CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI
Centrum pro komunitní práci (CpKP) je nezisková organizace, která poskytuje služby
všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru
v následujících oblastech:

Účast veřejnosti a občanských
organizací na rozvoji obcí,
měst a krajů
Navrhujeme a realizujeme programy účasti
veřejnosti v investičním plánování a rozhodování.
Jedná se například o zapojení veřejnosti
do plánování a navrhování veřejných prostranství,
do přípravy regenerace panelových sídlišť,
do přípravy strategických, rozvojových nebo
komunikačních koncepcí (např. koncepce
nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo
také do přípravy dopravních staveb či jiných
investic. V rámci těchto programů organizujeme
diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety,
sociologické průzkumy, zajišťujeme vedení
pracovních setkání s občany. Od roku 2008
používáme metodu Future City Game vyvinutou
organizacemi British Council, CLES a URBIS
v rámci projektu Kreativní města, která představuje
nový kreativní přístup v komunitním plánování.
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 při respektování principů
ochrany životního prostředí. Zpracováváme
a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů,
místních akčních skupin, 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.

Sociální integrace
Provádíme analýzy v sociální oblasti (potřebnost
sociálních služeb, bezbariérovost objektů, území
atd.), zajišťujeme metodickou podporu i realizaci
komunitního plánování sociálních služeb (tvorba,
aktualizace a evaluace plánů sociálních služeb).
Nabízíme metodickou podporu a poradenství
při zavádění standardů kvality sociálních služeb
a vzdělávání poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů
sociálních služeb.

Regionální politika Evropské unie
a regionální rozvoj ČR
Prosazujeme principy partnerství a transparentního
rozhodování v regionální politice Evropské unie.
V Česku prosazujeme konzultace a zapojení
veřejnosti a NNO při přípravě a využívání
Strukturálních fondů. Účastníme se diskuzí
o podobě regionální politiky, zprostředkováváme
informace ostatním NNO v ČR a připravujeme
společná doporučení a postupy. Naše zkušenosti
přenášíme do ostatních kandidátských a členských
zemí EU.

Vzdělávání, podpora a posilování
nestátních neziskových organizací
Podporujeme a vzděláváme členy občanských
a neziskových organizací na všech úrovních.
Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře
a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor.
Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci
neziskových organizací.
Podrobnější informace naleznete
na internetových stránkách www.cpkp.cz.

Místní zastoupení
CpKP
CpKP jižní Čechy
Dvořákova 21
37001 České Budějovice
tel./fax: (+420) 386 360 544
jizni.cechy@cpkp.cz
CpKP střední Čechy
Vodičkova 36
110 00 Praha 1
tel./fax: (+420) 251 560 776
stredni.cechy@cpkp.cz
CpKP střední Morava
Horní náměstí 12
750 02 Přerov
tel./fax: (+420) 581 210 502
stredni.morava@cpkp.cz
CpKP východní Morava
nám. 3. května 1791
765 02 Otrokovice
tel.: (+420) 777 793 715
vychodni.morava@cpkp.cz
CpKP západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
tel./fax: (+420) 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz

