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Projekt „Rozvoj a reintegrace“ 
 
 
Situace žen, hlavně žen po mateřské dovolené, ve venkovských regionech je z hlediska pracovního 
uplatnění velmi obtížná. V místech jejich bydliště bývá velmi vysoká nezaměstnanost a za 
případnou prací je nutné dojíždět, což při současné péči o děti není možné. Život na vesnici ztrácí 
atraktivitu pro mladé lidi, kteří odcházejí do měst a dlouhodobým důsledkem je postupný úpadek 
venkova. Většina lidí tuto situaci považuje za normální, pasivně ji přijímá a žádné nové možnosti 
řešení nehledá.  
 
Na vesnicích velmi rychle přibývá starých bezmocných lidí, kteří zůstali bez opory a pomoci mladé 
generace. Oproti tomu však velmi vázne rozvoj sociálních služeb. Hrubým odhadem se v průměrné 
vesnici s 300 obyvateli nachází cca 20 občanů, kteří si nejsou schopni sami obstarat základní 
podmínky důstojného života (osobní hygienu, návštěvu lékaře, nákupy apod.). 
 
Hlavní snahou projektu je pomoci oběma skupinám: pro seniory nalézt způsob jak důstojně žít ve 
svém vlastním domově co nejdéle a zároveň pro nezaměstnané ženy nalézt nové profesní 
uplatnění v místě jejich bydliště. 
 
 
 
 
 
 

Cílem projektu je ověřit možnost poskytování terénní sociální služby (hlavně pečovatelské 
a asistenční služby) pro opuštěné seniory v oblastech rozlehlých venkovských regionů a tím 
zároveň pomoci nezaměstnaným ženám v těchto oblastech najít pro sebe vhodné zaměstnání.  
 
Garantem projektu je církevní právnická osoba Farní Charita Starý Knín, která tuto činnost 
realizuje a rozvíjí více než 10 let. V rámci projektu spolupracuje s obecně prospěšnou společností Srdce 
Čech, sdružující 134 obcí, s Arcidiecézní charitou Praha, s Klubem mladých Evropanů a dalšími partnery 
z Čech i ze zahraničí.  
 
 
 
 
 
 

Cílové skupiny projektu 
 
Prioritní cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnané ženy v malých obcích. Pro ně bude 
v rámci projektu připravena jedinečná příležitost nového profesního uplatnění, zvýšení odborné 
kvalifikace a osobního růstu. Předpokladem pro tuto práci je zájem o péči o staré lidi s velkou mírou 
empatie a ochota pracovat s velkým nasazením i v případě menšího finančního ohodnocení.  
 
Druhou cílovou skupinou jsou neziskové organizace, působících v oblastech sociálních                   
a zdravotnických služeb, se zázemím ve venkovských regionech. Pro ně bude zpracován manuál 
shrnující zkušenosti z realizace projektu, který bude návodem, jak terénní sociální služby zavádět. 
 
Třetí cílovou skupinou je široká veřejnost, bez níž by projekt nemohl být úspěšně realizován. 
Jinými slovy se ucházíme i o Vaši laskavou pozornost a věříme, že nám i Vy, dle svých možností, 
pomůžete.  
 

 

„pracovní příležitost pro nezaměstnané ženy na venkově“ 
 

 

„pomoc starým bezmocným lidem“ 
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Zhodnocení plnění projektu EQUAL 
 
 
Od zahájení Akce 2 a Akce 3 projektu 
EQUAL, která je rozplánována na  
36 měsíců, uplynuly již první tři měsíce. 
 
 
Pro oficiální hodnocení úspěšnosti 
plnění úkolů slouží tzv. indikátory, 
podle kterých je projekt hodnocen ze 
strany poskytovatele dotace – tedy ze 
strany EU. Plnění těchto indikátorů je 
podrobně rozplánováno na celou dobu 
trvání projektu, takže úspěšnost či 
neúspěšnost v tomto přehledu lze 
poměrně snadno posoudit. 
 
