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Úvodní slovo ředitelky místního zastoupení
Vážení kolegové, milí čtenáři,
Stejně jako každý rok, i nyní si vás z pozice ředitelky dovoluji pozdravit a pozvat ke zhodnocení činnosti naší organizace
v roce 2018. V roce 2018 jsme úspěšně pokračovali v realizaci právě probíhajících projektů, zahájili spolupráci s novými
partnery při tvorbě dalších projektů, rozšířil se nám tým o nové pracovníky.
Probíhající projekty CpKP východní Morava v roce 2018 se dají rozdělit na dva směry. Jedním směrem je realizace třech
projektů v oblasti zaměstnanosti: „Přes Mosty do práce“ v Přerově a „Přes Mosty do práce – Brno“ a zahájení dalšího projektu
„Přes Mosty do práce i v Hranicích“. Druhým směrem je realizace projektů v komunitním plánování sociálních služeb. Jedná se
o projekty: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov“, „Aktualizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“, „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion
Hustopečsko“, „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk“ a nově zahájený projekt
„Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav“.
I v roce 2018 CpKP východní Morava spolupracovalo a nabízelo své zkušenosti s projektovým řízením a tvorbou
projektových záměrů a coby odborný konzultant spolupracovalo se základními a mateřskými školami při realizaci jejich
projektových záměrů a aktivit projektu.
Jako ředitelka organizace bych touto cestou ráda poděkovala všem svým pracovníkům a kolegům, díky jejichž elánu
a schopnostem se naší pobočce podařilo realizovat a správně nastartovat projekty, které pomáhají široké veřejnosti podílet se
na veřejném dění.
Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení
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Představení organizace Centrum pro komunitní práci východní Morava
Centrum pro komunitní práci východní Morava (CpKP VM) je nestátní nezisková organizace, která vznikla
v roce 2001, a je jednou z šesti pobočných spolků Centra pro komunitní práci z.s..
Hlavním posláním a přesvědčením CpKP VM je, že občan má právo podílet se na rozhodování v jeho obci, městě
či regionu, a svou činností přispívá k naplnění tohoto cíle.
Naše organizace klade důraz na fakt, že každý člověk, má-li být schopen rozhodovat či vyjádřit se k určitému tématu,
musí mít odpovídající znalosti a dovednosti. Formou podpory síťování a vzděláváním vedoucích pracovníků usiluje CpKP VM
o rozvoj potenciálu neziskových organizací, státní správy a samosprávy.
V rámci své činnosti CpKP VM organizuje semináře a akreditované vzdělávací kurzy s cílem posílit a zvýšit odborné
kompetence vedoucích pracovníků neziskového sektoru, coby zástupců poskytovatelů sociálních služeb a dále zástupců
zadavatelů sociálních služeb z řad státní správy a samosprávy.
Dále se CpKP VM věnuje problematice komunitního plánování sociálních služeb, podílí se na zapojování veřejnosti
do rozhodování státní správy a samosprávy, především pak v oblasti dostupnosti sociálních služeb. V této oblasti rovněž CpKP
VM zajišťuje facilitace pracovních skupin a zpracovává strategické dokumenty.
Novou oblastí působnosti je zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce.
K tomuto účelu využíváme velice efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie
Mostů z chudoby. Ta byla již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do ČR, a zde
úspěšně pilotně ověřena.
V posledních letech CpKP VM rozšířila své pole působnosti do oblasti školství, a spolupracuje s několika základními
školami a pracovníky odboru školství, kterým poskytuje poradenské a konzultační služby v rámci komunitního plánování
vzdělávání, jehož součástí je i příprava návrhu lokální strategie základního vzdělávání v daném regionu, na jehož zpracování
se CpKP VM aktivně podílí.
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Co nabízíme
CpKP VM poskytuje služby zájemcům z veřejné správy, občanských organizací i soukromého sektoru v těchto oblastech:
• Účast veřejnosti a občanských organizací na rozvoji obcí, měst a krajů
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování. Důležitou oblastí
je podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb jako přístupu zapojujícího veřejnost do plánování specifické oblasti
veřejných služeb. V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, ankety, sociologické průzkumy a rovněž
zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany. Zpracováváme podpůrné analytické dokumenty a pořádáme vzdělávací
programy v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy.
Místní udržitelný rozvoj
Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Poskytujeme konzultační služby
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí
a asistujeme při přípravě aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel.
•

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR
Prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a nestátních neziskových organizací při přípravě a využívání fondů Evropské Unie.
Účastníme se diskuzí o podobě regionální politiky, zprostředkováváme informace ostatním neziskovým organizacím v ČR
a připravujeme společná doporučení a postupy.
•

