Zapojování veřejnosti, rozvoj komunit

Výroční zpráva 2018

Nové Město nad Metují
Benátky nad Jizerou
Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav Lysá nad Labem
Praha - Suchdol
Praha 10
Beroun
Hořovice
Dobříš

Sedlčany
„I bez sluchu se domluvíme”

Benešov

Zapojování Komunitní
veřejnosti plánování

Místní
Výchova
NNO
Vzdělávání
a udržitelný k občanství a regionální
rozvoj
rozvoj EU

O CPKP

Obsah
Úvodní slovo.......................................................................................................................................................................................................2
Podpora procesů komunikace veřejnosti a veřejné správy či samosprávy.....................................................................................3
I bez sluchu se domluvíme..............................................................................................................................................................................4
Pečovat a žít doma je normální.....................................................................................................................................................................6
Metodická podpora a konzultace na území hl. města Prahy a Středočeského kraje................................................................10
Plánujeme v Mikroregionu Polabí.............................................................................................................................................................12
Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce.........................................................................................................................14
Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov....................................16
Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody.....................................................18
Aktualizace Komunitního plánu sociálních a návazných služeb města Benátky nad Jizerou................................................20
Komunitně plánujeme na Brandýsku.......................................................................................................................................................21
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023..............................................22
Analýza potřeb bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v městě Nové Město nad Metují........................24
Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních služeb Farní charity Starý Knín..............................................................26
Představení poboček CpKP.........................................................................................................................................................................28
Co umíme, děláme a nabízíme...................................................................................................................................................................31
Proﬁly členů týmu...........................................................................................................................................................................................32
Finanční zpráva dle výsledovky roku 2018..............................................................................................................................................39
Fotodokumentace..........................................................................................................................................................................................40

Zapojování Komunitní
veřejnosti plánování

Úvodní slovo
CPKP střední Čechy je jedno ze šesti
místních zastoupení. Území našeho
působení je Středočeský kraj, hlavní
město Praha a v některých projektech
či dílčích aktivitách i další kraje ČR.
Rok 2018 byl pro nás rokem, kdy jsme
realizovali největší počet projektů za
naši celou historii a současně došlo ke
změně vedení naší pobočky. Ondřej
Marek vedl naši pobočku od roku 2007,
za což mu patří velký dík. V našem týmu
zůstává a bude se podílet na realizaci
dílčích aktivit.
Projekty, které jsme letos realizovali, se
v první polovině roku týkaly tří oblastí,
které jsme považovali za důležité
zviditelnit. Jednalo se o téma lidí, kteří
pečují o své blízké, lidí, kterým sluchové
postižení nedovoluje přistupovat
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k pomoci stejně jako lidem, kteří slyší,
a o téma potřebných systémových
změn v podpoře osob, kterých se dotýká výkon trestu, a to nejenom těch,
kteří ve výkonu trestu jsou, ale i jejich
blízkých, které tato situace ovlivňuje.
Druhá polovina roku se ponořila do
procesů plánování, a to nejenom
v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu, ale i v dílčích
zakázkách. Na konci roku jsme se
podíleli s Proximou Sociale o.p.s. na
organizaci konference Společná práce
v komunitě II, kde se nám daří prezentovat zajímavé projekty, se kterými
jsme se v posledních dvou letech
potkali.
Po celý rok jsme dílčími konzultacemi
podporovali různá místní sdružení,
akční skupiny či svazky obcí.
V oblasti místního udržitelného rozvoje

O CPKP

již tradičně spolupracujeme s místními
akčními skupinami či svazky obcí ve
středních Čechách.
Věříme, že naše aktivity přispívají k prosazování účasti veřejnosti na rozhodování na různých úrovních a zviditelňování témat, která jsou z různých důvodů
opomíjena.
Těšíme se, že i v dalším roce budeme
společně usilovat o otevřenou, tolerantní a spolupracující společnost.
Děkuji všem mým kolegyním a kolegům, díky jejichž úsilí se nám daří vše
úspěšně realizovat. Děkuji všem poskytovatelům ﬁnančních prostředků, bez
nichž bychom naše plány nemohli
realizovat. Děkuji všem našim partnerům, příznivcům a sympatizantům za
jejich práci a podporu.
Mgr. Martina Macurová
ředitelka místního zastoupení
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Podpora procesů komunikace veřejnosti a veřejné
správy či samosprávy
Program CPKP:
Zapojování veřejnosti

Realizováno pro:
různí zadavatelé

Odpovědný pracovník:
Mgr. Ondřej Marek

Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2018

Na základě zkušeností z předešlých
let se různými aktivitami snažíme
podporovat komunikaci mezi veřejnou správou a místními komunitami.
Nabízíme konzultace, facilitaci veřejných a pracovních setkání, realizaci
pilotních projektů i vzdělávání pro
pracovníky veřejné správy.
V roce 2018 jsme větší projekt nebo
zakázku nerealizovali, ale i tak jsme
zůstali v kontaktu s některými
partnery z řad regionů, obcí i neziskových organizací formou nezávazných konzultací a přípravy větších
společných aktivit.

Doufáme, že tyto a další drobnější
aktivity pomohly ke zlepšení vztahů nejen v konkrétních komunitách, ale i v celé společnosti.
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I bez sluchu se domluvíme
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Partner projektu:
Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel

Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová

Doba trvání projektu:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018

V srpnu 2016 jsme začali realizovat
projekt, jehož cílem bylo popsat
současné postupy v oblasti sociální
práce s klienty s různým druhem
sluchového postižení (včetně
neslyšících). Projekt se nepřímo
zaměřoval na eliminaci prohlubování sociálního vyloučení osob
se sluchovým postižením nacházejících se v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou
vadou. Jedná se o další problémy,
které řeší, tzn. různé životní situace
související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím, dluhy,
ztrátou zaměstnání apod.

