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„Nehleì na uãenost ani jako na korunu, kterou se chce‰ ozdo-
biti, ani jako na sekeru, kterou si chce‰ vydûlávat na Ïivobytí“

Talmud

Pfieji nám i Vám zajímavé a chytré projekty.

S úctou

RNDr. Ing. Miloslav Handl
pfiedseda Rady Centra komunitní práce Ústí nad Labem

PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
fieditelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem
a místopfiedsedkynû Rady Centra komunitní práce 
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, duben 2007



Vzdûlávání v projektovém fiízení,
projekt CEGA – „âesko-nûmecká agentura“

Úãastníci vzdûlávacího modulu „ManaÏer komunitního plánování“

• komunitní plánování a sociální plánování pro obce, kraje, svazky obcí

• podpora rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ

• integrace znev˘hodnûn˘ch osob na trhu práce

• rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ na trhu práce

• zkvalitnûní vzdûlávání a profesní vzdûlávání

• celoÏivotní vzdûlávání v oblasti sociální sféry

• management kvality v sociálních sluÏbách

• zakládání sociálních podnikÛ a nov˘ch sluÏeb pro znev˘hodnûné obãany

• rozvoj regionálních informaãních systémÛ

• rozvoj cestovního ruchu

• rozvoj a obnova venkova

• rozvoj v pfieshraniãní spolupráci a evropské zasíÈování neziskov˘ch organizací, ‰kol a obcí

• v˘mûnné pobyty v zemích EU

Na‰e organizace zpracovává projektové Ïádosti na téma:



ZA DESET LET NA·Í EXISTENCE JSME:

realizovali 
75 projektÛ

zpracovali 
166 projektov˘ch

Ïádostí
pro‰kolili 6 500 osob

poskytli poradenství
pro komunitní plánování 
ve 45 mûstech, obcích 
nebo regionech v âR

ustanovili
15 mezinárodních 

partnerství

absolvovali 
20 odborn˘ch stáÏí 

a v˘mûnn˘ch 
programÛ

vytvofiili 
kooperaãní síÈ

s dlouhodobou úãastí
135 organizací

vyvinuli 
a realizovali

3 komunitní 
plány mûsta 

Ústí nad Labem

uspofiádali
48 odborn˘ch 

konferencí

vyvinuli 
36 vzdûlávacích 

modulÛ

získali 
ve spolupráci 
s neziskov˘m 

sektorem 
165 mil. Kã

urãen˘ch 
na rozvoj
regionu
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Posláním Centra komunitní práce Ústí nad Labem je
rozvíjet neziskov˘ sektor a posilovat jeho konkurence-
schopnost na evropském sociálním trhu. Spoleãnost
je zamûfiena zejména na komunitní plánování, zpra-
cování projektov˘ch Ïádostí pro Strukturální fondy
Evropské unie, rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, integraci zne-
v˘hodnûn˘ch skupin na trh práce a podporu nezisko-
vého sektoru. Spoleãnost pfiispívá k celkovému regio-
nálnímu a místnímu rozvoji. 

Na‰e sluÏby:

• zpracování komunitních plánÛ a stfiednûdob˘ch plá-
nÛ sociálních sluÏeb – poradenství, supervize, anal˘zy
potfieb

• realizace vzdûlávacího modulu – „Deset krokÛ ko-
munitním plánováním“ – pro poskytovatele, zadavatele,
uÏivatele, zamûstnavatele a úfiady práce

• zpracování regionálních informaãních systémÛ – v˘-
voj a konstrukce informaãních softwarÛ pro sociální
sluÏby

• zpracování projektov˘ch Ïádostí pro fondy Evropské
unie, obcím, neziskov˘m organizacím, ‰kolám ãi mal˘m
a stfiedním podnikatelÛm

• realizace dotaãního managementu pro va‰e projek-
tové námûty

• manaÏefii pro realizaci va‰ich projektÛ a poradenství
v oblasti public relations

• projektové fiízení a vzdûlávací programy pro Ïadate-
le a realizátory projektÛ z Evropské unie

• sluÏby âesko-nûmecké agentury – pfieshraniãní ma-
nagement pro va‰e projekty – realizujeme pfieshraniãní
spolupráci a vyhledáváme partnery pro va‰e projekty

• realizace projektÛ v oblasti fiízení kvality sociálních
sluÏeb – vzdûlávací program s podporou e-learningu
pro poskytovatele a zadavatele

• realizace projektÛ ze Strukturálních fondÛ Evropské
unie v oblasti integrace znev˘hodnûn˘ch osob na trh
práce

• realizace projektÛ ze Strukturálních fondÛ Evropské
unie v oblasti rovn˘ch pfiíleÏitostí pro muÏe a Ïeny

• realizace dopravní obsluÏnosti pro handicapované
dûti

POSLÁNÍ CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM

T˘m Centra komunitní práce v roce 2007

www.ckpul.cz
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RADA CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE                      REVIZNÍ KOMISE CENTRA KOMUNITNÍ 
ÚSTÍ NAD LABEM PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM

Vûra Vávrová
ãlenka Rady sdruÏení

manaÏerka firmy
Koch Czech, s. r. o.

MUDr. Miroslav Seiner
ãlen Rady sdruÏení

podnikatel 

RNDr. Ing. Miloslav Handl
pfiedseda

pfiedseda pfiedstavenstva 
a generální fieditel spoleãnosti
Jihoãeské papírny a. s.

PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
místopfiedsedkynû

fieditelka Centra komunitní práce 
Ústí nad Labem

Ing. Zdenûk Hejl
ãlen Rady sdruÏení

fieditel firmy
Koch Czech, s. r. o.

Ing. Miloslav Brejcha
pfiedseda revizní komise

podnikatel

Ing. Milan Zemaník
ãlen revizní komise

tajemník Magistrátu mûsta Ústí nad
Labem

Michal Polesn˘
ãlen revizní komise

zástupce fieditelky Centra komunitní
práce Ústí nad Labem
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PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
fieditelka sdruÏení

Vystudovala klinickou psychologii na Filozofické fakultû
Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala pûtilet˘ sebezku-
‰enostní v˘cvik v dynamické psychoterapii pod SUR âLS
JEP. Absolvovala vzdûlávání v oblasti projektového fiízení
a zúãastnila se zahraniãních stáÏí v Anglii, Nûmecku, ·pa-
nûlsku, Holandsku a Belgii orientovan˘ch na problematiku
vytváfiení systému komunitního plánování, integrace zne-
v˘hodnûn˘ch osob na trh práce a rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ.
V souvislosti s tím pracuje na mezinárodních projektech.
Je autorkou fiady publikací, odborn˘ch ãlánkÛ a komunit-
ních plánÛ. V roce 2005 absolvovala základní kurz MBA
Open Univerzity. PÛsobí jako psycholog, poradce, meto-
dik, supervizor a lektor v procesech komunitního plánová-
ní, projektového fiízení, networkingu, facilitace a pfii psy-
chologické práci se znev˘hodnûn˘mi obãany bûhem jejich
integrace do spoleãnosti.

Michal Polesn˘
zástupce fieditelky, projektov˘ manaÏer 
komunitního plánování

Absolvent Stfiední prÛmyslové ‰koly chemické v Ústí nad
Labem. Je absolventem distanãního vzdûlávání protidro-
gov˘ch koordinátorÛ okresních a magistrátních úfiadÛ.
Dlouhodobû se vzdûlával v oblasti práce s médii. Je drÏi-
telem certifikátu od MASS Training s. r. o. Zúãastnil se za-
hraniãních stáÏí v Nûmecku, ·panûlsku, Belgii, Anglii, kde
se orientoval pfiedev‰ím na problematiku zamûstnávání,
vzdûlávání a integrace znev˘hodnûn˘ch osob na trh práce.
PÛsobí jako poradce, supervizor a lektor v procesech ko-
munitního plánování. 

MANAGEMENT ORGANIZACE

T˘m Centra komunitní práce v roce 2007
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Mgr. SoÀa Mudrochová
projektová manaÏerka 

Absolventka Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem,
obor uãitelství v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ ãesk˘ ja-
zyk a literatura, nûmeck˘ jazyk a literatura. Je absolvent-
kou vzdûlávacího modulu projektového managementu a od-
borné stáÏe v Anglii, Nûmecku a ·panûlsku k problematice
zamûstnávání a vzdûlávání znev˘hodnûn˘ch skupin.

Mgr. Martina Îelinová Langweilová
projektová manaÏerka 

Absolvovala Univerzitu J. E. Purkynû v Ústí nad Labem,
obor sociální práce a Univerzitu Hradec Králové, speciali-
zace sociální politika a sociální práce. Je absolventkou od-
borné stáÏe v Anglii k problematice zamûstnávání a vzdû-
lávání znev˘hodnûn˘ch skupin. V Centru komunitní práce
Ústí nad Labem pracuje jako projektová manaÏerka se za-
mûfiením na mezinárodní projektovou spolupráci.

Mgr. Marta Vodiãková
projektová manaÏerka 

Absolventka Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem,
obor uãitelství – nûmeck˘ jazyk a literatura. Zúãastnila se
odborn˘ch zahraniãních stáÏí v Dortmundu a Berlínû. 
V Centru komunitní práce Ústí nad Labem pracuje jako
projektová manaÏerka pro pfieshraniãní spolupráci.