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací
Podporujeme a vzděláváme členy neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře
a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací.
•
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Služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpracování projektových žádostí
Zpracování strategických dokumentů
Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů
Zpracování výzkumů a analýz
Realizace seminářů na míru
Program zapojování veřejnosti
Organizace a facilitace veřejných setkání
Odborné konzultace a poradenství při realizaci projektů z evropských fondů
Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Akreditovaná vzdělávací instituce
Získané akreditace:
Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb
-

Akreditace MPSV číslo A2018/0183-SP/VP

Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb
-

Akreditace MPSV číslo A2018/0046-SP/VP

Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb.
-

Akreditace MPSV číslo A2018/0045-SP/VP
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Členství v pracovních skupinách a odborných organizacích
•
•
•
•

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje
Platforma rozvoje NNO – SPIRALIS
Okresní hospodářská komora Přerov

Naši partneři
•
•
•
•
•
•
•
•

Město Bystřice pod Hostýnem
Město Šternberk
Město Břeclav
Město Vyškov
Město Hustopeče
Základní školy, mateřské školy a střední školy na Přerovsku
Základní školy, mateřské a střední školy na Rožnovsku
Základní škola Němčice nad Hanou
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Seznam pracovníků

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení CpKP východní Morava

Projektoví manažeři:

Bc. Petra Šatánková
Zástupce ředitelky CpKP VM
Manažerka projektů
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Milena Surmová
Manažerka projektů

Martin Vyhlídal
Manažer projektů

Bc. Tereza Tomanová
Manažerka projektů
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Marcela Porvazníková
Manažerka projektů

Kateřina Tomancová Surmová
Manažerka projektů

Jaromíra Javorková
Manažerka projektů
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Bc. Jan Lušovský
Manažer projektů

Administrativní pracovníci:

Dana Kunetková
Vedoucí kanceláře

Kateřina Zatloukalová
Finanční manažerka
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Činnost v roce 2018
Činnost CpKP VM v roce 2018 spočívala především v pokračování šesti projektů z roku 2017 a dvou nově započatých
v roce 2018, a to v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a v oblasti zvýšení uplatnitelnosti dlouhodobě
nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce. I nadále jsme pokračovali ve spolupráci na projektech zahájených
v minulých letech, jedná se zejména o poskytování odborného poradenství v oblastech komunitního plánování sociálních služeb
a zvyšování kvality základního vzdělávání.

Realizované projekty
Oblast podpory zaměstnanosti
Projekt:
Realizováno za podpory:

Přes Mosty do práce

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Internetové stránky projektu:
Role CpKP VM v projektu:

1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Martin Vyhlídal

Operační program Zaměstnanost

www.mostyzchudoby.eu
příjemce podpory
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Centrum pro komunitní práci východní Morava realizuje od února 2017 projekt s názvem Přes Mosty do práce. Hlavním
cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných a neaktivních osob na trhu práce. K tomuto účelu využijeme
velice efektivní, ucelený a provázaný systém práce s lidmi z cílové skupiny prostřednictvím strategie Mostů z chudoby. Ta byla
již dříve v rámci projektu mezinárodní spolupráce přenesena ze Slovenska a Irska do ČR, a zde úspěšně pilotně ověřena.
Cílem projektu je především aktivizace, zaměstnání a udržitelný rozvoj osobnosti zapojených osob z řad cílové skupiny. Projekt
řeší zejména problém nízké a obtížné uplatnitelnosti vybrané cílové skupiny na trhu práce a s ní spojené sociální vyloučení
ze společnosti a následné riziko projevu nežádoucích sociopatologických jevů u těchto osob.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, a to konkrétně osoby mladší 25 let,
vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo osoby s nízkou úrovní
kvalifikace.
Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:
- KA 1 Nábor účastníků projektu
- KA 2 Realizace programu Pokrok
- KA 3 Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
- KA 4 Podpora účastníků formou vzdělávání a rekvalifikací
- KA 5 Zprostředkování zaměstnání
V roce 2018 proběhly 2 běhy programu Pokrok, které úspěšně dokončilo celkem 10 osob z CS, ze 13 celkově zapojených.
Program Pokrok se sestává z patnácti tří hodinových setkání. Pro úspěšné absolvování programu musí být jeho účastníci
přítomni alespoň na dvanácti setkáních. Celkově tak máme i s 1. během z loňského roku 25 úspěšných absolventů programu.
V rámci aktivity zaměřené na vzdělávání se nám dále podařilo šesti osobám zvýšit kvalifikaci prostřednictvím zajištění
odborných rekvalifikačních kurzů a 13 účastníků dostalo možnost získat prostřednictvím projektu řidičské oprávnění. Hlavním
výstupem pak bylo zajištění zaměstnání pro 7 účastníků prostřednictvím dotovaného pracovního místa u nových
zaměstnavatelů.
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Projekt:
Realizováno za podpory:

