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Výroční zpráva EAPN ČR, o. s. o činnosti v roce 2013 
 

 
Poslání EAPN ČR, o. s.:  
 
Členové EAPN ČR jsou nositeli ideje sociálního začleňování a boje proti chudobě. EAPN ČR vytváří 
fórum pro sdílení názorů, informací a zkušeností v této oblasti a je vedena ochotou podílet se na 
práci Evropské sítě proti chudobě (EAPN). 
 
Cíle: 
 

Cílem EAPN ČR je zapojit veřejnost a veřejnou správu ČR do problematiky sociálního 
vyloučení, odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním 
vyloučením a usilovat o jejich začleňování. 
 
Slovo předsedkyně: 
 

Rok 2013 – Evropský rok občanství – byl v naší oblasti poznamenán především obnovením 
činnosti Komise pro sociální začleňování MPSV, která zpracovávala vládní koncepci. Do procesu se 
zapojily všechny resorty, a proto nebylo snadné dojít k rozumnému konsensu. U zástupců 
některých ministerstev jsme zaznamenali retrográdní postoje a úpornou snahu o jejich udržení. 
EAPN ČR bojovala společně s Agenturou pro sociální začleňování o to, aby v koncepci nechyběly 
důležité prvky, přinášející významnější změny, jako je např. sociální podnikání, sociální bydlení a 
otázky začleňování lidí žijících ve vyloučených lokalitách. Vznikla též platforma NNO pro sociální 
bydlení se sídlem v Brně. S jejími členy jsme navázali kontakty. Signovali jsme otevřený dopis 
vládě, a to na základě shodných závěrů, které vyplynuly ze semináře o sociálním bydlení EAPN 
ČR v Praze dne 24. 10. 2013. 

V Bruselu se udály již delší dobu očekávané změny, zejména rezignace dlouholetého 
ředitele EAPN Fintana Farrella a nástupem nové ředitelky Barbary Hellferich (od 12. 10.). Věříme, 
že si EAPN zachová respekt jak u Evropské komise, tak i u národních sítí, kde se veškeré změny 
přímo odrážejí. Nová témata: chudoba mladých lidí, rostoucí nezaměstnanost mladých i jejich 
volný čas. V prosinci 2013 byl vyhlášen projekt na sjednocení minimálního příjmu ve všech 
členských zemích European Minimum Income Network (EMIN). Jde o ambiciózní projekt, k němuž 
se spolu s ostatními národními sítěmi připojujeme. 

Ráda bych, ve shodě se zásadami Evropské sítě proti chudobě připomněla klíčové body 
našeho programu, jako je participace lidí se zážitkem chudoby na procesech rozhodování, 
mainstreaming sociálního začleňování, důstojnost pro všechny lidi bez rozdílu věku, rasy, 
náboženství a sociálního postavení.  

Děkuji všem, kdo se staví za náš program a pro něj pracují 
 
Milena Černá, předsedkyně EAPN ČR, o. s. 
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Jak šel rok 2013 
 

22. – 23. 1. Zahajovací konference Evropského roku občanství  2013 se v Bruselu 

zúčastnil K. Schwarz 

26. 1. S. Mrózek se zúčastnil setkání národních koordinátorů setkání lidí se zkušeností s 

chudobou v Bruselu.  

29. 1. EAPN ČR se stala členem Asociace NNO v ČR. 

28. 2. Ustavujícího setkání Národní aliance NNO k Evropskému roku občanství 2013 se 

v Praze zúčastnil K. Schwarz. 

5. 3. Zasedání Pracovní skupiny k Evropskému roku občanství 2013 se v Bruselu zúčastnil 

K. Schwarz. 

6. 3. Zástupce EAPN ČR se v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu zúčastnil 

Evropského Dne občanské společnosti. 

14. – 16. 3. V Bruselu zasedal Výkonný výbor EAPN – zúčastnil se K. Schwarz 

25. 3. Pracovní schůze EAPN ČR: příprava 12. setkání osob se zkušeností s chudobou (Brusel, 

16. – 20. 6.) a Národního setkání lidí se zkušeností s chudobou (Ostrava, 17. 5.). 