Nejednalo se o náhodně realizovaný projekt. Vycházeli jsme z naší
dlouholeté činnosti směřující, mimo jiné, ke zviditelňování potřeb
různě znevýhodněných osob, zkušeností získaných z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornosti týmu naší pobočky.
V roce 2018 jsme navazovali na
zpracovaný popis současných
postupů v sociální práci a popis
potřeb ve vazbě k lidem se sluchovým postižením. Pokračovali jsme
v rozvoji mezioborové spolupráce.
Podařilo se nám za celou dobu
projektu zrealizovat 15 odborných
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setkání, kterých se zúčastnili odborníci z celé České republiky. Ke
dvěma workshopům, realizovaným
v roce 2017, přibyly další čtyři. Účastnilo se jich celkem 73 osob a klíčovým
tématem byla sociální práce s lidmi se
sluchovým postižením a jak komunikačně přizpůsobit tyto služby/metody práce/informovanost i pro např.
neslyšící/„znakující“ uživatele.
Po ukončení projektu jsou k dispozici
ﬁnální verze všech materiálů, které
jsou součástí Sborníku metodik.
Jedná se např. o Doporučení komunikace při zajištění pomoci osobám
se sluchovým postižením a Doporučení pro sítě sociálních služeb pro
osoby s různým druhem sluchového
postižení.

Na závěr projektu proběhl v Evropském domě v Praze workshop, na kterém jsme, mimo jiné, prezentovali výstupy projektu, aktivity zapojených
organizací a konkrétní příběhy z praxe. Záštitu této akci dala 1. místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská. Účastnilo se ho celkem 75 osob.
Přidanou hodnotou projektu jsou
video překlady jednotlivých sociálních služeb, které může využít
kdokoliv z vás na svých webových
stránkách, a video popisující situace,
ve kterých mohou sociální služby
pomoc neslyšícím. Vše je dostupné na
https://vimeo.com/cpkpstc.
Zde můžete, prostřednictvím QR
kódu, jedno video načíst.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Sborník výstupů projektu I bez
sluchu se domluvíme: Sociální
práce s osobami se sluchovým
postižením
- Doporučení komunikace při zajištění pomoci osobám se sluchovým
postižením
- Doporučení pro sítě sociálních služeb pro osoby s různým druhem
sluchového postižení
- leták Naše služby pro neslyšící
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Pečovat a žít doma je normální - podpora
neformálních pečovatelů
Program CPKP:
Komunitní plánování

Realizováno pro:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Odpovědný pracovník:
Petra Štěpová

Doba trvání projektu:
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018

Od srpna 2016 jsme realizovali na
území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý pilotní projekt
Pečovat a žít doma je normální
podporující neformální pečovatele
v jejich náročné a smysluplné roli.
Cílem našeho projektu bylo
zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečujícím
a tudíž i podpory samotných
pečujících.
Za celou dobu jeho trvání jsme
poskytli různou formu podpory
166 neformálně pečujícím. Došlo

k 463 různým zapojením do projektu. Nejvíce opakovaně podpořených pečujících bylo z ORP
Dobříš – celkem 94 rodin, což
zjevně souvisí s poskytováním
poradenství a vytvořením kontaktního místa na Dobříši v Základní
škole TRNKA.
Koordinátorky pomoci, Hana Petáková a Petra Štěpová, poskytly
127 kontaktů v terénu i na kontaktním místě 90 pečujícím, celkem
132 hod. Dále zprostředkovaly
60,5 hodiny individuálních odbor-
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ných konzultací s odborníky na různá
témata pro 48 pečujících. Bylo uspořádáno 22 setkání svépomocných
skupin s programem, kterých se
zúčastnilo 129 neformálně pečujících.
Dvou týdenních psychorehabilitačních pobytů se zúčastnilo 40 neformálně pečujících z 25 rodin.
Zrealizovali jsme 10 neakreditovaných bezplatných vzdělávání,
kterých se zúčastnilo 145 pečujících.
Jejich obsahem bylo např.: Nácvik
dýchání a relaxačních technik, opakovaně Den pro sebe, Vztahy, Intimita
a sexualita, Zvládání agrese u lidí
s mentálním postižením a/nebo s autismem, První pomoc, Úvod do reminiscence a Pohotovost pro bolavou
duši.

Proběhla 4 mezioborová setkání,
např. k tématům hospicové péče na
Dobříšsku či medializace zkušeností
a potřeb pečujících rodin. Byly poskytnuty 4 konzultace k metodě případových konferencí.
Napříč aktivitami probíhala dlouhodobá spolupráce s 21 odbornými
experty.
V době realizace aktivit nebyla v území dostupná respitní péče, zajištovali
jsme proto hlídání dětí a dospělých se
ZP, aby se pečující mohli zúčastnit
nabízených aktivit.
Během realizace projektu probíhala
supervize odborného týmu s externím supervizorem, se zaměřením na
případové studie ve vztahu k CS
projektu.

Socioložka Petra Klvačová realizovala
30 rozhovorů s pečujícími a 25 rozhovorů s poskytovateli a úředníky
státní správy či samosprávy. Výstupem jsou dvě výzkumné zprávy:
Analýza potřeb neformálně pečujících a Analýza poskytovatelů sociálních služeb v daném území.
Zpracovali jsme informace pro
pečující, praktické rady a užitečné
kontakty na poskytovatele sociálních
a návazných služeb s působností
v dotčených ORP a vydali jsme
tiskem v nákladu 1 000 ks informační
brožuru, jejíž přílohou je plakát s infograﬁkou – jednoduchým návodem,
na koho se mohou pečující obrátit.
Zajistili jsme distribuci, a tak tato
brožura bude cenným pomocníkem
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nejen pečujícím, ale bude k dispozici i pracovníkům ÚP a sociálním
pracovníkům OSVZ, dále starostům spádových obcí, praktickým
lékařům a poskytovatelům sociálních a návazných služeb v územích.
Zpracovali jsme a vydali Popis
postupu, činností a doporučení při
zavedení pozice koordinátora
pomoci v území. Metodiku jsme
distribuovali starostům obcí v územích a poskytovatelům sociálních
a návazných služeb a budeme ji
i nadále šířit relevantním cílovým
skupinám v rámci našich aktivit při
realizaci komunitního plánování
sociálních služeb v územích Středočeského kraje.