Bc. Marta DoleÏalová
projektová manaÏerka 

Absolventka Univerzity J. E. Purkynû, oboru sociální práce
a PraÏské psychoterapeutické fakulty. Absolvovala psy-
choterapeutick˘ v˘cvik a arteterapeutick˘ sebezku‰enost-
ní v˘cvik. V rámci celoÏivotního vzdûlávání absolvovala od-
bornou stáÏ v Dánsku k problematice integrace skupin
obyvatelstva ohroÏen˘ch sociální exkluzí. V Centru komu-
nitní práce Ústí nad Labem pracuje jako projektová mana-
Ïerka.

Petra Severová 
projektová manaÏerka

Je absolventkou Stfiední odborné ‰koly podnikání a manage-
mentu v Prostûjovû. Praktické odborné zku‰enosti získala
v oblasti managementu, marketingu, polygrafie a podnikání.
V rámci celoÏivotního vzdûlávání absolvovala odbornou stáÏ
v Irsku k problematice integrace skupin obyvatelstva ohro-
Ïen˘ch sociální exkluzí. V Centru komunitní práce Ústí nad
Labem pracuje jako projektová manaÏerka.

Vladimíra Svobodová  
projektová manaÏerka

Vystudovala Stfiední ekonomickou ‰kolu v Písku. Absolvo-
vala odborné vzdûlávání v oblasti komunikace a mezilid-
sk˘ch vztahÛ – kurzy vyjednávání a fie‰ení obtíÏn˘ch situa-
cí, rovnûÏ kurz asertivity. V Centru komunitní práce pracuje
jako projektová manaÏerka se zamûfiením na problematiku
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podpory zamûstnanosti, pfiedev‰ím v oblasti rovn˘ch ‰an-
cí muÏÛ a Ïen. 

Martina Ponãíková 
finanãní manaÏerka

Vystudovala Stfiední ekonomickou ‰kolu v Ústí nad Labem.
Absolvovala kurzy úãetnictví a ‰kolení ISO 2001. V Centru
komunitní práce Ústí nad Labem vykonává funkci finanãní
manaÏerky.

Lucie BroÏková 
projektová asistentka

Vystudovala Gymnázium dr. Václava ·mejkala v Ústí nad
Labem. Absolvovala vzdûlávací a tréninkov˘ program pro
pomáhající profesionály na téma vedení konstruktivního
pomáhajícího rozhovoru. Dokonãuje studium na FSE
UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. V Centru ko-
munitní práce Ústí nad Labem pracuje na pozici projekto-
vé asistentky.

Management t˘mu Centra komunitní práce posílil v roce 2006 o no-
vé tváfie

T˘m Centra komunitní práce na konferenci „Sociální sluÏby a moÏ-
nosti ESF EU“



11

Statutární mûsto Ústí nad Labem
Statutární mûsto Ostrava
Statutární mûsto Hradec Králové
Statutární mûsto Olomouc
Statutární mûsto Opava
Mûsto Vsetín
Mûsto Vala‰ské Mezifiíãí
Úfiad práce v Ústí nad Labem
Úfiad práce v Dûãínû
Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje
Univerzita Jana Evangelisty Purkynû Ústí nad Labem
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Euroregion Elbe/Labe
âeská rada humanitárních organizací
Krajská rada humanitárních organizací
Krajská hospodáfiská komora Ústeckého kraje
Mikroregion âeské ·v˘carsko
Fond Martina Bubera Ústí nad Labem
Skofa – SdruÏení koordinátorÛ a facilitátorÛ
SdruÏení pro vzdûlávání komunit
Europa Concept CZ
SdruÏení pro péãi du‰evnû nemocné Fokus Ústí nad La-
bem
Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním postiÏením âR 
25. Z· Mírová Ústí nad Labem
Sociálnû-právní agentura White Light I., o. s.
SEA, o. s. Praha
YMCA – kfiesÈanské sdruÏení
SELF HELP, o. s.
Dobrovolnické centrum, o. s.
Demosthenes, o. p. s.
Spirála, o. s.

Spolková republika Nûmecko

Mûsto Chemnitz
EuropaConcept e. V.
Duvier Consult Gesellschaft für Beratung, Projektmanage-
ment und Studien mbH
SJK GmbH Büro für Projektentwicklung und Sozialplanung in
Sachsen
Privatinstitut für Regional- und Unternehmensentwicklung
Chemnitz 
SOLARIS Förderzentrum für Umwelt gGmbH Sachsen
Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden
Stadtverwaltung Chemnitz – Umweltzentrum
Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes
Unternehmerverband Weisseritztal e. V.
Sächsische Mozartgesellschaft e. V.
AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH

Velká Británie

Bury EST – Employment Support and Training
AGORA – Manchester Metropolitan University
IAGO – European Consultants Ltd.

Dánsko

VUC FYN – Adult Education Centre Funen

Francie

CEEFIA – private training and consulting group

Irsko

IASE – Irish Association of Supported Employment

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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·panûlsko

CRIA – Empresa i Desenvolupament – Centre Recursos
d’Iniciatives i Autocupació
Llars de L’Amistat Cheshire

Itálie

EBLA (Ente bilaterale Lavoro Ambiente) – Work and Envi-
ronment Bilateral Body
EXA-TEAM – Association of SMEs
FORMARE – multipurpose structure
SERVIZI D’AZIENDA – Information Technology and Data
Transmission Company
CNA – National Confederation of Small Businesses and
Draft Firms of Italy
ERFAP LAZIO – Counselling Services and Technical Assis-
tance 
FEDERLAZIO – Association of Lazio SMEs, member of
Confapi
SMILE – Training body 

Na‰i partnefii v zemích Evropské unie

Belgie

Werk.Waardig – Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaande-
ren vzw. 
Arcus College – Regionales Berufsausbildungszentrum
Agence Saloone pour l’Integration des Personnes Handi-
capées (A.W.I.P.H.)
Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB)

Slovensko

YOUR SPIS  – ETP Slovakia – Centre for Sustainable De-
velopment
Bratislavsk˘ samosprávn˘ kraj 

Lucembursko

Ministére de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse (MIFA)

SRN

âR

Itálie

Slovensko

Francie

Dánsko

·panûlsko

Irsko

Belgie

Lucembursko

Velká
Británie

Ústí nad Labem
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komunitní plánování

Sekce 1
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Projekt ã. 1 
Komunitní plánování jako nástroj pro posilování 
sociální soudrÏnosti a podporu sociálního zaãleÀování
a pfiedcházení sociálnímu vylouãení sociálnû 
znev˘hodnûn˘ch osob na trhu práce

Termín realizace: záfií 2005 aÏ ãerven 2008 

Nositel projektu spolu s partnery zvolil téma komunitního
plánování, jelikoÏ v nûm spatfiuje proces, kter˘ pfii aplika-
ci do praxe pfiispûje ke zkvalitnûní Ïivota znev˘hodnû-
n˘ch osob, zmírní jejich diskriminaci na trhu práce a po-
skytne jim prostfiednictvím nov˘ch projektÛ sluÏeb
i pracovní pfiíleÏitosti. 

Systém komunitního plánování je ojedinûl˘ tím, Ïe v sobû
integruje manaÏersk˘ pfiístup vyuÏívan˘ v komerãní sfé-
fie s psychologick˘mi pfiístupy v práci s komunitou.
Bez propojení obou pfiístupÛ nemÛÏe proces komunit-
ního plánování efektivnû fungovat. Komunitní plánová-
ní se tak stává moderní manaÏerskou metodou, která
je vyuÏívána v sociálních sluÏbách i sluÏbách zamûstna-
nosti. Vãasn˘m plánováním adekvátních programÛ, projek-
tÛ a sluÏeb se tak pfiedchází sociálnímu vylouãení znev˘-
hodnûn˘ch osob z trhu práce a ze spoleãnosti a dochází
k naplÀování Zákona o sociálních sluÏbách a Zákona o za-
mûstnanosti.

Národní partnerství projektu, které je zastoupeno:

ZADAVATELI SOCIÁLNÍCH SLUÎEB
Statutární mûsto Ústí nad Labem
Statutární mûsto Ostrava
Mikroregion âeské ·v˘carsko

POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUÎEB
SdruÏení pro vzdûlávání komunit, o. s.
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Univerzita J. E. Purkynû Ústí nad Labem

ZAMùSTNAVATELI
Krajská hospodáfiská komora Ústeckého kraje
Úfiad práce v Ústí nad Labem

UÎIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUÎEB
âeská rada humanitárních organizací 

Mezinárodní partnerství projektu

Agora (UKgb-145) – Velká Británie
Evropsk˘ dÛm (CZ-37) – âeská republika
Werk.Waardig (BEnl-16) – Belgie
YOUR SPIS (SK-60) – Slovensko

ZPRÁVA O âINNOSTI CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2006
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Cíle projektu

• zv˘‰it profesní rÛst a kvalitu práce zamûstnancÛ v sek-
toru sociální ekonomiky v âR

• roz‰ífiit absorpãní kapacitu neziskového sektoru pfii 
fie‰ení problematiky osob znev˘hodnûn˘ch na trhu prá-
ce – nové formy mezisektorové spolupráce

• posílit informaãní gramotnost u sociálnû znev˘hodnû-
n˘ch skupin obyvatel

• rozvinout sociální marketing a prezentovat aktivity soci-
ální ekonomiky v âR a v zemích Evropské unie