9. 4. Zástupce EAPN ČR se zúčastnil III. Fóra k evropskému roku občanství 2013 v hotelu 

Pyramida v Praze. 

Pracovní skupina pro strukturální fondy - předány problémy s technickou asistencí, 

nekontextuálností (viz současné subkontrakty Ernst and Young vůči MPSV a efektivnost, logika, 

styl kontrol, techničnost, bez kontextuální a dlouhodobé orientace). Úspěchem bylo dosažení 

přijetí principu minimálního objemu 20 % z ESF pro otázky chudoby a sociálního vyloučení. 

26. 4. konala se 8. valná hromada EAPN ČR, na které byli přijati noví členové: Výbor dobré 

vůle – Nadace Olgy Havlové, Domov důchodců Ústí nad Orlicí, p. o., Česká asociace streetwork, 

o. s.;  Asociace Trigon, Ostrava.  

6. – 7. 5. Evropského Demografického fóra k míře chudoby v EU se v Bruselu zúčastnil K. 

Schwarz. 

Pracovní skupina pro sociální začleňování: 2 x EU Inclusion Strategies Group: 10. - 11. 5. 2013 

Brusel, 25. - 26. 10. 2013, Palma de Mallorca – zúčastnila se K. Klamková.  

17. 5. Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením 2013, Ostrava, 

EAPN ČR, Festival Romů v Ostravě – obou akcí se zúčastnili zástupci NNO, Magistrátu města 

Ostravy a EAPN ČR. 
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Národní setkání osob se zkušeností chudoby, Ostrava 

22. – 25. 5. Vzdělávací seminář v Laulasmaa v Estonsku - účast S. Mrozek, K. Schwarz. 

13. – 14. 6. pořádala Česká asociace streetwork  konferenci s mezinárodní účastí, která nesla 

název „Sociální vyloučení, chudoba a lidská práva“.  

14. – 15. 6. Výroční valné shromáždění EAPN v Srbsku v Bělehradě: V roce 2012 se 

změnily Stanovy a byly přijaty nové jednací řády. Snížil se počet delegátů.  Valné shromáždění se 

bude pod názvem Strategický kongres konat 1x za tři roky a zúčastní se ho 3 delegáti z každé 

členské země. První Strategický kongres připadl na rok 2013. Na programu bylo přijetí pracovního 

programu na rok 2014, změny související s výměnou ředitele EAPN a úsporná opatření. Zúčastnili 

se M. Černá, S. Mrózek a K. Schwarz.  

 

Účastníci Valného shromáždění před hotelem Srbija, Bělehrad 
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18. - 20. 6. se konalo 12. bruselské setkání osob žijících v chudobě: Uskutečnilo se 

zásluhou ředitele EAPN Fintana Farella, který pro rok 2013 zajistil finanční prostředky ze zdrojů 

Evropské komise. Téma: Mladí nezaměstnaní. Akce se zúčastnili 3 muži a 1 žena ze Slezského 

regionu. Delegaci doprovodil národní koordinátor S. Mrózek. Pan Milan Furák přednesl jeden ze 

zahajovacích proslovů. 

 

Milan Furák na snímku druhý zprava 

8. – 9. 7. Zasedání Pracovní skupiny a konference k Evropskému roku občanství 2013 

se v Záhřebu zúčastnil K. Schwarz. 

30. 9. - 1. 10. se v Bruselu konala konference Capacity building day & Policy Conference, 

účast K. Schwarz, S. Brišová, J. Marešová. 

15. 10. Seminář na Ostravské univerzitě na téma „Rodina ohrožená chudobou“ v rámci Dnů 

za vymýcení chudoby, akci řídily Charita Ostrava a Armáda spásy.  

Mezinárodní den za vymýcení chudoby ve Slezské diakonii: přednášky a besedy pro střední 

školy na témata související s chudobou a sociálním vyloučením, sbírka potřeb pro rodiny s dětmi 

ohrožené chudobou, setkání s lidmi žijícími bez přístřeší, sbírka potravin. Organizovala I. 

Śniegoňová. 

16. 10. Evropské příležitosti regionu – 7. ročník konference o využití strukturálních fondů 

EU v Moravskoslezském regionu, Havířov. Účast I. Śniegoňová. 