Nadále se snažíme prosazovat
potřebu koordinované pomoci v územích, kde pracujeme na obdobných projektech.
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Katalog/brožura a plakát s informacemi pro pečující, praktické
rady a užitečné kontakty
- Popis postupu při zavádění pozice koordinátora pomoci v území
ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany
- Analýza potřeb neformálně pečujících
- Analýza poskytovatelů sociálních
služeb v daném území
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pečující
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Metodická podpora a konzultace na území
hl. města Prahy a Středočeského kraje
Program CPKP:
Komunitní plánování

Realizováno pro:
městské části hlavního města
Prahy a obce ve Středočeském
kraji

Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová

Doba trvání projektu:
1. 1. – 31. 12. 2018

Jako v předešlých letech i po celý
rok 2018 měly městské části hl.
města Prahy a obce především ze
Středočeského kraje možnost se
na nás obrátit a požádat nás o metodické konzultace v oblasti plánování sociálních a návazných služeb.
Jednalo se především o oblasti:
- zjišťování potřeb občanů,
- aktualizace strategií, zpracování
akčních plánů a jejich vyhodnocení,
- formování různých pracovních
skupin a jednání,
- facilitace,

- nastavení spolupráce s poskytovateli,
- monitoring a vyhodnocení plánů,
- dílčí vzdělávací aktivity.
Rozsah spolupráce byl různý, buď
se jednalo o krátké konzultace,
nebo o kontinuální dlouhodobou
spolupráci či realizaci individuálních vzdělávacích aktivit. Nejdelší
spolupráci máme navázanou s MČ
Praha 10, kde v různé formě působíme od roku 2005. Dále rozvíjíme
spolupráci s městskou částí Praha –
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Suchdol. Od roku 2009 probíhá
spolupráce s městem Benešov.
Zrealizovali jsme vzdělávání v Českém Brodě a aktivně spolupracovali
s několika poskytovateli a obcemi
ohledně jejich strategického rozvoje.
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Plánujeme v Mikroregionu Polabí
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Partner projektu:
město Lysá nad Labem

Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová

Doba trvání projektu:
1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

V lednu 2018 jsme začali spolu
s městem Lysá nad Labem realizovat projekt zaměřený na tvorbu
komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území Mikroregionu Polabí (jedná se o území ORP Lysá nad Labem a obce
Kounice, Bříství z ORP Český Brod).
Město vystupuje v projektu jako
partner bez ﬁnančního příspěvku.
Realizace projektu směřuje k zajištění dostupnosti a vytvoření
popisu optimální sítě sociálních
služeb, která zvýší kvalitu života lidí
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.
V rámci analytické části došlo k zá-

kladnímu popisu území (přehled
exekucí, data z výkaznictví
sociálního odboru MěÚ Lysá nad
Labem, statistiky sociálních dávek,
přehled dětských psychiatrů
a psychologů, ﬁnanční zdroje
obcí směřující do sociální oblasti,
přehled sociální práce, sociodemograﬁcké údaje apod.) Dále se
podařilo zmapovat poskytovatele sociálních služeb v území
a vytvořit jejich přehled, zmapovat
potřeby z pohledu všech 11 obcí
v území a vytvořit jejich přehled.
Za účelem mapování potřeb
občanů byly zrealizovány 2 skupinové rozhovory se seniory
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v rámci Kavárničky dříve narozených,
7 individuálních rozhovorů se
zástupci poskytovatelů sociálních
služeb a dalších odborníků, 51 rozhovorů s dětmi a mládeží trávící volný
čas v ulicích vytipovaných lokalit
a 10 jednání pracovních skupin.
V rámci jednání pracovních skupin
bylo řešeno téma mapování situace
jednotlivých cílových skupin (řešení
speciﬁckých problémů, nabídka sociálních a dalších služeb, návrhy řešení
apod.) a téma informovanost o sociálních službách a pomoci v náročných životních situacích. Výsledkem
bude Popis potřeb osob v nepříznivé
sociální situaci, který je v procesu
tvorby.

V průběhu celého roku probíhala
jednání řídící skupiny, kde byla diskutována konkrétní témata a hledaly se
možnosti řešení identiﬁkovaných
problémů. V průběhu všech aktivit
jsme kladli důraz na navázání kontaktů a prohloubení spolupráce
v rámci celého území Mikroregionu
Polabí.

Výstupem projektu v následujícím
roce bude Komunitní plán sociálních
a návazných služeb Mikroregionu
Polabí na období 2020 – 2024.
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Akční plán pro rok 2019

Zpracovali jsme pracovní verze
SWOT analýzy, Základního popisu
území a Akční plán pro rok 2019.
Uvedené dokumenty budeme v průběhu roku 2019 aktualizovat a ﬁnalizovat. V rámci prohlubování informovanosti občanů i odborníků jsme
zahájili projednávání podoby Katalogu sociálních služeb a informačních letáků.
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Plánujeme komunitně pro
Hořovice a spádové obce
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Partner projektu:
město Hořovice

Odpovědný pracovník:
Petra Štěpová

Doba trvání projektu:
1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Od ledna 2018 jsme začali spolu
s městem Hořovice realizovat
projekt zaměřený na aktualizaci
komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města
Hořovice a spádových obcí ORP
Hořovice. Město vystupuje v projektu jako partner bez ﬁnančního
příspěvku. Realizace projektu
směřuje k zajištění dostupnosti
a vytvoření popisu optimální sítě
sociálních služeb, která zvýší
kvalitu života lidí nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci.

V rámci analytické části došlo ke
zmapování všech 37 obcí v ORP
a vytvoření jejich přehledu, včetně
strategických a analytických dokumentů obcí vztahujících se k sociálním službám a komunitnímu
plánování.
Dále došlo ke zmapování poskytovatelů sociálních a návazných
služeb, zaměření jejich služeb,
kapacit a potřeb včetně ﬁnančních
zdrojů směřujících ze všech 37 obcí ORP Hořovice do sociální oblasti. Dalším krokem bylo mapování
potřeb různých cílových skupin
prostřednictvím individuálních
rozhovorů. Jednalo se o rozhovory
se starosty obcí, poskytovateli
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sociálních služeb, pečujícími a pracovnicemi OSVZaŠ MěÚ Hořovice
a dalšími zúčastněnými subjekty.
V průběhu celého roku jsme se
setkávali v rámci pracovních skupin,
řídící skupiny a ohniskových skupin,
kde jsme společně diskutovali a zamýšleli se nad konkrétními tématy
a hledali řešení problémů (např.
dostupnost terénních služeb a péče
o seniory v domácím prostředí;
chybějící služby pro děti a dospělé se
ZP – denní stacionář; asistenční
služba; chráněné bydlení a možnost
zaměstnávání osob se ZP; zahájení
provozu nízkoprahového zařízení
pro osoby bez přístřeší; zajištění informovanosti o sociálních službách
a pomoci v náročných životních situacích atd.).