 
Mezi nejdůležitější aktivity (tzv. klíčové) 
patří pilotní ověřování – zakládání 
nových středisek a zahájení péče o nové klienty. Do projektu se vstupovalo se třemi fungujícími 
středisky – Nový Knín, Štěchovice a Kamýk nad Vltavou, na jeho konci by mělo být těchto fungujících a 
plně rozvinutých středisek šest. Prozatím se podařilo založit jedno nové středisko v Hořovicích, kde 
se pečovatelská služba úspěšně rozvíjí. 
 
 
Těsně před zahájením Akce 2 došlo k prudkému a neočekávanému nárůstu klientely - pečovatelská 
nebo asistenční služba byla poskytována 125 klientům. V projektu je plánováno poskytování 
péče 80 klientům po třech měsících trvání projektu. V průběhu minulých třech měsíců se tento počet 
zvýšil o 36 klientů, péče o 8 klientů byla ukončena převážně z důvodů jejich úmrtí. V současné době je 
tedy pečovatelská nebo asistenční péče poskytována 153 klientům v terénu nebo v domech 
s pečovatelskou službou, které do kompetence FCH Starý Knín spadají celkem tři.   
 
 
Pro zvládnutí takovéhoto objemu poskytovaných služeb je nutný dostatečný počet pečovatelek  
a asistentek, které jsou vzhledem ke svým možnostem zaměstnávány většinou na částečný úvazek.  
Akci 2  začínala FCH Starý Knín s 35 zaměstnankyněmi na pozicích ošetřovatelek. V uplynulých třech 
měsících byl tento počet navýšen o 13 nových zaměstnanců, tři zaměstnanci pracovní poměr ukončili, 
takže v současné době na pozicích pečovatelek a  asistentek pracuje 45 zaměstnanců. 
 
 
Součástí projektu jsou i schůzky vedoucích pracovníků FCH Starý Knín i vedoucích středisek 
charitních sociálních služeb s představiteli místních samospráv i s jinými autoritami v oblastech 
pilotního ověřování. Jedná se většinou o návštěvy vedoucích středisek u představitelů samospráv obcí, 
ve kterých poskytování sociální péče funguje nebo je uvažováno o jejím zahájení. V průběhu srpna 
se uskutečnilo 7 takovýchto kontaktů, v průběhu září 10 kontaktů, v průběhu října 7 a 
v listopadu 9 kontaktů. Jednání týkající se sociální péče a pomoci při vyhledávání potřebných klientů 
probíhají i s lékaři a zdravotnickým personálem v místech pilotního ověřování – v září proběhla jedna 
takováto konzultace a v listopadu dvě. Důležité je i udržování kontaktu s duchovními správci – 
v listopadu se uskutečnila dvě takováto setkání. 
 
 
Jednou ze sledovaných aktivit je i kontrola kvality péče poskytované klientům. Tyto kontroly jsou 
ze strany vedoucích OCCCHSS prováděny na jednotlivých střediscích průběžně,  zástupce ředitele 
ADCH a hlavní sestra ADCH provedli na střediscích Kamýk nad Vltavou, Nový Knín a Štěchovice 
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kontrolu v průběhu října 2005. V listopadu proběhla interní supervize týkající se dokumentace, rozvoje 
standartu kvality, vzdělávacích plánů, pracovní náplně a komunitního plánování. 
 
V listopadu byly uveřejněny informativní články ve Farním občasníku Štěchovické farnosti Proudy 
a v Novoknínském zpravodaji. Pomocí letáků byli informováni občané ve dvou obcích Slapy a 
Třebenice. Rozhovor o projektu byl uveřejněn v týdeníku Periskop, nekontaktovány byly redakce 
časopisů Naše doba a Sociální péče. Na Rádiu Proglas byly o projektu odvysílány dva pořady. 
 
