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Použij své nádoby ihned, zítra se může rozbít.
Talmud

Přeji nám i Vám zajímavé a chytré projekty.

S úctou
RNDr. Ing. Miloslav Handl
předseda Rady Centra komunitní práce Ústí nad Labem

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem
a místopředsedkyně Rady Centra komunitní práce
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, duben 2008

Nabízíme vám vzdělávání v následujících akreditovaných vzdělávacích modulech:
Název kurzu

Získaná kvalifikace

Hodinová dotace

Akreditováno

Manažer kvality

manažer

350 hodin, z toho:
272 prezenčně,
78 e-learning

MŠMT

Aktivační program „Na pracovním trhu
se neztratím“

nespecifická rekvalifikace

400 hodin

MŠMT

Manažer komunitního plánování –
rozšířený kurz

manažer (se zaměřením
na komunitní plánování)

248 hodin

MŠMT

Manažer komunitního plánování –
základní kurz

manažer (se zaměřením
na komunitní plánování)

120 hodin

MŠMT

Manažer (se zaměřením na komunitní
plánování, s e-learningovou výukou)

manažer (se zaměřením
na komunitní plánování)

120 hodin, z toho:
80 prezenčně,
40 e-learning

MŠMT

Všechny ženy mají šanci – kurz

technicko-administrativní
pracovník

270 hodin

MŠMT

Zvyšování kompetencí projektového
manažera v příhraniční spolupráci

projektový manažer

128 hodin

MŠMT

Podpora napříč generacemi

technicko-administrativní
pracovník

328 hodin

MŠMT

Manažer kvality – Vzdělávání zadavatelů
v řízení kvality sociálních služeb
dle standardů MPSV

manažer

122 hodin

MŠMT

Komunitní plánování

další vzdělávání sociálních
80 hodin
pracovníků dle § 111, zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách

MPSV

Management kvality

další vzdělávání sociálních
88 hodin
pracovníků dle § 111, zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách

MPSV

Naše organizace zpracovává projektové žádosti na téma:
• komunitní plánování a sociální plánování pro obce, kraje, svazky obcí
• podpora rozvoje lidských zdrojů
• integrace znevýhodněných osob na trhu práce
• rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
• zkvalitnění vzdělávání a profesní vzdělávání
• celoživotní vzdělávání v oblasti sociální sféry
• management kvality v sociálních službách
• zakládání sociálních podniků a nových služeb pro znevýhodněné občany
• rozvoj regionálních informačních systémů
• rozvoj cestovního ruchu
• rozvoj a obnova venkova
• rozvoj v přeshraniční spolupráci a evropské zasíťování neziskových organizací, škol a obcí
• výměnné pobyty v zemích EU

Diseminace metodiky Deset kroků komunitním plánováním

Z výměnného studijního pobytu projektu Mobility Irsko

ZA DESET LET NAŠÍ EXISTENCE JSME:

vyvinuli
36 vzdělávacích
modulů

realizovali
75 projektů

zpracovali
166 projektových
žádostí

poskytli poradenství
pro komunitní plánování
ve 45 městech, obcích
nebo regionech v ČR

ustanovili
15 mezinárodních
partnerství

uspořádali
48 odborných
konferencí

proškolili 6 500 osob

absolvovali
20 odborných stáží
a výměnných
programů

získali
ve spolupráci
s neziskovým
sektorem
165 mil. Kč
určených
na rozvoj
regionu

vyvinuli
a realizovali
3 komunitní
plány města
Ústí nad Labem

vytvořili
kooperační síť
s dlouhodobou účastí
135 organizací

POSLÁNÍ CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM

www.ckpul.cz

Posláním Centra komunitní práce Ústí nad Labem je
rozvíjet neziskový sektor a posilovat jeho konkurenceschopnost na evropském sociálním trhu. Společnost
je zaměřena zejména na komunitní plánování, zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy
Evropské unie, rozvoj lidských zdrojů, integraci znevýhodněných skupin na trh práce a podporu neziskového sektoru. Společnost přispívá k celkovému regionálnímu a místnímu rozvoji.

Naše služby:

Tým Centra komunitní práce v roce 2007

• zpracování komunitních plánů a střednědobých plánů sociálních služeb – poradenství, supervize, analýzy
potřeb

• projektové řízení a vzdělávací programy pro žadatele
a realizátory projektů z Evropské unie
• služby Česko-německé agentury – přeshraniční management pro vaše projekty – realizujeme přeshraniční
spolupráci a vyhledáváme partnery pro vaše projekty

• realizace vzdělávacího modulu – „Deset kroků komunitním plánováním“ – pro poskytovatele, zadavatele,
uživatele, zaměstnavatele a úřady práce

• realizace projektů v oblasti řízení kvality sociálních
služeb – vzdělávací program s podporou e-learningu
pro poskytovatele a zadavatele

• zpracování regionálních informačních systémů – vývoj a konstrukce informačních softwarů pro sociální
služby

• realizace projektů ze Strukturálních fondů Evropské
unie v oblasti integrace znevýhodněných osob na trh
práce

• zpracování projektových žádostí pro fondy Evropské
unie, obcím, neziskovým organizacím, školám či malým
a středním podnikatelům

• realizace projektů ze Strukturálních fondů Evropské
unie v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy

• realizace dotačního managementu pro vaše projektové náměty

• realizace dopravní obslužnosti pro handicapované
děti

• manažeři pro realizaci vašich projektů a poradenství
v oblasti public relations
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RADA CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE
ÚSTÍ NAD LABEM

REVIZNÍ KOMISE CENTRA KOMUNITNÍ
PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM

RNDr. Ing. Miloslav Handl
předseda

Ing. Miloslav Brejcha
předseda revizní komise

předseda představenstva
a generální ředitel společnosti
Jihočeské papírny a. s.

podnikatel

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
místopředsedkyně

Ing. Milan Zemaník
člen revizní komise

ředitelka Centra komunitní práce
Ústí nad Labem

tajemník Magistrátu města Ústí nad
Labem

Ing. Zdeněk Hejl
člen Rady sdružení

Michal Polesný
člen revizní komise

ředitel firmy
Koch Czech, s. r. o.

zástupce ředitelky Centra komunitní
práce Ústí nad Labem

Věra Vávrová
členka Rady sdružení

manažerka firmy
Koch Czech, s. r. o.

MUDr. Miroslav Seiner
člen Rady sdružení

podnikatel
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MANAGEMENT ORGANIZACE

Tým Centra komunitní práce v roce 2007

Michal Polesný
zástupce ředitelky, projektový manažer
komunitního plánování

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka sdružení

Absolvent Střední průmyslové školy chemické v Ústí nad
Labem. Je absolventem distančního vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních a magistrátních úřadů.
Dlouhodobě se vzdělával v oblasti práce s médii. Je držitelem certifikátu od MASS Training s. r. o. Zúčastnil se zahraničních stáží v Německu, Španělsku, Belgii, Anglii, kde
se orientoval především na problematiku zaměstnávání,
vzdělávání a integrace znevýhodněných osob na trh práce. Působí jako poradce, supervizor a lektor v procesech
komunitního plánování.