• zdokonalit a zrychlit transfer my‰lenek – plánÛ, znalostí
a technologií, které by podpofiily sociální podniky v Evro-
pû s pfiidanou hodnotou zlep‰it konkrétní regionální 
lokality partnerÛ TCA

Aktivity projektu

• anal˘zy a studie – zpracování anal˘zy stavu sociální
ekonomiky, role NNO v oblasti zamûstnávání a srovná-
vací studie o metodách vyuÏívan˘ch v procesu komu-
nitního plánování v zemích rozvojového partnerství

• metodiky – tvorba souboru praktick˘ch metodik v obla-
sti plánování regionální sítû sociálních a komunitních
sluÏeb

• vzdûlávací moduly – v˘voj nové formy vzdûlávání: v˘-
bûrov˘ kurz pro studenty prezenãní formy studia oboru
Sociální práce a sociální ekonomika (56 hodin); 
forma celoÏivotního vzdûlávání (stfiednûdobá forma 250
hodin) modul pro sociální manaÏery – zamûstnance
v sociálním sektoru v oblasti komunitního plánování
v kombinaci s e-learningovou formou studia 

• informaãní gramotnost – pfiíprava, testování a provoz
webového portálu www.komunitniplanovani.com

• marketing a public relations – realizace informaãní
kampanû v akci 3 projektu a diseminace v˘stupÛ pro-
jektu na národní i mezinárodní úrovni

V˘stupy projektu

• anal˘za role NNO v oblasti zamûstnanosti a komunit-
ních sluÏeb v âR
(v˘sledek anal˘zy je dostupn˘ na webov˘ch strán-
kách projektu v sekci publikace)

• mezinárodní srovnávací studie a pfiíklady dobré praxe
v zemích rozvojového partnerství 
(v˘sledek srovnávací studie s pfiíklady dobré praxe
je dostupn˘ na webov˘ch stránkách projektu v sek-
ci publikace)

• pfieklad komunitních plánÛ z Velké Británie
(pfieklady dvou komunitních plánÛ z Velké Británie
jsou dostupné na webov˘ch stránkách projektu
v sekci publikace)

• soubor deseti metodik Deset krokÛ komunitního pláno-
vání v sociální ekonomice v âR
(deset metodik a jednu souhrnnou metodiku nalez-
nete na webov˘ch stránkách projektu v sekci meto-
diky)

• v˘bûrov˘ kurz pro studenty prezenãní formy studia na
UJEP (pfiíprava a pilotní testování, skupina 20 lidí)
(v˘bûrov˘ kurz ã. 1 zahájen v zimním semestru 2006
pro skupinu 20 studentÛ, pokraãující v˘bûrov˘ kurz
2 bude zahájen v letním semestru 2007 pro 20 stu-
dentÛ Univerzity J. E. Purkynû; podrobnûj‰í infor-
mace naleznete na webov˘ch stránkách projektu
v sekci vzdûlávací moduly KP)

Mezinárodní mítink partnerství EQUAL, Velká Británie
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• celoÏivotní vzdûlávání v kombinaci s e-learningovou for-
mou studia, pfiíprava a pilotní testování pro 20 lidí
(modul celoÏivotního vzdûlávání bude zahájen v let-
ním semestru 2007 pro pilotní skupinu 25 odborní-
kÛ z praxe; podrobnûj‰í informace naleznete na we-
bov˘ch stránkách projektu v sekci vzdûlávací
moduly KP)

• zprovoznûní webového portálu –                                 
www.komunitniplanovani.com 
(webov˘ portál spu‰tûn v ãervnu 2006 k pilotnímu
testování; postupnû na nûm naleznete potfiebné in-
formace, které se vztahují ke komunitnímu pláno-
vání sociálních sluÏeb, zároveÀ Vám bude poskyto-
vat moÏnost komunikace s ostatními kolegy
a moÏnost elektronické formy poradenství)

• zpracování koncepce marketingu v sociální ekonomice
pro NNO

• realizace informaãní kampanû v âR o roli NNO v sociál-
ní ekonomice, kampaÀ bude zahájena ve III. etapû pro-
jektu

• národní konference
(národní konference bude realizována v závûru pro-
jektu, v‰e o konferenci naleznete na poãátku roku
2008 v sekci aktuality)

• workshopy na národní úrovni
(vzdûlávací workshopy realizovány od záfií 2006;
jsou orientovány na diseminaci v˘stupÛ projektu
v oblasti metodick˘ch postupÛ v komunitním plá-
nování; podrobnûj‰í informace naleznete v sekci
vzdûlávací moduly KP nebo aktuality) 
Úãastnit se mÛÏete i Vy.

• mítinky se zamûstnavateli, místními municipalitami
a NNO na národní úrovni
(mítinky, které jsou orientovány prioritnû na za-
mûstnavatele, probíhají od záfií 2006; podrobnûj‰í
informace naleznete v sekci vzdûlávací moduly KP
nebo aktuality) 
Úãastnit se mÛÏete i Vy. 

Podpofieno: ESF EU EQUAL a státní rozpoãet âR
ManaÏer projektu: PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
Webová stránka projektu: www.komunitniplanovani.com

Setkání nadnárodních partnerÛ EQUAL, Velká BritániePracovní mítink nadnárodního partnerství EQUAL
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Projekt ã. 2
Komunitní plánování v âeské republice

Vzdûlávací moduly ManaÏer komunitního plánování (zá-
kladní a roz‰ífien˘ kurz) a ManaÏer (se zamûfiením 
na komunitní plánování, s e-learningovou v˘ukou), realizo-
vané v rámci tohoto projektu, jsou akreditovány M·MT
pod ã. j. 29 276/06-20/882 a 7 732/07-20/152. 

Termín realizace: leden 2006 aÏ prosinec 2006 

V roce 2006 poskytlo Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem konzultace k vytváfiení komunitních plánÛ v jed-
notliv˘ch mûstech âeské republiky. Celkem se jednalo
o 28 mûst a svazkÛ mûst a obcí. Tyto subjekty postupu-
jí pfii vytváfiení a realizaci komunitních plánÛ podle me-
todiky Deset krokÛ komunitním plánováním, kterou vy-
vinulo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.

Práce v oblasti komunitního plánování probíhaly formou:
• vzdûlávacích programÛ pro úãastníky v místû realizace

komunitního plánování
• odborn˘ch semináfiÛ, které byly pfiipraveny dle poÏa-

davkÛ úãastníkÛ procesÛ komunitního plánování v místû
• individuálního poradenství pfii pfiípravû procesÛ, pfiípravû

návrhÛ a zpracování finálních verzí komunitních plánÛ
• supervize pfii realizaci procesu – Deset krokÛ komunit-

ním plánováním
• konzultací a semináfiÛ s lokálními aktéry z fiad politikÛ,

zadavatelÛ, uÏivatelÛ a vefiejnosti
• zpracování projektov˘ch zámûrÛ a Ïádostí pro fondy EU

Úãastníky aktivit byli pfiedstavitelé mûst, obcí, svazkÛ obcí
i krajÛ, zástupci nevládních neziskov˘ch organizací, zástup-
ci poskytovatelÛ i uÏivatelÛ.

ManaÏer projektu: Michal Polesn˘

Ústí nad Labem

Litomûfiice
Lovosice

Hradec Králové

Pardubice

HavlíãkÛv Brod

âeská Kamenice

Rumburk

Varnsdorf

Dûãín

âeské Budûjovice

âesk˘ Krumlov

Bratislavsk˘
samosprávn˘ kraj

Ostrava

Opava

Zlín

Vsetín

Vala‰ské Mezifiíãí

Olomouc Nov˘ Jiãín

Karlovy Vary

Most

Îatec

Podbofiany

LounyKadaÀ

Nov˘ Bor Liberec

¤íãany

Kutná Hora

Jirkov

Teplice

Chomutov

Praha 11

Tábor

Pfie‰tice

Banskobystrick˘ 
samosprávn˘ kraj 

Ústeck˘ kraj
Libereck˘ kraj

Olomouck˘ kraj

Pardubick˘ kraj

Zlínsk˘ kraj

Bílina
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Projekt ã. 3
Komunitní plánování ve mûstû Ústí nad Labem – revize
2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007–2009

Termín realizace: bfiezen 2006 aÏ bfiezen 2007

Projekt usiluje o udrÏení, rozvoj a zkvalitnûní procesu komu-
nitního plánování v Ústí nad Labem, o zmírnûní sociálního
znev˘hodnûní a o pfiedcházení sociální exkluzi specifick˘ch
skupin obyvatelstva. Cílem projektu je podpora poskytování
sociálních sluÏeb v co nejvût‰í kvalitû a napfiíã spektrem je-
jich poskytovatelÛ. V prÛbûhu projektu dojde k pfiípravû pod-
kladÛ a prostfiedí pro zpracování 3. KPP a ke zpracování jeho
návrhu. RovnûÏ bude revidován 2. KPP a zpracována finální
verze 3. KPP. Bûhem projektu bude uspofiádána odborná
konference „Komunitní plánování ve mûstû Ústí nad La-
bem“. V˘znamnou aktivitou je vedení procesu konzultací
manaÏerského t˘mu a koordinaãních skupin. Projekt zajistí
v˘voj a zpracování informaãních materiálÛ – webové pre-
zentace a propagaãních pfiedmûtÛ k sociální problematice
mûsta, vydání 3. KPP – publikace pro vefiejnost, letáku pro
laickou vefiejnost, CD ROM „Komunitní plánování ve mûstû
Ústí nad Labem“ a katalogu sociálních sluÏeb. 

