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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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Peníze z ESF pomáhají při zlepšování vztahů

Ráda bych touto cestou krátce informovala
naše čtenáře, že realizace projektu FCH Starý Knín
z ESF, projektu Iniciativy Společenství EQUAL –
0017 – se ubírá velmi příznivým směrem.

Daří se nám prostřednictvím tohoto projektu
zaměstnávat mladé maminky po mateřské dovolené a
ženy v předdůchodovém věku v sociálních službách pro
staré a opuštěné lidi na malých venkovských sídlech.
Dokazujeme tak, že na českém venkově je na tisíce
pracovních možností v sociálních službách, jen je
zapotřebí dát vzniknout organizacím, které by měly
dostatek finančních i odborných možností takové služby
koordinovat a poskytovat. Pokud bude zájem, rádi je to
naučíme.

Zájem ze strany klientů o takovou pomoc je stále
větší a my tak můžeme zaměstnat ženy, které chtějí svým
starým spoluobčanům být prospěšné a které zároveň
zvládnou zajistit potřeby svých vlastních rodin, aniž by
složitě dojížděly za prací do měst. Oblast našeho působení
se za poslední čtvrtrok opět zvětšila, přibyl i počet středisek. Vědí o nás klienti nejen v Novém Kníně a
okolí, ale i ve Štěchovicích, v Davli, v Hořovicích, Kamýku nad Vltavou, v Petrovicích a Bratronicích.
320 klientům nyní slouží 60 pečovatelek a osobních asistentek a i s pracovníky v administrativě a
v sekci organizování výjezdních seminářů a zahraniční spolupráce je nás 72. 27.května tohoto roku
jsme měli možnost se prezentovat i v televizním pořadu Barvy života.

Ohlasy z terénu nás samozřejmě velice těší, navazují se nejen krásné vztahy s klienty, ale
i nová přátelství mezi pracovnicemi, které se před tím neznaly. Snažíme se i o neformální setkávání,
abychom se více poznávaly navzájem. Naše kolegyně se potkávají u klientů, ale i na nejrůznějších
školeních a seminářích, které pro ně organizujeme z našeho vzdělávacího projektu. O vzdělávání je
mezi našimi pracovnicemi velký zájem, od počátku dvouletého vzdělávacího projektu se začalo školit
31 pracovnic a bylo získáno už 23 platných certifikátů. Chceme přispět k ozdravení sousedských vztahů
i k pozvednutí sebevědomí žen na venkově, aby se za přispění nových poznání více zapojily do dění
v obcích a aby za lepší podmínky pro naše seniory uměly i trochu zabojovat.

Stanislava Krajčíková, vedoucí Akce 2 
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Zhodnocení plnění projektu EQUAL

Posláním Akce 3 je přispívat šíření osvědčených
zkušeností a postupů do dalších oblastí občanské
společnosti, do dalších obcí, regionů a k zahraničním
partnerům. O úspěších, kterých se podařilo
dosáhnout v naší mezinárodní spolupráci (TCA) se
dočtete na dalších místech tohoto bulletinu. Součástí
Akce 3 je rovněž sociologický výzkum, který za
uplynulé období dosáhl znamenitých výsledků a
zprávu o něm vám poskytne rovněž tento bulletin.

Mezinárodní konference jsme však využili k informování
řady významných politiků, o našem projektu a o výsledcích,
jichž se při jeho realizaci podařilo dosáhnout. Při této
příležitosti jsme kontaktovali paní senátorku Müllerovou,
paní senátorku Gajdůškovou, pana senátora Zdeněk Bártu,
poslance Marka Bendu a z úrovně krajské pana zástupce
hejtmana středočeského kraje Josefa Vacka. Jednou
z podmínek úspěchu projektu je totiž dostatečná politická
podpora, kterou se snažíme zajišťovat jednak
budováním sítě spřízněných osobností a jednak
pravidelným informováním politiků a dalších
osobností. Vážíme si zájmu o naší činnost také ze strany
otce kardinála Miloslava Vlka, otce biskupa Václava Malého
a dašlích. Z Ministerstva práce a sociálních věcí věnuje
pozornost vývoji našeho projektu pan náměstek Marián
Hošek, ale i další zaměstnanci příslušných odborů tohoto
ministerstva.