 

Pracovníci FCH Starý Knín se 
zúčastňují různých přednášek a  
školení souvisejících buďto s náplní jejich 
práce nebo s projektem EQUAL, dle plánu 
má být proškoleno  
min. 35 pracovnic v každém roce trvání 
projektu. V měsíci srpnu proběhlo úvodní 
školení pracovníků k projektu EQUAL  
(30 pracovníků), instruktážní školení 
pracovní skupiny (24 pracovníků)  
a dvoudenní  školení na téma Zásady 
první pomoci uspořádané Vodní 
záchrannou službou ČČK (15 pracovnic). 
V listopadu zástupkyně vedoucí projektu 
zúčastnila pracovního dne a valné 
hromady  České asociace pečovatelské 
služby, spolu s další pracovnicí semináře 
Metodiky a výhledy komunitního 
plánování. Pro 45 pracovníků FCH Starý 
Knín byla vedoucím Akce 3 Danielem 

Kroupou uspořádána přednáška na téma Trénink k transnacionalitě. 
 
Statutární zástupci jednotlivých partnerských organizací sdružených v rozvojovém partnerství se 
scházejí na schůzkách, které by měly proběhnout cca 3krát do roka. Prozatím proběhlo první setkání  
v srpnu při příležitosti zahájení Akce 2 a 3.  
 
Každý měsíc trvání projektu je podle plánu aktivit hodnocen v Pravidelné zprávě o činnosti, která je 
rozesílána všem členům pracovní skupiny popř. i dalším zájemcům. 
 
Pro zajištění udržitelnosti služeb zavedených v rámci projektu je nutné vyhledávat další zdroje 
financí. Dosud bylo podáno 10 různých projektů a žádostí o dotace. 
 
Ve srovnání s plánem aktivit probíhá plnění úkolů Akce 2 úspěšně, v mnoha případech jsou 
požadované hodnoty jednotlivých indikátorů překračovány. 

 

Stanislava Krejčíková, vedoucí projektu 
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Mezinárodní partnerství: konference na Martiniku 
 

1. nadnárodní setkání rozvojové spolupráce „Terra di Progetti“ 

 

Ve dnech 3. – 10. prosince 2005 se 8 členů delegace 
rozvojového partnerství „Srdce Čech – charitní a sociální 
služby na venkově“ zúčastnilo prvního setkání 
nadnárodní spolupráce „Terra di Progetti“ 
uskutečněného v rámci projektu EQUAL. Toto setkání se 
uskutečnilo ve francouzském departementu Martinik,  
z něhož pochází jeden z členů nadnárodní spolupráce. 

Několikadenní setkání bylo zahájeno studijní návštěvou, 
při níž byla delegacím z České republiky, Itálie a 
Řecka představena činnost některých institucí 
angažujících se v oblasti sociálních služeb a podpory 
rozvoje drobného podnikání. Ve městě Le Robert byla 
představena tamní vzájemná sociální a zdravotní 
pojišťovna doplňující systém povinného pojištění,  

v La Trinité bylo představeno místní centrum sociálních služeb (Centre de l´insertion sociale) a  
v St. Marie tamní centrum pro rozvoj turismu. Účastníci si rovněž prohlédli typickou zemědělskou 
farmu středního Martiniku. 

Následující den byl věnován činnosti pracovních skupin. 
V rámci nadnárodní spolupráce existují dvě 
pracovní skupiny. První z nich (pod vedením 
francouzského rozvojového partnerství) je zaměřena na 
problematiku sociálních služeb a tzv. osobních služeb 
(services aux personnes). Druhá (pod vedením italských 
partnerů) se specializuje na otázky služeb pro rozvoj 
drobného podnikání a tzv. virtuálních inkubátorů pro 
zakládání podniků. České rozvojové partnerství je 
členem obou pracovních skupin, v nichž má své 
zástupce. Na oficiálním jednání první pracovní skupiny 
byl českým zástupcem Danielem Kroupou 
přednesen krátký příspěvek o reformě systému 
sociálních služeb v ČR. 

Třetí den jednání se odehrál seminář věnovaný představení jednotlivých rozvojových 
partnertství a následně problematice rozvoje sociálních a osobních služeb v méně rozvinutých 
regionech Evropské unie. Vojtěch Belling zde přednesl převážně francouzskému publiku příspěvek  
o českém projektu EQUAL pod vedením Farní charity Starý Knín, který vzbudil u účastníků řadu otázek 
o jeho fungování. O tomto projektu pohovořil rovněž do televizní stanice departementu Martinik. 
Odpoledne vyslechli účastníci zajímavé referáty o sociální, ekonomické a demografické situaci málo 
rozvinuté severní části Martiniku. Tento region, přestože tvoří integrální součást Francie, je jednou  
z nejméně rozvinutých částí Evropské unie s vysokou nezaměstnaností a jen minimálně rozvinutým 
sektorem služeb a průmyslu. 

