
Centrum pro

komunitní práci

Moravskoslezský kraj

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla 

v roce 1996. V současnosti má šest místních zastoupení s působností na 

celém území České republiky: jižní Čechy, západní Čechy, střední Čechy, 

Moravskoslezský kraj, východní Morava a střední Morava. Jedná se 

o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré své aktivity. 

V rámci jednotlivých zastoupení probíhá spolupráce při realizaci projektů 

nadregionálního a mezinárodního rozsahu. 

Poskytujeme služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských 

organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech: 

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů 

Realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním plánování 

a rozhodování. Organizujeme zapojení veřejnosti do plánování 

a navrhování veřejných prostranství, do přípravy rozvojových koncepcí či 

jiných investic. Zajišťujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, 

ankety, sociologické průzkumy a vedení pracovních setkání s občany. 

Pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro 

pracovníky veřejné správy. 

Místní udržitelný rozvoj 

Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na 

místní sociálně ekonomický rozvoj. Zpracováváme a aktualizujeme 

rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě 

místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné 

skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery 

(veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce 

přizpůsobit projekty místním podmínkám. 

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR 

Prosazujeme principy partnerství a transparentního rozhodování při 

přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastníme se diskuzí 

o podobě regionální politiky, připravujeme společná doporučení 

a postupy. 

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací 

Podporujeme a vzděláváme členy neziskových organizací na všech 

úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře 

a vzdělávací kurzy. Podporujeme spolupráci NNO. 

Základní informace o projektu:

V letech 2008 – 2011 jsme realizovali 

mezinárodní projekt O lidech 

s lidmi – Cena za podporu místní  

demokracie a spolupráce s NNO, 

realizovaný pro Mezinárodní  

visegrádský fond. 

Cílem všech projektových aktivit 

byla motivace a zapojení  veřejnosti 

do rozhodovacích procesů veřejné správy obcí, měst a regionů. 

Na projektu se podíleli naši partneři ze všech zemí  Visegrádské skupiny. 

Z celkem 5 partnerů bylo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský 

kraj vedoucím členem. 

V průběhu projektu jsme mimo jiné zrealizovali vytvoření nového 

elektronického vzdělávacího systému Moodle s tematikou zapojování 

veřejnosti ve čtyřech jazycích. Organizovali jsme vzdělávání pro zástupce 

veřejné správy, zaměřené na komunikaci s veřejností v každé 

z partnerských zemí. Vydali jsme odbornou publikaci „Účast veřejnosti  

v rozvoji obci, měst a krajů“. 

Podstatnou součástí tohoto 

projektu bylo organizování soutěží

O lidech s lidmi - na regionální 

i mezinárodní úrovni, kterých se  

zúčastnily projekty obcí, měst, 

regionů, krajských úřadů a dalších 

institucí státní správy a samosprávy, 

které  mezi sebou soutěžili o nej- 

vhodnější konkrétní způsoby účasti občanů v rozvoji regionu a jejich 

úzké spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi. 

Základní informace o projektu:

Tento projekt je realizován ve spolupráci se zahraničním partnerem 

Centrem enviromentálních aktivit Slovenská republika v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika.

Centrum pro komunitní práci Mo-

ravskoslezský kraj má zde jako 

vedoucí partner projektu za cíl vy-

tvořit potřebné partnerské vazby 

obcí, podnikatelů a neziskového 

sektoru k řešení problémů, které se 

vyskytují na území česko-sloven-

ského příhraničí v oblastech kultury, 

vzdělávání, trhu práce, sociálních služeb, dopravy a dalších s návazností  

na rozpad Československa v roce 1993, a navrhnout způsoby jejich 

řešení.

K osvětlení a vytýčení problémů bude sloužit odborně provedená 

situační analýza, vycházející z dotazování vybraných osob, žijících 

v oblasti příhraničí na obou stranách  

a zastupující jak neziskový, tak 

soukromý sektor, instituce veřejné 

správy i pohledy obyčejných lidí. 

K formulování návrhů a týmovému  

řešení zjištěných problémů využi-

jeme kreativní metodiku tzv. „Future  

City Game“, která již byla realizo-

vána v mnoha evropských městech.

Výsledky a jednotlivé výstupy projektu budou prezentovány na rozsáhlé 

závěrečné konferenci projektu, která se stane zároveň platformou pro 

navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry pro řešení navržených 

problémů. 

Realizované projekty
Centra pro komunitní práci

Moravskoslezský kraj

O LIDECH S LIDMI – CENA ZA PODPORU

MÍSTNÍ DEMOKRACIE A SPOLUPRÁCE S NNO

20 LET SAMOSTATNOSTI

OČIMA OBYVATEL ŽIJÍCÍCH

V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH



Projekt byl zaměřen na aktivity, 

vedoucí ke snižování nezaměst-

nanosti a rozvoj podnikatelských 

aktivit ve venkovském prostoru.  

Cílem projektu byl vznik a provoz 

podnikatelsko - zaměstnaneckého 

centra,  které zastřešuje a sdružuje 

skupiny osob (převážně nezaměstnaných) na cestě k rozvoji jejich 

podnikatelských aktivit.