Podpofieno: SROP, EU, státní rozpoãet âR a Statutární
mûsto Ústí nad Labem
Nositel projektu: Statutární mûsto Ústí nad Labem
Role CKP: partner projektu
Partner projektu: Úfiad práce Ústí nad Labem
ManaÏer projektu: Michal Polesn˘
Webová stránka projektu: www.komunitni-plan-usti.cz

Projekt ã. 4
RISK – Regionální informaãní systém komunitních
sluÏeb mûsta Ústí nad Labem

Termín realizace: leden 2006 aÏ prosinec 2006

Projekt si klade za cíl poskytnout obyvatelÛm mûsta a re-
gionu Ústí nad Labem informace o dostupné nabídce so-
ciálních sluÏeb, zlep‰it moÏnosti poskytovatelÛ pfii nabíze-
ní sluÏeb a pfii komunikaci s potenciálními klienty. Projekt
zajistí magistrátu mûsta nástroj pro tvorbu v˘roãních zpráv
o stavu sítû a o pomûru mezi potfiebami a nabídkou péãe

v regionu. V prÛbûhu realizace projektu dojde k vybudová-
ní nov˘ch míst vefiejného pfiístupu k internetu (PIAP), tzv.
informaãních kioskÛ, a k vytvofiení nového regionálního in-
formaãního systému sociálních sluÏeb (RISK) pro region
Ústí nad Labem. Systém bude obsahovat dva základní
funkãní moduly: 
• nabídkov˘ a poptávkov˘ systém sluÏeb sociální péãe

v regionu 
• vyhodnocovací modul pro zpracování dat o poskytova-

telích péãe a poskytnut˘ch sluÏbách. 

Podpofieno: SROP, EU, státní rozpoãet âR a Statutární
mûsto Ústí nad Labem
Nositel projektu: Statutární mûsto Ústí nad Labem
Role CKP: hlavní partner projektu
ManaÏer projektu: PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
Webová stránka projektu: www.socialni-sluzby-usti.cz

V rámci projektu RISK vzniklo v Ústí nad Labem dvacet informaãních
kioskÛ s vefiejn˘m pfiístupem k internetu
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Projekt ã. 5
Administrace Programu aktivní politiky a projektové
poradenství pro Mûsto Ústí nad Labem

Termín realizace: leden 2006 aÏ prosinec 2006 

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem na základû
smluvního vztahu se Statutárním mûstem Ústí nad Labem
realizovalo management Programu rozvoje sociální sféry
a projektové poradenství. Odborná ãinnost v Programu ak-
tivní politiky byla zamûfiena na rozvoj projektÛ v oblasti trhu
práce, lidsk˘ch zdrojÛ a integrace znev˘hodnûn˘ch osob
na trh práce. Hlavním cílem projektu je poradenství v obla-
sti projektové pfiipravenosti organizací vÛãi vnûj‰ím finanã-
ním zdrojÛm a programÛm Evropské unie. S tím souvisí
motivaãní a organizaãní podpora v pfiípravû projektÛ, posi-
lování fiídicí a organizaãní kapacity organizací pro násled-
nou administraci a fiízení projektÛ ze Strukturálních fondÛ
Evropské unie. 

Podpofieno: Statutární mûsto Ústí nad Labem 
ManaÏerka projektu: PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová

Centrum komunitní práce v rámci Programu aktivní
politiky zpracovalo projektové Ïádosti a realizovalo
poradenství v oblasti dotaãního managementu u ná-
sledujících projektÛ:

Aktivaãnû motivaãní program SPOLU – pro mladé
a stárnoucí obãany znev˘hodnûné na trhu práce

Parita – samostatná existence Ïen v oblasti trhu práce

Centrum osobní asistence pro zdravotnû handicapo-
vané obãany

Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v oblasti rané péãe v Ústeckém
kraji 2 – zlep‰ení integrace a kvality Ïivota rodin s dítûtem
se zdravotním postiÏením

Rekvalifikace mlad˘ch lidí ohroÏen˘ch sociální exkluzí
s doprovodn˘m sociálním programem

Mobility Dánsko – získávání nov˘ch zku‰eností v oblasti
celoÏivotního vzdûlávání a zamûstnávání osob znev˘hod-
nûn˘ch na trhu práce (podporované zamûstnávání) – dán-
sk˘ systém celoÏivotního vzdûlávání 

Mosty k pfieshraniãní spolupráci – realizaãní projekt –
koordinace v˘voje spoleãn˘ch ãesko-nûmeck˘ch projektÛ,
rozvoj pfieshraniãních partnerství a zaji‰tûní pfieshraniãního
know-how z oblasti práce s evropsk˘m programem Interreg

MládeÏnické dílny – nové formy integrace mlad˘ch lidí se
sníÏenou konkurenceschopností na trhu práce

Létající âestmír – komunitní vzdûlávací t˘m – vytvofiení
mobilní vzdûlávací jednotky pro v˘uku a zvy‰ování klíão-
v˘ch kompetencí pro obãany se ztíÏen˘m pfiístupem k PC
a IT technologiím

Sekce 2
PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ PRO FONDY EVROPSKÉ UNIE

projektové poradenství



Catering – sociální firma pro znev˘hodnûné obãany na
trhu práce – vytvofiení nového pracovního programu
v oblasti gastronomie pro obãany znev˘hodnûné na trhu
práce – tvorba nov˘ch pracovních míst

Mobility Irsko – získávání nov˘ch zku‰eností v oblasti 
sociální integrace osob znev˘hodnûn˘ch na trhu práce – 
irsk˘ systém podporovaného zamûstnávání a celoÏivotní-
ho vzdûlávání

Public relations manaÏer – vzdûlávací program v oblasti
public relations pro sociální a vzdûlávací organizace s cílem
posílit kapacitu vnitfiní a vnûj‰í prezentace a komunikace
oblasti sociálního sektoru 

·kola odpovûdného podnikání – vytvofiení a otestování
nového vzdûlávacího programu zamûfieného na dal‰í pro-
fesní vzdûlávání podnikatelsk˘ch subjektÛ v oblasti jejich
odpovûdného chování k zamûstnancÛm, místní komunitû
a Ïivotnímu prostfiedí
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Sumarizace úspû‰nosti projektÛ pro fondy Evropské unie celkem

projekty vloÏeno
ãekací – Mm Ústí získáno
ãástka zpracováno projekty nad Labem v grantech

Kã projektÛ podpofieno nepodpofieno ãekací Kã Kã

rok 2003 0 20 14 6 0 1 146 000     19 013 103

rok 2004 7 826 546 16 13 1 2 1 890 000 56 596 080

rok 2005 16 750 000 15 13 1 1 1 223 000 33 828 255

rok 2006 25 5 1 19 2 209 160 13 556 940

celkem          24 576 546 76 45 9 22 6 468 160 122 994 378

Tato konference mûla dvû ãásti a nav‰tívilo ji více neÏ tfii sta odbor-
níkÛ

Regionální konference „Sociální sluÏby a moÏnosti ESF EU“ v Ústí
nad Labem
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Projekt ã. 6 
Aktivaãnû-motivaãní program „Na pracovním trhu 
se neztratím“ 

Vzdûlávací modul Aktivaãní program „Na pracovním trhu
se neztratím“, realizovan˘ v rámci tohoto projektu, je ak-
reditován M·MT pod ã.j. 16 694/06-20/523.

Termín realizace: duben 2005 aÏ ãervenec 2006

Cílem projektu je vznik a zahájení ãinnosti nového progra-
mu s názvem „Na pracovním trhu se neztratím“, oriento-
vaného na specifika problematiky osob ohroÏen˘ch sociál-
ní exkluzí. V rámci projektu je vyvíjen a pilotnû testován
aktivaãnû-motivaãní program, kter˘ pracuje s generaãnû
rÛznorodou skupinou mlad˘ch a star‰ích osob, s cílem vy-
uÏít psychologick˘ potenciál skupiny pfii získávání klíão-
v˘ch kompetencí, které následnû uplatní na trhu práce.
Projekt realizuje opakovan˘ ãtyfimûsíãní vzdûlávací modul,
kter˘ se skládá z devíti klíãov˘ch aktivit sestaven˘ch tak,
aby posílily pfiedev‰ím osobní a profesní kompetence
úãastníkÛ vzdûlávání. Cílovou skupinou projektu jsou ucha-
zeãi o zamûstnání na Úfiadu práce v Ústí nad Labem – mlá-
deÏ od 18 do 25 let a lidé star‰í 50 let. Projekt si klade za
cíl usnadnit uchazeãÛm vstup na trh práce a zv˘‰it jejich
konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Podpofieno: ESF EU a státní rozpoãet âR
Partner projektu: PF Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad
Labem
ManaÏer projektu: Bc. Martin Sklenáfi

Projekt ã. 7
Evropské nástroje pro profesní integraci osob 
s postiÏením

Termín realizace: leden 2003 aÏ bfiezen 2006

Cílem projektu je vytvofiení mezinárodního vzdûlávacího
programu, kter˘ je doplnûn odborn˘m ‰kolením se zamû-
fiením na podporu a prosazování dlouhodobé profesní in-
tegrace handicapovan˘ch. DÛraz je kladen na poÏadavky
zamûstnavatelÛ na pracovní pozici, na schopnosti potenci-
álního zamûstnance, na kompetence potfiebné k získání
pracovní pozice, stejnû jako osvojení sociálních dovednos-
tí a na udrÏitelnost pracovního místa. Projekt je urãen oso-
bám s handicapem, ‰kolitelÛm a podnikatelÛm/zamûstna-
vatelÛm. Souãástí projektu je v˘zkum a identifikace potfieb
zamûstnavatelÛ s ohledem na handicapované. V˘stupem
tohoto v˘zkumu je pfiehled konkrétních kompetencí, na je-
jichÏ základû jsou nabízeny ‰kolicí programy pro znev˘hod-
nûné-handicapované skupiny. V této souvislosti vznikl
sborník „Pfiehled kompetencí“ (osobních/profesních) pro
znev˘hodnûné osoby, které hledají zamûstnání, vzdûlávací
modul pro trenéry-‰kolitele zamûfien˘ na podporu znev˘-
hodnûn˘ch osob pfii návratu na trh práce.