Konkrétní podporou rozšiřování našeho projektu ve středočeském kraji jsou výjezdy do obcí, které
projevily zájem o bližší informace. Při těchto výjezdech, zejména na Bratronicko jsme náš projekt
představili skupině starostů, jejichž obce jsou členy naší partnerské organizace „Srdce Čech“. Pro tyto
a další zájemce jsme připravili podrobný manuál, který krok za krokem popisuje zavádění sociálních
služeb v malých obcích. Na tento manuál budou navazovat další informační materiály, které zájemcům
poskytnou i nezbytné informace technické a právní povahy.

V uplynulém období jsme rovněž uskutečnili výjezd do kraje Vysočina, kde jsme se setkali se
zástupcem hejtmana, s členy zastupitelstva Havlíčkova Brodu, s řadou starostů menších obcí
a se zástupci neziskových organizací. Toto setkání nám umožnilo představit náš projekt ale
zároveň získat informace o možnosti rozšířit naší metodu i do dalších regionů. Zvláště přínosné bylo
jednání s vedením místní České katolické charity, která rozvíjí úspěšně obdobné projekty. Na tomto
setkání byly přítomné zástupkyně Českého svazu žen, které nám zprostředkovaly setkání s vedením
této organizace.

Daniel Kroupa, Vedoucí Akce 3 
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SENIOŘI A NESOBĚSTAČNÍ LIDÉ V SOUČASNÉ
SPOLEČNOSTI

Informace o výsledcích a vyhodnocení terénního šetření

Problematika péče o seniory – nesoběstačné osoby sice není v centru pozornosti
agentur zabývajících se sociologickými výzkumy, nepředstavuje však ani zcela neprobádaný
„terén“ (významně se poznáním reálného stavu a analýzou potřeb zlepšení péče o seniory
zabývali v minulých letech pracovníci VÚPSV). Pokud jsme chtěli při realizaci projektu
Rozvoj a reintegrace respektovat jeho specifický charakter (zakládat a rozšiřovat
pečovatelskou službu nesoběstačným osobám v malých obcích, spolu s vytvářením
pracovních příležitostí pro místní ženy), bylo nutno přistoupit i k vlastní průzkumné činnosti,
koncipované s ohledem na vlastní projekt.

Kromě dílčích sond - anketních šetření situace pečovatelské službě v pohledu místních
zastupitelů na obecních úřadech určitého regionu (dosud uskutečněno na Litoměřicku, připravuje se na
Vsetínsku) – bylo žádoucí získat i celkový obraz aktuální situace v České republice, zvláště s ohledem
na předpokládané rozdíly zajištění pečovatelské terénní služby mezi většími sídly a menšími
venkovskými obcemi. Takto široce zaměřené reprezentativní sociologické šetření nemohlo být
provedeno vlastními silami – byla nutná spolupráce s profesionální agenturou, která disponuje
celostátní tazatelskou sítí. Našim potřebám vyšli vstříc na renomovaném výzkumném pracovišti CVVM
při Sociologickém ústavu akademie věd ČR, a tak jsme mohli sadu otázek k tématu zařadit do jejich
kontinuálního šetření aktuálního šetření aktuálních problémů ( podrobné zpracování výsledků ve zprávě
„ Senioři a nesoběstační lidí v současné společnosti“). Reprezentativní výsledky za celou ČR vytvářejí
určitý informační rámec jak celkové situace zajišťování péče o stále rostoucí část seniorské populace,
postojů veřejnosti k této problematice, tak i rozdílů podmíněných základním demografickým tříděním,
v neposlední řadě velikostí obce. Není od věci připomenout, že obyvatel ČR ve věku 65 a více let bylo
14% v roce 2004, je podle prognózy jejich podíl do roku 2025 vzroste na 21% a v roce 2050 má
dosáhnout dokonce než 31%.

