Realizováno pro Moravskoslezský kraj
Vedoucí projektu: Dana Diváková
.

Pokraèování úspìšného projektu, který byl opìt zamìøen
na zvýšení vzdìlanostního potenciálu neziskových organizací vèetnì konferencí, semináøù, pravidelných setkání
a dalších aktivit. Ve dnech 13. a 14. 11. se v Konferenèním centru KAM v Malenovicích uskuteènila již druhá
konference organizací èinných v oblasti sportu a volného
èasu dìtí a mládeže Moravskoslezského kraje. Konference se konala pod záštitou námìstkynì hejtmana
Moravskoslezského kraje Dr. Jaroslavy Wenigerové.
Konference pøijala informaci o zpracování databáze NNO
a jiných subjektù, která bude vycházet z potøeb NNO,
støedisek volného èasu i koneèných pøíjemcù. Dále
delegáti podpoøili návrh na konání spoleèné prezentaèní
akce NNO a støedisek volného èasu.

Realizujeme zejména strategické posuzování vlivù plánù, programù èi koncepcí na životní prostøedí
(tzv. SEA). Souèasnì s tím je spojené i hodnocení vlivù projektù, staveb, technologií apod. na životní
prostøedí (tzv. EIA) a hodnocení zdravotních rizik. Do této oblasti patøí i tzv. IPPC - Integrovaná prevence
a omezování zneèištìní. Všechny jmenované oblasti zpracováváme podle zásad místní Agendy 21,
daných zákonù a evropských smìrnic.

Národní projekty
.
Strategické posouzení vlivù Národní
strategie rozvoje cyklistické dopravy
v Èeské republice na životní prostøedí
.

Realizováno pro Ministerstvo životního prostøedí
a Ministerstvu dopravy a spojù
Vedoucí projektu: Jana Svobodová
Internet: www.cpkp.cz
.

Strategické posouzení vlivù (tzv. SEA) Národní strategie
rozvoje cyklistické dopravy v Èeské republice (dále jen
Cyklostrategie) na životní prostøedí probìhlo od dubna do
èervna 2003. SEA týmem byl na poèátku procesu navržen
postup tzv. prùbìžného posuzování jednotlivých verzí
tvorby samotné Cyklostrategie na životní prostøedí.
Pøipomínky SEA týmu byly z velké èásti zapracovány do
Cyklostrategie. Tímto se minimalizovalo riziko velkých
zmìn bìhem pøípravy dokumentu a pøed odevzdáním

strategie pro jednání vlády. Souèasnì se podaøilo pøipravit
dokument, který bìhem veøejných projednání nevyvolával podstatné konflikty. K reformulacím a navrženým
úpravám mìlo po celou dobu posuzování Cyklostrategie
pøístup také Ministerstvo životního prostøedí, které
vydalo k Cyklostrategii souhlasné stanovisko podle § 14
zákona è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù koncepcí
a programù na životní prostøedí, v platném znìní.
..

Strategické posouzení vlivù Územnì
energetické koncepce hl. m. Prahy na
životní prostøedí
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Realizováno pro Magistrát hl.m. Prahy a Støedisko pro
efektivní využívání energie, o. p. s.
Vedoucí projektu: Jana Svobodová
Internet: www.cpkp.cz

Publikace

.

Strategické posouzení Územní energetické koncepce
(dále jen ÚEK) hl. m. Prahy se uskuteènilo na základì
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zákona 406/2000 Sb., o hospodaøení s energií, který
stanoví, že souèástí územní energetické koncepce musí
být i posouzení jejich vlivù na životní prostøedí. Posuzování vlivù na životní prostøedí probìhlo na základì zákona
è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù rozvojových koncepcí a programù na životní prostøedí, v platném znìní.
SEA proces se konal formou interaktivního posuzování
vlivù na životní prostøedí. ÚEK byla prùbìžnì posuzována a pøipomínky SEA týmu byly prùbìžnì zapracovávány do dokumentu vèetnì pøipomínek veøejnosti.
Vìtšina pøipomínek SEA týmu byla akceptována a dokument má kladný vliv na životní prostøedí.
.