Vystudovala klinickou psychologii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii pod SUR
ČLS JEP. Absolvovala vzdělávání v oblasti projektového
řízení a zúčastnila se zahraničních stáží v Anglii, Německu, Španělsku, Holandsku a Belgii orientovaných na
problematiku vytváření systému komunitního plánování,
integrace znevýhodněných osob na trh práce a rozvoj lidských zdrojů. V souvislosti s tím pracuje na mezinárodních
projektech. Je autorkou řady publikací, odborných článků
a komunitních plánů. V roce 2005 absolvovala základní
kurz MBA Open Univerzity. Působí jako psycholog, poradce, metodik, supervizor a lektor v procesech komunitního
plánování, projektového řízení, networkingu, facilitace a při
psychologické práci se znevýhodněnými občany během
jejich integrace do společnosti.
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Mgr. Soňa Mudrochová
projektová manažerka

Bc. Marta Doležalová
projektová manažerka

Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český
jazyk a literatura, německý jazyk a literatura. Je absolventkou vzdělávacího modulu projektového managementu a odborné stáže v Anglii, Německu a Španělsku k problematice
zaměstnávání a vzdělávání znevýhodněných skupin.

Absolventka Univerzity J. E. Purkyně, oboru sociální
práce a Pražské psychoterapeutické fakulty. Absolvovala
psychoterapeutický výcvik a arteterapeutický sebezkušenostní výcvik. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala odbornou stáž v Dánsku k problematice integrace
skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. V Centru
komunitní práce Ústí nad Labem pracuje jako projektová
manažerka. Nyní studuje na FSH UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Mgr. Martina Želinová Langweilová
projektová manažerka
Absolvovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor sociální práce a Univerzitu Hradec Králové, specializace sociální politika a sociální práce. Je absolventkou odborné stáže v Anglii k problematice zaměstnávání a vzdělávání znevýhodněných skupin. V Centru komunitní práce
Ústí nad Labem pracuje jako projektová manažerka se
zaměřením na mezinárodní projektovou spolupráci.

Petra Severová
projektová manažerka
Je absolventkou Střední odborné školy podnikání a managementu v Prostějově. Praktické odborné zkušenosti získala
v oblasti managementu, marketingu, polygrafie a podnikání. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala odbornou
stáž v Irsku k problematice integrace skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí. V Centru komunitní práce Ústí
nad Labem pracuje jako projektová manažerka.

Mgr. Marta Vodičková
projektová manažerka
Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor učitelství – německý jazyk a literatura. Zúčastnila
se odborných zahraničních stáží v Dortmundu a Berlíně.
V Centru komunitní práce Ústí nad Labem pracuje jako
projektová manažerka pro přeshraniční spolupráci.

Martina Pončíková
finanční manažerka
Vystudovala Střední ekonomickou školu v Ústí nad Labem.
Absolvovala kurzy účetnictví a školení ISO 2001. V Centru
komunitní práce Ústí nad Labem vykonává funkci finanční
manažerky.
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Lucie Brožková
projektová asistentka

Vladimíra Svobodová
projektová manažerka
Vystudovala Střední ekonomickou školu v Písku. Absolvovala odborné vzdělávání v oblasti komunikace a mezilidských vztahů – kurzy vyjednávání a řešení obtížných situací, rovněž kurz asertivity. V Centru komunitní práce pracuje
jako projektová manažerka se zaměřením na problematiku
podpory zaměstnanosti, především v oblasti rovných šancí
mužů a žen.

Vystudovala Gymnázium dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem. Absolvovala vzdělávací a tréninkový program pro
pomáhající profesionály na téma vedení konstruktivního
pomáhajícího rozhovoru. Dokončuje studium na FSE
UJEP Ústí nad Labem, obor sociální práce. V Centru
komunitní práce Ústí nad Labem pracuje na pozici projektové asistentky.

Společné výjezdní zasedání týmu CKP

Tým CKP při vývoji projektů pro nové programovací období
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ostrava
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Olomouc
Statutární město Opava
Město Vsetín
Město Valašské Meziříčí
Úřad práce v Ústí nad Labem
Úřad práce v Děčíně
Krajský úřad Ústeckého kraje
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Euroregion Elbe/Labe
Česká rada humanitárních organizací
Krajská rada humanitárních organizací
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Mikroregion České Švýcarsko
Fond Martina Bubera Ústí nad Labem
Skofa – Sdružení koordinátorů a facilitátorů
Sdružení pro vzdělávání komunit
Europa Concept CZ
Sdružení pro péči duševně nemocné Fokus Ústí nad
Labem
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR
25. ZŠ Mírová Ústí nad Labem
Sociálně-právní agentura White Light I., o. s.
SEA, o. s. Praha
YMCA – křesťanské sdružení
SELF HELP, o. s.
Dobrovolnické centrum, o. s.
Demosthenes, o. p. s.
Spirála, o. s.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Muzeum města Ústí nad Labem

Spolková republika Německo
Město Chemnitz
EuropaConcept e. V.
Duvier Consult Gesellschaft für Beratung, Projektmanagement 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
Lebenshilfe Pirna – Sebnitz e. V.
Unternehmerverband Weisseritztal e. V.
Erzgebirgisches Bildungswerk e. V.
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
Španělsko
CRIA – Empresa i Desenvolupament – Centre Recursos
d’Iniciatives i Autocupació
Llars de L’Amistat Cheshire
Deputatión de Pontevedra
Deputatión da Coruňa
Xunta de Galicia
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Belgie
Werk.Waardig – Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw.
Arcus College – Regionales Berufsausbildungszentrum
Agence Saloone pour l’Integration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.)
Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB)
CVBA de Punt

Confederacion de Empresarios de Galicia
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Union General de Trabajadores
Itálie
EBLA (Ente bilaterale Lavoro Ambiente) – Work and
Environment 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
TaleTe, Specialista in Formazione
PROVINZIA DI VITERBO

Slovensko
YOUR SPIS – ETP Slovakia – Centre for Sustainable
Development
Bratislavský samosprávný kraj
Lucembursko
Ministére de la Famille, de la Solidarité sociale et de la
Jeunesse (MIFA)
Portugalsko
Oficina da Inovação, SA

Naši partneři v zemích Evropské unie

Dánsko

Irsko

Ústí nad Labem

Velká
Británie
SRN
Belgie
Lucembursko

ČR
Slovensko

Francie
Itálie
Španělsko
Portugalsko

13

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA KOMUNITNÍ PRÁCE ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2007
Sekce 1
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

komunitní plánování

Národní partnerství projektu, které je zastoupeno:

Projekt č. 1
Komunitní plánování jako nástroj pro posilování
sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování
a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně
znevýhodněných osob na trhu práce

ZADAVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ostrava
Mikroregion České Švýcarsko

Termín realizace: září 2005 až červen 2008
POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sdružení pro vzdělávání komunit, o. s.
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Nositel projektu spolu s partnery zvolil téma komunitního
plánování, jelikož v něm spatřuje proces, který při aplikaci do praxe přispěje ke zkvalitnění života znevýhodněných osob, zmírní jejich diskriminaci na trhu práce
a poskytne jim prostřednictvím nových projektů služeb
i pracovní příležitosti.