Výzkum CVVM s připojenými otázkami k problematice péče o seniory proběhl tedy v měsíci
březnu 2006 na reprezentativním vzorku 1 076 respondentů. I při omezeném rozsahu otázek, které
jsme mohli do výzkumu zadat, se podařilo získat poměrně komplexní pohled na problematiku
pečovatelské služby seniorům – nesoběstačným osobám – tedy tak, jak je reflektována českou
veřejností.

Jaké tedy hlavní poznatky šetření přineslo? Za podstatné je třeba považovat potvrzení určitého
znevýhodnění v možnosti potřebných osob stát se klientem pečovatelské služby v menších
venkovských obcích a zároveň naprosto převažující přesvědčení veřejnosti jak ve velkých tak v malých
sídlech, že o seniory – nesoběstačné osoby by mělo být pečováno v jejich vlastním prostředí,
v domácnosti. Z hlavních výsledků, které zadané otázky přinesly, zde uvedeme alespoň heslovitě ty,
které je možno považovat za relevantní pro projekt Rozvoj neintegrace:

- se seniory se v blízké rodině setkávají dvě třetiny lidí, další téměř třetina pak v širší
rodině nebo mezi známými

- postavení seniorů – nesoběstačných osob ve společnosti je hodnoceno jako spíše
špatné

- sami senioři vnímají svoji situaci podstatně hůře než ostatní věkové skupiny
- výrazně nadpoloviční většina lidí je přesvědčena, že o seniory – nesoběstačné osoby

by mělo být pečováno v jejich domácnosti
- potřebu zavedení pečovatelské služby (pokud zavedena již není) seniorů

(nesoběstačným osobám) vyjadřují přibližně dvě třetiny respondentů
- pečovatelskou službu pro seniory zná ze svého okolí sedm z deseti lidí – pokud je

pečováno i o nesoběstačné osoby, pak o takové službě ví jen necelá polovina
dotázaných
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Vzhledem k zaměření projektu jsou relevantní hlavně zjištěné rozdíly podmíněné velikostí obce,
v které respondenti žijí. Zjištěné diference blíže představíme alespoň z několika hledisek:

1. postavení seniorů ve společnosti
V malých obcích je hodnoceno příznivěji než ve velkých (či ve městech) – v menších sídlech je

život zřejmě stále méně anonymní, lidé mají k sobě blíž, větší roli hraje tradice, efekt mediálního
adorování mládí, výkonnosti, úspěchu apod. je stále ještě omezován udržováním zavedených
hodnot a konvencí.

Pokud jde o vnímání postavení výrazněji nesoběstačných osob, je v malých obcích též o něco
lepší než je průměr za celou společnost, rozdíl je však malý – vnímání problematiky ve větších
sídlech může být příznivě ovlivňováno i skutečností, že řada zdravotně postižených má reálnější
možnost organizovat se a prosazovat své uplatnění v pracovní či zájmové sféře.

2. nesoběstačné osoby v okolí
Že takové osoby znají, je opět spíše typické pro obyvatele menších obcí. Lze mít za to, že proti jisté
atomizaci, anonymitě života ve větších sídlech, je malá obec více vnímána jako kompaktní celek,
jehož je jednotlivec neodseparovatelnou součástí, a k němuž se v nejrůznějších ohledech vztahuje.

3. existence pečovatelské služby pro seniory v blízkém okolí
V tomto případě jsou rozdíly v postojích dle velikosti bydliště velmi výrazné: zatímco z respondentů
v obcích mezi 800 – 2000 obyvateli odpovídal kladně téměř každý druhý, ve větších obcích do 5000
obyvatel dokonce více než ¾ dotázaných, v obcích do 800 obyvatel to byla pouze jedna
čtvrtina.