Podpofieno: EU – Leonardo da Vinci
Nositel projektu: DPB – Belgie/St. Vith, Department for
persons with disabilities
Role CKP: partner pro diseminaci
ManaÏer projektu: Mgr. SoÀa Mudrochová

Sekce 3
PODPORA ZAMùSTNANOSTI

podpora zamûstnanosti
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Projekt ã. 8
Nové zku‰enosti s integrací skupin obyvatelstva 
ohroÏen˘ch sociální exkluzí – Mobility Anglie

Termín realizace: leden 2005 aÏ leden 2006

Hlavním cílem projektu je v˘mûna a získání nov˘ch po-
znatkÛ a praktick˘ch zku‰eností, které zdokonalí kompe-
tence úãastníkÛ pfii fie‰ení zamûstnanosti znev˘hodnûn˘ch
skupin a problémov˘ch mikroregionÛ. Cílem je poznat, jak
je uvedená problematika fie‰ena jinde, pfienést ovûfiené
metody, postupy a nástroje do na‰ich podmínek a získat
dal‰í odborné znalosti a kompetence. Zámûrem je inova-
tivnû roz‰ífiit na‰e metody práce v procesech poradenství,
vzdûlávání, motivace a resocializace osob se ztíÏen˘m pfií-
stupem na trh práce. Cílovou skupinou jsou manaÏefii lid-
sk˘ch zdrojÛ, tvÛrci a manaÏefii programÛ odborného vzdû-
lávání a specialisté v oblasti kariérového poradenství,
konkrétnû zástupci NNO, Úfiadu práce v Ústí nad Labem
a Magistrátu mûsta Ústí nad Labem. Jádro projektu pfied-
stavuje uskuteãnûní dvou bûhÛ nereciproãní v˘mûny
v partnerské organizaci Bury EST ve Velké Británii, kter˘m
pfiedcházejí pracovní workshopy úãastníkÛ zamûfiené na
odbornou a organizaãní pfiípravu. 

Hlavními v˘stupy projektu jsou: uskuteãnûné v˘mûnné po-
byty, soubor ãesko-anglické terminologie Evropská a ães-
ká strategie zamûstnanosti, hodnoticí zprávy jednotliv˘ch
úãastníkÛ obsahující mimo jiné návrhy opatfiení v oblasti
fie‰ené projektem, souhrnná hodnoticí zpráva projektu
a sedm inovativních projektov˘ch návrhÛ (fi‰í).

Podpofieno: EU – Leonardo da Vinci – Mobility
Nositel projektu: Úfiad práce v Ústí nad Labem
Role CKP: partner a koordinující organizace
Partnefii projektu: Bury EST – Employment Support and
Training Velká Británie, Úfiad práce v Ústí nad Labem, Ma-
gistrát mûsta Ústí nad Labem, Krajsk˘ úfiad Ústeckého
kraje, SdruÏení pro péãi o du‰evnû nemocné Fokus Ústí
nad Labem, Sociálnû-právní agentura White Light I., o. s.,
Speciální ‰koly a SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏe-
n˘m Ústí nad Labem 
ManaÏer projektu: Mgr. Martina Îelinová Langweilová

Projekt ã. 9
Nové zku‰enosti s integrací skupin obyvatelstva
ohroÏen˘ch sociální exkluzí v rámci celoÏivotního
vzdûlávání – Mobility Dánsko

Termín realizace: leden 2006 aÏ záfií 2006

Hlavním cílem projektu je v˘mûna a získání nov˘ch po-
znatkÛ a praktick˘ch zku‰eností, které zdokonalí kompe-
tence úãastníkÛ, pomohou zkvalitnit jejich práci a prohlou-
bit spolupráci s ostatními partnery v regionu pfii fie‰ení
zamûstnatelnosti znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatelstva,
se zfietelem na moÏnosti celoÏivotního vzdûlávání. Cílem
projektu v˘mûny je poznat fie‰ení uvedené problematiky
v zahraniãí, poznat v praxi cel˘ integrovan˘ pfiístup k fie‰e-
ní zamûstnanosti v systému celoÏivotního uãení a pfienést
ovûfiené metody, postupy a nástroje do na‰ich podmínek.
Zúãastnûné organizace pfievezmou pozitivní prvky mana-
ÏerÛ odborného vzdûlávání, kariérového poradenství, v˘-
cvikov˘ch metod, zpÛsobÛ jednání se zamûstnavateli do
sv˘ch dosavadních zpÛsobÛ práce a souãasnû nabídnou
partnerovi své zku‰enosti. 

Do projektu jsou zapojeny organizace státní správy, samo-
správy, neziskové organizace, vzdûlávací instituce, které
jsou provázány komunitním plánem péãe v Ústí nad La-
bem. Jedná se o Úfiad práce v Ústí nad Labem, Magistrát
mûsta Ústí nad Labem, Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje, Úfia-
dy práce v Dûãínû, Teplicích a Litomûfiicích, Centrum celo-
Ïivotního vzdûlávání pfii UJEP v Ústí nad Labem a Centrum
jazykové pfiípravy pfii UJEP v Ústí nad Labem. 

Ústfiedním bodem projektu je uskuteãnûní t˘denní v˘mû-
ny v partnerské organizaci VUC Fyn v Dánsku, které pfied-
cházejí pracovní workshopy úãastníkÛ zamûfiené na od-
bornou, jazykovou a kulturní pfiípravu. Hlavními v˘stupy
projektu jsou: uskuteãnûn˘ v˘mûnn˘ pobyt, projektov˘
bulletin, dvojjazyãn˘ slovníãek odborn˘ch v˘razÛ, hodnoti-
cí zprávy úãastníkÛ. 

Podpofieno: EU – Leonardo da Vinci – Mobility
Nositel projektu: Úfiad práce v Ústí nad Labem
Role CKP: partner a koordinující organizace
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Partnefii projektu: VUC Fyn Dánsko, Úfiad práce v Ústí
nad Labem, Magistrát mûsta Ústí nad Labem, Krajsk˘
úfiad Ústeckého kraje, Úfiady práce v Dûãínû, Teplicích a Li-
tomûfiicích, Centrum celoÏivotního vzdûlávání pfii UJEP
v Ústí nad Labem a Centrum jazykové pfiípravy pfii UJEP
v Ústí nad Labem
ManaÏer projektu: Bc. Marta DoleÏalová

Termín realizace: ãervenec 2006 aÏ ãerven 2008

Celkov˘m zámûrem projektu je realizovat ucelen˘ soubor
aktivit zamûfien˘ch na sociální integraci, vzdûlávání a za-
mûstnávání osob ohroÏen˘ch sociální exkluzí, se zvlá‰tním
dÛrazem na osoby s tûÏk˘m du‰evním onemocnûním,
a napomoci tak sníÏení sociální izolace tûchto osob, pfii-
spût k rozvoji jejich profesních i spoleãensk˘ch dovednos-
tí a umoÏnit tak jejich znovuzaãlenûní do spoleãnosti a na
trh práce.

Konkrétním v˘stupem projektu bude: 
• pracovnû rehabilitaãní program Catering na bázi chránû-

né dílny 
• internetová kavárna „na pÛl cesty“ Bárka kafe – trénin-

kové pracovi‰tû pro dlouhodobû du‰evnû nemocné 
• klub Integrál pro vzdûlávání, trénink a psychosociální

podporu osob se zdravotním postiÏením pfii jejich znovu-
zaãleÀování do spoleãnosti 

Podpofieno: SROP
Nositel projektu: SdruÏení pro péãi o du‰evnû nemocné
Fokus Ústí nad Labem
Role CKP: koordinující organizace – managing projektu
Partner projektu: Stfiední ‰kola obchodu a sluÏeb Ústí
nad Labem
ManaÏer projektu: Bc. Marta DoleÏalová

Projekt ã. 10
Projekt Integrál

Hans Christian Drescher – vedoucí VUC FYN,
projekt Mobility Dánsko

Z otevfiení internetové kavárny „na pÛl cesty“– Bárka kafe,
projekt Integrál
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Sekce 4
P¤ESHRANIâNÍ MANAGEMENT

pfieshraniãní management

Projekt ã. 11
Podpora a zvy‰ování kvalifikace pro pfieshraniãní 
rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v Euroregionech Elbe/Labe
a Kru‰nohofií/Erzgebirge a vznik nového produktu
s názvem „âesko-nûmecká agentura“

Vzdûlávací modul Zvy‰ování kompetencí projektového 
manaÏera v pfiíhraniãní spolupráci, realizovan˘ v rámci
tohoto projektu, je akreditován M·MT pod ã. j. 13
858/07-20/272.