Závěrečný čtvrtý den setkání byl zasvěcen jednání řídícího výboru celého nadnárodního 
partnerství v rámci EQUAL. Byly dojednány podrobnosti budoucího jednání pracovních skupin, 
přípravy společné internetové stránky (www.terradiprogetti.com) a pravidelného zpravodaje. Nakonec 
se členové výboru dohodli na následujícím setkání, které se uskuteční na konci jara v Praze pod 
patronací českého rozvojového partnerství. 
 
Vojtěch Belling, expert Akce 3 

http://www.terradiprogetti.com)
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Seminář o Azylovém hnutí 
Návštěva italských kolegů v rámci mezinárodního partnerství 

 

Návštěva a jednání proběhly 7. listopadu 2005 v rámci existující mezinárodní spolupráce, a to jako 
jedna z forem zajištění „přidaných hodnot“ ve smyslu TCA.  
 
První část jednání proběhla formou semináře  
o zařízeních pro děti a pro matky s dětmi. Radní města 
Milán Bruno Simini představil tamní koncepci reforem 
sociálních služeb pro rodiny s dětmi. V milánském regionu 
existuje rozvinutá síť zařízení typu mateřských škol do 6 let,  
v nichž je kladen hlavní důraz na vzdělávací dimensi a 
současně rozvíjení sociálních dovedností dětí v tomto věku. 
Zástupci české strany představili aktuální problémy ve sféře 
sociálních služeb v ČR, především v oblasti azylových domů. 
Semináře se zúčastnili také zástupci Asociace azylových 
domů, s nimž byla dohodnuta další forma spolupráce. 
 
Následná část setkání probíhala formou návštěvy Azylového domu České katolické charity  
v Praze-Karlíně. Během ní se italští kolegové seznámili se systémem azylových domů v České 
republice. V odpolední části dne se odehrálo setkání s náměstkem hejtmana Středočeského kraje 
pro oblast sociálních služeb, Ing. Josefem Vackem, který italské kolegy informoval o problémech 
vztahu regionů k systému sociálních a zdravotních služeb v České republice.  Společně s radním 
Siminim se shodli na identifikaci některých společných problémů, zejména ohledně financování 
zdravotnických zařízení. 
 
Vojtěch Belling, expert Akce 3 

 

 

Školení k transnacionalitě 
Přednáška pro zaměstnance Farní charity Starý Knín 

 
Jedním z poslání programu EQUAL je posilování evropského vědomí formou podpory mezinárodní 
spolupráce. Aby se tento požadavek nestal pouhou prázdnou frází, vyžaduje se u projektů tohoto 
programu zahrnout do mezinárodních aktivit i členy či členky hlavní cílové skupiny. Jednou 
z forem, jak toho dosáhnout jsou semináře k transnacionalitě.  

 
Seminář Farní charity Starý Knín se uskutečnil 17. 11. 2005 na Nové Hospodě, za účasti padesáti 
pečovatelek. Sestával z obecné části, v níž se posluchačky seznámily se smyslem a cíli programu 
EQUAL a části speciální, v níž byly představeny projekty našich partnerských italských a 
řeckých partnerů. Dodejme, že forma seminářů není jediným způsobem, jimž jsou naše pečovatelky 
zahrnuty do mezinárodní spolupráce. Část z nich se zúčastnila našeho jednání se zahraničními 
partnery, tvořily publikum na malé konferenci našich italských partnerů o azylové problematice a čtyři 
z nich tvořily součást naší delegace na jednání na Martiniku. 