4. potřeba zajistit pečovatelskou služby
Potřeba či opodstatněnost zajišťovat pečovatelskou službu pro seniory – nesoběstačné osoby je

vnímána takřka ve shodném rozsahu jak v obcích malých, tak velkých (rozhodně ano nebo spíše
ano odpovídaly vždy zhruba dvě třetiny dotázaných). Tato shoda naznačuje, že i v malých
venkovských obcích je potřeba terénní pečovatelské služby reálná, a že její provozování znamená
pro sociokulturní charakter životních podmínek v těchto sídlech zřetelný přínos.

5. Preference jednotlivých variant péče
V hodnocení vhodnosti péče (zda je lepší její zabezpečení v domácnosti nebo v odborném

zařízení) se projevil značný rozdíl podmíněný charakteristikou těch, o které je pečováno: u seniorů
obecně je převaha preference péče v domácnosti jednoznačná, u nesoběstačných osob
(v představě respondentů jde zřejmě spíše o případy vyžadující asistenční pomoc) naopak mírně
převažuje upřednostňování péče v odborném zařazení. V obou případech však respondenti
z malých obcí preferují péči v domácnosti (zvláště v případě nesoběstačnosti) spíše ještě
více, než je celospolečenský průměr.

Závěrem: výzkum – mimo jiné – potvrdil, že ve veřejnosti ČR výrazně převažuje
mínění o nedostatečném rozšíření pečovatelské služby o seniory – nesoběstačné osoby
(nefavorizovány jsou v tomto směru zvláště malé obce). Péči potřebným osobám v jejich
domácnosti je zřetelně dávána přednost před péčí ústavní – při rozdělení otázek na péči
o seniory a nesoběstačné osoby lze předpokládat, že mírná převaha preference
odborných zařízení v případě péče o nesoběstačné osoby je zhusta ovlivněna představou
velmi výrazné ztráty soběstačnosti (eventualita asistenční služby nebyla při velmi
omezeném rozsahu otázek posuzována).

PhDr. Zdeněk Janata, expert projektu
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Stavba azylového domu je u konce,
nová práce s klienty začíná.

Z našich předchozích zpráv o dění v místní charitě
jste jistě zaznamenali, že výstavba Centra pro podporu
sociálně slabých rodin v Mokrovratech u Dobříše se blíží
ke svému závěru. 8. června tohoto roku za účasti
představitelů stavebního úřadu, starostů obcí Mokrovraty
a Nového Knína, vedoucích realizačních firem
i pracovníků charity, byl dům zkolaudován.

Hodnotitelé stavby konstatovali, že se jedná o kvalitní
dílo postavené v téměř rekordním čase. Celková rekonstrukce
dlouho opuštěné hrubé stavby trvala přesně tři měsíce.
Předcházelo jí však období příprav, které trvalo mnohem déle,
neboť nějaký čas zabrala projektová příprava, žádosti o finanční
podporu ze strukturálních fondů EU a  Středočeského krajského
úřadu (SROP), vyřízení nového stavebního povolení a
doporučení všech ostatních profesí – hygiena, hasiči, energetici,
kominíci, atd. Stejně významná byla i jednání
o předfinancování projektu a dodnes trvající shánění prostředků
na povinnou spoluúčast. Celková investice činila téměř
15 milionů korun, z čehož charita musí přispět částkou 1,5 milionu korun. Jedny z největších tíží
odpovědnosti za realizaci stavby na sebe vzali: pan dr. Kubát prostřednictvím Centra pro rozvoj
českého venkova, stavební firma IMOS, paní Hana Kottová jako přísný stavební dozor a v neposlední
řadě naše spolupracovnice a vedoucí tohoto zařízení, paní Jana Hrubá. Právě nyní je třeba poděkovat
všem, kteří se nad rámec svých povinností zasloužili o dobrý průběh nejen přípravy, ale hlavně celkové
dostavby domu.