Termín realizace: duben 2005 aÏ ãerven 2007

Projekt je urãen organizacím, které pracují v sociální eko-
nomice a zpravidla nedisponují zamûstnanci vy‰kolen˘mi
k otázkám rozvoje pfieshraniãní spolupráce. Dále finanãnû
slab‰ím subjektÛm, které jsou závislé na samosprávû, stá-
tu, ãi vlastních projektov˘ch aktivitách. Projekt si klade za
cíl zajistit kvalifikaãní opatfiení na trhu práce podporující roz-
voj ãesko-nûmeckého pfiíhraniãí jako budoucího spoleãné-
ho hospodáfiského a Ïivotního prostoru. V˘sledn˘m pro-
duktem projektu je CEGA – „âesko-nûmecká agentura“,
která je dlouhodob˘m programem Centra komunitní práce.
V rámci realizace projektu vznikají nástroje pro rozvoj lid-
sk˘ch zdrojÛ v organizacích, které pÛsobí v oblasti lidsk˘ch
zdrojÛ, trhu práce a v sociální ekonomice. Jedním z nástro-
jÛ je ãesko-nûmeck˘ vzdûlávací modul s názvem „Zvy‰o-
vání kompetencí projektového manaÏera v pfiíhraniãní
spolupráci“, kter˘ doplÀují diseminaãní semináfie, zamûfie-

né na rozvoj pfiíhraniãní spolupráce. Po pilotním otestování
byl tento ãesko-nûmeck˘ vzdûlávací modul certifikován
M·MT âR. Dal‰ím v˘stupem projektu je aktivní webov˘
portál a uvedení „âesko-nûmecké agentury“ na trh.

Podpofieno: EU – program Interreg IIIA
Partner projektu: PRU – Institut regionálního a podniko-
vého rozvoje Chemnitz, s. r. o.
ManaÏer projektu: Michal Polesn˘
Webová stránka projektu: www.cega.cz

Projekt ã. 12
Dialogcentrum – komunikaãní platforma podporující
odborn˘ transfer v pfiíhraniãí

Termín realizace: bfiezen 2005 aÏ leden 2006

Projekt podporuje rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, vzdûlávání a ko-
munikaci v sociální oblasti, v oblasti Ïivotního prostfiedí
a rozvoje venkovsk˘ch oblastí. Poskytuje koordinaci, ma-
naÏerské zaji‰tûní a logistickou podporu aktivitám, které
umoÏÀují zasíÈování neziskov˘ch a jin˘ch organizací pÛso-
bících v tûchto oborech. Díky tomu mohou zúãastnûné or-
ganizace vyvíjet spoleãné vzdûlávací koncepty, strategie
a projekty, vymûÀovat si zku‰enosti a informace. K hlav-
ním aktivitám projektu patfiilo pût workshopÛ, ‰est nû-
meck˘ch pracovních setkání a provoz ãesko-nûmeckého
webového portálu komunikaãní strategie EEL a dále jazy-
kov˘ kurs nûmeckého jazyka pro neziskové a jiné organi-
zace. Celkovû projekt pfiispívá k podpofie udrÏitelného roz-
voje lidsk˘ch zdrojÛ, vzdûlávání a komunikace v sociální
oblasti, oblasti Ïivotního prostfiedí a rozvoje venkovsk˘ch
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oblastí a k transferu know-how, znalostí a zku‰eností ve
zdej‰ím pfiíhraniãí. Posílením dovedností a kapacity organi-
zací pro pfiípravu pfieshraniãních projektÛ a pro dal‰í formy
pfieshraniãní spolupráce se zvy‰uje poãet kontaktÛ s po-
tenciálními pfieshraniãními partnery.

Podpofieno: EU – program CBC Phare a âNFB 
Partnefii projektu: Europa Concept e. V., Arbeitsstelle für
Fort und Weiterbildung Dresden e. V., Ländliche Erwach-
senenbildung im Freistaat Sachsen e. V. 
ManaÏer projektu: Mgr. SoÀa Mudrochová 

Termín realizace: únor 2005 aÏ leden 2006

Projekt je zamûfien na podporu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ
v pomáhajících sloÏkách a profesích, podílejících se na fie-
‰ení krizov˘ch situací a hromadn˘ch ne‰tûstí v pfiíhraniãní
oblasti. Cílem projektu je vytvofiit kapacitu pro efektivní
úãast co nej‰ir‰ího spektra subjektÛ na obou stranách hra-
nice jako pfiípravu na pfieshraniãní spolupráci pfii hromad-
n˘ch ne‰tûstích. Aktivity projektu jsou zamûfieny na rozvoj
pfiipravenosti a akceschopnosti pomáhajících sloÏek pfii
hromadn˘ch ne‰tûstích v‰eho druhu v pfiíhraniãní oblasti.
Cílovou skupinu projektu tvofií nevládní neziskové organi-
zace, samosprávy a státní správa, odborná i laická vefiej-
nost a moÏní pÛvodci katastrof (subjekty pracující s nebez-
peãn˘mi chemikáliemi). V rámci projektu bylo vy‰koleno 25
zástupcÛ dotãen˘ch subjektÛ v oblasti prevence a aktivní
ochrany pfied povodnûmi v pfiíhraniãní oblasti a v oblasti za-
ji‰Èování bezpeãnosti pro oblast nebezpeãn˘ch chemikálií.
V souvislosti s tím se konala mezinárodní konference na
téma „Krizov˘ management“ a byl zpracován pfiehled sub-
jektÛ (na CD i v ti‰tûné podobû) a jejich moÏnosti pomoci
v pfiípadû katastrofy v pfiíhraniãní oblasti.

Podpofieno: EU – program CBC Phare 
Partner projektu: Umweltzentrum Chemnitz 
ManaÏer projektu: Michal Polesn˘

Projekt ã. 13
Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí
se zamûfiením na krizov˘ management

Semináfi jazykového vzdûlávání, 
projekt „CEGA – âesko-nûmecká agentura“

Pracovní exkurze u nûmeck˘ch partnerÛ, 
projekt „CEGA – âesko-nûmecká agentura“
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Sekce 5
PROBLEMATIKA ÎEN

problematika Ïen

Projekt ã. 14
Hestia – Centrum samostatné existence, podpora
rozvoje nezávislosti, samostatnosti a identifikace Ïen

Termín realizace: ãerven 2005 aÏ kvûten 2006

Projekt vychází vstfiíc Ïenám, které se vracejí na trh práce
po matefiské dovolené, dlouhodobû nezamûstnan˘m Ïe-
nám a Ïenám ve vûku nad padesát let. 

Cílem projektu je vznik a zahájení ãinnosti nového progra-
mu Centra komunitní práce Ústí nad Labem s názvem
„Poradenské a tréninkové centrum pro zakládání existen-
ce“. Tento program se orientuje na specifika problematiky
zakládání samostatné existence (zahájení drobného podni-
kání) v souvislosti s postavením Ïen na trhu práce a na
podporu my‰lenek genderové rovnosti. Na základû anal˘-
zy v˘stupÛ poskytnut˘ch Úfiadem práce v Ústí nad Labem
a stavu v˘voje místních zamûstnavatelÛ vznikl ‰estit˘den-
ní vzdûlávací modul, zamûfien˘ na rozvoj kompetencí
a osobnosti klientek v souvislosti s pfiípravou na vlastní
podnikání. Na konci vzdûlávacího modulu obdrÏely úspû‰-
né absolventky certifikát. Vzdûlávání doplÀují pravidelné
klubové aktivity, zamûfiené na rozvoj poãítaãov˘ch doved-
ností a psychosociální podporu, tematické kluby oriento-
vané na roz‰ífiení pfiehledu o zákonn˘ch a právních pod-
mínkách souvisejících s podnikáním a kulaté diskusní stoly
na téma „Îeny úspû‰né na trhu práce“, které mají otevfiít
tuto problematiku vefiejnosti. V prÛbûhu projektu byl zpra-
cován metodick˘ „PrÛvodce na cestû k samostatné exis-
tenci“, dal‰ím v˘stupem projektu je propagaãní a infor-
maãní bulletin.

Podpofieno: EU a státní rozpoãet âR 
Partner projektu: Sociálnû-právní agentura White Light I.,
o. s. Ústí nad Labem
ManaÏer projektu: Mgr. SoÀa Mudrochová, Mgr. Tamara
Wölfelová

Pfiedávání certifikátÛ úspû‰n˘m absolventkám
projektu Hestia
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Projekt ã. 15
Kvality manaÏer – zavádûní standardÛ kvality 
v sociálních sluÏbách 

Vzdûlávací modul ManaÏer kvality, realizovan˘ v rámci toho-
to projektu, je akreditován M·MT pod ã. j. 14 902/06-20/405. 