ZAMĚSTNAVATELI
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Úřad práce v Ústí nad Labem

Systém komunitního plánování je ojedinělý tím, že v sobě
integruje manažerský přístup využívaný v komerční sféře s psychologickými přístupy v práci s komunitou.
Bez propojení obou přístupů nemůže proces komunitního plánování efektivně fungovat. Komunitní plánování se tak stává moderní manažerskou metodou, která
je využívána v sociálních službách i službách zaměstnanosti. Včasným plánováním adekvátních programů, projektů
a služeb se tak předchází sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti a dochází
k naplňování Zákona o sociálních službách a Zákona
o zaměstnanosti.

UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Česká rada humanitárních organizací

Mezinárodní partnerství projektu:
Agora (UKgb-145) – Velká Británie
Evropský dům (CZ-37) – Česká republika
Werk.Waardig (BEnl-16) – Belgie
YOUR SPIS (SK-60) – Slovensko
(e)merging economy (BEnl-30) – Belgie
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Cíle projektu

Výstupy projektu

• zvýšit profesní růst a kvalitu práce zaměstnanců v sektoru sociální ekonomiky v ČR
• rozšířit absorpční kapacitu neziskového sektoru při
řešení problematiky osob znevýhodněných na trhu práce – nové formy mezisektorové spolupráce
• posílit informační gramotnost u sociálně znevýhodněných skupin obyvatel
• rozvinout sociální marketing a prezentovat aktivity sociální ekonomiky v ČR a v zemích Evropské unie
• zdokonalit a zrychlit transfer myšlenek – plánů, znalostí
a technologií, které by podpořily sociální podniky v Evropě s přidanou hodnotou zlepšit konkrétní regionální
lokality partnerů TCA

• analýza role NNO v oblasti zaměstnanosti a komunitních služeb v ČR
(výsledek analýzy je dostupný na webových stránkách projektu v sekci publikace)
• mezinárodní srovnávací studie a příklady dobré praxe
v zemích rozvojového partnerství
(výsledek srovnávací studie s příklady dobré praxe
je dostupný na webových stránkách projektu v sekci publikace)
• překlad komunitních plánů z Velké Británie
(překlady dvou komunitních plánů z Velké Británie
jsou dostupné na webových stránkách projektu
v sekci publikace)
• soubor deseti metodik Deset kroků komunitního plánování v sociální ekonomice v ČR
(deset metodik a jednu souhrnnou metodiku naleznete na webových stránkách projektu v sekci
metodiky)
• výběrový kurz pro studenty prezenční formy studia na
UJEP (příprava a pilotní testování, skupina 20 lidí)
(výběrový kurz č. 1 zahájen v zimním semestru 2006
pro skupinu 20 studentů, pokračující výběrový kurz
2 byl zahájen v letním semestru 2007 pro 20 studentů Univerzity J. E. Purkyně; podrobnější informace
naleznete na webových stránkách projektu v sekci
vzdělávací moduly KP)

Aktivity projektu
• analýzy a studie – zpracování analýzy stavu sociální
ekonomiky, role NNO v oblasti zaměstnávání a srovnávací studie o metodách využívaných v procesu komunitního plánování v zemích rozvojového partnerství
• metodiky – tvorba souboru praktických metodik
v oblasti plánování regionální sítě sociálních a komunitních služeb
• vzdělávací moduly – vývoj nové formy vzdělávání: výběrový kurz pro studenty prezenční formy studia oboru
Sociální práce a sociální ekonomika (56 hodin);
forma celoživotního vzdělávání (střednědobá forma 250
hodin) modul pro sociální manažery – zaměstnance
v sociálním sektoru v oblasti komunitního plánování
v kombinaci s e-learningovou formou studia
• informační gramotnost – příprava, testování a provoz
webového portálu www.komunitniplanovani.com
• marketing a public relations – realizace informační
kampaně v akci 3 projektu a diseminace výstupů projektu na národní i mezinárodní úrovni

Pracovní mítink nadnárodního partnerství EQUAL, Belgie
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• celoživotní vzdělávání v kombinaci s e-learningovou formou studia, příprava a pilotní testování pro 20 lidí
(modul celoživotního vzdělávání byl zahájen v letním semestru 2007 pro pilotní skupinu 25 odborníků z praxe; podrobnější informace naleznete na
webových stránkách projektu v sekci vzdělávací
moduly KP)
• zprovoznění webového portálu –
www.komunitniplanovani.com
(webový portál spuštěn v červnu 2006 k pilotnímu
testování; naleznete na něm potřebné informace,
které se vztahují ke komunitnímu plánování sociálních služeb, zároveň poskytuje možnost komunikace s ostatními kolegy a možnost elektronické formy
poradenství)
• zpracování koncepce marketingu v sociální ekonomice
pro NNO
• realizace informační kampaně v ČR o roli NNO v sociální ekonomice
• národní konference
(národní konference bude realizována v závěru projektu, vše o konferenci naleznete na počátku roku
2008 v sekci aktuality)

• workshopy na národní úrovni
(vzdělávací workshopy realizovány od září 2006;
jsou orientovány na diseminaci výstupů projektu
v oblasti metodických postupů v komunitním plánování; podrobnější informace naleznete v sekci
vzdělávací moduly KP nebo aktuality)
Účastnit se můžete i Vy.
• mítinky se zaměstnavateli, místními municipalitami
a NNO na národní úrovni
(mítinky jsou orientovány prioritně na zaměstnavatele; podrobnější informace naleznete v sekci
vzdělávací moduly KP nebo aktuality)
Účastnit se můžete i Vy.
Podpořeno: ESF EU EQUAL a státní rozpočet ČR
Manažer projektu: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
Webová stránka projektu: www.komunitniplanovani.com