Přes Mosty do práce – Brno

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Internetové stránky projektu:
Role CpKP VM v projektu:

1. 12. 2017 – 30. 11. 2019
Martin Vyhlídal

Operační program Zaměstnanost

www.mostyzchudoby.eu
příjemce podpory

Druhý, aktuálně probíhající projekt Mostů z chudoby byl v roce 2018 realizován na území města Brna. Hlavním cílem
tohoto projektu je zvýšit uplatnitelnost vybrané cílové skupiny osob na trhu práce a předcházet tak jejímu sociálnímu vyloučení.
Stejně jako u přerovského projektu bude k tomuto účelu využita unikátní americká strategie Mostů z chudoby, která má díky
programu Pokrok a jeho metodám schopnost aktivizovat a měnit myšlení zapojených osob.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé mladší 30let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní
přípravě. Jedná se o osoby s nízkou úrovní kvalifikace, národnostní menšiny a osoby se zdravotním postižením, vedené na ÚP
ČR.
Realizace projektu je postavena především na aktivizaci a motivaci účastníků prostřednictvím jejich účasti na programu
Pokrok, realizaci rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělávání podle potřeby účastníků a poskytnutí mzdových příspěvků pro nové
zaměstnavatele po dobu až šesti měsíců. Klíčový je pak individuální přístup ke každému klientovi zvlášť.
Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:
- KA 1 Nábor účastníků projektu
- KA 2 Realizace programu Pokrok
- KA 3 Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
- KA 4 Podpora účastníků formou vzdělávání a rekvalifikací
- KA 5 Zprostředkování zaměstnání

14

V roce 2018 jsme v rámci projektu realizovali 2 běhy programu Pokrok, kterými úspěšně prošlo 20 osob z vybrané cílové
skupiny. Novou kvalifikaci prostřednictvím účasti na rekvalifikačním kurzu získaly 4 účastníci, dalším dvěma se podařilo získat
řidičské oprávnění sk. B a po jednom pak řidičské oprávnění sk. T a profesní průkaz. V tomto roce se také již podařilo 2 osoby
zaměstnat a dalším dvěma zajistit novou práci od nového roku.
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Projekt:
Realizováno za podpory:

Přes Mosty do práce i v Hranicích

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Internetové stránky projektu:
Role CpKP VM v projektu:

1. 7. 2018 - 30. 6. 2020
Martin Vyhlídal
www.mostyzchudoby.eu
příjemce podpory

Operační program Zaměstnanost

Třetím a posledním z řady aktuálně realizovaných projektů Mostů z chudoby je projekt v Hranicích. Hlavním cílem
projektu je zvýšit uplatnitelnost osob z cílové skupiny na trhu práce prostřednictvím jejich aktivizace, vzdělávání a
zprostředkováním zaměstnání s pomocí dotovaných pracovních míst.
Tak jako u všech další projektů Mostů z chudoby zahrnuje i tento nejprve realizaci skupinových setkání v rámci programu
Pokrok za účelem aktivizace účastníků, následně jejich vzdělávání a dále podporu při zajištění nového pracovního uplatnění.
Nedílnou součástí je také podpůrná síť Kruhy, která podporuje účastníky v realizaci jejich osobní změny a pomáhá jim řešit
jejich problémy.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou nezaměstnané osoby s nízkou úrovní kvalifikace, konkrétně osoby s maximálně
dokončeným základním vzděláním. Účastníci budou pocházet především z Přerovska a Hranicka.
Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:
KA 01 Nábor účastníků projektu
KA 02 Realizace programu Pokrok
KA 03 Vytvoření podpůrné sítě Kruhy
KA 04 Podpora účastníků formou vzdělávání a rekvalifikací
KA 05 Zprostředkování zaměstnání
Na konci roku 2018 byl zahájen 1. běh programu Pokrok, který bude dále pokračovat i v roce 2019. Ostatní aktivity projektu
budou zahájeny až po úspěšném zakončení 1. běhu programu, kdy jeho úspěšní absolventi budu moci využít rekvalifikačních
kurzů a dalšího vzdělávání a pomoci s hledáním nového pracovního uplatnění.
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Komunitní plánování sociálních služeb