17. 10. Happening EAPN ČR ke Dni boje proti chudobě v Ostravě – účast K. Schwarz, S. 

Brišová. 

24. 10. seminář EAPN ČR „Aktuální otázky sociálního bydlení a strategie 2020“, Praha, 

za účasti spolupracujících organizací. Hlavní referát měl I. Hradecký z FEANTSA. 

Říjen, listopad – dobrovolníci při potravinových sbírkách pro lidi ohrožené chudobou a 

sociálním vyloučením – akce Potravinové banky v Ostravě.  
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22. – 23. 11. Zasedání Výkonného výboru EAPN v Reykjavíku na Islandu – účast K. Schwarz 

 

26. – 27. 11. 3rd Convention Poverty and Social Exclusion, Brusel – účast K. Schwarz. 

 

9. 12. Setkání koordinátorů k projektu EMIN 2014, Paříž, účast D. Kocmánková 

 

11. – 13. 12. Vzdělávací fórum Leuven, Belgie, účast S. Mrózek. 

6. – 7. EAPN Training, seminář k rozvoji sítě EAPN v Bruselu – účast K. Schwarz. 

12. – 13. 12. Závěrečná konference k Evropskému roku občanství, Vilnius, Litva – účast K. 

Schwarz. 

Členská organizace Křesťan a práce se angažovala v platformě evropských organizací 

EZA pro harmonizaci práce a rodinného života, rozpracovala pro ni otázky zaměstnanosti žen a 

mezigenerační spolupráce. Rodiny s dětmi, matky - samoživitelky, lidé se zdravotním postižením 

a s nízkou kvalifikací patří v ČR mezi občany nejvíce ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. 

Také ženy 50+ se v ČR stávají sociálně ohroženým subjektem.     

      

 

Základní data o EAPN ČR, o. s. 
 

Sídlo EAPN ČR: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

Telefon: +420774133504 (S. Brišová), Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové: 

+420224 217 331, l. 28 (M. Černá), EAPN ČR: +420777716632 (K. Schwarz) 

e-mail: eapncr@seznam.cz;  

web: www.eapncr.org  

IČO: 26669919  

DIČ: CZ26669919 

Číslo účtu: KB Praha 1  51-1093430257/0100 

IBAN: CZ 7601000000511093430257 

SWIFT (B1C) KOMBCZPPXXX 

 
 

mailto:eapncr@seznam.cz
http://www.eapncr.org/
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Členové EAPN ČR, o. s.: 

Armáda spásy        Mgr. Pavla Vopeláková 

Asociace Trigon                Mgr. Olga Rosenbergerová 

Centred, o.s.        Mgr. Jan Vojvodík 

Česká asociace streetvork, o.s.              Mgr. Martina Zikmundová  

Člověk v tísni, o.p.s.                Jan Černý 

Diakonie Českobratrské církve evangelické Mgr. David Šourek 

Diakonie v ČR        Mgr. David Šourek 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí                   Mgr. Jan Vojvodík 

Dženo         Jarmila Balážová 

Charita ČR                 Mgr. Lukáš Curylo 

IQ Roma servis                Mgr. Katarína Klamková 

Křesťan a práce                Ing. Lidmila Němcová  

Nový Prostor                             Dagmar Kocmánková  

Rozkoš bez rizika       PhDr. Hana Malinová, CSc.  

SKOK                  Hana Vlčková  

Slezská diakonie                Mgr. Ilona Śniegoňová  

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové    MUDr. Milena Černá  

Vzájemné soužití                Mgr. Sri Kumar Vishwanathan 

 

Členové a členky výkonného výboru: 

MUDr. Milena Černá: (předsedkyně) 

Mgr. Katarína Klamková  

PhDr. Karel Schwarz 

Mgr. Ilona Śniegoňová  

Dagmar Kocmánková  

Bc. Stanislav Mrózek  

Revizor: 

Ing. Česlav Santarius  

Národní koordinátor setkání lidí se zážitkem chudoby: 

Bc. Stanislav Mrózek 

Člen výkonného výboru EAPN Brusel: 

PhDr. Karel Schwarz 

Manažerka: 

Soňa Brišová 