Setkání nadnárodních partnerů Equal, návštěva chráněných dílen,
Belgie

Diseminační mítink projeku EQUAL, setkání s cílovou skupinou
zaměstnavatelé
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Práce v oblasti komunitního plánování probíhaly formou:
• vzdělávacích programů pro účastníky v místě realizace
komunitního plánování
• odborných seminářů, které byly připraveny dle požadavků účastníků procesů komunitního plánování v místě
• individuálního poradenství při přípravě procesů, přípravě
návrhů a zpracování finálních verzí komunitních plánů
• supervize při realizaci procesu – Deset kroků komunitním plánováním
• konzultací a seminářů s lokálními aktéry z řad politiků,
zadavatelů, uživatelů a veřejnosti
• zpracování projektových záměrů a žádostí pro fondy EU

Projekt č. 2
Komunitní plánování v České republice
Vzdělávací moduly Manažer komunitního plánování
(základní a rozšířený kurz) a Manažer (se zaměřením na
komunitní plánování, s e-learningovou výukou), realizované v rámci tohoto projektu, jsou akreditovány MŠMT pod
č. j. 29 276/06-20/882 a 7 732/07-20/152.
Termín realizace: leden 2007 až prosinec 2007
V roce 2007 poskytlo Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem konzultace k vytváření komunitních plánů v jednotlivých městech České republiky. Celkem se jednalo
o 30 měst a svazků měst a obcí. Tyto subjekty postupují při vytváření a realizaci komunitních plánů podle
metodiky Deset kroků komunitním plánováním, kterou
vyvinulo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.
Ústecký kraj

Účastníky aktivit byli představitelé měst, obcí, svazků obcí
i krajů, zástupci nevládních neziskových organizací, zástupci poskytovatelů i uživatelů.
Manažer projektu: Michal Polesný

Liberecký kraj
Rumburk
Varnsdorf

Ústí nad Labem
Teplice
Most
Bílina
Jirkov
Chomutov
Kadaň
Louny
Žatec
Karlovy Vary

Česká Kamenice
Děčín
Nový Bor
Liberec
Jablonec nad Nisou
Litoměřice
Lovosice

Pardubický kraj
Olomoucký kraj

Podbořany

Praha 11
Hradec Králové
Říčany
Kutná Hora

Pardubice
Opava
Ostrava

Havlíčkův Brod
Olomouc

Valašské Meziříčí
České Budějovice

Vsetín
Zlín
Zlínský kraj

Český Krumlov

Bratislavský
samosprávný kraj
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Banskobystrický
samosprávný kraj

Projekt č. 3
Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem – revize
2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007–2009
Termín realizace: březen 2007 až březen 2008
Projekt usiluje o udržení, rozvoj a zkvalitnění procesu komunitního plánování v Ústí nad Labem, o zmírnění sociálního
znevýhodnění a o předcházení sociální exkluzi specifických
skupin obyvatelstva. Cílem projektu je podpora poskytování
sociálních služeb v co největší kvalitě a napříč spektrem
jejich poskytovatelů. V průběhu projektu dojde k přípravě
podkladů a prostředí pro zpracování 3. KPP a ke-zpracování
jeho návrhu. Rovněž bude revidován 2. KPP a zpracována
finální verze 3. KPP. Během projektu bude uspořádána
odborná konference „Komunitní plánování ve městě Ústí
nad Labem“. Významnou aktivitou je vedení procesu konzultací manažerského týmu a koordinačních skupin. Projekt
zajistí vývoj a zpracování informačních materiálů – webové
prezentace a propagačních předmětů k sociální problematice města, vydání 3. KPP – publikace pro veřejnost, letáku
pro laickou veřejnost, CD ROM „Komunitní plánování ve
městě Ústí nad Labem“ a katalogu sociálních služeb.

Cennou pomůckou při zpracování a vyhodnocování komunitního
plánu města Ústí nad Labem je tzv. RISK – Regionální informační
systém komunitních služeb

Podpořeno: SROP, EU, státní rozpočet ČR a Statutární
město Ústí nad Labem
Nositel projektu: Statutární město Ústí nad Labem
Role CKP: partner projektu
Partner projektu: Úřad práce Ústí nad Labem
Manažer projektu: Michal Polesný
Webová stránka projektu: www.komunitni-plan-usti.cz

Michal Polesný diseminuje metodiku Deset kroků komunitním
plánováním
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Sekce 2
PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ PRO FONDY EVROPSKÉ UNIE

projektové poradenství

Projekt č. 4
Administrace Programu aktivní politiky a projektové
poradenství pro Město Ústí nad Labem

trhu práce, lidských zdrojů a integrace znevýhodněných
osob na trh práce. Hlavním cílem projektu je poradenství
v oblasti projektové připravenosti organizací vůči vnějším
finančním zdrojům a programům Evropské unie. S tím
souvisí motivační a organizační podpora v přípravě projektů, posilování řídicí a organizační kapacity organizací pro
následnou administraci a řízení projektů ze Strukturálních
fondů Evropské unie.

Termín realizace: leden 2007 až prosinec 2007
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem na základě
smluvního vztahu se Statutárním městem Ústí nad Labem
realizovalo management Programu rozvoje sociální sféry
a projektové poradenství. Odborná činnost v Programu
aktivní politiky byla zaměřena na rozvoj projektů v oblasti

Podpořeno: Statutární město Ústí nad Labem
Manažerka projektu: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Účastníci závěrečné konference projektu CEGA – Česko-německá
agentura

První tematická konference projektu Podpora napříč generacemi
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Sumarizace úspěšnosti projektů pro fondy Evropské unie celkem
projekty
čekací –
částka
Kč

zpracováno
projektů

podpořeno

nepodpořeno

projekty
čekací

vloženo
Mm Ústí
nad Labem
Kč

získáno
v grantech
Kč

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

25

5

1

19

2 209 160

13 556 940

76

45

9

22

6 468 160

122 994 378

rok 2006
celkem

24 576 546

Součástí projektu je akce s názvem Veletrh sociálních
služeb, realizovaná velmi nízkoprahově – pod širým nebem
na Lidickém náměstí, která nabízí prostor pro prezentaci
příkladů dobré praxe, pro hledání a nacházení nových inspi-

Projekt č. 5
Týden pro duševní zdraví

rací, pro společná setkání zástupců neziskového, veřejného i podnikatelského sektoru a pro uzavírání partnerství
a spolupráce. Nad pořádáním této akce převzal záštitu pan
Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora Statutárního města
Ústí nad Labem.
Spolupracující organizace: White Light I., o. s.,
Europa Concept CZ, Ústecké hudební studio
Podpořeno: Magistrát města Ústí nad Labem, EU
Role CKP: koordinující organizace – managing projektu
Nositel projektu: Sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Ústí nad Labem
Manažerka projektu: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Termín realizace: 21. až 28. září 2007
Motto: Duše je neviditelná, ale ona, jen ona vidí.
Cílem projektu je co nejvíce informovat širokou veřejnost
o problematice duševně nemocných a o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a zároveň
tím přispět ke zlepšení postoje a větší toleranci většinové
společnosti k duševně nemocným.
Přestože má projekt krátkodobý charakter, je spektrum
pořádaných akcí velice pestré. Zahrnuje například výstavy
výtvarných děl duševně nemocných autorů, besedy a diskuzní fóra k nejrůznějším aspektům problematiky péče
o duševní zdraví, divadelní či filmová představení a dny
otevřených dveří v různých zařízeních.