Termín realizace: duben 2005 aÏ ãerven 2006 

Projekt se zamûfiuje na vzdûlávání v oblasti fiízení kvality
poskytované péãe v sociálních sluÏbách dle typologie
a standardÛ MPSV. Je urãen poskytovatelÛm sociálních
sluÏeb, fieditelÛm, stfiednímu managementu, sociálním
pracovníkÛm a pracovním terapeutÛm. Jeho hlavním cílem
bylo vyvinout a pilotnû otestovat vzdûlávací program, kte-
r˘ poskytovatele pfiipraví na nové podmínky poskytování
sociálních sluÏeb vytvofiené zákonem o sociálních sluÏ-
bách. Na jeho základû budou poskytovatelé sociálních slu-
Ïeb nuceni získat a aplikovat fiadu nov˘ch znalostí, doved-
ností a splnit nároãná kritéria pro udûlení registrace pro
poskytování sluÏby. Managementy organizací sociálních
sluÏeb budou muset fie‰it pfiedev‰ím problematiku efek-
tivnosti tak, aby byly schopny konkurence na národním
i evropském sociálnû-ekonomickém trhu. Aktivity projektu
jsou zamûfieny na hodnocení efektivity jak z hlediska fiíze-
ní finanãních a lidsk˘ch zdrojÛ, tak z hlediska jakosti svého
produktu – tedy sluÏby poskytované sociálnû znev˘hodnû-
nému nebo handicapovanému jedinci. V rámci realizace
projektu bude specifikována pracovní pozice a profil ma-
naÏera kvality v sociálních sluÏbách s cílem aplikovat stan-
dardy kvality MPSV a fiízení kvality jakosti podle modelu
managementu kvality fiady ISO 9000. 

V prÛbûhu projektu bylo pilotnû pro‰koleno 25 manaÏerÛ
organizací poskytujících sociální sluÏby, ktefií absolvovali
350 hodin v˘uky vãetnû 78 hodin studia prostfiednictvím 
e-learningu. Oficiálním zavr‰ením projektu a jedním z ná-
strojÛ diseminace se stala celostátní závûreãná konferen-
ce Kvalita v sociálních sluÏbách konaná v ãervnu 2006 pod
zá‰titou námûstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
Radka Vonky.

Podpofieno: ESF EU a státní rozpoãet âR
Partner projektu: Univerzita J. E. Purkynû v Ústí nad La-
bem 
ManaÏer projektu: Mgr. Martina Îelinová Langweilová

Vzdûlávání manaÏerÛ kvality

Sekce 6
MANAÎER KVALITY

manaÏer kvality
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Projekt ã. 16
Vzdûlávání zadavatelÛ v fiízení kvality sociálních 
sluÏeb dle standardÛ MPSV

Termín realizace: prosinec 2006 aÏ kvûten 2008

Projekt se zamûfiuje na vzdûlávání v oblasti posuzování
kvality, procesního fiízení a ekonomiky z pohledu zadava-
tele sociálních sluÏeb. Je urãen zadavatelÛm sociálních
sluÏeb, zejména zástupcÛm krajÛ a obcí v celé âeské re-
publice. Jeho cílem je pfiispût formou systematického vzdû-
lávání k efektivnímu fiízení kvality sociálních sluÏeb a jejich
úãelnému financování. Ve spolupráci s odborníky bude pfii-
praven dotazník zji‰Èující stávající stav v oblasti vyhodno-
cování kvality sociálních sluÏeb z pozice zadavatelÛ. Sou-
ãástí projektu je vzdûlávací modul, kter˘ je fie‰en
koncepãnû tak, aby odpovûdnû pfiipravil své absolventy
pro aplikaci nejnovûj‰ích poznatkÛ a trendÛ z oblasti eko-
nomiky, procesního fiízení, monitorování a mûfiení systému
kvality v sociálních sluÏbách. V rámci realizace v˘uky bude
vûnován velk˘ prostor diskuzím a prezentacím, ve kter˘ch
budou úãastníci informovat o aplikaci nabyt˘ch znalostí
v praxi. Vzdûlávací kurz obsahuje i e-learningovou metodu
studia. Projekt je doplnûn o diseminaci v˘stupÛ projektu
formou celostátní konference za úãasti zadavatelÛ z krajÛ
a mûst âR, zástupcÛ MPSV âR a dal‰ích odborníkÛ.

Podpofieno: ESF EU a státní rozpoãet âR 
ManaÏer projektu: Mgr. Marta Vodiãková
Webová stránka: www.mankva2.cz

Závûreãná konference projektu „Kvality manaÏer“, která se konala
pod zá‰titou Ústeckého kraje

Semináfi „¤ízení kvality sociálních sluÏeb“



Projekt ã. 17
Vzdûlávání manaÏerÛ neziskov˘ch organizací 
pro PR a komunikaci

Termín realizace: srpen 2006 aÏ ãerven 2008

Hlavním cílem projektu je, prostfiednictvím rozvoje nabídky
dal‰ího profesního vzdûlávání, podpofiit kvalitu a vy‰‰í do-
stupnost dal‰ího odborného vzdûlávání odborn˘ch pracov-
níkÛ vzdûlávacích organizací a neziskov˘ch organizací po-
skytujících dal‰í profesní vzdûlávání, a to prostfiednictvím
vzdûlávání v oblasti, která je dosud pro neziskov˘ sektor
v podmínkách âR málo preferována. Smyslem vzdûlávací-
ho programu je roz‰ífiit schopnosti a dovednosti pracovní-
kÛ v oblasti marketingu, reklamy, public relations a komu-
nikace s vefiejností. Cílem je zprostfiedkovat tûmto
pracovníkÛm takové vzdûlání, které jim umoÏní stát se
specialisty na PR a komunikaci v neziskovém sektoru.
Poté budou schopni efektivnû a úãinnû prezentovat v˘-
sledky práce své organizace, komunikovat s vefiejností,
sponzory, médii a partnery, dokáÏí zviditelÀovat svou orga-
nizaci a získat klienty.

V rámci projektu byl vyvinut modulární vzdûlávací program
s e-learningovou podporou, kter˘ bude pilotnû otestován
na skupinû 60 úãastníkÛ. Pracovníci neziskov˘ch organiza-
cí absolvují tfii vzdûlávací moduly (marketing, reklama a ko-
munikace s vefiejností, public relations), které jsou tvofieny
jak teoretick˘mi pfiedná‰kami, tak praktick˘mi workshopy,
jejichÏ v˘stupy úãastníci pfiímo vyuÏijí ve své praxi. Oficiál-
ním zavr‰ením projektu se stane závûreãná konference
spojená s prezentaãní v˘stavou, na níÏ úãastníci zúroãí v˘-
sledky svého vzdûlávání pfii prezentaci sv˘ch organizací. 

Podpofieno: ESF EU a státní rozpoãet âR 
Partner projektu: Sociálnû-právní agentura White Light I.,
o. s. Ústí nad Labem
ManaÏer projektu: Mgr. Martina Îelinová Langweilová
Webová stránka projektu: www.pr-manazer.cz

Centrum komunitní práce pÛsobí v public relations pro
neziskov˘ sektor a pro oblast sociální ekonomiky.

Trvale realizujeme podpÛrné informaãní a osvûtové
akce zamûfiené na rozvoj neziskového sektoru a sociál-
ní ekonomiky, spolupracujeme s médii a snaÏíme se
o v‰estrann˘ rozvoj informovanosti v terciární sféfie. V této
oblasti zaji‰Èujeme profesionální odbornou podporu.
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public relations

Sekce 7
PUBLIC RELATIONS

Vzdûlávání PR manaÏerÛ neziskov˘ch organizací
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V roce 2006 jsme v rámci na‰ich projektÛ: 

• uspofiádali: regionální konferenci Sociální sluÏby
a moÏnosti Evropského sociálního fondu EU, mezi-
národní konferenci na téma âesko-saská pfieshraniã-
ní spolupráce v novém programovacím období EU
a celostátní konferenci na téma Kvalita v sociálních
sluÏbách,

• vydali osm informaãních a vzdûlávacích broÏur z ob-
lasti: zamûstnanosti a komunitních sluÏeb v âR, zamûst-
návání znev˘hodnûn˘ch osob, rozvoje ãesko-saské
pfieshraniãní spolupráce, podpory postavení Ïen na trhu
práce a genderové rovnosti, fiízení kvality sociálních slu-
Ïeb a vzdûlávání manaÏerÛ neziskov˘ch organizací pro
PR a komunikaci,

• podíleli se na pfiípravû tfií televizních vysílání k té-
matu komunitního plánování a postavení znev˘hodnû-
n˘ch skupin obyvatel na trhu práce, 

• o v˘‰e uveden˘ch tématech jsme informovali v cel-
kem 35 mediálních ohlasech,

• provozovali jeden samostatn˘ webov˘ portál a pût
webov˘ch stránek k tématÛm: komunitní plánování
sociálních sluÏeb, ãesko-nûmecká pfieshraniãní spolu-
práce, management kvality v sociálních sluÏbách
a vzdûlávání manaÏerÛ neziskov˘ch organizací pro PR
a komunikaci.