Metodika zapojení veøejnosti do
strategického posuzování vlivù na
životní prostøedí

souèasnì reaguje na zmìny legislativy a na pøípravu
vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Metodika je
urèena pøedevším pro SEA posuzovatele (autorizované
osoby dle zákona), pøedkladatele a rozhodovatele (mìsta,
kraje, ministerstva apod.), zpracovatele strategických
dokumentù (regionální rozvojové agentury, konzultaèní
firmy), nevládní neziskové organizace a další osoby
a organizace, které se zajímají o danou problematiku.

.

Strategické posouzení vlivù
Programu rozvoje mìsta Hranic
na životní prostøedí
.

Realizováno pro Mìsto Hranice a Velvyslanectví
Nizozemského království v Praze - program MATRA
Vedoucí projektu: Jana Svobodová,
projektová manažerka: Markéta Nováková
Realizováno pro Delegaci Evropské komise v ÈR v rámci Internet: www.mesto-hranice.cz
projektu EIDHR
Hranice se staly historicky prvním mìstem v Èeské reAutorky: Jana Svobodová, Eva Jandlová
publice, které si nechalo pro své potøeby zpracovat posouInternet: www.cpkp.cz
zení vlivù koncepcí na životní prostøedí (SEA), aèkoliv je

.

.

Podìkování

.

Publikace
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Cílem metodiky „Zapojení veøejnosti do procesu strategického posuzování vlivù na životní prostøedí“ je podat
doporuèení, jak efektivnì zapojit veøejnost do strategického plánování, resp. procesu posuzování vlivù strategických dokumentù na životní prostøedí. Zpracovatelé
metodiky pøi její tvorbì využili zkušenosti ze zahranièí,
i „pøíklady dobré praxe“ z Èeské republiky. Metodika

k tomu zákon dosud nenutí. Toto posouzení je totiž na
národní úrovni povinné, ale na regionální a místní úrovni
je zatím pouze dobrovolné. Ovšem od 1. kvìtna 2004 bude
- vzhledem k implementaci evropské legislativy do èeského právního systému - SEA posouzení povinné i na nižší
úrovni. Hranicím toto odborné posouzení zpracovalo
CpKP. Vedoucí oddìlení SEA Ministerstva životního pro-

støedí ÈR ing. arch. Martin Øíha k tomu uvedl: „Hodnotím
to jako dobrý poèin hranických zastupitelù, kteøí se pro
SEA posouzení rozhodli už s pøedstihem a mají tudíž pøed
jinými mìsty urèitý náskok. Navíc se dá pøedpokládat,
že pøi žádosti o dotace z fondù Evropské unie bude SEA
jednou z potøebných pøíloh.“

.

Strategické posouzení vlivù
„Státní politiky životního prostøedí“
na životní prostøedí

povìdomí veøejnosti o otázkách životního prostøedí. Vysoká pozornost byla rovnìž vìnována resortním otázkám.
V rámci procesu SEA probìhlo i zapojení veøejnosti a bylo
vydáno „vnitøní“ stanovisko MŽP k SEA dokumentaci.
.

Metodika posuzování vlivù koncepcí na
životní prostøedí
.

Realizováno pro Ministerstvo životního prostøedí
Vedoucí projektu: Jana Svobodová ve spolupráci
s experty v oblasti SEA

.

.

Realizováno pro Ministerstvo životního prostøedí, odbor
strategií
Vedoucí projektu: Jana Svobodová
Internet: www.cpkp.cz

Metodika byla zpracována na základì nutnosti aktualizovat stávající Metodiku posuzování vlivù regionálních
rozvojových koncepcí na životní prostøedí, kterou vydalo
v roce 2001 Ministerstvo životního prostøedí. Potøeba
zpracovat aktualizaci metodiky vyplynula také ze
schválené Smìrnice Evropského parlamentu a Rady è.
2001/42/ES o posuzování vlivù nìkterých plánù a programù na životní prostøedí a ze zmìny èeské legislativy
v oblasti posuzování vlivù na životní prostøedí a na pøípravu vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Cílem metodiky je poskytnout návrh optimálního postupu posuzování
vlivù koncepcí na životní prostøedí a zároveò propojení
tohoto postupu s samotným procesem pøípravy koncepcí
vèetnì zapojení veøejnosti. Metodika se vztahuje na posouzení vlivù koncepcí zpracovávaných na všech úrovních, tj. na národní, regionální a místní úrovni.