Plakát k projektu Týdny pro duševního zdraví
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Sekce 3
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

podpora zaměstnanosti

Jedním z výstupů projektu je i realizace tří tematických
konferencí věnujících se problematice sociálních služeb,
sociální integrace a možností čerpání z fondů EU.

Projekt č. 6
Podpora napříč generacemi
Vzdělávací modul Technicko-administrativní pracovník, realizovaný v rámci tohoto projektu, je akreditován MŠMT pod
č.j. 7852/07-20/149

Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem
Partneři: Úřad práce v Ústí nad Labem, Úřad práce v Děčíně
Spolupracující organizace: Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální Ústí nad Labem, Evropská obchodní
akademie Děčín
Manažerka projektu: Bc. Marta Doležalová

Termín realizace: prosinec 2006 – červen 2008
Cílem projektu je vývoj modulového vzdělávacího programu skládajícího se ze 6 modulů (počítačové dovednosti,
jazykové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti,
manažerské dovednosti, základy účetnictví, podnikatelské
dovednosti). Vzdělávací program je určen nezaměstnaným, a to absolventům škol a osobám starším 50 let.
Jde o cílovou skupinu vyznačující se kumulací problémových faktorů, které jim znesnadňují možnost uplatnění
na trhu práce. Záměrně byly vybrány tyto, zcela odlišné
věkové kategorie účastníků (generace rodičů a dětí), aby
mohlo být v rámci vzdělávání pozitivně využito skupinové
dynamiky této generačně odlišné skupiny – např. vliv životních a profesních zkušeností starších, znalosti, nadhled
a motivace mladších, atd.
V rámci projektu budou zrealizovány tři běhy vzdělávacího
programu, každý pro jinou skupinu účastníků. Vedle výuky
v modulech jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu
výjezdní semináře (úvodní, závěrečný), které představují
podpůrnou aktivačně motivační složku vzdělávání, a dále
psychologické poradenství, jako doplňková a podpůrná
služba nejen pro účastníky programu.

Účastníci vzdělávacího modulu projektu Podpora napříč generacemi
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Projekt č. 8
Výměna a přenos know-how v oblasti vzdělávání
a podporovaného zaměstnávání znevýhodněných
osob na trhu práce – Mobility Irsko

Projekt č. 7
Multifunkční výcvikový prostor
Termín realizace: leden 2007 až duben 2008

Termín realizace: leden 2007 až září 2007

Projekt svými aktivitami podporuje integraci osob
ohrožených sociálním vyloučením zpět do marginální
společnosti a na primární trh práce. Jedná se především
o cílovou skupinu osob s fyzickým a psychickým handicapem, jimž chce napomoci při rozvoji jejich odborných
kompetencí, při odstraňování společenských handicapů
a při návratu do běžného života.

Tento projekt navazuje na úspěšnou řadu obdobných
projektů z předchozích let, které podporovaly mezinárodní
spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti profesní a sociální integrace znevýhodněných osob na trhu práce. Projekt
je určen manažerům lidských zdrojů, tvůrcům programů
odborného vzdělávání a specialistům v oblasti kariérního
poradenství z Ústí nad Labem, kteří se zúčastní týdenního
studijního pobytu v Irsku, v rámci kterého navštíví různé
neziskové, dobrovolnické i státní organizace zabývající se
pomocí znevýhodněným osobám na trhu práce. Cílem
projektu je zprostředkovat přímým účastníkům a následně i dalším pracovníkům v oblasti sociální ekonomiky
ústeckého regionu zkušenosti irských partnerů s modely
podporovaného zaměstnávání, odborného a celoživotního
vzdělávání, dále prezentovat zkušenosti z oblasti práce
s již existujícími či potenciálními zaměstnavateli a zprostředkovat zkušenosti s programy podpory motivace dlouhodobě nezaměstnaných a problémových klientů. Irským
partnerem projektu a hostitelem je organizace IASE (Irish
Association of Supported Employment), která zastupuje téměř 700 členů a působí v oblasti podporovaného
zaměstnávání a celoživotního vzdělávání.

Specifickým cílem projektu je:
• vybudování tzv. Multifunkčního výcvikového prostoru
fungujícího na bázi střediska pracovní rehabilitace pro
20 osob a pomocí dvou pracovně rehabilitačních programů připravit handicapované na uplatnění v chráněných
dílnách nebo na otevřeném trhu práce
• pilotní zavedení agenturního způsobu zaměstnávání pro
čtyři osoby s psychickým handicapem na otevřeném
trhu práce s podporou pracovního asistenta
• poskytování doprovodných poradenských aktivit zaměřených na volbu pracovního uplatnění na trhu práce, teoretickou přípravu, na zprostředkování, získání a udržení
zaměstnání, minimálně pro 50 osob
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Sdružení pro péči o duševně nemocné
FOKUS Ústí nad Labem
Role CKP: koordinující organizace – managing projektu
Manažerka projektu: Petra Severová

Do projektu jsou aktivně zapojeny organizace státní správy, samosprávy, neziskové organizace a vzdělávací instituce, které jsou provázány komunitním plánem péče v Ústí
nad Labem.
Podpořeno: EU – Leonardo da Vinci – Mobility
Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem
Role CKP: partner a koordinující organizace
Partneři projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem, Magistrát
města Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, White Light I., o. s., Sdružení pro péči o duševně
nemocné FOKUS v Ústí nad Labem, Irish Association of
Supported Employment (IASE )
Manažerka projektu: Petra Severová
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Kavárna bude mít formu podporovaného zaměstnávání, jehož podstatou je podpora rozvoje dovedností
potřebných pro získání a udržení si pracovního místa na
otevřeném trhu práce.

Projekt č. 9
Integrál
Termín realizace: červenec 2006 až červen 2008

• Zřízení klubu „Integrál“ pro vzdělávání, trénink a psychosociální podporu osobám se zdravotním postižením
při jejich znovuzačleňování do společnosti a uplatňování na trhu práce. Klub „Integrál“ bude poskytovat
vzdělávací a tréninkové programy (zejména v oblasti IT
a jazykových a komunikačních dovedností), asistenci při
přípravě osob se zdravotním postižením na vstup do
pracovního procesu (zpracovávání rehabilitačních plánů
a sociálních a pracovních anamnéz pro handicapované
uchazeče z ÚP). V jeho rámci bude též zpracována analýza možností uplatnění duševně nemocných na otevřeném trhu práce. Součástí klubu bude i sociálně psychologická porada pro osoby sociálně znevýhodněné.

