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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR o. s. V ROCE 
2006 

 
 

Poslání EAPN ČR o. s.:  
V součinnosti s Evropskou sítí proti chudobě podporovat sociální začleňování a boj proti 
chudobě v České republice.  

 
Cíle: 

 Podporovat a rozvíjet aktivity směřující k sociálnímu začleňování 
 Usnadňovat přístup k informačním technologiím 
 Sdružovat organizace a osobnosti působící v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu 

začleňování 
 Přenášet osvědčené metody práce do prostoru Evropské unie, využívat zkušeností 

ostatních zemí a podílet se na tvorbě národní politiky v oblasti sociálního začleňování 

 
 
Slovo předsedkyně 
 
 
Vážení přátelé, 
 
podáváme Vám zprávu o činnosti EAPN ČR o. s. v uplynulém roce 2006. V zahraničních 
aktivitách bylo naše občanské sdružení úspěšnější než na domácí půdě. Při hodnocení mezi 
členskými státy EU se naše organizace umístila v horní polovině tabulky. Výborně dopadla 
naše bruselská setkání osob žijících v chudobě a jejich mediální ohlas. Na základě správného 
nakládání s prostředky EAPN EU se zdá, že získáme navýšení rozpočtu v roce 2007. Na druhé 
straně ministerstvo práce a sociálních věcí ČR však doposud nepřikročilo k slibované podpoře 
naší činnosti. Doufáme, že co se nepodařilo v uplynulém roce, podaří se v roce 2007, a sice 
prosadit financování naší komunikační strategie. Po složitých jednáních se nakonec rozběhl 
partnerský projekt STOP sociálnímu vyloučení!, s nímž budeme moci v našich činnostech 
pokračovat do listopadu 2007. Kde jsme loni jen asistovali, jsme sami nositeli projektu. 
Našimi partnery jsou ICN jako garant, Národní síť Zdravých měst, Institut pro evropskou 
politiku Europeum a SKOK o. s. Spoléháme na podporu a spolupráci všech členských 
organizací. Spoléháme též na to, že se k nám další organizace bojující proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení v ČR připojí.   
 
Milena Černá 
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Kalendář akcí 2006 

Leden: S ostatními NNO jsme se zúčastnili projednávání Národního rozvojového plánu ČR. D. 
Kocmánková a K. Schwarz se v Bruselu zúčastnili přípravného setkání národních koordinátorů a 

facilitátorů evropského setkání osob žijících v chudobě. V lednu až březnu jsme se zúčastňovali 
seminářů NNO, zaměřených na přípravu programového období evropských fondů 2007-2013. 

Únor: Seminář MEPCO ve spolupráci s "Stop sociálnímu vyloučení" o sociálním začleňování pro krajské 

úřady s příspěvkem M. Černé proběhl v Praze. Na semináři "Sociální inkluze v kontextu přípravy na 
nové programovací období - zkušenosti, problémy a překážky", kterou rovněž pořádalo MEPCO, 

vystoupila I. Sniegoňová. Uskutečnila se první schůzka k české účasti na 5. bruselském setkání osob 
žijících v chudobě. schůzky probíhaly každý měsíc v Brně za účasti K. Klamkové, J. Klimenta, D. 
Kocmánkové, K. Schwarze a klientů o. s. IQ Roma Servis. 

Březen: „Chudoba a lidská důstojnost“ byl název příspěvku M. Černé na semináři při příležitosti 

otvírání Potravinové banky v České republice. Školení "Manažer plus" a "Manažer start" pro pracovníky 

z NNO - prezentace k SF EU na období let 2007-2013 - vedla I. Sniegoňová. 
Duben: Zasedal výkonný výbor EAPN ČR. V Brně proběhl den otevřených dveří IQ Roma Servis 

v rámci příprav na účast českých Romů na 5.  bruselském setkání osob žijících v chudobě.  
Květen: NAPSI a role NNO – Konference o sociálním vyloučení MPSV – s účastí členů EAPN ČR. 

Šestičlenná česká skupina EAPN ČR se v Bruselu zúčastnila 5. setkání osob žijících v chudobě. 

Červen: „Za evropský celospolečenský dialog“ byl název konference, kterou v Praze pořádala 
organizace Křesťan a práce. Konference EAPN „Evropa jakou chceme mít“ ve Vídni se zúčastnili K. 

Schwarz a I. Sniegoňová. M. Černá přednášela o roli NNO při přípravě Národního akčního plánu 
sociálního začleňování na kursu „NAPSI v ČR“ pro lékaře a zdravotnické pracovníky v IPVZ. 

Červenec: V PWC proběhla setkání k tématu sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci 

projektu EQUAL Nového Prostoru. 
Září: Členové EAPN se v Praze  zúčastnili konference SKOK k očekávaným dopadům zákona o 

sociálních službách, jehož hlavním tématem bylo sociální začleňování. 
Říjen: Valné shromáždění EAPN 2006 v Toledu – zúčastnili se K. Schwarz, I. Sniegoňová, K. 