Za pfiedsednick˘m stolem na konferenci „Sociální sluÏby a moÏnosti
ESF EU“, projekt PAP Ústí nad Labem
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Projekt ã. 18
Dopravní obsluÏnost pro handicapované dûti

Termín realizace: leden 2005 aÏ prosinec 2008

Cílem projektu je zajistit dopravu handicapovan˘ch dûtí na
území mûsta a okresu Ústí nad Labem za úãelem jejich ak-
tivního zapojení nejen v oblasti vzdûlávání, ale také volné-
ho ãasu a seberealizace. Projekt si mimo jiné klade za cíl
zv˘‰it informovanost o sluÏbû smûrem k rodinám peãují-
cím o handicapované dûti, kter˘m nabízí moÏnost ãerpání
odlehãovací (respitní) sluÏby dopravní obsluÏnosti. V roce
2006 byl projekt realizován v úzké spolupráci se Spoleã-
ností pro podporu lidí s mentálním postiÏením âR. Doprav-
ní obsluÏnost byla provozována na tfiech svozov˘ch linkách
s denním provozem.

Podpofieno: firma Koch Czech, s. r. o., která vûnovala mikro-
bus jako sponzorsk˘ dar, Centrum komunitní práce Ústí
nad Labem a sponzofii, které zajistila Spoleãnost pro pod-
poru lidí s mentálním postiÏením âR

ManaÏer projektu: Mgr. Martina Brhelová, Martina Ponãí-
ková

Organizace, které vyuÏívaly sluÏbu Dopravní obsluÏ-
nosti v roce 2006:
ÚSP Trmice, ÚSP V‰ebofiice, ÚSP Severní Terasa, ÚSP Va-
Àov, Dûtsk˘ domov Severní Terasa, Dûtsk˘ domov Tuch-
lov, Speciální ‰kola Bílina, Speciální ‰kola Severní Terasa,
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m, Demosthenes,
o. p. s., Zvlá‰tní ‰kola Stfiekov, Klub rodiãÛ zdravotnû po-
stiÏen˘ch dûtí, Roska v Ústí nad Labem.

Nejvût‰ím pfiínosem je tato sluÏba pro rodiny postiÏe-
n˘ch dûtí.

dopravní obsluÏnost

Sekce 8
DOPRAVNÍ OBSLUÎNOST

Dûtem na‰e doprava usnadÀuje Ïivot s handicapem
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NÁKLADY A V¯NOSY ORGANIZACE V ROCE 2006

NÁKLADY                                                                                                                                               Kã

Spotfiebované nákupy celkem 1 014 000
Spotfieba materiálu 968 000
Spotfieba energie 46 000

SluÏby celkem 4 433 000
Opravy a udrÏování 63 000
Cestovné 775 000
Náklady na reprezentaci 171 000
Ostatní sluÏby 3 424 000

Osobní náklady celkem 6 148 000
Mzdové náklady HPP, DPâ 4 996 000
Zákonné sociální poji‰tûní 1 152 000

Ostatní náklady celkem 216 000
Ostatní pokuty a penále 3 000
Úroky 79 000
Kurzové ztráty 3 000
Jiné ostatní náklady 131 000

Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek celkem 243 000
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 243 000

Poskytnuté pfiíspûvky celkem 93 000
Poskytnuté ãlenské pfiíspûvky 93 000

CELKEM 12 147 000
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V¯NOSY                                                                                                                                                Kã

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 2 649 000
TrÏby z prodeje sluÏeb 2 649 000

Ostatní v˘nosy celkem 96 000
Úroky 4 000
Kurzové zisky 4 000
Jiné ostatní v˘nosy 88 000

Pfiijaté pfiíspûvky celkem 9 493 000
Pfiijaté pfiíspûvky zúãtované mezi organizaãními sloÏkami 9 493 000

CELKEM 12 238 000

V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním 91 000
DaÀ z pfiíjmu 0
V˘sledek hospodafiení po zdanûní 91 000
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V¯ROK AUDITORA
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KONTAKTY

www.ckpul.cz

www.cega.cz

www.komunitniplanovani.com

www.mankva.cz

www.komunitni-plan-usti.cz

www.mankva2.cz

www.pr-manazer.cz

www.socialni-sluzby-usti.cz

Centrum komunitní práce 
Ústí nad Labem 

Konûvova 18
CZ-400 01 Ústí nad Labem

tel./fax centrála: +420 475 201 096
e-mail: info@ckpul.cz
www.ckpul.cz

PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
fieditelka sdruÏení

tel.: +420 475 205 114
mobil: +420 774 707 360
e-mail: krbcovamasinova@ckpul.cz

Michal Polesn˘
zástupce fieditelky, 
projektov˘ manaÏer

tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 603 879 688
e-mail: polesny@ckpul.cz

Mgr. SoÀa Mudrochová 
projektová manaÏerka 
pro pfieshraniãní spolupráci

tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 736 612 911
e-mail: mudrochova@ckpul.cz

Mgr. Martina Îelinová Langweilová
projektová manaÏerka 
pro mezinárodní spolupráci

tel.: +420 475 205 115
mobil: +420 774 707 365
e-mail: langweilova@ckpul.cz

Bc. Marta DoleÏalová
projektová manaÏerka 

tel.: +420 475 205 115
mobil: +420 774 707 364
e-mail: dolezalova@ckpul.cz

Mgr. Marta Vodiãková
projektová manaÏerka 
pro pfieshraniãní spolupráci

tel.: +420 475 205 115
mobil: +420 774 707 363
e-mail: vodickova@ckpul.cz

Petra Severová
projektová manaÏerka 

tel.: +420 475 201 096 
mobil: +420 774 707 368
e-mail: severova@ckpul.cz

Vladimíra Svobodová
projektová manaÏerka 

tel.: +420 475 201 096 
mobil: +420 774 707 366
e-mail: svobodova@ckpul.cz

Martina Ponãíková
finanãní manaÏerka 

tel.: +420 475 205 114
mobil: +420 606 941 615
e-mail: poncikova@ckpul.cz

Lucie BroÏková
projektová asistentka

tel.: +420 475 205 114 
mobil: +420 736 612 916
e-mail: brozkova@ckpul.cz
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PODùKOVÁNÍ

„âas letí, zvykli jsme si fiíkat. âas v‰ak není, pohybujeme se my.“ 

Talmud

Závûrem dovolte, abychom podûkovali v‰em, ktefií na‰i ãinnost jiÏ deset let
odbornû, finanãnû a spoleãensky podporují:

Spoleãenství Evropské unie
Statutárnímu mûstu Ústí nad Labem
Statutárnímu mûstu Ostrava
Ministerstvu práce a sociálních vûcí âR
âesko-nûmeckému fondu budoucnosti
firmû Koch Czech, s. r. o. 
a v‰em partnerÛm, ktefií s námi spolupracují.

Dále dovolte, abychom podûkovali Radû sdruÏení a v‰em ãlenÛm sdruÏení za
dobrovolnou práci.

Podûkování nejvût‰í patfií v‰em zamûstnancÛm Centra komunitní práce Ústí nad
Labem za profesionální práci v roce 2006.

S úctou

PhDr. Lenka Krbcová Ma‰ínová
fieditelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem 
a místopfiedsedkynû Rady sdruÏení 
Centra komunitní práce Ústí nad Labem

duben 2007



• zpracování komunitních plánÛ sociálních sluÏeb – poradenství, supervize, anal˘zy potfieb 
• realizace vzdûlávacího modulu Deset krokÛ komunitním plánováním pro poskytovatele,

zadavatele, uÏivatele, zamûstnavatele a úfiady práce
• zpracování regionálních informaãních systémÛ – v˘voj a konstrukce informaãních softwa-

rÛ pro sociální sluÏby

• zpracování projektov˘ch Ïádostí fondÛm Evropské unie, obcím, neziskov˘m organizacím,
‰kolám ãi mal˘m a stfiedním podnikatelÛm

• realizace dotaãního managementu pro va‰e projektové námûty
• manaÏefii pro realizaci va‰ich projektÛ
• projektové fiízení a vzdûlávací programy pro Ïadatele a realizátory projektÛ z Evropské unie

• sluÏby âesko-nûmecké agentury – pfieshraniãní management pro va‰e projekty – realizu-
jeme pfieshraniãní spolupráci a vyhledáváme partnery pro va‰e projekty

• realizace projektÛ v oblasti fiízení kvality sociálních sluÏeb – vzdûlávací program s podporou 
e-learningu pro poskytovatele a zadavatele

• realizace projektÛ ze Strukturálních fondÛ Evropské unie v oblasti integrace znev˘hodnû-
n˘ch osob na trh práce 

• realizace projektÛ ze Strukturálních fondÛ Evropské unie v oblasti rovn˘ch pfiíleÏitostí pro
muÏe a Ïeny

• realizace informaãních a osvûtov˘ch akcí zamûfien˘ch na rozvoj neziskového sektoru a so-
ciální ekonomiky 

• podpora rozvoje informovanosti v terciální sféfie
• poradenství v oblasti public relations

• realizace dopravní obsluÏnosti pro handicapované dûti

dopravní obsluÏnost

manaÏer kvality

problematika Ïen

public relations

pfieshraniãní management

podpora zamûstnanosti

projektové poradenství

komunitní plánování
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10 let Centra komunitní práce 1997–2007

nové programovací období 2007–2013

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Konûvova 18
CZ-400 01 Ústí nad Labem

tel./fax: +420 475 201 096
e-mail: info@ckpul.cz

www.ckpul.cz

Centrum komunitní práce