Centrum pro podporu sociálně slabých rodin je zařízení azylového typu pro rychlé řešení rodinné
krize v případech domácího násilí, socioekonomických potíží, ztráty bydlení nebo přírodních katastrof.
Obyvatelé tohoto domu, ženy i muži s dětmi, projdou jakýmsi aktivizačním programem, který by je
měl za 6 – 12 měsíců vrátit do společnosti vybavené určitými dovednostmi a znalostmi. Chceme jim
být nápomocni radou, osobní asistencí při jednání na úřadech i při vyjednávání stálého bydlení, bude
k dispozici psycholog, speciální pedagog i asistenti pro pracovní terapii. Předpokládá se samozřejmě
aktivní účast klientů na životě v tomto domě, ať už by se jednalo o jejich finanční přispění na bydlení a
některé nutné náklady nebo taková samozřejmost jako je mít ve svých bytech pořádek. Dům bude mít
svůj vlastní režim s ohledem na to, že ubytovaným je zapotřebí vnést do života jistý řád, který je bude
aktivizovat k práci pro sebe, děti i celý dům.

V těchto dnech probíhá vybavování aktivizační místnosti, kanceláře a také prvního bytu.
Z investičního grantu již nebylo možné dům vybavit a tak nyní hledáme sponzory pro nákup nábytku a
ostatního vybavení do zbývajících pěti bytů.

  Dům se při kontrole líbil i pracovnicím Středočeského krajského úřadu, které nám poskytly
konsultace k žádosti o grant a také se přijely podívat jak se realizace projektu podařila. Významnou
podporu máme i od našich partnerů z ADCH Praha a společně se zdejším panem farářem plánujeme
slavnostní žehnání Centra na 23.července v 15.00 hodin za vzácné účasti pana kardinála Miloslava
Vlka a mnoha dalších významných hostů. Ze všeho nejvíce se však těšíme na návštěvu široké
veřejnosti, abychom se mohli podělit o radost z bohulibého díla, ve které jsme před dvěma lety ani
nedoufali.

Stanislava Krejčíková, vedoucí Akce 2 
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Národní tématické sítě

Národní tématické sítě jsou mostem, který spojuje osoby z praxe (z rozvojových partnerství) se
zákonodárci a tvůrci politik na celostátní i regionální úrovni. Základním cílem NTS je umožnit
rozvojovým partnerstvím (RP) sdílet informace a tzv. Best Practices, spolupracovat na zajištění shody
výstupů RP s aktuální resp. budoucí politikou, a případně tuto politiku přizpůsobovat a ovlivňovat
vhodným směrem. Národní tématické sítě umožňují tvůrcům politik těžit ze zkušeností nabytých
v rámci Programu. NTS dále slouží jako fórum pro diskusi nad vývojem politiky a v neposlední řadě
jsou i místem k navázání kontaktů mezi jednotlivými RP a tvůrci politiky navzájem.

Mezi činnosti NTS patří především:
 vytváření mainstreamingové strategie ke všem tématům, s nimž je pak možno srovnávat jednotlivé
navrhované networkingové, diseminační a mainstreamingové aktivity;
seznámení se s jednotlivými projekty a přenos zkušeností mezi RP a mezi NTS;
pomáhat RP získat širší, strategičtější pohled na danou politiku;

 vytvářet příležitosti k setkávání a navazování kontaktů;
umožnit identifikaci a formulaci kategorií tzv. Good Practice, Best Practice a Worst Practice a
prezentace těchto kategorií;
napomáhat koordinaci průřezových témat mezi jednotlivými tématickými oblastmi.

Proč jsou NTS důležité?
Jedním z hlavních cílů Programu je tzv. mainstreaming, tedy proces, kterým dochází k přenosu
zkušeností nabytých v rámci programu do procesu utváření politik a do širší praxe. Tento
efekt je zcela klíčový z hlediska dlouhodobého dopadu Programu. Práce RP má významný vliv na
jednotlivé cílové skupiny Programu. Pokud ale nedojde k rozšíření vlivu na rozsáhlejší a obecnější
programy, zůstane pouze u jednorázových zlepšení.
Sama RP usilují o ovlivnění tvůrců politik. Mnohá z nich mají své experty ovlivňující danou politiku či
jiné vlivné osoby. Přesto byly k zajištění koordinovaného a cíleného dialogu mezi RP a zástupci vládních
a regionálních orgánů vytvořeny NTS zastřešené celoevropskými Evropskými tématickými skupinami
(ETG).