.

Strategické posouzení vlivù Státní politiky na životní prostøedí probìhlo na základì dobrovolného posouzení, tedy
mimo zákon è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù koncepcí
a programù na životní prostøedí, v platném znìní. Avšak
v procesu SEA byly využity principy dané zákonem, SEA
Smìrnicí (2001/42/EC) a „dobrou praxí“ v oblasti SEA
v ÈR. Státní politika životního prostøedí a její interaktivní
strategické posuzování vlivù na životní prostøedí se zamìøilo pøedevším na snížení negativních vlivù na životní
prostøedí a obyvatelstvo v oblasti ochrany pøírody a krajiny, udržitelném využívání pøírodních zdrojù a nakládání
s odpady, ochranì klimatického systému Zemì a omezování dálkového pøenosu zneèištìní, ale také zvyšování
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Finanèní zpráva

Èinnost CpKP byla podpoøena tìmito institucemi:

Náklady
Náklady

Výnosy
Výnosy

Materiálové náklady
Režijní materiál
........566 326,35
Pøedmìty postupné spotøeby - DHIM ........714 609,81
Lidské zdroje
mzdové náklady
civilní služba
sociální pojištìní
zdravotní pojištìní
cestovné

.....1 143 407,00
..........17 228,00
..........90 079,00
..........31 181,00
........771 671,80

Vlastní èinnost
úroky
kurzový zisk
pøijaté pøíspìvky - dary FO, PO
provozní dotace (stát, PHARE)

.....8 575 540,32
..........33 557,96
..........73 368,14
.....1 683 596,77
.....9 148 579,61

Celkem výnosy

19 514 642,80

Nemateriálové náklady
náklady na reprezentaci
..........64 418,50
ostatní služby - koordinátoøi, experti, ...13 738 506,52
MTZ akcí, telefony,kopírování….
kurzová ztráta
poplatky bance
ostatní finanèní náklady

........410 854,81
..........49 135,52
............1 400,00

Celkem náklady

17 598 818,31

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti

Americká agentura pro mezinárodní
rozvoj,
CS Mott Foundation,
Èeská rada dìtí a mládeže,
Èeská televize,
Èeský rozhlas,
ÈTK,
Delegace Evropské komise v ÈR,
program EIDHR
Development Alternatives, Inc
DHV CR
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu
Moštìnka,
Grenzlandcamp,
Kabelová televize Pøerov,
Konferenèní centrum Køesanské
akademie mladých Malenovice,
Kraj Jihoèeský,
Kraj Moravskoslezský,
Kraj Olomoucký,
Kraj Plzeòský,
Kraj Zlínský,
Mìsto Brno,
Mìsto Èeské Budìjovice,
Mìsto Havlíèkùv Brod,
Mìsto Hranice,
Mìsto Jeseník,
Mìsto Kopøivnice,
Mìsto Olomouc,

Mìsto Ostrava,
Mìsto Praha,
Mìsto Pøerov,
Mìsto Týn nad Vltavou,
Mikroregion Konstantinolázeòsko,
Mikroregion Košíøsko,
Mikroregion Moštìnka,
Mikroregion Záhoran,
Ministerstvo dopravy a spojù,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí,
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zahranièních vìcí,
Ministerstvo životního prostøedí,
Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti,
Nadace OSF Praha,
Nadace ICN,
Nadace Tomáše Bati,
Nadace Partnerství,
Nadace Vltava,
Nadaèní fond Zelený poklad,
Obèanská poradna Plzeò,
Omega Liberec,
Partnerství o.p.s.
PHARE EU:
- Phare 2000 Fond rozvoje lidských
zdrojù,
- NROS z programu Podpora
obèanské spoleènosti,