Uspořádali jsme také setkání s poskytovateli sociálních a návazných
služeb, jejich uživateli, představiteli
města a veřejností na akci „Představme se!“ 20. května 2018 na nádvoří
Starého zámku v Hořovicích. Byly zde
prezentovány projekty škol města
Hořovice a nižšího gymnázia v rámci
soutěže Bezpečné město.
V průběhu všech aktivit jsme kladli
důraz na navázání kontaktů a prohloubení spolupráce v rámci celého
území ORP Hořovice.
Výše uvedené aktivity a sesbíraná
data sloužily jako podklad pro tvorbu
Popisu poskytovaných sociálních
služeb v ORP Hořovice. Zpracovali
jsme pracovní verze SWOT analýzy,

Základního popisu území, Popisu
ﬁnančních zdrojů systému sociálních
služeb v území a Akčního plánu pro
rok 2019. Uvedené dokumenty budeme na začátku roku 2019 aktualizovat
a ﬁnalizovat. V rámci prohlubování
informovanosti občanů i odborníků
jsme zahájili projednávání podoby
Katalogu sociálních služeb, informačních letáků a videospotů.
Výstupem projektu bude v následujícím roce Aktualizovaný komunitní
plán sociálních a návazných služeb
města Hořovice a spádových obcí na
období 2020 – 2024.
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Podpora procesu komunitního plánování sociálních
a návazných služeb na území ORP Benešov
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Odpovědný pracovník:
Ing. Mgr. Iveta Turková

Doba trvání projektu:
1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

V srpnu 2018 jsme zahájili realizaci
již třetího procesu komunitního
plánování na území ORP Benešov.
Jedná se o území, které plánovalo
v předešlých letech ve spolupráci
s ORP Vlašim a ORP Votice a proces
komunitního plánování tak pokrýval území celého okresu Benešov.
Tentokrát je spolupráce zaměřená
pouze na území ORP Benešov s důrazem na mapování a stanovování
potřeb ve venkovských lokalitách
území.
V počátečních měsících projektu

jsme zrealizovali setkávání všech
pracovních skupin a zahájili první
kroky v oblasti mapování aktuálního stavu. Byl vytvořen realizační
tým a znovuobnovena spolupráce
se zástupci města Benešov,
konkrétně s pracovnicemi MěÚ.
Naplánovali jsme první analytické
kroky a začali s mapováním území
a sběrem dat, především o poskytovatelích sociálních služeb, kteří
v daném regionu působí. V roce
2019 budeme pokračovat nejprve
v analytických činnostech a mapování území, zaměříme se na
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sběr dat od jednotlivých obcí. Následně budeme zjišťovat potřeby
občanů, poskytovatelů sociálních
služeb a dalších subjektů. Budeme
společně diskutovat a hledat řešení
v rámci pracovních skupin v jednotlivých obcích - v Benešově, ale také
v Sázavě a v Týnci nad Sázavou.

loučením a sociálně vyloučené. Inovativně budou vypracována Kritéria
pro rozdělování ﬁnančních prostředků sociálním službám.

Výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti
sociálních služeb ORP Benešov na
období 2021 - 2024 a Akční plány na
roky 2019 až 2022. Dále vznikne
aktuální Katalog poskytovatelů sociálních služeb v tištěné a elektronické
podobě a 4 druhy letáků informujících o možnostech a způsobech
poskytování pomoci na území ORP
pro osoby ohrožené sociálním vy-
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Podpora rozvoje sociální práce s osobami
ohroženými výkonem trestu odnětí svobody
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost

Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová

Doba trvání projektu:
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Od září roku 2016 jsme realizovali,
ve spolupráci s městem Benešov,
projekt „Podpora rozvoje sociální
práce s osobami ohroženými
výkonem trestu odnětí svobody“,
který řeší zásadní problém ve
struktuře systému případové práce
s osobami ohroženými výkonem
trestu odnětí svobody, tedy i s rodinami odsouzených. Projekt
vycházel z potřeby komplexní
deﬁnice potřeb odsouzeného,
současně jeho rodiny, a řešení
dopadů uvěznění. Jedná se
zejména o dopady ﬁnanční, dopa-

dy na péči o dítě a sociální
dopady. Aktivitami projektu
dochází, v rámci regionu obce
s rozšířenou působností, k nastavení komplexního programu podpory řešení situací
osob ohrožených výkonem
trestu odnětí svobody.
V roce 2018 jsme dále rozvíjeli
spolupráci v rámci multidisciplinárního týmu, který byl
složen ze zainteresovaných
subjektů v regionu - Probační
a mediační služby, Úřadu prá-
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ce, sociálních služeb v regionu,
sociálních pracovnic a sociální
kurátorky z Městského úřadu Benešov a dalších dotčených subjektů či
odborníků. V roce 2018 jsme pracovali na ﬁnalizaci všech metodických
materiálů. Podkladem pro jejich
tvorbu byly zpracované Popisy
potřeb z pohledu osob ohrožených
výkonem trestu odnětí svobody
a Popis potřeb z pohledu odborníků
pracujících s lidmi ohroženými výkonem trestu. Dále jsme se zaměřovali
na popis nastavení funkční sítě
spolupráce. Mimoto jsme ﬁnalizovali Standardizované postupy pro
sociálního kurátora, díky kterým
dojde k zajištění transparentních
a srozumitelných kompetencí pro
celou nastavenou síť organizované

podpory.
V regionu také probíhaly případové
konference jako inovativní nástroj
sociální práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí
svobody a došlo ke zpracování
metodiky, která popisuje jeho speciﬁka v této oblasti.
Přidanou hodnotou projektu byla
realizace tří workshopů a exkurzí do
dvou věznic a jedné lokality, kde se
pohybují lidé bez domova.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Sborník výstupů projektu
- Metodika případových konferencí – osoby ohrožené výkonem
trestu odnětí svobody
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Aktualizace Komunitního plánu sociálních a návazných
služeb města Benátky nad Jizerou
Program CPKP:
Komunitní plánování

Realizováno pro:
město Benátky nad Jizerou

Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová

Doba trvání projektu:
1. 9. 2017 – 30. 6. 2018

V první polovině roku 2018 jsme
pokračovali ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou na dopracování Komunitního plánu sociálních a návazných služeb města
Benátky nad Jizerou a na efektivním nastavení procesu plánování
sociálních služeb po dobu naplňování samotného plánu.
Pro město jsme zajišťovali metodickou podporu při zpracování
dílčích odborných materiálů a analýz (např. základní popis území,
popis dostupných sociálních služeb v území, popis potřeb z pohledu poskytovatelů sociálních služeb

a služeb návazných), dále konzultace a facilitace jednání.
Výsledkem spolupráce je Komunitní plán sociálních a návazných
služeb města Benátky nad Jizerou
na období 2019 – 2020.
Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Benátky nad
Jizerou 2019 – 2020
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Komunitně plánujeme na Brandýsku
Program CPKP:
Komunitní plánování

Popořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program
Zaměstnanost

Příjemce:
MAS - Střední Polabí, z.s.

Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová

Doba trvání projektu:
1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci
projektu komunitního plánování sociálních služeb na území MAS – Střední
Polabí.
Na začátku roku 2018 jsme sbírali data
o dostupných sociálních službách, včetně
ﬁnančních zdrojů směřujících do sociální
oblasti. Mapovali jsme potřeby různých
cílových skupin, realizovali rozhovory se
starosty obcí, poskytovateli sociálních
služeb, pracovnicemi MěÚ Brandýs nad
Labem i dalšími subjekty. Mimoto jsme
realizovali monitoring lokality s cílem
zjistit výskyt dětí a mládeže trávící čas na
ulici a rizikových jevů, se kterými mohou
být ve veřejném prostoru v kontaktu, dále
skupinové rozhovory s touto cílovou
skupinou se zaměřením na volný čas,
pocit bezpečí a potřebnost služeb.

Součástí bylo i jednání pracovních skupin,
řídící skupiny a dalších setkání, kde jsme se
společně zamýšleli nad konkrétními tématy a hledali jejich možná řešení (např.
zajištění individuální dopravy; rozvoj péče
v domácím prostředí; problémy rodin
s dětmi; chráněné zaměstnávání apod.).
Výše uvedené aktivity a získaná data
sloužily jako podklad pro tvorbu Popisu
poskytovaných sociálních služeb, pracovní verze SWOT analýzy, Základního popisu
území a Akčního plánu pro rok 2019.
Výstupem společného projektu bude
Komunitní plán sociálních služeb na část
ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

21

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019 – 2023
Program CPKP:
Komunitní plánování

Podpořeno:
Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Partner projektu:
město Beroun

Odpovědný pracovník:
Mgr. Monika Ljubková

Doba trvání projektu:
1. 12. 2017 – 30. 11. 2019

V roce 2018 jsme ve spolupráci
s městem Beroun pokračovali
v realizaci projektu, jehož cílem je
aktualizace procesu plánování
dostupnosti sociálních služeb na
území města Beroun a jeho rozšíření do spádových obcí v rámci
území ORP.
V první polovině roku 2018 jsme
sbírali a analyzovali data o poskytovatelích sociálních služeb a sociálních službách, včetně ﬁnančních
zdrojů směřujících v ORP Beroun
do sociální oblasti. Dále jsme ma-

povali potřeby různých cílových
skupin a realizovali rozhovory se
starosty obcí, poskytovateli
sociálních služeb, pracovnicemi
MěÚ Beroun a dalšími zúčastněnými subjekty. V průběhu celého
roku jsme se setkávali v rámci
pracovních skupin, koordinační
skupiny a ohniskových skupin, kde
jsme společně diskutovali a zamýšleli se nad konkrétními tématy
a hledali řešení problémů (např.
možnosti péče o seniory v domácím prostředí; senioři s minimálním příjmem nebo bez příjmů
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a bez vlastního bydlení; problémy
rodin s dětmi; chráněné zaměstnávání a bydlení pro osoby se zdravotním
postižením; řešení náročné životní
situace v propojení s oblastí zdravotnictví a školství a spolupráce kompetentních subjektů; informovanost
o sociálních službách na úrovni obcí).
Uspořádali jsme také předvánoční
setkání sociálních pracovnic, které
přispělo k vzájemnému navázání
kontaktů a prohloubení spolupráce.
Koncem roku 2018 jsme zahájili
dotazování mezi pečujícími na
Berounsku za účelem zmapování
potřeb této cílové skupiny. V průběhu všech aktivit jsme kladli důraz na
spolupráci v rámci celého území ORP
Beroun.

Výše uvedené aktivity a sesbíraná
data sloužily jako podklad pro
tvorbu Popisu poskytovaných
sociálních služeb v ORP Beroun,
jehož ﬁnální podoba bude vytvořena v roce 2019. Dále jsme zpracovali pracovní verze SWOT analýzy,
Základního popisu území a Akčního
plánu pro rok 2019. Uvedené dokumenty budeme na začátku roku
2019 aktualizovat a ﬁnalizovat.
V rámci prohlubování informovanosti občanů i odborníků jsme
zahájili projednávání podoby Katalogu sociálních služeb a informačních letáků.
Výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
města Beroun a spádového území

2019 – 2023. Zároveň budou zpracovány Akční plány na roky 2019 a 2020.
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Analýza potřeb bezbariérového malometrážního
bydlení pro seniory v městě Nové Město nad Metují
Program CPKP:
Komunitní plánování

Realizováno pro:
Nové Město nad Metují

Odpovědný pracovník:
Mgr. Petra Dobiášová

Doba trvání projektu:
1. 7. – 31. 12. 2018

Cílem Analýzy potřeb bezbariérového malometrážního bydlení pro
seniory v městě Nové Město nad
Metují bylo především popsat
situaci a zmapovat potřeby a požadavky seniorů a osob se zdravotním omezením v oblasti bydlení.
Na území města je v současné
době většina bytového fondu v bariérové zástavbě. Dle dostupných
informací je nezanedbatelná část
z nich užívána osobami v seniorském věku, u kterých se dá předpokládat, že jim v blízké době tyto
byty nebudou vyhovovat. Potřeba

řešení problematiky bydlení seniorů také vyplynula z aktualizace
Strategického plánu rozvoje města Nové Město nad Metují a zároveň z Plánu sociálních služeb pro
období 2018 – 2020. V této souvislosti vedení města potřebovalo
získat dostatečné podklady k rozhodování o potřebě zajištění
různých forem sociálního a jiného
bezbariérového bydlení, případně
k rozhodování o jiném řešení
možných problémů.
V rámci analýzy jsme zvolili
kombinaci kvantitativního a kvali-
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tativního šetření. Sběr kvantitativních
dat byl koncipován formou dotazníkového šetření tak, aby každý obyvatel města starší 50 let měl možnost
se do šetření zapojit, celkem se zapojilo 209 obyvatel města.
V rámci kvalitativní části byly zrealizovány 3 skupinové diskuse, kterých
se zúčastnilo 37 seniorů.