Celkovým záměrem projektu je realizovat ucelený soubor aktivit zaměřených na sociální integraci, vzdělávání
a zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí, se
zvláštním důrazem na osoby s těžkým duševním onemocněním, a napomoci tak snížení sociální izolace těchto
osob, přispět k rozvoji jejich profesních i společenských
dovedností a umožnit tak jejich znovuzačlenění do společnosti a na trh práce.
Konkrétními výstupy projektu bude:
• Vybudování „Cateringové firmy“ na bázi chráněné dílny, jejíž podstatou bude aktivizace, upevnění a rozvoj
pracovních a společenských dovedností a návyků pro
osoby, které pro závažnost svého handicapu nejsou
schopny obstát na otevřeném trhu práce.
• Vytvoření „Internetové kavárny na půl cesty“ jako tréninkového pracoviště pro dlouhodobě duševně nemocné z Ústeckého regionu. V internetové kavárně budou
obsluhu a prodej pro širokou veřejnost zajišťovat handicapované osoby (pod dohledem zkušeného personálu).

Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Sdružení pro péči o duševně nemocné
FOKUS Ústí nad Labem
Role CKP: koordinující organizace – managing
Partner projektu: Střední škola obchodu a služeb Ústí
nad Labem
Manažerka projektu: Bc. Marta Doležalová

Nácvik činností v Bárka Café, projekt Integrál

Uživatelé programu Catering a jejich výrobky, projekt Integrál
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Sekce 4
PŘESHRANIČNÍ MANAGEMENT

přeshraniční management

Projekt č. 10
Podpora a zvyšování kvalifikace pro přeshraniční
rozvoj lidských zdrojů v Euroregionech Elbe/Labe
a Krušnohoří/Erzgebirge a vznik nového produktu
s názvem „Česko-německá agentura“

k zasíťování více jak 40 organizací působících v sociální
ekonomice v příhraničním regionu. Prezentaci těchto
subjektů přinesla čtrnáctidenní česko-německá výstava
s názvem „Hranice, které spojují“, která se uskutečnila
na jaře v kostele Sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. Výstavu
podpořilo Statutární město Ústí nad Labem, Euroregion
Elbe/Labe, Muzeum města Ústí nad Labem, Collegium
Bohemicum o.p.s. a organizace EuropaConcept CZ. Veřejnost má i po ukončení realizace projektu možnost sledovat
aktuality z oblasti přeshraniční spolupráce na dvojjazyčném webovém portálu.

Vzdělávací modul Zvyšování kompetencí projektového
manažera v příhraniční spolupráci, realizovaný v rámci tohoto
projektu, je akreditován MŠMT pod č. j. 13 858/07-20/272.

Podpořeno: EU – programem Interreg IIIA
Partner projektu: PRU – Institut regionálního a podnikového rozvoje Chemnitz, s.r.o.
Manažer projektu: Michal Polesný
Webová stránka projektu: www.cega.cz

Termín realizace: duben 2005 až červen 2007
Projekt byl určen organizacím, které působí v oblasti lidských zdrojů, trhu práce a sociální ekonomice a většinou
nemají zaměstnance vyškolené na zajišťování rozvoje
přeshraniční spolupráce. Dále finančně slabším subjektům,
které jsou závislé na samosprávě, státu, či vlastních projektových aktivitách. Cílem projektu bylo zajistit kvalifikační
opatření na trhu práce podporující rozvoj česko-německého příhraničí jako budoucího společného hospodářského
a životního prostoru. Výsledným produktem projektu je
vznik CEGA – „Česko-německé agentury“, která je dlouhodobým programem Centra komunitní práce. Během
realizace projektu vznikly nástroje podporující v rámci
výše zmíněných organizací rozvoj lidských zdrojů. Jedním
z nástrojů byl česko-německý vzdělávací modul s názvem
´Zvyšování kompetencí projektového manažera v příhraniční spolupráci´, jenž byl úspěšně certifikován MŠMT ČR.
Všichni úspěšní absolventi vzdělávacího modulu obdrželi
Osvědčení o návštěvě kursu. Projekt významně přispěl

Výstupem projektu č. 11 je Česko-německý katalog
sociálních služeb
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Podpořeno: EU – programem Interreg IIIA z Fondu malých
projektů prostřednictvím Euroregionu Elbe/Labe
Partner projektu: PRU – Institut regionálního a podnikového rozvoje Chemnitz, s. r. o.
Manažerka projektu: Lucie Brožková
Webová stránka projektu: www.cega.cz

Projekt č. 11
Česko-německý katalog sociálních služeb
Deutsch-tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen
Termín realizace: červenec 2007 až říjen 2007
Česko-německý katalog sociálních služeb je produktem
Česko-německé agentury (CEGA) a impuls pro jeho vznik
vzešel na základě zkušeností Centra komunitní práce
Ústí nad Labem, získaných v průběhu několikaleté praxe
v přeshraničním managementu, kdy bylo zjištěno, že většina organizací působících v Euroregionech Labe a Krušnohoří má motivaci pro přeshraniční spolupráci, avšak často
nemá dostatek informací o potencionálních partnerech ze
sousední země.
Česko-německý katalog sociálních služeb, první dvojjazyčný dokument podobného charakteru na obou stranách
hranice, si klade za cíl poskytnutí podpory zájemcům
o přeshraniční spolupráci. Konkrétně se jedná o usnadnění prvního kroku v zasíťování služeb – nalezení vhodných
projektových partnerů.

Vydání katalogu předcházela řada společných česko-německých
setkání

Potřebnost vzniku katalogu potvrdily výstupy dvou
workshopů, které se uskutečnily v rámci spolupráce partnerských měst Ústí nad Labem a Chemnitz za účasti představitelů a zástupců obou měst a organizací působících
v sociální ekonomice na obou stranách hranice.
Dokument přináší prezentaci 73 českých a 37 německých
organizací, jejichž činnost je směřována do sociální oblasti
s diferencovanou cílovou skupinou. Konkrétně se jedná
o péči o seniory, osoby s postižením, etnické menšiny,
osoby ohrožené drogou, děti a mládež a další. Součástí
katalogu je prezentace cílů 3. Komunitního plánu péče
města Ústí nad Labem, které mají být naplňovány v průběhu příštích tří let.
Za podporu při vzniku katalogu děkujeme městům Ústí
nad Labem a Chemnitz.
Elektronická verze katalogu je zdarma k dispozici na webových stránkách Česko-německé agentury.