Projekt

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Vyškov

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Publikace v rámci projektu:

1. 8. 2017 – 31. 7. 2019
Bc. Tereza Tomanová
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Vyškov,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vyškov
příjemce podpory

Role CpKP VM v projektu:

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v srpnu 2017 projekt s názvem Aktualizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v ORP Vyškov. Hlavní náplní projektu je naplánovat na daném území dostupnost sociálních služeb,
posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení způsobu
monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb. Během roku 2018 se podařilo realizovat plánované vzdělávací akce
pro účastníky procesu KPSS. Seminář na téma Veřejnost v procesu KPSS se podrobně zabýval každým z aspektů, který účast
veřejnosti provází a objasňuje jeho nezpochybnitelné přínosy. Druhý na téma Monitoring a evaluace v procesu KPSS seznámil
jeho účastníky s potřebou pravidelného hodnocení probíhajícího procesu. V rámci zapojování veřejnosti bylo ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb realizováno veřejné setkání, na kterém měli poskytovatelé možnost seznámit veřejnost,
zadavatele a další spolupracující subjekty se službami, které poskytují. Ve spolupráci s poskytovateli služeb působících
na Vyškovsku byla vypracována analýzy sociální situace, která obsahově přispěje k připravovanému dokumentu Komunitní plán
sociálních služeb. Do tvorby analýzy významně přispěli také političtí zástupci z obcí ORP Vyškov.
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Od ledna až do konce roku 2018, se vždy v pravidelných intervalech jednou za dva měsíce členové procesu KPSS schází
na setkání pracovních skupin, kde je nyní jejich hlavním úkolem tvorba priorit pro připravovaný dokument pro následující
plánovací období 2019–2021.
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Projekt:

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Odpovědný pracovník:

Marcela Porvazníková

Publikace v rámci projektu:

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem
příjemce podpory

Role CpKP VM v projektu:

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v září 2017 opět projekt s názvem Aktualizace procesu
komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem. Obsahem projektu je naplánovat na daném území
dostupnost sociálních služeb, posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS
a zavedení způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb.
Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb z území ORP Bystřice pod Hostýnem. Na tomto zastoupení, si projekt zakládá a díky němu je celé plánování
efektivnější (názory všech tří skupin). Do projektu budou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost, díky které
je projekt otevřený. Na daném území ORP Bystřice pod Hostýnem v současné době neprobíhá proces komunitního plánování
sociálních služeb.
Proces KPSS byl nastaven v předchozích letech, a to pod vedením CpKP východní Morava a byl vypracován Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb, jehož platnost končí rokem 2016. Vzhledem k faktu, že od roku 2019 nebude na daném území
v platnosti komunitní plán, je třeba na tomto územní obnovit proces KPSS a ve spolupráci se všemi cílovými skupinami
(zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) zmapovat aktuální potřeby uživatelů, dostupnost stávajících služeb
a vyhodnotit minulý Střednědobá plán rozvoje sociálních služeb.
21

V roce 2013 byl v rámci KPSS zpracován katalog poskytovatelů, ovšem během 6 let došlo ke změnám, o kterých je třeba
informovat, a vypracovat aktuální přehled o poskytovaných službách na území ORP Bystřice pod Hostýnem. Vedle katalogu
poskytovatelů sociálních služeb proto v projektu plánujeme vytvoření elektronické databáze poskytovatelů, která poskytne
větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým provedením umožní pravidelnou nebo průběžnou aktualizaci těchto
dat.
V rámci projektu proběhlo již 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného
projektu
a
příkladům
dobré
praxe
z
komunitního
plánování
sociálních
služeb
ve
městě
Bystřice
pod Hostýnem. Pravidelně se schází 3 pracovní skupiny: Rodina, mládež a děti, Senioři a Osoby se zdravotní postižením.
Pracovním skupinám projektu je nadřazena Řídící skupina, která se také pravidelně schází, aby odsouhlasila
či upravila výstupy projektu navrhované pracovními skupinami. Proběhly také tři vzdělávací semináře na témata: Principy
a cíle Komunitního plánování sociálních služeb, Zapojení veřejnosti a Evaluace. V rámci opatření ze Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb – Město bez bariér – se konala akce Projedeme město s vozíčkářem, kde všechny pracovní skupiny
prošly město a mapovaly bariérovost. Z této akce vznikla zpráva, která je k nahlédnutí na webových stránkách města.
Velkou akcí projektu, bylo 2. Veřejné setkání, které se konalo v rámci oslav 650. let města Bystřice pod Hostýnem.
Představili se všichni poskytovatelé sociálních služeb, byl proveden průzkum veřejnosti a představeny dosavadní výstupy
projektu, jakožto Analýza poskytovatelů, zdrojů, uživatelů a ohniskové skupiny, kde jsou zmíněny problémy a nedostatky
v sociálních službách v rámci ORP Bystřice pod Hostýnem.
.
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Projekt:

Komunitní plánování sociálních služeb
v DSO Mikroregion Hustopečsko

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Publikace v rámci projektu:

1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
Kateřina Tomancová
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území DSO Mikroregion Hustopečsko,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území DSO Mikroregion Hustopečsko
příjemce podpory

Role CpKP VM v projektu:

Od zahájení projektu Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko se v roce 2018 podařilo
zrealizovat již druhé veřejné setkání, jehož hlavním cílem bylo představit práci poskytovatelů sociálních služeb působících
na Hustopečsku. Druhý cíl, který se podařil naplnit, bylo zvolení loga komunitního plánování sociálních služeb v ORP Hustopeče,
které bylo veřejností vybráno z návrhů vytvořených žáky základních škol. Podařilo se tak zvýšit povědomí nejen o procesu
KPSS, ale hlavně o sociálních službách i mezi dětmi. Aktéři procesu KPSS měli možnost účastnit se celkem tří vzdělávacích akcí.
Realizace seminářů měly za úkol prohloubit znalosti členů v oblasti KPSS. Pro plánování kvalitní sítě
sociálních služeb je nezbytná analýza stávající sociální situace. Tato byla se zapojením poskytovatelů
a stávajících uživatelů sociálních služeb vypracována a její výstupy přispějí k vytvoření strategického
dokumentu plánování rozvoje sociálních služeb na další plánovací období.
Během pravidelných setkávání členů pracovních skupin byly zahájeny práce na tvorbě katalogu
poskytovatelů sociálních služeb a informačního portálu sociálních služeb, díky kterým bude zpřehledněna
nabídka nejen registrovaných sociálních služeb, ale také služeb doplňkových, které napomáhají
ke zkvalitnění sociální situace na Hustopečsku.
Na konci roku 2018 proběhlo společné setkání všech aktérů zapojených do procesu plánování sociálních služeb. Tito měli
možnost se navzájem poznat a vyměnit si užitečné zkušenosti a informace.
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Projekt:

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Šternberk

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Publikace v rámci projektu:

1. 11. 2017 – 31. 10. 2019
Bc. Petra Šatánková
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Šternberk,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Šternberk
příjemce podpory

Role CpKP VM v projektu:

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v listopadu 2017 projekt s názvem Aktualizace procesu
komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk. Obsahem projektu je naplánovat na daném území dostupnost
sociálních služeb, posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení
způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb.
Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb z území ORP Šternberk. Na tomto zastoupení, si projekt zakládá a díky němu je celé plánování efektivnější
(názory všech tří skupin). Do projektu budou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost, díky které je projekt otevřený.
Na daném území ORP Šternberk v současné době neprobíhá proces komunitního plánování sociálních služeb. Proces
KPSS byl nastaven v předchozích letech, a to pod vedením Centra pro komunitní práci střední Morava a byl vypracován
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, jehož platnost skončila rokem 2016.
Vzhledem k faktu, že od roku 2017 nebude na daném území v platnosti komunitní plán, je třeba na tomto územní obnovit
proces KPSS a ve spolupráci se všemi cílovými skupinami (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelů sociálních služeb) zmapovat
aktuální potřeby uživatelů a dostupnost stávajících služeb. Chybí aktuální komplexní a dostupný zdroj informující
o poskytovaných službách v regionu. Během předchozího procesu KPSS byl zpracován katalog poskytovatelů, ovšem během
uplynulých let došlo ke změnám, o kterých je třeba informovat, a vypracovat aktuální přehled o poskytovaných službách
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na daném území. Vedle katalogu poskytovatelů sociálních služeb proto v projektu plánujeme vytvoření elektronické databáze
poskytovatelů, která poskytne větší množství informací o jednotlivých zařízeních a svým provedením umožní pravidelnou nebo
průběžnou aktualizaci těchto dat.
V rámci projektu proběhlo již 1. Veřejné setkání. Program setkání byl věnován představení realizace právě zahájeného
projektu a příkladům dobré praxe z komunitního plánování sociálních služeb ve městě Šternberk. Dále pravidelně probíhá
jednání pracovních skupin a jednání řídící skupiny projektu. Pravidelně se schází 3 pracovní skupiny: Rodina, děti a mládež,
Senioři a Osoby se zdravotní postižením, Etnické menšiny a osoby jiného sociokulturního prostředí. Pracovním skupinám
projektu je nadřazena Řídící skupina, která se také pravidelně schází, aby odsouhlasila či upravila výstupy projektu navrhované
pracovními skupinami.
Proběhly také tři vzdělávací semináře na témata: Principy a cíle Komunitního plánování sociálních služeb, Zapojení
veřejnosti a Evaluace. Velkou akcí projektu, bylo 2. Veřejné setkání, které se konalo v prostorách Kulturního domu. Představili
se všichni poskytovatelé sociálních služeb a byly představeny dosavadní výstupy projektu, jakožto Analýza poskytovatelů,
zdrojů, uživatelů a ohniskové skupiny, kde jsou zmíněny problémy a nedostatky v sociálních službách v rámci
ORP Šternberk. V rámci akce byli vyhlášeni nejlepší zaměstanci jednotlivých sociálních služeb.
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Projekt