- NROS z programu Podpora
aktivního života seniorù,
- NROS z programu Rozvoj
obèanské spoleènosti
- Phare CBC,
- Phare SPP
Program obnovy venkova,
REC,
REC ÈR,
Regionální rozvojová agentura
Plzeòského kraje,
Správa veøejného statku mìsta Plznì,
Sluòákov Olomouc,
Støedisko pro efektivní využívání
energie, o. p. s.
Univerzita Tomáše Bati,
Úøad práce v Pøerovì
Úøad vlády ÈR,
Útvar koncepce a rozvoje mìsta
Plznì,
Velvyslanectví nizozemského
království,
Velvyslanectví Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
(DFID)
Zelený bod Ostrava
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CpKP dìkuje za podporu tìmto osobnostem
Alena Marková, RNDr., referent odboru strategií
Ministerstva životního prostøedí
Aleš Zdenìk, Ing., primátor mìsta Statutárního
mìsta Ostrava

Publikace
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Jan Tomiczek, Bc., pøedseda mikroregionu Stonávka

Petr Strakoš, Mgr., odbor ŽP a Z KÚ MSK

Lukáš Curylo, Mgr., vedoucí odboru školství a kultury
Magistrátu mìsta Ostravy

Radim Misiaèek, RNDr., DHV CR

Marcela Göttlichová, PaeDr., Univerzita Tomáše
Bati
Marek Beran,Ing., Sekretariát regionální rady KÚ ZK

Radka Chalúpková, Mgr., odbor ŽP Kopøivnice
Radomír Zemánek, Mgr., Region 2000
Robert Müller, Ing., referent Ministerstva dopravy

Vít Ruprich, Ing., námìstek primátora Statutárního
mìsta Ostrava

Regionální
rozvoj

Jaroslav Borýsek, Ing., Èeský klub nedoslýchavých
HELP

Marta Klimecká,Mgr., vedoucí Oddìlení vnìjších
vztahù KÚ ZK

Jaroslav Martínek, Ing., Centrum dopravního
výzkumu

Martin Øíha, Ing. arch., øeditel odboru SEA
Ministerstva životního prostøedí

Vladimír Heger, PaedDr., šéfredaktor Veøejné správy

Jaroslav Suchánek, starosta obce Domaželice

Martin Smutný, Mgr., projektový manažer REC ÈR

Zdislav Wantula, Ing., námìstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

Jaroslava Wenigerová, PhDr., námìstkynì
hejtmana Moravskoslezského kraje

Michaela Huèíková, Ing., EIC Zelený bod

Hana Frištìnská, JUDr., tajemnice Rady vlády pro
NNO

Jiøí Dusík, Ing., REC

Milan Machaè, Ing., vedoucí odd. ŽP a Z KÚ MSK

Hana Rozsypalová, pøedsedkynì MR Kosíøsko

Josef Jalùvka, Ing., námìstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

Miluše Stržínková, pøedsedkynì MR Záhoran

Èeslav Santarius, Ing., øeditel Slezské diakonie
Dagmar Majerová, Mgr., vedoucí odd. školství,
mládeže a sportu KÚ MSK
Eva Kafková, JUDr., øeditelka KÚ Moravskoslezského kraje

Hynek Orság, Ing., vedoucí odboru ZP a Z KÚ MSK
Hynek Rulíšek, Ing., vedoucí odboru ŽP Mìstského
úøadu Kopøivnice

Karel Belda, Ing., jednatel spoleènosti OZO
Katarína Vrablová, PaedDr., øeditelka SEPŠ
Studénka, o.p.s.

Hynek Steska, Mgr. námìstek primátora Zlína

Kateøina Køenková,MVDr., pøedsedkynì Regionu
Poodøí

Ilona Blažièková, Ing., MPSV NUTS II
Moravskoslezsko

Kateøina Vaculová, Ing., øeditelka Odboru mìstské
zelenì Magistrátu hlavního mìsta Prahy

Ivo Divoký, Ing., vedoucí OMZ Zlín

Lenka Kárová, Ing., øeditelka odboru strategií
Ministerstva životního prostøedí

Ivo Vykydal, Ing., poslanec Parlamentu ÈR

Miloš Kužvart, RNDr., poslanec Parlamentu ÈR

Zapojování
veøejnosti
Místní
udržitelný
rozvoj

Marie Tichá, Ing., MT konzult

Arnošt Marks, Ph.D., Delegace Evropské komise
v ÈR

Pracovníci

Tomáš Kažmierski, Ing., Regionální environmentální
centrum ÈR

Jana Zímová, Ing., vedoucí Odboru rozvoje
Magistrátu mìsta Olomouce

Hugo Pøibyl, MUDr.