Principem fungování tohoto centra je uplatňování inovativní metodiky - 

Business and Employment Co-operatives ( zkratka BEC). Metoda vede 

skupinu osob k získání schopností zahájit a provozovat podnikání, a to 

prostřednictvím vzdělávání, praktické pomoci, průběžného poradenství 

odborníků, vzájemné kooperace účastníků, zkušeností, posilování 

motivace a v neposlední řadě finanční podpory na dobu až 12 měsíců.

Projekt v minulých letech podpořil 

15 osob, přičemž 13 z nich získalo 

uplatnění na trhu práce, a to ať 

formou tzv. přímé podpory, kdy byla 

vytvořena nová pracovní místa, 

nebo rozjezdem nového podnikání 

vlastními silami účastníků.

Projekt je založený na uplatnění metodiky Business and Employment Co-

operative Initiatives (BECs).

Projekt nabízí všem zájemcům o rozvoj podnikatelských vizí či zájemcům 

o změnu pracovního uplatnění možnost ověřit si své podnikatelské 

nápady v reálném tržním prostředí nebo získat pracovní poměr. V rámci 

projektu podpoříme 30 osob. Účastníkům projektu zajišťujeme pracovní 

diagnostiku, rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ a nejlepším z nich 

pomůžeme uplatnit se na trhu práce. Projekt totiž umožní vznik 12 

nových pracovních míst až na dobu jednoho roku u vybraných 

spolupracujících organizací a firem. Po celou dobu projektu zajišťujeme 

pravidelné individuální i skupinové poradenství. 

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

GP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

„Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka“ je určen 

mladým absolventům do 25 let věku. Projekt je určen pro celkem 

40 osob. Aktivity projektu vedou k uplatnění na trhu práce. 

Účastníkům projektu nabízíme: 

- Poradenství a pracovní diagnostiku

- Vzdělávací kurz „Klíčové kompetence“

- Rekvalifikaci před nástupem na pracovní místo

- Pracovní poměr na 6-12 měsíců u spolupracujících zaměstnavatelů

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

GP 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Mezinárodní projekt založený na podporu rozvoje a zlepšení využití 

lidského potenciálu ve venkovských regionech.  Hlavním nástrojem se 

stanou sociálně orientované inovace – nové způsoby práce, které 

efektivněji než ty již zavedené budou řešit aktuální potřeby nejen 

v sociálních oblastech společnosti (nové služby, přístupy nebo instituce). 

Pomocí přenosu zkušeností našich zahraničních partnerů budou ve 

vybraných lokalitách vytvořeny dvě Centra sociálně orientovaných 

inovací (CSI) – Šumpersko a Přerovsko, kde bude probíhat implementace 

sociálně orientovaných inovací - prostřednictvím úzké spolupráce všech 

účastníků. Těmi se stanou organizace veřejné správy, nevládní neziskové 

organizace, subjekty v oblasti sociálních služeb, místní akční skupiny, 

sdružení obcí a jiní zájemci z veřejnosti (osoby, zahajující vlastní 

podnikání, zájemci o zaměstnání). V centrech budou ve spolupráci 

s odborníky a projektovým týmem vytvářet a realizovat sociálně  

orientované projektové plány.

Součástí projektu jsou i vzdělávací aktivity, které formou kurzů 

a zahraničních studijních cest nabídnou praktické poznatky pro  

uplatňování inovací. Výsledkem bude vypracování Metodiky k zavádění 

a podpoře podobných center také v ostatních venkovských regionech 

na celém území  ČR. 

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

GP 5.1 – Mezinárodní spolupráce.

Business Innovation Brokers S. 

Coop, Španělsko   

www.bib.coop

Associacao de Desenvolvimento 

Rural Integrado das Serras de 

Montemuro, Gralheira e Arada 

(ADRIMAG), Portugalsko  

www.adrimag.com.pt

Red Lynx Limited, Velká Británie  

red-lynx.co.uk

Globally Integrated Village 

Environment Reserach Lab (GIVE), 

Rakousko     

www.globalvillages.info

Centrum enviromentálních aktivit 

– CEA, Slovensko

www.cea.sk

Edinburgh Chamber of 

Commerce, Velká Británie

www.edinburghchamber.co.uk

Lascaux SrL, Itálie

www.lascaux.it

Boutique de Gestion Guadeloupe 

“Pro Gestion Partner” , Francie

www.bge.asso.fr

Realizované projekty Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj

NOVÁ PERSPEKTIVA

ABSOLVENTŮ Z ŠUMPERSKA

A JESENICKA

BEC – PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

NA VENKOVĚ PROSTŘEDNICTVÍM

PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÝCH

CENTER

PODNIKATELSKO-ZAMĚSTNANECKÁ

DRUŽSTVA - INOVATIVNÍ NÁSTROJ

AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

CENTRA SOCIÁLNĚ

ORIENTOVANÝCH INOVACÍ 

Významní zahraniční partneři
CpKP Moravskoslezský kraj:

CpKP Moravskoslezský kraj

Zábřežská 20, 787 01 Šumperk

e-mail: sumperk@cpkp.cz

tel. +420 777 793 714 

Oficiální sídlo Centra pro komunitní

 práci Moravskoslezský kraj: 

V Zátiší 810/1

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 www.cpkp.cz

Kontakt