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Břeclav

Realizováno za podpory:

Operační program Zaměstnanost

Doba trvání projektu:
Odpovědný pracovník:
Publikace v rámci projektu:

1. 1. 2018 až 31. 12. 2019
Milena Surmová
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Břeclav,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Břeclav
příjemce podpory

Role CpKP VM v projektu:

Centrum pro komunitní práci východní Morava zahájilo v lednu 2018 projekt s názvem Aktualizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v ORP Břeclav.
Hlavním cílem je podpořit proces plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Břeclav, zpracovat Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb, nastavit pravidla kontroly, monitoringu a vyhodnocování procesu komunitního plánování, zpracovat katalog
poskytovatelů a vytvořit Informační systém včetně databáze poskytovatelů. Specifickým cílem je zapojení široké veřejnosti
prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování.
Začátkem roku proběhlo první veřejné setkání, kde byly účastníkům sděleny základní informace o projektu, partnerech projektu
a průběhu realizace projektu a jeho výstupech. Dále proběhlo úvodní jednání všech pracovních skupin
a Řídící skupiny, kde byly účastníkům prezentovány informace o klíčových aktivitách projektu. Rovněž byli seznámeni se
Základní listinou komunitního plánování a s jednacími řády pracovních a Řídící skupiny. Druhé veřejné setkání proběhlo v říjnu.
Jeho pořádání využili poskytovatelé sociálních služeb k prezentaci své práce, kterou poskytují uživatelům sociálních služeb.
Ve spolupráci s poskytovateli byla zanalyzována stávající sociální situace na Břeclavsku. Výstupy z této analýzy poslouží jako
podklad pro připravovaný strategický dokument.
V rámci procesu byly doposud realizovány 2 vzdělávací semináře, jejichž cílem bylo předání informací a prohloubení znalostí
účastníků procesu v oblasti komunitního plánování sociálních služeb.

29

30

Spolupráce na projektech

Název projektu:
Realizátor:
Realizace:
Role CpKP VM:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm
Místní akční skupina Rožnovsko
1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
členové odborného týmu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MAP rozvoje vzdělávání) je zaměřen
na zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Tento projekt navazuje
na projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, realizovaný od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015.
Výstupem projektu bude Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm. Cílem projektu
je rozvinout, posílit a zkvalitnit nastartovaný systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními,
poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání a dalšími partnery.
Na základě této spolupráce vznikla dohoda, která definuje problémy v území a navrhuje jejich vhodné řešení.
Participativním způsobem došlo k vytvoření strategického dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP
Rožnov pod Radhoštěm (MAP), jehož nedílnou součástí je i Strategický rámec priorit. MAP řeší trvalý pedagogický rozvoj
základních a mateřských škol v regionu, výměnu zkušeností mezi jednotlivými subjekty z cílové skupiny, rozvoj mimoškolního
vzdělávání a jiné.
Proces tvorby MAP byl podpořen dlouhodobým systematickým plánování ve školství a vzdělávání. Hotový MAP vytváří
i rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol a obsahuje také aktivity spolupráce, které jsou zahrnuty v Akčním ročním plánu.
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V září 2018 byla podána žádost o dotaci na realizaci
navazujícího projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.
v ORP Rožnov pod Radhoštěm. Žádost byla schválena a projekt
byl doporučen k realizaci.
Realizace projektu bude zahájena 1. ledna 2019.
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Odborné poradenství a konzultace
V roce 2018 Centrum pro komunitní práci východní Morava i nadále spolupracovalo a nabízelo své služby formou
kompletního projektového servisu zahrnující zkušenosti s projektovým řízením, tvorbou projektových záměrů a následného
zpracování žádostí. Coby odborný konzultant spolupracovalo s mateřskými, základními a středními školami při realizaci jejich
projektových záměrů v rámci zjednodušených projektů, tzv. šablony. Centrum pro komunitní práci východní Morava se také
podílelo na zpracování navazujících projektů v šablonách II.
Jednalo se o školy:
region Přerovska
~ Základní škola Dřevohostice
~ Základní a mateřská škola Polkovice
~ Základní a Mateřská škola Tovačov
~ Základní škola, Svatopluka Čecha, Kojetín
~ Základní škola, náměstí Míru, Kojetín
~ Základní škola, B. Němcové, Přerov
~ Základní škola Němčice nad Hanou
~ Základní škola Hustopeče nad Bečvou
~ Gymnázium Kojetín
region Rožnovska
~ Základní a mateřská škola Hutisko-Solanec
~ Základní škola Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm
~ Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice
~ Základní škola Valašská Bystřice
~ Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm
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Projekty určené pro základní, mateřské školy a střední školy řeší při realizaci aktivit různé oblasti pomoci.