Podìkování

Jan Bøezina, Ing., hejtman Olomouckého kraje

Libor Ambrozek, RNDr., ministr životního prostøedí

Zuzana Dvoøáèková, Referent pro zahranièní
spolupráci - Oddìlení vnìjších vztahù KÚ ZK

Podpora
NNO
Ekoprogram
Finanèní
zpráva

Naïa Kjellberg. Ing., Hags Praha
Oldøich Èepelka, PhDr., Omega Liberec

Podìkování

Oldøich Usvald, Ing., manažer Regionu Poodøí
Pavel Velev, Ing., øeditel Nadace Tomáše Bati

Publikace

Petr Bielan, Ing., námìstek spoleènosti OZO
Petr Czekaj, Ing., øeditel ARR
Petr Kajnar, Ing., námìstek primátora Statutárního
mìsta Ostrava
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· V rámci EIDHR „Podpora zapojování veøejnosti na · Sborník z konference Podpora zavádìní standarlokální a regionální úrovni“ jsme napsali brožuru:
Rosecký, Oriniaková, Komunitní plánování
sociálních služeb

·
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dù kvality sociálních služeb, editor Tomáš
Chovanec

· Ve spolupráci s partnery jsme v rámci projektu pro
V rámci EIDHR „Zvyšování kvality zapojování veøejnosti
Ministerstvo životního prostøedí vydali Sborník
v ÈR“ jsme napsali brožuru: Teuschelová,
Soutìže O lidech s lidmi - Cena za podporu
Oriniaková, Úèast veøejnosti,
místní demokracie 2003, editor Jana Reichlová
proè a jak
a vydali jsme rovnìž CD ROM Soutìž O lidech
s lidmi 2001-2003
Vydali jsme 12 èísel
NNOvin - mìsíèníku
· V rámci projektu
pro jihoèeské NNO
Partnerství pro
rozvoj ve spolupráci
V Plzni jsme vydali 6
s Úøadem vlády ÈR,
èísel Zpravodaje
Ministerstvem pro
Park na pøání
místní rozvoj, Nadací
Ve spolupráci s REC
ICN, Phare SPP jsme
jsme vydali publikaci:
vydali brožuru „AnaTomáš Kazmierski, Petr
lýza spolupráce
Pelcl: Projektové
nestátních nezisa strategické plánokových organizací
vání pro neziskové
a veøejné správy na
organizace
tvorbì krajských
rozvojových dokuPro Nadaci pro mezinárodní
mentù, pøípadnì
studie v rámci projektu
dalších dokumentù
podpoøeného Phare SPP
jsme vytvoøili informaèní CD
relevantních pro EU“
ROM: Strukturální fondy
èili zprávu o stavu partnerství v Èeské republice
EU a jak na nì