Mezi zástupci sociálního sektoru česko-saského příhraničí
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Sekce 5
PROBLEMATIKA ŽEN

problematika žen

Projekt č. 12
Všechny ženy mají šanci – aktivačně-motivační program Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
Vzdělávací modul Všechny ženy mají šanci, který byl realizován v rámci tohoto projektu, je akreditován MŠMT pod
č. j. 7 732/07-20/152.
Termín realizace: leden 2007 až prosinec 2007
Hlavním cílem projektu je realizace programu Šance v každém věku, který usiluje o získání vyšší konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti žen, ohrožených sociálním vyloučením, v dlouhodobém vzdělávacím modulu. Projekt se
dále orientuje na genderovou problematiku a problematiku
obtížné situace žen na trhu práce. Do projektových aktivit
jsou flexibilně zapojeny dvě cílové klíčové skupiny a propojují se ke vzájemné spolupráci. Jedná se o skupinu žen se
základním vzděláním či bez vzdělání a o dlouhodobě nezaměstnané a ženy nad 50 let věku s cílem využít diferencované zkušenosti obou skupin a dynamického potencionálu,
který spojením takovýchto skupin vzniká. Během projektu
je realizováno v opakovaném čtyřměsíčním vzdělávacím
modulu šest klíčových aktivit, které vedou k posílení osobních a profesních kompetencí účastnic. Přidaná hodnota
skupinové dynamiky je využívána zejména při vzdělávacích
víkendových pobytech obou skupin mimo jejich přirozené
prostředí (tj. domov).

Z výjezdního semináře projektu Všechny ženy mají šanci

Podpořeno: ESF EU a státní rozpočet ČR
Manažer projektu: Michal Polesný
Zahajovací workshop projektu Všechny ženy mají šanci

26

Sekce 6
MANAŽER KVALITY

manažer kvality

Projekt č. 13
Vzdělávání zadavatelů v řízení kvality sociálních služeb
dle standardů MPSV

bude připraven dotazník zjišťující stávající stav v oblasti
vyhodnocování kvality sociálních služeb z pozice zadavatelů. Součástí projektu je vzdělávací modul, který je řešen
koncepčně tak, aby odpovědně připravil své absolventy pro
aplikaci nejnovějších poznatků a trendů z oblasti ekonomiky,
procesního řízení, monitorování a měření systému kvality
v sociálních službách. V rámci realizace výuky bude věnován velký prostor diskuzím a prezentacím, ve kterých budou
účastníci informovat o aplikaci nabytých znalostí v praxi.
Vzdělávací kurz je rozšířen e-learningovou metodou studia.
Projekt je doplněn o diseminaci výstupů projektu, kterou
představuje celostátní konference za účasti zadavatelů
z krajů a měst ČR, zástupců MPSV ČR a odborníků.

Vzdělávací program „Manažer kvality 2“, který byl realizován v rámci tohoto projektu, je akreditován MŠMT pod
č. j. 25 625/07-20/739.
Termín realizace: prosinec 2006 až květen 2008
Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti posuzování
kvality, procesního řízení a ekonomiky z pohledu zadavatele sociálních služeb. Je určen zadavatelům sociálních
služeb, zejména zástupcům krajů a obcí v celé České
republice. Jeho cílem je přispět formou systematického
vzdělávání k efektivnímu řízení kvality sociálních služeb
a jejich účelnému financování. Ve spolupráci s odborníky

Podpořeno: OP RLZ
Manažerka projektu: Mgr. Marta Vodičková
Webová stránka projektu: www.mankva2.cz

Úvodní workshop projektu MANKVA 2

Zahájení prvního běhu vzdělávání v Ústí nad Labem
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Sekce 7
PUBLIC RELATIONS

public relations

Projekt č. 14
Vzdělávání manažerů neziskových organizací
pro PR a komunikaci

Podpořeno: ESF EU a státní rozpočet ČR
Partner projektu: Sociálně-právní agentura White Light I.,
o. s. Ústí nad Labem
Manažerka projektu: Mgr. Martina Želinová Langweilová
Webová stránka projektu: www.pr-manazer.cz

Termín realizace: srpen 2006 až červen 2008
Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání, podpořit kvalitu a vyšší
dostupnost dalšího odborného vzdělávání odborných pracovníků vzdělávacích organizací a neziskových organizací
poskytujících další profesní vzdělávání, a to prostřednictvím vzdělávání v oblasti, která je dosud pro neziskový
sektor v podmínkách ČR málo preferována. Smyslem
vzdělávacího programu je rozšířit schopnosti a dovednosti
pracovníků v oblasti marketingu, reklamy, public relations
a komunikace s veřejností. Cílem je zprostředkovat těmto
pracovníkům takové vzdělání, které jim umožní stát se
specialisty na PR a komunikaci v neziskovém sektoru.
Poté budou schopni efektivně a účinně prezentovat
výsledky práce své organizace, komunikovat s veřejností,
sponzory, médii a partnery, dokáží zviditelňovat svou organizaci a získat klienty.

Centrum komunitní práce působí v public relations
pro neziskový sektor a pro oblast sociální ekonomiky.
Trvale realizujeme podpůrné informační a osvětové
akce zaměřené na rozvoj neziskového sektoru a sociální ekonomiky, spolupracujeme s médii a snažíme se
o všestranný rozvoj informovanosti v terciární sféře. V této
oblasti zajišťujeme profesionální odbornou podporu.

V rámci projektu byl vyvinut modulární vzdělávací program
s e-learningovou podporou, který bude pilotně otestován
na skupině 60 účastníků. Pracovníci neziskových organizací
absolvují tři vzdělávací moduly (marketing, reklama a komunikace s veřejností, public relations), které jsou tvořeny
jak teoretickými přednáškami, tak praktickými workshopy,
jejichž výstupy účastníci přímo využijí ve své praxi. Oficiálním završením projektu se stane závěrečná konference
spojená s prezentační výstavou, na níž účastníci zúročí
výsledky svého vzdělávání při prezentaci svých organizací.

Účastníci vzdělávacího modulu určeného PR manažerům neziskových organizací
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V roce 2007 jsme v rámci našich projektů:
• uspořádali tři tematické konference věnující se problematice sociálních služeb, sociální integrace
a možností čerpání z fondů EU, dvě tematické
konference k problematice rovných šancí, českoněmeckou konferenci „Přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Svobodným státem Sasko v novém
PO 2007–2013“, konferenci „Vzdělávání manažerů
NNO pro PR a komunikaci“, výstavu pod širým
nebem „Veletrh sociálních služeb“ a česko-německou výstavu „Hranice, které spojují“,
• vydali sedm informačních a vzdělávacích brožur
z oblastí: zaměstnanosti a komunitních služeb v ČR,
zaměstnávání znevýhodněných osob, rozvoje českosaské přeshraniční spolupráce, podpory postavení
žen na trhu práce a genderové rovnosti, řízení kvality
sociálních služeb a vzdělávání manažerů neziskových
organizací pro PR a komunikaci,
• o výše uvedených tématech jsme informovali v celkem 42 mediálních ohlasech,
• provozovali jeden samostatný webový portál a pět
webových stránek k tématům: komunitní plánování
sociálních služeb, česko-německá přeshraniční spolupráce, management kvality v sociálních službách
a vzdělávání manažerů neziskových organizací pro PR
a komunikaci.