Důležitou a prioritní oblastí je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských i základních školách.
Dále se jedná o vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů mezi školami. Pomoc škole
při společném vzdělávání dětí/žáků formou personální podpory. Jedná se například o školního
asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, případně sociálního pedagoga,
v mateřských školách působí chůvy.

Další a velmi důležitou oblastí podpory je také usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, a hlavně
spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Rozvoj kompetencí žáků je podporován v rámci mimoškolních aktivit jako jsou čtenářské
kluby a kluby zábavné logiky a deskových her. Žáci ohroženi školním neúspěchem na základní
škole se účastní aktivit doučování či příprava na vyučování.
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Semináře – vzdělávání

Seminář na téma: Proces plánování sociálních služeb a umění komunikace
ve skupině.
Aktivita projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku lll.
V únoru 2018 CpKP východní Morava zorganizovala vzdělávací seminář v Uherském
Hradišti v rámci aktivit výše zmíněného projektu.
Zúčastnilo se 20 osob z řad pracovníků sociálních
služeb. Jednalo se o zástupce poskytovatelů a
zadavatelů sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
Lektorem byla ředitelka místní pobočky CpKP VM paní
Mgr. Gabriela Fellingerová. Tohoto semináře se také
účastnili naši manažeři: Marcela Porvazníková, Bc.
Tereza Tomanová a Bc. Jan Lušovský.
Na základě evaluačních dotazníků lze konstatovat, že účastníci byli velmi spokojeni.
Oceňovali jak odborné informace, tak přehlednost a srozumitelnost podávaných informací
i zkušenosti a příklady z praxe.
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Seminář pro členy Řídící skupiny na téma Plánování sociálních služeb
metodou komunitního plánování a jeho přínosy.
Aktivita projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na Uherskohradišťsku lll.

Pokračováním úspěšného semináře z února 2018 proběhl další seminář. CpKP
východní Morava tentokráte připravila pro členy ŘS výše zmíněného projektu 2
semináře.
Oba semináře byly hodnoceny jako velmi úspěšné. Zúčastnilo se jich 17 osob.
Lektorem obou byla opět Mgr. Gabriela
Fellingerová. Účastnila se také naše manažerka
projektů: Marcela Porvazníková.
Seminář byl rozdělen na akreditovaný
seminář „Principy a cíle komunitního plánování
sociálních služeb“, v délce 6 hodin a na
vzdělávací seminář na téma „Aktuality v rámci
financování sociálních služeb a možnosti získání dotací v rámci evropských fondů“.
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Výjezdní seminář pro členy řídící skupiny KPSS Bystřice pod Hostýnem
Centrum pro komunitní práci východní Morava v listopadu 2018 zorganizovalo výjezdní vzdělávací seminář „Týmová
spolupráce v procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb“ pro řídící skupinu KPSS Bystřice pod Hostýnem.
Výjezdního vzdělávacího semináře se zúčastnilo 9 členů řídící skupiny. Lektorem byla Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka CpKP
VM. A jako host byl přizván lektor pan Ing. Petr Mrkvica, senior lektor MEK-IN, s.r.o.

Na semináři vládla velice
příjemná
tvůrčí
atmosféra
a
spolupráce, a to i vzhledem
k dlouhodobé spolupráci CpKP VM
s městem Bystřice pod Hostýnem.