 
Daniel Kroupa, vedoucí Akce 3 

 

 



 

7 

 
 
 

Informační bulletin projektu „Rozvoj a reintegrace“ 

 
 

 
 

 
Bezdomovci v Senátu 

 
Panuje rozšířené mínění, že 
bezdomovectví je něco jako 
nekonvenční životní styl, který si 
člověk volí dobrovolně a jeho součástí 
jsou i tvrdé podmínky, zejména 
v zimě. Pomáhat takovým lidem 
vlastně nemá smysl, protože by to 
vlastně znamenalo kazit jim jejich 
zálibu;  ve svobodné společnosti má 
přeci každý právo volit si svou cestu za 
štěstím podle vlastních představ. 
Panuje dále názor, že bezdomovci si 
většinou za své postavení mohou 
sami, protože i ti, kteří si nepřáli ztratit 
střechu nad hlavou, učinili něco, čím to 
sami způsobili: alkoholismem, 
drogami, gemblerstvím. Rozptýlit tyto 
mýty se pokusili v pondělí 12. 12. 
2005 v hlavním sále Senátu PČR zástupci nejvýznamnějších organizací (Charita, Armáda Spásy, 
Naděje, Diakonie atd.), které se dlouhodobě a soustavně práci s bezdomovci věnují. Nechyběli ani 
nezávislí odborníci, kurátoři, lidé z komunální politiky a hlavně sami bezdomovci.  
 
Ano, slyšíte dobře, bezdomovci dostali slovo v Senátu, aby mohli vylíčit svůj příběh a říci svůj 
názor. Nic neukradli, nerozbili, neznečistili; jenom se zapojili do diskuse, na mikrofon i v kuloárech, a 
věru měli o čem povídat. Případ zdaleka ne netypický: sirotek, který celý život strávil v dětském 
domově, kde se také vyučil a odkud odešel na vojnu, z níž se však už neměl kam vrátit; zůstal na ulici, 
odkud je prakticky nemožné získat zaměstnání i přes to, že kvalifikace ani vůle pracovat nechybí. 
Takové dojemné příběhy jsou ovšem jen špičkou ledovce problémů, jimiž žije naše společnost a jejich 
projevem či symptomem je bezdomovectví. Pokud si s nimi nedokážeme poradit, nezbývá než 
symptomatická léčba, tedy přímá pomoc bezdomovcům.  
 

O příčinách bezdomovectví se 
mluvilo v prvním bloku 
konference, v němž vystoupili Petr 
Homolka, Pavel Pěnkava. Z těchto 
příspěvků vyplynulo, jednak že 
v našem právním řádu stále nemáme 
definici bezdomovectví, o níž by bylo 
možné opřít komplexní systém pomoci 
a že dosud neexistuje obecně 
přijímaná typologie tohoto jevu a jeho 
příčin. Pomoci mají projekty 
financované z fondů EU a mezinárodní 
spolupráce, protože, jak známo, 
s podobnými problémy se potýkají 
všechny civilizované země. 
Konkrétních příčin bezdomovectví je 
možné, na základě zkušeností 
identifikovat velké množství: ztráta 

celoživotního zaměstnání a následující rozpad společenského zázemí, bankrot montážních podniků, 
které dlouhodobě zaměstnávaly a ubytovávaly dělníky v ubytovnách, děti z dětských domovů bez 
sociálního zázemí, děti mentálně či jinak postižené, jimž zemřeli rodiče, kteří se o ně celý život starali.  
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Mnohé z těchto příčin však nepochybně mají společný jmenovatel. Skutečnost, že si s tímto problémem  
nedokázaly  poradit  ani  ekonomicky  nejrozvinutější  státy  nasvědčuje  tomu,  že  se  na nejhlubší 
rovině jedná vskutku o problém civilizační, nejspíše související s dynamikou sociálních změn 
provázejících měnící se společenské a ekonomické struktury. Prostě řečeno, moderní průmyslová 
společnost oslabuje funkci rodiny, aniž ji dokázala nahradit něčím jiným.  
 