Tématická konference ke KPP, Magistrát města Ústí nad Labem
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Sekce 8
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

dopravní obslužnost

Projekt č. 15
Dopravní obslužnost pro handicapované děti

Organizace, které využívaly službu Dopravní obslužnosti v roce 2007:
ÚSP Trmice, ÚSP Všebořice, ÚSP Severní Terasa, ÚSP
Vaňov, Dětský domov Severní Terasa, Dětský domov
Tuchlov, Speciální škola Bílina, Speciální škola Severní Terasa,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Demosthenes, o. p. s., Zvláštní škola Střekov, Klub rodičů zdravotně postižených dětí, Roska v Ústí nad Labem.

Termín realizace: leden 2005 až prosinec 2008
Cílem projektu je zajistit dopravu handicapovaných dětí na
území města a okresu Ústí nad Labem za účelem jejich
aktivního zapojení nejen v oblasti vzdělávání, ale také
volného času a seberealizace. Projekt si mimo jiné klade
za cíl zvýšit informovanost o službě směrem k rodinám
pečujícím o handicapované děti, kterým nabízí možnost
čerpání odlehčovací (respitní) služby dopravní obslužnosti.
V roce 2007 byl projekt realizován v úzké spolupráci se
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.
Dopravní obslužnost byla provozována na třech svozových
linkách s denním provozem.

Největším přínosem je tato služba pro rodiny postižených dětí.

Podpořeno: firma Koch Czech, s. r. o., která věnovala
mikrobus jako sponzorský dar, Centrum komunitní práce
Ústí nad Labem a sponzoři, které zajistila Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením ČR

Manažerka projektu: Mgr. Martina Brhelová
Martina Pončíková

Dětem naše doprava usnadňuje život s handicapem
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NÁKLADY A VÝNOSY ORGANIZACE V ROCE 2007
NÁKLADY

Kč

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

1 514 000
1 447 000
67 000

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

5 591
35
544
363
4 649

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady HPP, DPČ
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění

6 623 000
5 318 000
1 287 000
18 000

000
000
000
000
000

Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

261
31
65
2
163

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

178 000
178 000

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky

000
000
000
000
000

51 000
51 000

CELKEM

14 225 000
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VÝNOSY

Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb

3 569 000
3 569 000

Ostatní výnosy celkem
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy

77
2
-21
96

000
000
000
000

Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)

10 608 000
10 335 000
273 000

CELKEM

14 254 000

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

29 000
0
29 000
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CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001
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KONTAKTY
Centrum komunitní práce
Ústí nad Labem
Koněvova 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 Mašínová
ředitelka sdružení
tel.: +420 475 205 114
mobil: +420 774 707 360
e-mail: krbcovamasinova@ckpul.cz
Michal Polesný
zástupce ředitelky,
projektový manažer
tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 603 879 688
e-mail: polesny@ckpul.cz

Mgr. Soňa Mudrochová
projektová manažerka
pro přeshraniční spolupráci
tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 774 707 367
e-mail: mudrochova@ckpul.cz
Mgr. Martina Želinová Langweilová
projektová manažerka
pro mezinárodní spolupráci
tel.: +420 475 205 115
mobil: +420 774 707 365
e-mail: langweilova@ckpul.cz
Bc. Marta Doležalová
projektová manažerka
tel.: +420 475 205 115
mobil: +420 774 707 364
e-mail: dolezalova@ckpul.cz
Mgr. Marta Vodičková
projektová manažerka
pro přeshraniční spolupráci

Petra Severová
projektová manažerka
tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 774 707 368
e-mail: severova@ckpul.cz
Vladimíra Svobodová
projektová manažerka
tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 774 707 366
e-mail: svobodova@ckpul.cz
Martina Pončíková
finanční manažerka
tel.: +420 475 205 114
mobil: +420 774 707 361
e-mail: poncikova@ckpul.cz
Lucie Brožková
projektová asistentka
tel.: +420 475 201 096
mobil: +420 774 707 362
e-mail: brozkova@ckpul.cz

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

www.ckpul.cz

www.komunitniplanovani.com

www.komunitni-plan-usti.cz

www.pr-manazer.cz

www.cega.cz

www.mankva.cz

www.mankva2.cz

www.socialni-sluzby-usti.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Nejsou důležité řeči o dobrém životě, nýbrž dobré skutky.
Talmud

Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří naši činnost již jedenáct let
odborně, finančně a společensky podporují:
Společenství Evropské unie
Statutárnímu městu Ústí nad Labem
Statutárnímu městu Ostrava
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Česko-německému fondu budoucnosti
firmě Koch Czech, s. r. o.
a všem partnerům, kteří s námi spolupracují.
Dále dovolte, abychom poděkovali Radě sdružení a všem členům sdružení za
dobrovolnou práci.
Poděkování největší patří všem zaměstnancům Centra komunitní práce Ústí nad
Labem za profesionální práci v roce 2007.

S úctou
PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem
a místopředsedkyně Rady sdružení
Centra komunitní práce Ústí nad Labem

duben 2008
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komunitní plánování

projektové poradenství

• zpracování komunitních plánů sociálních služeb – poradenství, supervize, analýzy potřeb
• realizace vzdělávacího modulu Deset kroků komunitním plánováním pro poskytovatele,
zadavatele, uživatele, zaměstnavatele a úřady práce
• zpracování regionálních informačních systémů – vývoj a konstrukce informačních softwarů pro sociální služby
• zpracování projektových žádostí fondům Evropské unie, obcím, neziskovým organizacím,
školám či malým a středním podnikatelům
• realizace dotačního managementu pro vaše projektové náměty
• manažeři pro realizaci vašich projektů
• projektové řízení a vzdělávací programy pro žadatele a realizátory projektů z Evropské unie
• služby Česko-německé agentury – přeshraniční management pro vaše projekty – realizujeme přeshraniční spolupráci a vyhledáváme partnery pro vaše projekty

přeshraniční management

• realizace projektů v oblasti řízení kvality sociálních služeb – vzdělávací program s podporou
e-learningu pro poskytovatele a zadavatele

vzdělávání

• realizace projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie v oblasti integrace znevýhodněných osob na trh práce

podpora zaměstnanosti

• realizace projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie v oblasti rovných příležitostí pro
muže a ženy

problematika žen

• realizace informačních a osvětových akcí zaměřených na rozvoj neziskového sektoru
a sociální ekonomiky
• podpora rozvoje informovanosti v terciální sféře
• poradenství v oblasti public relations
public relations

• realizace dopravní obslužnosti pro handicapované děti

dopravní obslužnost

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
CZ-400 01 Ústí nad Labem

Organizace je držitelem certiﬁkátu
ČSN EN ISO 9001:2001.

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