K zavedení procesu komunitního
plánování sociálních služeb došlo již
v roce 2011.
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Vzdělávací akreditovaný seminář: „Principy a cíle komunitního plánování
sociálních služeb“
uspořádaný pro dva subjekty: pro Město Třebíč, pro projekt „Tvorba
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města
Třebíče 2019-2023
a pro společnost: Společnou cestou, z.s., Praha
V prosinci 2018 připravila CpKP východní Morava další vzdělávací akreditovaný seminář „Principy a cíle komunitního
plánování sociálních služeb“. Jednalo se o náš akreditovaný seminář, kterého se zúčastnili určení pracovníci v sociálních
službách z obou měst. V případě Města Třebíč se jednalo o plnění aktivity projektu. Lektorem byla Mgr. Gabriela Fellingerová,
ředitelka místního zastoupení.

Vzdělávací akreditovaný seminář „Úvod do monitoringu a evaluace procesu
komunitního plánování sociálních služeb“
pro společnost: Společnou cestou, z.s., Praha.
Centrum pro komunitní práci východní Morava připravila pro společnost: Společnou cestou, z.s. z Prahy další náš akreditovaný
seminář. Lektorkou byla paní Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka místního zastoupení. Vzhledem k tomu, že naše akreditované
semináře obsahují nejen odbornou část, ale i zkušenosti z praxe a jsou kvalitně a srozumitelně zpracovány, setkávají se s velmi
dobrým ohlasem.
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Finanční zpráva dle výsledovky roku 2018
Výroční zpráva dle výsledovky rok 2018
Náklady
Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Lidské zdroje
mzdové náklady
sociální a zdrav. 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
Výnosy
Vlastní činnost
úroky
kurzový zisk
přijaté příspěvky-dary FO, PO
provozní dotace
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Celkem výnosy
rozdíl

109873,00
122279,10
0,00
6784966,00
1597773,00
25012,00
233693,00
0,00
12537,90
2115517,98
0,00
12520,05
0,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
11020172,03
142500,00
341,00
0,00
0,00
10861122,73
0,00
1421,00
11005384,73
-14787,3
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Poděkování osobám a organizacím
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RNDr. Miroslav Pollak, Prešovská univerzita
Mgr. Robert Sutorý, facilitátor programu Pokrok
Mgr. Marcela Nosálová, facilitátor programu Pokrok
Mgr. Šárka Kadlečíková, facilitátor programu Pokrok
RSDr. Mgr. Jan Procházka, facilitátor programu Pokrok
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Šternberk
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Vyškov
Město Břeclav
Město Hustopeče
Magistrát města Přerova
Magistrát města Brna
Úřad práce města Hranice
Úřad práce města Přerova
Úřad práce města Brna
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby
Vedení Základních škol v okrese Přerov
Vedení Základních škol v okrese Rožnov pod Radhoštěm
Vedení Středních škol v okrese Přerov
Vedení Středních škol v okrese Rožnov pod Radhoštěm

a
a
a
a
a
a
a

poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé
poskytovatelé

sociálních
sociálních
sociálních
sociálních
sociálních
sociálních
sociálních

služeb
služeb
služeb
služeb
služeb
služeb
služeb

v
v
v
v
v
v
v

regionu
regionu
regionu
regionu
regionu
regionu
regionu

Přerovska
Vyškovska
Břeclavska
Brněnska
Šternberska
Hustopečska
Bystřičska
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Poděkování ředitelky CpKP východní Morava

Na závěr chci poděkovat celému svému týmu za jejich neutuchající entuziasmus a chuť být i nadále součástí CpKP
východní Morava. Vážím si vašeho plného nasazení a věřím, že odměnou nám všem budou další a nové projekty, díky kterým
budeme nadále naplňovat vizi a cíle naší organizace.
V neposlední řadě děkuji vám, čtenářům, že jste si udělali čas k seznámení se s naší organizací, s naší prací a posláním.
Těším se na vás opět v roce 2019.
Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení

Ve Zlíně dne 1. března 2019
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Kontakt

Centrum pro komunitní práci východní Morava
IČO:

709 54 771

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Kancelář:

Horní náměstí 29, 750 02 Přerov
Husovická 4, 614 00 Brno

E-mail:

vychodni.morava@cpkp.cz

www:

www.cpkp.cz

Ředitelka místního zastoupení CpKP VM :
Mgr. Gabriela Fellingerová
Tel.: +420 777 793 719
E-mail: gabriela.fellingerova@cpkp.cz
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