Druhý blok konference se snažil 
postihnout základní modely 
pomoci bezdomovcům. Vystoupili 
nejprve Antonín Plachý a Miroslav 
Barták. Třetím řečníkem byl náš 
bývalý kolega senátor Daniel Kroupa, 
který prezentoval nový projekt 
FCH Starý Knín zaměřený na 
rodiny s dětmi, které se dostaly do 
stavu, kdy jim při ztrátě domova hrozí 
odebrání dětí. Tento azylový dům pro 
rodiny vznikne v obci Mokrovraty ve 
Středočeském kraji a podle 
předpokladů bude v pěti bytových 
jednotkách poskytovat zázemí 
klientům na dobu půl až jednoho roku. 
Zajímavé na tomto projektu je, že se 
pouští na novou, dosud neprobádanou 
půdu a bude-li úspěšný, pomůže řešit případy, které zhruba před půl rokem proběhly sdělovacími 
prostředky a otřásly veřejným míněním: kdy státní úředníci, na základě sociálně právní ochrany dětí, 
násilím tyto děti odebírali jejich rodičům, kteří se přes hmotnou nouzi o tyto děti starali.  
 

Poslední blok byl v odpoledních 
hodinách věnován prevenci 
bezdomovectví a kromě přítomných 
řečníků Ilji Hradeckého a Stanislava 
Fialy poskytoval prostor i zástupcům 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
kteří mohli předložit koncepce pomoci 
bezdomovcům, mohli se vyjádřit 
 i k dlouhodobým záměrům vlády na 
řešení příčin bezdomovectví, mohli 
vysvětlit jaké legislativní úpravy jsou 
k tomuto problému připraveny, mohli 
ujistit poskytovatele služeb 
bezdomovcům, že deregulace 
nájemného bude doprovázena 
opatřeními, která zabrání tomu, aby se 
na ulici ocitly další desetitisíce 
bezdomovců (a taková opatření jsou 

nejen možná, ale i nutná a byla připravena již v polovině devadesátých let, kdy měla být deregulace 
realizována) – to všechno zástupce ministerstva a nejlépe ministr, mohl. Mohl, ale neučinil. Škoda. 
Přidal tak k příčinám bezdomovectví ještě tu, o které se na konferenci nemluvilo: nezájem politických 
představitelů o tento problém. 
 
Richard Sequens, senátor 
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Představujeme partnery projektu: 
 

Srdce Čech, o.p.s. 
 

Obecně prospěšná společnost Srdce Čech, o.p.s. vznikla v březnu roku 2004 jako zastřešení Místní 
Akční Skupiny (MAS) – Local Action Group (LAG) v rámci programu LEADER, který je jednou z iniciativ 
Evropského společenství. Tento program má především umožnit samosprávné rozhodování regionů  
o vlastních cílech rozvoje a otevřít možnosti k čerpání prostředků k tomu určených. 
 
Členové MAS nezakládají 
Společnost nahodile či 
účelově, naopak spolupracují 
již řadu let a mají za sebou 
mnoho zdařilých aktivit, při 
kterých si mohli ověřit výhody 
a přínosy společné práce. 
Především to byly úspěšné 
projekty SAPARD, Škola 
obnovy venkova, Twinningové 
projekty workshopů 
Ministerstva zemědělství  
a v neposlední řadě  
i vzájemná pomoc při ničivých 
povodních roku 2002. V Srdci 
Čech tedy nevzniká něco 
zcela nového, ale dochází na 
principu partnerství  
k oficiálnímu a naprosto 
transparentnímu spojení 
dvanácti na sebe 
navazujících mikroregionů 
– Balkán, Bratronicko, 
Dobříšsko a Novoknínsko, Hořovicko, Hudlicko, Křivoklátsko, Mníšecký region, Střední Povltaví a  
Mikroregion Záplavy. Společně zaujímají plochu 1360 km² s celkovým počtem 92 500 obyvatel 
žijících ve 122 obcích. 

Hlavní cíle a priority činností Společnosti vyplývají z potřeb a možností regionu. Jsou determinovány 
charakterem území, zalidněním, sociální strukturou obyvatel. Valná část obcí má méně než 500 
obyvatel, povrch je převážně kopcovitý s množstvím lesů. Zároveň protkán poměrně hustou sítí, 
bohužel, rozbitých komunikací. Struktura zaměstnanosti stejně jako průmyslu se mění vzdáleností od 
měst a výrazně ovlivňuje životní podmínky v obcích.  