Složení jednotlivých sítí

V České republice je ustanoveno šest NTS. Každou NTS zastřešuje předseda, kterým je
respektovaná osoba v dané problematice. Povinností všech RP je účast v některé z tématických síti,
v rámci které aktivně spolupracuje s ostatními členy. Členy tematických sítí mohou být kromě RP také
zástupci Řídícího orgánu, tvůrci politik na regionální a národní úrovni, zástupci profesních sdružení,
zástupci privátního sektoru a další subjekty mající zájem na využití výstupů vytvořených jednotlivými
partnerstvími.
Každá NTS kromě svých stálých členů má možnost přizvat odborníky či zástupce organizací dle aktuální
potřeby a projednávaného témata v souladu s plněním cílů NTS. Členy tématických sítí, jak již bylo
zmíněno, jsou kromě dalších subjektů také tzv. „tvůrci politik“, tj. organizace a jednotlivci, kteří mohou
napomoci převedení zkušeností RP do aktuální politiky v dané oblasti. Tato činnost se však neomezuje
pouze na tvůrce politik, kteří jsou členy NTS, ale na všechny, které se podaří kontaktovat a přímo nebo
nepřímo zapojit do činnosti NTS.

Kontaktní osoba NTS v ČR:

Lenka Zralá
PricewaterhouseCoopers

Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2

Telefon: +420 251 152 250
www.pwc.com/cz
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II. nadnárodní setkání v Praze

Ve dnech 21. až 25. května se v Praze
uskutečnilo druhé nadnárodní setkání česko-
francouzsko-italsko-řeckého rozvojového
partnerství Terra di Progetti. Pořadatelskou
organizací byla tentokrát Farní charita Starý
knín, která v českém hlavním městě hostila asi
dvacítku účastníků ze spolupracujících
organizací. Po úvodním setkání v pondělí 21. května
se následujícího dne hosté společně s několika
zástupci Farní charity odebrali na tzv. studijní
návštěvu, která tvoří povinnou část programu
nadnárodního setkání. Během ní se seznámili s
fungováním charitního domu s pečovatelskou službou
ve Štěchovicích, nového azylového domu pro rodiny s
dětmi v Mokrovratech a pastoračního centra v Dobříši.
Po obědě na dobříšském zámku následovala prohlídka zámku Jeho jasnosti Karla knížete se
Schwarzenbergu v Orlíku. V odpoledních hodinách se celá výprava podívala i na památník komunistické
diktatury na místě bývalého koncentračního tábora Vojna, nedaleko Příbrami. Zde jsme také zakončili
prohlídkovou část celého setkání.

Následující den, ve středu, proběhlo v dopoledních hodinách v prostorách Senátu Parlamentu
České republiky setkání pracovních skupin. Během nich byla diskutována zejména problematika tzv.
virtuálních inkubátorů a další spolupráce jednotlivých skupin i formy účasti ze strany partnerských
organizací. Odpolední část setkání byla zasvěcena řídícímu výboru. Zde byl dohodnut termín a rámcový
program dalšího setkání, práce na internetové stránce partnerství (www.terradiprogetti.com) a na
společném bulletinu.