Klamková, J. Navrátil.  Mezinárodní den za vymýcení chudoby 17. 10. 2006 - M. Černá přednášela na 
téma Sebehodnocení a sociální vyloučení v Ostravě. Účast zástupce EAPN ČR na evropském Round 

Table of Poverty and Social Inclusion ve finském Tampere. J. Navrátil se v Sofii zúčastnil semináře 

EAPN Developing Network Group. 
Listopad: Zasedání výkonného výboru EAPN ČR o. s. v Praze. Workshop "Sociální začleňování" v 

rámci Visegradské platformy pořádala I. Sniegoňová pro Slezskou diakonii. 
Prosinec: Vnější připomínkové řízení k podpoře koncepce transformace pobytových služeb v sociální 

služby terénní a ambulantní podporující život lidí v obtížných životních situacích ve svém přirozeném 

prostředí (podpora koncepci transformace byla projednána na MPSV dne 2. 1. 2007). EAPN ČR 
vstoupila do projektu STOP SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ. D. Kocmánková se v Bruselu zúčastnila 

přípravné schůzky k 6. evropskému setkání osob žijících v chudobě. H. Žurovcová byla výkonným 
výborem EAPN pověřena národní koordinátorkou příprav české účasti na evropském setkání osob 

žijících v chudobě.   
 

Situace na konci roku 2006 
Před koncem roku 2006 vrcholily přípravy na začátek příštího roku v souvislosti s nabytím 
účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách k 1. lednu 2007. Ozývaly se kritické 
hlasy na adresu jeho efektivity co se týká sociálního začleňování a obavy z nedostatečného 
financování systému. Sami uživatelé se začali obávat nedostatečné kupní síly pro zajišťování 
sociálních služeb a nepřímí uživatelé spekulovali o tom, že své děti, blízké, rodiče aj. 
ponechají v domácí péči. Tím by mohlo dojít paradoxně k zhoršení pomoci a podpory při 
sociálním začleňování a k problematickému hodnocení organizací, které své klienty do života 
skutečně postaví. Další problém je v nezajištěném financování tzv. služeb sociální prevence, 
do nichž se počítá většina sociálních služeb pro osoby v obtížných životních situacích. EAPN 
ČR o. s. získal v prosinci 2006 grant na monitorování dopadů zákona o sociálních službách 
v praxi, který bude hodnotit tyto dopady ve třech segmentech (romská komunita ohrožená 
sociálním vyloučením, lidé dlouhodobě nezaměstnaní a bezdomovci). Současně získá 
podklady, jak se v ČR plní Národní akční plán sociálního začleňování.  
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Základní data o EAPN ČR o. s. 
 
Členové:  
 
Organizace: Zástupce: Kontakt 

Armáda spásy Neil Davies neil_davies@armadaspasy.cz  

Člověk v tísni Jan Černý, Karel Novák karel.novak@clovekvtisni.cz  

Diakonie ČCE Pavel Vychopeň ustredi@diakonieCCE.cz  

Diakonie v ČR Jan Harbáček diakonie@umc.cz  

Dženo Iveta Demeterová dzeno@dzeno.cz  

IQ Roma Servis Katarína Klamková katarina.klamkova@iqrs.cz  

Kofoedova škola Jaromír Navrátil Ostrava@kofoedovaskola.cz  

Křesťan a práce Bedřich Vymětalík bvymetalik@iol.cz  

Naděje humanitární sdružení Ilja Hradecký hradecky@nadeje.cz 1 

Nový Prostor Dagmar Kocmánková kocmankovad@volny.cz  

Sdružení Česká katolická charita Jaroslava Pánková jaroslava.pankova@charita.cz  

SKOK Milena Černá cerna@vdv.cz  

SKOK Karel Schwarz schwarz_karel@seznam.cz 

Slezská diakonie Ilona Sniegoňová i.sniegonova@slezskadiakonie.cz  

Vzájemné soužití Hana Žurovcová hnizdo.souziti@seznam.cz  
 

 
 
Členové výkonného výboru EAPN ČR: 
Milena Černá: cerna@vdv.cz, Katarína Klamková: katarina.klamkova@iqrs.cz, Karel Schwarz: 
schwarz_karel@seznam.cz,  Ilona Sniegoňová: i.sniegonova@slezskadiakonie.cz, Pavel 
Vychopeň: ustredi@diakoniecce.cz2  

 
Člen výkonného výboru EAPN EU: Karel Schwarz. 
 

 
Sídlo EAPN ČR: Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 
Dočasná korespondenční adresa: EAPN ČR/SKOK o. s., Vladislavova 12, 110 00 
Praha 1 
Telefon: SKOK: 739 064 415 (S. Brišová), e-mail: skok@cbox.cz; M. Černá: 
224 217 331, l. 28, e-mail: cerna@vdv.cz; K. Schwarz 602 616 632, e-mail: 
karel.schwarz@asociacenno.cz  
IČO: 26669919 
Číslo účtu: KB Praha 1 51-1093430257/0100 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 do listopadu 2006 
2 do ledna 2007 
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