Různorodé a často i protichůdné problémy byly zformulovány do těchto hlavních tematických okruhů:   
 

1. zlepšení kvality venkovského života – především investicemi do technické infrastruktury 
obcí (kanalizace, ČOV, ale i místní komunikace) a do jejich intravilánu (úpravy návsí, hrází 
rybníků, historických stavení) 

 
2. zvýšení kvalifikace a vzdělání obyvatel, zlepšení dostupnosti a nabídky celoživotního 

učení (realizací těchto projektů chceme zvýšit sebevědomí obyvatelstva a postupně měnit 
sociální skladbu obyvatel a ekonomické zázemí venkova) 

 
3. podpora cestovního ruchu se zaměřením na nyní velmi populární formy trávení aktivní 

dovolené – peší, cyklo, hipo turistika a samozřejmě i lepší využití ohromného historického 
bohatství regionu (Křivoklát, Krakovec, Dobříšský  zámek,  Koněprusy  a  mnoho  dalších  méně  
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známých památek). Odvětví má u nás obrovské rezervy a otvírá prostor pro tvorbu nových 
pracovních míst nejen v historických zájezdních hostincích. Umožňuje i zachování tradičních 
řemeslných dílen a provozů, které bez prostředků z cestovního ruchu nejsou schopny přežít, 
protože místní kupní síla je nedostatečná. 

 
4. dotace do šetrného zemědělského hospodaření s prioritou zachování a obnovy původního 

krajinného rázu a vytvořením staronových biokoridorů (ČR se připojila k evropskému projektu 
Natura 2000) a tím i v rámci trvale udržitelného rozvoje ochraňovat drahocenné životní 
prostředí 

 
5. prostor pro rozvoj občanské 

společnosti na platformě 
různých zájmových sdružení, 
spolků, nadací i charitativních 
organizací  

 
6. představení pozitivních vzorů 

ze zahraničních i tuzemských 
regionů a spolupráce s nimi. 
Srdce Čech navázalo spolupráci 
se sousedními MAS – 
Přemyslovské Střední Čechy 
(Kladensko, Slánsko ad.),  Vladař 
(Karlovarsko), které dohromady 
zastupují více než 300 měst a 
obcí. Rovněž se rozvíjí partnerství 
s bavorským regionem Luhe-
Wildenau, italskou Lombardií a 
dalšími. 

 
7. podpora malého a středního podnikání ve venkovských  podmínkách a tím i využití  

místních lidských zdrojů. Rozvoj podnikání je nedílnou součástí každého z výše uvedených 
témat a je nezbytným a hlavním faktorem rozvoje regionu.  

 
Srdce Čech, o.p.s. plánuje podání a realizaci cca 30 „velkých“ projektů ze strukturálních fondů EU 
v plánovacím období do roku 2006. V následném období (2007-2012) potom plánuje ve svém regionu 
investovat prostředky ve výši několika miliard korun získané především přímo z Bruselu.  
 
Další informace týkající se činnosti Srdce Čech lze obdržet v kanceláří společnosti: Srdce Čech, o.p.s., 
Bratronice 54, tel.: 312 659 689, bratronicko@volny.cz, www.srdcecech.cz. 
 
Jana Vyhnanovská, Srdce Čech, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bratronicko@volny.cz
http://www.srdcecech.cz
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Partneři projektu 
 

 

Farní charita Starý Knín 
je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od            
1. března 1993 v rámci celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti                    
se zaměřujeme především na poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb. Pro účely 
zdravotní péče bylo zřízeno středisko charitní ošetřovatelské služby, které poskytuje domácí zdravotní službu ve 
spádové oblasti Nového Knína, která zahrnuje cca 25 vesnic. Pro účely sociálních služeb bylo zřízeno Oblastní 
centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně, se středisky v Novém Kníně, Štěchovicích a Kamýku nad 
Vltavou. Všechna střediska zaznamenala v posledních dvou letech velký rozvoj, založený na dobré spolupráci     
s místními duchovními, se samosprávami Nového Knína, Chotilska, Štěchovic, Kamýk nad Vltavou a dalších obcí 
a s ADCH Praha, kde nalezla nejen metodickou pomoc, ale i kvalitní poradenskou službu pro podávání grantů na 
KÚ Středočeského kraje, NROS, MZ či MPSV. 
 