Posledním dnem nadnárodního setkání byl čtvrtek. Tento den proběhla v rytířském sále
Valdštejnského paláce v Praze (Senát) mezinárodní konference s názvem „Evropské fondy a
Česká republika“, kterou Farní charita Starý knín zorganizovala právě v rámci setkání Terra di
Progetti. Konferenci zahájila vystoupení senátora Zdeňka Bárty, poslance Marka Bendy a senátorky
Ludmily Müllerové. Ve vystoupeních zazněla slova chvály na český neziskový sektor, ale i kritiky
státních institucí pro nedostatečně flexibilní přístup při zprostředkování dotací. Česká republika totiž
dnes patří k zemím, které využívají jen minimální část z přidělených finančních prostředků. Následující
panel konference byl věnován představitelům státní správy, kteří hovořili o administrativních

těžkostech
v souvislosti s udělováním dotací a kontrolou jejich
využívání. Po krátkém obědě následoval třetí blok
konference zasvěcený tentokrát zkušenostem několika
neziskových organizací s využíváním evropských
fondů. Společným jmenovatelem byl i tentokrát
poukaz na administrativní těžkosti, s nimiž se příjemci
finančních prostředků setkávají, a na opožděné platby,
které často znemožňují základní provoz organizací.

Poslední blok konference byl věnován
zkušenostem ze zahraničí. Čeští účastníci si zde mohli
vyslechnout zajímavé referáty o projektech
jednotlivých partnerských organizací Farní charity
Starý Knín v rámci jejího nadnárodního partnerství.
Tímto blokem konference kolem 16. hodiny skončila.

Následovala slavnostní večeře pro členy partnerských organizací, která celé pražské nadnárodní setkání
ukončila. Po martinickém a českém setkání se tak Terra di Progetti ocitla v polovině trvání
nadnárodního partnerství.

PhDr. Vojtěch Belling
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Představujeme partnery projektu:

Arcidiecézní charita Praha

Česká katolická charita je součástí římskokatolické církve. Je samostatnou právnickou osobou, která

sdružuje diecézní a arcidiecézní charity v České republice, konkrétně 8 diecézních a 2 arcidiecézní. Je

největší nestátní humanitární organizací v ČR (má 220 středisek - údaj z roku 1999). Zřizovatelem

České katolické charity (ČKCH) je Česká biskupská konference (ČBK).

Nejmenším územním celkem jsou farní charity - FCH (pracují na území farností). Oblastní charity
(OCH) pracují ve vikariátu (vikář spravuje několik farností), ve větších městech pracují na úrovni
oblastních charit městské charity (MCH). Na území spravovaném biskupem - diecéze, pracuje v naší
republice 6 diecézních charit (DCH) - Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích,
Ostravě, Plzni. V olomoucké a pražské arcidiecézi (sídla arcibiskupů) pracují arcidiecézní charity (ACH).

Diecézní charity a arcidiecézní charity mají vlastní právní subjektivitu. V čele každé z nich stojí ředitel,
o duchovní život charitních pracovníků pečuje prezident-kněz. Delegování pravomoci a způsob řízení
oblastních a farních charit je v jednotlivých arcidiecézích a diecézích rozdílné.

Prostřednictvím jednotlivých diecézních, arcidiecézních, oblastních nebo farních charit provozuje Česká
katolická charita střediska pomoci, v nichž je realizováno poslání charity - milosrdné lásky ke všem
potřebným bez ohledu na vyznání, rasu a barvu pleti. K střediskům pomoci patří charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba, domovy pokojného stáří, pomoc lidem bez domova, domovy pro
matky v tísni, pomoc zdravotně postiženým, pomoc těžce nemocným, charitní poradny a humanitární
pomoc do zahraničí. Pouze charitní domovy pro řeholnice a staré kněze jsou spravovány sekretariátem
ČKCH. Arcidiecézní charita Praha je organizační jednotka římskokatolické církve, byla založena
zřizovací listinou pražského arcibiskupa. Svojí prací od roku 1993 navazuje na bohatou tradici
charitního díla na území Prahy a pražské arcidiecéze.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Londýnská 44, Praha 2, 120 00, tel.: 224 246 519, 224 246 573, fax: 222 522 352

www.charita-adopce.cz

ŘEDITEL ADCH

Ing. Jaroslav NĚMEC

tel.: 224 246 519, 224 246 573 (linka 2x), e-mail: nemec@charita-adopce.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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