Publikace/analýzy, které v rámci
projektu vznikly:
- Analýza potřeb bezbariérového
malometrážního bydlení pro seniory
v městě Nové Město nad Metují

Závěrečná zpráva z realizovaného
průzkumu poskytla městu jako poskytovateli sociálního bydlení informace o potřebách změn a rozvoje
bytového fondu pro seniory a osoby
se zdravotním omezením v nejbližších letech.
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Procesní audit a plán rozvoje seniorských sociálních
služeb Farní charity Starý Knín
Program CPKP:
Místní a udržitelný rozvoj

Objednatel:
Farní charita Starý Knín

Odpovědný pracovník:
Mgr. Martina Macurová,
Petra Štěpová

Doba trvání projektu:
1. 9. 2018 – 31. 7. 2019

Na podzim roku 2018 jsme zahájili
spolupráci s Farní charitou Starý
Knín na realizaci Procesního auditu
a implementace jeho doporučení
do současných dokumentů
organizace a Zpracování plánu
rozvoje seniorských sociálních
služeb Farní charity Starý Knín na
území jejich působnosti. Jedná se
o zakázku, která je realizována
v rámci jejich projektu Strategický
rozvoj a zvyšování kvality terénních
sociálních služeb FCHSK pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením.

Procesní audit se zaměřuje na čtyři
sociální služby:
- pečovatelskou službu,
- osobní asistenci,
- odlehčovací službu,
- sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Naše činnost v organizaci navazuje na doporučení analýzy současného stavu poskytování sociálních
služeb pro seniory, která odhaluje
slabá a silná místa a navrhuje
doporučení pro zkvalitnění ve
vazbě k samotným klientům a zmí-
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něným službám.
Do konce roku jsme zrealizovali
skupinová setkání se zaměřením na
všechny služby v každém z těchto
středisek: Nový Knín, Petrovice, Svaté
Pole, Kamýk, Hořovice, Neveklov, Votice, Štěchovice, Popovice a Bratronice. Tato setkání jsme doplnili
individuálními rozhovory s vytipovanými zaměstnanci. Na začátku roku
2019 nás čeká zpracování zjištěných
informací a jejich propojení s Plánem
rozvoje seniorských sociálních služeb. Součástí bude i revize vybraných
stávajících dokumentů a konzultace
aktualizace současných metodik
a směrnic.
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Představení poboček CpKP¹
CpKP východní Morava
Pobočka CpKP východní Morava
vznikla v roce 2001. Prvním impulsem zřízení nové pobočky byl
záměr zahájit činnost i ve Zlínském
kraji. Od té doby pole své působnosti rozšířila a nyní svými aktivitami pokrývá Zlínský, Olomoucký
a Jihomoravský kraj.
Stejně jako ostatní pobočky reaguje CpKP východní Morava na
aktuální místní potřeby. Vedle

stěžejního zaměření na proces
komunitního plánování sociálních
služeb se věnuje i problematice
nezaměstnanosti, v rámci které
zrealizovala již několik projektů
podpořených ze zdrojů EU.
Aktuálním je projekt Mosty z chudoby, který vychází z amerického
konceptu práce s lidmi ohroženými chudobou a který se snaží pomoci lidem ze sociálně vyloučených lokalit k lepšímu životu.
Pobočka CpKP východní Morava se
kromě výše uvedeného zapojuje

1/ Jednotlivé pobočky používají ve svém názvu zkratku ve formátu CpKP. Naše
pobočka má od roku 2017 nové logo a název CPKP střední Čechy.

v posledních letech do příprav
Místních akčních plánů vzdělávání
a do aktivit podporujících školy.
V těchto oblastech pobočka spolupracuje při tvorbě projektových
záměrů, při projektovém řízení a
zastává pozici odborného konzultanta.
CpKP západní Čechy
CpKP západní Čechy je jednou
z největších a nejaktivnější poboček CpKP. Její škála aktivit soustřeďující se, podobně jako u jiných
poboček, na komunitu se rozprostírá od občanského vzdělávání,
přes podporu zapojování veřejnosti a strategického plánování, po
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aktivity podpory rozvoje venkova
a sociálního začleňování.
Novým a zajímavým tématem,
kterému se tato pobočka věnuje, je
otázka strategického přístupu v oblasti sociálního bydlení. Zde se
snoubí znalosti jejích pracovníků
z procesů komunitního plánování
sociálních služeb, komunikace s veřejností a projektů sociálního začleňování.
CpKP západní Čechy je aktivní i v zapojování místních aktivit do rozvoje
měst a obcí. Realizuje projekty v Plzeňském kraji a spolupracuje s několika místními akčními skupinami v západních Čechách. Mezi velmi viditelné aktivity patří i projekty přeshra-

niční spolupráce, v rámci kterých
vznikly například publikace mapující
zaniklé komunity Sudet a příběhy
památek a tradic obnovovaných od
devadesátých let do současnosti
(všechny výstupy jsou k dispozici pod
následujícím odkazem: http://sudety.cpkp-zc.cz).
CpKP Severní Morava
Pobočka CpKP Severní Morava působí zejména v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Oproti našim
ostatním pobočkám se z velké části
zaměřuje na problematiku aktivní
politiky zaměstnanosti a podpory
podnikání.
CpKP Severní Morava hledá sociální

inovace, které pomáhají dlouhodobě
nezaměstnaným, mladým lidem,
ženám 55+, rodičům, kteří se vracejí
po rodičovské dovolené na trh práce,
a dalším potřebným cílovým skupinám uplatnit se na trhu práce. Čerpá
zkušenosti z úspěšných projektů ze
zahraničí. Uplatňování přístupu
podnikatelsko-zaměstnaneckých
družstev na rozjezd drobného
podnikání osob ohrožených na trhu
práce, který je vlajkovou lodí této
pobočky, se ukazuje jako dlouhodobě úspěšná aktivita.
CpKP střední Morava
Pobočku CpKP střední Morava zastupuje Mgr. Ing. Roman Haken, který se
jako člen Evropského hospodářského

29

O CPKP

a sociálního výboru (EHSV) aktivně
podílí na prosazování principů
participace a udržitelného místního rozvoje v Evropské unii.
EHSV je poradní orgán Evropské
komise, Evropského parlamentu
a Rady, kde mohou své postoje
prosazovat zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a představitelé
občanské společnosti nominovaní
všemi členskými vládami.
Roman Haken je zároveň naším
pomocníkem při hledání partnerů
v zahraničí a přípravě mezinárodních projektů.