 

Obecně prospěšná společnost Srdce Čech, o.p.s.  
vznikla v březnu roku 2004 jako zastřešení Místní Akční Skupiny (MAS) v rámci programu LEADER, který je 
jednou z iniciativ Evropského společenství. Tento program má především umožnit samosprávné rozhodování 
regionů o vlastních cílech rozvoje a otevřít možnosti k čerpání prostředků k tomu určených. 
Členové MAS nezaložili společnost nahodile či účelově, naopak spolupracují již řadu let a mají za sebou mnoho 
zdařilých aktivit, při kterých si mohli ověřit výhody a přínosy společné práce. Především to byly úspěšné projekty 
SAPARD, Škola obnovy venkova, Twinningové projekty workshopů Ministerstva zemědělství ČR a v neposlední 
řadě i vzájemná pomoc při ničivých povodních roku 2002. 
V Srdci Čech tedy nevzniká něco zcela nového, ale dochází na principu partnerství k oficiálnímu a naprosto 
transparentnímu spojení dvanácti na sebe navazujících mikroregionů, které společně zaujímají plochu 1360 km² 
s celkovým počtem 92 500 obyvatel žijících ve 134 obcích. 
 
 

 

Arcidiecézní charita Praha  
je církevní právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a která je součástí celorepublikového 
uskupení Sdružení Česká katolická charita. 
ADCH Praha sdružuje provozovatele charitních sociálních služeb s právní subjektivitou nebo bez ní na území 
hl.m. Prahy, Středočeského a menší části Ústeckého kraje (území pražské arcidiecéze). V současné době ADCH 
Praha realizuje 34 projektů ve 23 střediscích, z nichž 16 spadá pod 9 charit se samostatnou právní subjektivitou. 
Ostatní projekty realizují přímí zaměstnanci ADCH Praha. Arcidiecézní charita Praha poskytuje také všem svým 
členům metodickou pomoc při rozvoji projektů a interní supervizi.  
Poskytované typy služeb: pečovatelská a ošetřovatelská, domy na půl cesty (pro děti z dětských domovů           
a vozíčkáře po úraze), azylové domy pro matky s dětmi a lidi bez přístřeší, kontaktní protidrogové centrum, 
poradenství, pomoc migrantům a uprchlíkům, chráněné bydlení, pomoc obětem obchodu se ženami a domácího 
násilí, finanční pomoc dětem v rozvojových zemích (Adopce na dálku), pomoc propuštěným vězňům i ve výkonu 
trestu, služby osobní asistence a respitní péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
 

 

Klub mladých Evropanů 
je občanské sdružení, ve kterém se setkávají studenti vysokých a středních škol ze všech krajů ČR. Klub 
mladých Evropanů je činný od roku 1995 a v současné době sdružuje několik desítek mladých lidí se zájmem  
o Evropu, cestování, diskusi a veřejné dění. Klub mladých Evropanů má celkem 14 regionálních koordinátorů, 
kteří řídí činnost sdružení v jednotlivých krajích ČR.  
V Klubu mladých Evropanů mají mladí lidé možnost pořádat a účastnit se seminářů, konferencí, campů, 
zahraničních cest, diskusních skupin, soutěží a mnoha dalších akcí.  
Klub mladých Evropanů realizoval v posledních třech letech řadu velkých projektů s podporou Evropské komise, 
Evropského parlamentu, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR či zahraničních nadací.  
Mezi hlavní velké projekty patří celorepubliková informační kampaň „Ano v referendu“, která se uskutečnila 
v roce 2003. V rámci kampaně bylo uspořádáno 40 diskusí mezi studenty a seniory v rámci tzv. „dialogu 
generací“ přibližující starším lidem pohled mladých lidí na současnou a budoucí Evropu. Díky tomuto projektu 
získal Klub bohaté zkušenosti s komunikací se seniory a od roku 2004 pravidelně zařazuje do svých aktivit akce 
s problematikou sociální práce a vztahů s nejstarší generací. 
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Rozvojové partnerství projektu 
 
 

„Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen  
do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí“ 
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