· V rámci projektu SLGRP (Serbial Local
Government Reform Program Program
na reformu místní správy v Srbsku)
Eva Jandlová zpracovala pøíruèku pro
zástupce místní správy “LOCAL
COMMUNITIES IN SERBIA - How
to Become an Effective Voice for
Citizens” (Místní komunity v Srbsku Jak se stát efektivním prostøedníkem mezi
obèany a místní správou).
· V rámci projektu SLGRP se Eva Jandlová
podílela na zpracování zprávy o souèasném
stavu místních komunit v Srbsku sloužící
jako podklad pro vydání modelové vyhlášky
o místních komunitách, která bude distribuována všem municipalitám v Srbsku.
· V rámci projektu pro EIDHR upracovaly Jana
Svobodová a Eva Jandlová metodickou
pøíruèku „Zapojení veøejnosti do strategického posuzování vlivù na
životní prostøedí.“
· V rámci projektu DFID jsme
vydali školící materiál pro
vzdìlávací cyklus „Jak
zapojit veøejnost do plánování, rozvoje a rozhodování v obcích, mìstech a krajích“
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Informace o Centru pro komunitní práci
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcùm z veøejné správy, obèanských organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech:
Úèast veøejnosti a obèanských organizací v rozvoji obcí, mìst a krajù. Navrhujeme a realizujeme
programy úèasti veøejnosti v investièním plánování a rozhodování. Jedná se napøíklad o zapojení veøejnosti do
plánování a navrhování veøejných prostranství, do pøípravy
regenerace panelových sídliš, do pøípravy strategických,
rozvojových nebo komunikaèních koncepcí (napø. koncepce nakládání s odpady, generely zelenì atd.) nebo také do
pøípravy dopravních staveb èi jiných investic. V rámci tohoto
programu organizujeme diskuze s veøejností, interaktivní
výstavy, ankety, sociologické prùzkumy a rovnìž zajišujeme vedení pracovních setkání s obèany. Poøádáme vzdìlávací programy v oblasti zapojování veøejnosti pro
pracovníky veøejné správy.

rentního rozhodování v regionální politice Evropské unie.
V Èesku prosazujeme konzultace a zapojení veøejnosti
a nevládních neziskových organizací pøi pøípravì a využívání
Strukturálních fondù. Úèastníme se diskuzí o podobì regionální politiky, zprostøedkováváme informace ostatním NNO
v Èesku a pøipravujeme spoleèná doporuèení a postupy.
Naše zkušenosti z ÈR pøenášíme do ostatních kandidátských a èlenských zemí EU.

Vzdìlávání, podpora a posilování nestátních
neziskových organizací. Podporujeme a vzdìláváme
èleny obèanských a neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináøe
a vzdìlávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultaèní organizací.
služby pøi pøípravì projektù zamìøených na místní sociálnì
Ekoprogram. Realizujeme zejména strategické posuzoekonomický rozvoj pøi respektování principù ochrany životvání vlivù plánù, programù èi koncepcí na životní prostøedí
ního prostøedí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové
(tzv. SEA). Souèasnì s tím je spojené i hodnocení vlivù
strategie mikroregionù, mìst a krajù. Asistujeme pøi pøípraprojektù, staveb, technologií apod. na životní prostøedí (tzv.
vì místních rozvojových projektù a aktivit zamìøených na
EIA) a hodnocení zdravotních rizik. Do této oblasti patøí i tzv.
znevýhodnìné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné
IPPC - Integrovaná prevence a omezování zneèištìní.
spolupráci s místními partnery (veøejnou správou,
Všechny jmenované oblasti zpracováváme podle zásad
podnikateli a NNO), což umožòuje co nejvíce pøizpùsobit
místní Agendy 21, daných zákonù a evropských smìrnic.
projekty místním podmínkám.
Podrobnìjší informace naleznete na internetu
Regionální politika Evropské unie a regionální
www.cpkp.cz
rozvoj ÈR. Prosazujeme principy partnerství a transpa-

Jen nìkolik
okamžikù po
slavnostním
otevøení
dìti s nadšením
vyzkoušely
hrací prvky na
zrekonstruovaném høišti
Kaštánek
v pražské
Stromovce.

Místní zastoupení CpKP:
Støední Morava

.

Horní námìstí 12
750 02 Pøerov
Tel. + 420 581 210 502
Fax: + 420 581 219 555
stredni.morava@cpkp.cz
Východní Morava
.

Gahurova 292, areál vily Tomáše Bati
760 01 Zlín
Tel. + 420 577 213 140
zlin@cpkp.cz
Støední Èechy
.

Na Václavce 46
150 00 Praha 5 Smíchov
Tel./fax: + 420 251 560 776
stredni.cechy@cpkp.cz
Západní Èechy
.

Americká 29
301 38 Plzeò
Tel./fax: +420 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz

Jižní Èechy
.

Dvoøákova 21
370 01 Èeské Budìjovice
Tel./fax: +420 386 360 544
jizni.cechy@cpkp.cz
Moravskoslezský kraj
.

ostrava@cpkp.cz
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