CpKP jižní Čechy
CpKP jižní Čechy je pobočka s bezkonkurenčně nejstabilnějším týmem v rámci celé naší organizace.
Její tři zaměstnanci se věnují především aktivitám komunitního
plánování sociálních služeb a podpoře sociálního začleňování.

dělství a sociálního začleňování se
v současné době formuje, vymezuje si své hranice a připravuje
základní postupy, aby bylo možné
usilovat o jeho širší uplatnění.

Má stabilní síť dlouhodobě spolupracujících partnerů z veřejné
správy a úzké vztahy s několika
jihočeskými místními akčními
skupinami, kterým pomáhala při
jejich vzniku. V posledních letech
se podílí na formování nového
přístupu, kterým je tzv. sociální
zemědělství. Tento průnik země-
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Co umíme, děláme a nabízíme
Pro zájemce z veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru
nabízíme následující služby:
Plánování v oblastech

Vzdělávání, konzultace a poradenství

ź

Veřejné prostranství, územní rozvoj
ź Poskytování sociálních služeb a rozvoj sociální práce
ź Komunitní akce
ź Komunikační kampaně veřejné správy a samosprávy

Tvorba místních partnerství a jejich strategií
ź Příprava projektových záměrů
ź Zapojování občanů do rozhodovacích procesů
ź Komunikace s různými skupinami občanů

Podpora komunikace

Zpracování analytických podkladů

Facilitace veřejných projednání a jenání pracovních
skupin
ź Moderace konferencí, seminářů a jiných akcí
ź S lidmi s komunikačními bariérami
ź Mezi občany a vedením měst

ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź

Zjišťování potřeb občanů a skupin se speciﬁckými
potřebami v území
Komunikační analýzy
Analýzy partnerů a potenciálu spolupráce
Audit bezbariérovosti veřejných institucí
Pro oblast občanského sektoru
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Proﬁly členů týmu
Martina Macurová
Od roku 2018 je ředitelkou pobočky. Věnuje se strategickému plánování se zaměřením na sociální
tématiku a prosazování práv různě znevýhodněných osob, dále i tématům komunikace, managementu
projektů, participativnímu přístupu v oblastech souvisejících s podporou partnerství v komunitách a s komunitní prací. Blízké je jí téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Na malý úvazek pracuje jako
sociální pracovnice v neziskové organizaci pracující s neslyšícími. Ve volném čase se věnuje různým
komunitním aktivitám.
Tel.: 603 946 501
E-mail: martina.macurova@cpkp.cz

Ondřej Marek
Do roku 2018 byl ředitelem pobočky. Dlouhodobě se věnuje otázkám managementu projektů,
komunikaci, strategickému plánování a otázkám souvisejícím s vytvářením partnerství. Pracuje zejména na
projektech neziskových organizací se zaměřením na veřejnou správu. Má zkušenosti i z podnikatelského
sektoru. Tematicky je mu blízká oblast rozvoje venkova a otázka výchovy k demokracii mladých lidí. Ve
volném čase se věnuje různým dobrovolnickým aktivitám.
Tel.: 777 793 737
E-mail: ondrej.marek@cpkp.cz
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Petra Štěpová
Podílí se na realizaci projektů se zaměřením na plánování sociálních služeb, odborná partnerství,
odstraňování bariér v komunikaci s osobami s různým smyslovým postižením. Své původní zaměření na
rodinnou problematiku u nás uplatňuje v rámci projektu na podporu neformálních pečovatelů. V současné době realizuje projekt komunitního plánování na Hořovicku. Soukromě se věnuje tématům
společenské odpovědnosti a rozvoji dobrovolnictví.
Tel.: 773 661 130
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz

Petra Klvačová
Podílí se zejména na kvalitativně orientovaných analýzách v rámci komunitního plánování sociálních
a návazných služeb. V současné době pracuje jako analytik na projektech komunitního plánování na
Berounsku a Hořovicku. Zároveň učí na Evangelické teologické fakultě UK budoucí sociální pracovníky,
zasvěcuje je do tajů kvalitativního sociologického výzkumu a sociologie. Ve volném čase se spolu s dalšími rodiči a učiteli věnuje budování Základní školy TRNKA v Dobříši.
Tel.: 725 939 925
E-mail: petra.klvacova@cpkp.cz
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Petra Dobiášová
Věnuje se zejména zpracování kvalitativně orientovaných analýz potřeb v oblasti sociálních a návazných
služeb a projektům z oblasti komunitního plánování sociálních služeb. V současné době realizuje
projekt komunitního plánování v ORP Lysá nad Labem a ORP Brandýs nad Labem/Stará Boleslav.
Tel.: 777 246 684
E-mail: petra.dobiasova@cpkp.cz

Monika Ljubková
Věnuje se realizaci projektů zaměřených na komunitní plánování sociálních a návazných služeb v území
ORP Beroun a v Mikroregionu Polabí. Během svého působení v sociální oblasti získala zkušenosti
v neziskovém sektoru, ale také ve veřejné správě, kde se věnovala administraci grantových výzev
zaměřených na kvalitu sociálních služeb. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, obzvlášť na horách,
a potěší tělo i duši cvičením jógy.
Tel.: 601 345 929
E-mail: monika.ljubkova@cpkp.cz
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Renata Baxová
Spolupracuje zejména na projektech z oblasti komunitního plánování sociálních služeb, mimoto se
podílí na kvalitativně orientovaných analýzách. Zároveň pracuje v neziskové organizaci, která poskytuje
sociální služby různým cílovým skupinám, preventivní programy na školách a návazné služby, zejména
pro děti a mládež. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám.
Tel.: 723 673 981
E-mail: renata.baxova@cpkp.cz

Iveta Turková
Spolupracuje na projektech v oblasti komunitního plánování a v dalších inovativních oblastech. Podílí se
na realizaci projektu zaměřeném na komunitní plánování v území ORP Benešov. Současně vykonává
funkci zástupkyně ředitele Vyšší odborné školy sociálně právní pro Profesní institut a také zde učí
budoucí sociální pedagogy. Řadu let působila jako sociální pracovnice ve veřejné správě a jako vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Benešově.
Tel.: 605 210 102
E-mail: iveta.turkova@cpkp.cz
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Michaela Mužíková
S naší pobočkou spolupracovala již v letech 2013 - 2014. Nyní koordinuje projekt komunitního
plánování sociálních služeb na Hořovicku a současně pracuje na Odboru sociálních věcí, zdravotnictví
a školství v Hořovicích. Ve volném čase spolupracuje s neziskovou organizací, která pořádá

volnočasové aktivity.
Tel.: 725 985 856
E-mail: michaela.muzikova@cpkp.cz

Hana Petáková
Spolupracuje na projektu na podporu neformálních pečovatelů na pozici odborná koordinátorka
pomoci pečujícím v ORP Dobříš. Je spoluzakladatelkou Sdružení Dej mi šanci, které pomáhá lidem se
zdravotními hendikepy a jejich rodinám. Dlouhodobě seznamuje veřejnost s problematikou osob
s hendikepem a usiluje o zlepšení jejich postavení a života. Pečuje o syna s Downovým syndromem.
Pracuje v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Farní Charity Starý Knín jako pracovník v sociálních službách.
Tel.: 775 760 353
E-mail: hana.petakova@cpkp.cz
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Kateřina Vysloužilová
Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb v území ORP Beroun. Mnoho let se věnovala práci
s hendikepovanými klienty jak v Čechách, tak ve Velké Británii. Ve volných chvílích naplňuje svůj život
bylinkami, zvelebováním své zahrady, cvičením jógy a hledáním své cesty.
Tel.: 725 439 017
E-mail: katerina.vyslouzilova@cpkp.cz

Kateřina Zatloukalová
Zajišťuje ﬁnanční administraci projektů a přípravu mezd.
Tel.: 777 793 728
E-mail: katerina.zatloukalova@cpkp.cz

Lucie Lubenová
Zajišťuje administrativní podporu pobočky, chod kanceláře, pečuje o zaměstnance a graﬁcky upravuje
odborné texty. Ve volném čase se věnuje zahradě a výrobě šperků.
Tel.: 702 010 498
E-mail: administrativa.stc@cpkp.cz
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Tento tým doplňuje řada externích spolupracovníků pracujících v různém rozsahu na našich projektech.
Za tuto spolupráci jim děkujeme:
Kateřina Altová, Lenka Balounová, Margita Bartošková, Monika Boháčková, Alice Benediktová, Věra Beranová,
Martina Čížek, Miroslava Dlouhá, Lada Doktor, Simona Domesová, Daniela Doubková, Hana Fabiánová, Jan Frank,
Petr Gregor, Michal Gregorini, Martin Hamet, Petr Hamet, Aneta Hašková, Naďa Homolová, Filip Hrubý, Petr Hrubý,
Timotej Hrubý, Martina Chmelová, Jiří Juklíček, Ivo Kačaba , Adéla Kadlecová, Jarmila Kadlecová, Vladimír Kácha,
Klára Kaiserová, Eva Kastnerová, Olga Kebrlová, Petra Kešnerová, Pavla Klimentová, Bedřiška Kopoldová,
Hana Kopřivová, Lucie Kořánová, Jan Kout, Tomáš Kozohorský, Stanislava Krejčíková, Matěj Kůs, Táňa Niklová Kynclová,
Irena Lacinová, Sylva Lingová, Iva Ludvíková, Tereza Mandová, Marie Marková, Radek Mašek, Ondřej Matyáš,
Petr Melkus, Andrea Michalcová, Markéta Milá, Anna Moudrá, Marek Müller, Tomáš Najmon, Martin Novák, Petr Novák,
Markéta Novotná, Věra Ouředníková, Ota Pačesová, Kristina Kratochvílová Pánková, Jiří Pavlát, Jan Pech, Lenka Perglová,
Kateřina Pešková, Matěj Peták, Petra Pidimová, Regina Poláková, Tomáš Portych, Petra Pospíšilová, Dana Prellová,
Šárka Prokopiusová, David Puš, Karolína Puttová, Alena Ratajová, Dominika Raulímová, Barbora Roušarová,
Pavla Řeháková, Ludvík Řeřicha, Martina Seitnerová, Zuzana Smutná, Jan Sobotka, Pavlína Spilková, Tereza Stárková,
Žaneta Stiborová, Martin Šach, Kateřina Šimečková, Luboš Šimůnek, Michaela Šípková, František Šmolík, Jan Špatenka,
Blanka Šrámková, Jiří Štěpo, Matěj Štěpo, Renata Toporčáková, Noemi Trojanová, Ráchel Trojanová, Václav Turek,
Denisa Vacková, Pavel Věchet, Michaela Veselá, Jana Volková, Alena Čojdžildžav Voráčová, Jan Vozáb, Sylva Vozábová,
Dana Vrabcová, Jitka Vrchotová, Jiří Vysloužil, Hana Wiesnerová, Magda Zacharieva, Markéta Zelenková,
Zuzana Zelenková, Radan Žemlička…a nejenom oni.
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Finanční zpráva dle výsledovky roku 2018
Náklady
Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Lidské zdroje
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Cestovné
Nemateriálové náklady
Náklady na reprezentaci
Drobný nehmotný majetek
Ostatní služby
Kurzová ztráta
Poplatky bance
Ostatní ﬁnanční náklady
Daň z příjmu
Zúčtování záporných úroků
Poskytnuté členské příspěvky
Odpis nedobytné pohledávky
Celkem náklady

v Kč
159 522,90
154 361,60
0,00
4 951 494,00
1 302 417,00
20 869,00
166 845,00
1081,00
5 186,95
1 298 726,05
0,00
4 119,00
134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 064 756,50

Výnosy
Vlastní činnost
Úroky
Kurzový zisk
Přijaté příspěvky - dary FO, PO
Provozní dotace
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Celkem výnosy

Rozdíl

v Kč
505 100,00
1 128,43
0,00
0,00
7 835 386,82
0,00
6 220,00
8 347 835,25

283 078,75
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Fotodokumentace
I bez sluchu se domluvíme

Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými
výkonem trestu odnětí svobody
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Fotodokumentace
Pečovat a žít doma je normální - podpora
neformálních pečovatelů

Plánujeme komunitně pro Hořovice
a spádové obce
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