VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR, o. s.
V ROCE 2009
„Vždycky se má člověk dívat dolů. Nemá smysl obdivovat jenom
univerzitní profesory. Ať se jdou naši politici podívat, jak vypadají naše
domovy důchodců, naše eldéenky, jak se zachází s těmito lidmi.
Hloupost politiků je v tom, že jim to nepřipadá atraktivní. Otevírají
prostor něčemu, s čím si pak nevědí rady. Protože chudoba bude
doprovázet svět vždycky. Ale to znamená, že je proti ní třeba pořád
něco dělat. A to mi dneska chybí. Chybí mi nejen větší ohled na chudé
lidi, ale také vědomí, že jsou to chudí lidé, kteří tvoří náš národ, naši
společnost.“
Ivan Medek
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
 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,
Zahájili jsme Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Již kolem jeho
přípravy jsme si uvědomili, jak jsme často necitliví vůči chudým lidem a rozmazlení
dostatkem, v němž se nacházíme. Jsme přesvědčeni, že lidem žijícím v chudobě je
třeba dát důstojnost. Vždyť děti, ženy, rodiny, osamělí lidé jsou zážitkem chudoby
těžce zasaženi a nesou si do dalšího života často trvalé následky.
Naše projekty, které jsme zahájili v roce 2009, mají rozdílné aktivity, ale shodné cíle.
Jsou příspěvkem k úsilí EU zaměřit pozornost na chudé lidi kolem nás a hlavně
přesvědčit veřejnost, politiky a úspěšné společnosti, že je třeba proti chudobě stále
něco podnikat.
Milena Černá
1

Nejdůležitější události roku 2009
V lednu byla Milena Černá jmenována členkou výběrové komise MPSV pro program OP LZZ 3,2 –
sociální integrace romské minority a došlo k navázání užších kontaktů s Agenturou pro sociální
začleňování ve vyloučených romských komunitách a romskými koordinátory.
Došlo k prvnímu výběru lidí žijících v chudobě pro evropské setkání.
V únoru se na MPSV konal 3. Kulatý stůl – diskusní fórum k otázkám předlužení. Téma předlužení je
klíčovým tématem. Po projednání v Komisi pro sociální začleňování MPSV se stane prioritou ČR (a
EAPN ČR) v roce 2010. Heslo NAPSI 2010 – z diskuse do akce.
V březnu proběhly schůzky s experty ohledně nového projektu „Podpora integrity rodin ohrožených
sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě“ (krátce SPOR), podpořený z Agentury pro
vzdělávání, audiovizuální pomůcky a kulturu z programu Evropa občanů, Visegrádským fondem a
OSF, na němž se podílejí partnerské organizace WRZOS Polsko, Socia Slovensko, EAPN ČR, HAPN
Maďarsko. Hlavním partnerem je SKOK o. s. Jako experti se k projektu připojily následující
organizace: STŘEP, Salinger, Slezská diakonie, Domus a Městský úřad Vsetín. Konalo se také
zasedání Výkonného výboru EAPN ČR v Brně/IQRS. K. Klamková a I. Śniegoňová se zúčastnily 24.
3. Komise pro sociální začleňování MPSV. K. Klamková představila projekt NAPSI spolu!.
V dubnu se v Praze/VDV konala koordinační porada k projektu „Rozvoj informovaného a
participativního přístupu k porozumění, hodnocení a tvorbě Národního akčního plánu sociální inkluze
v ČR“ (Krátce NAPSI spolu!). V tomto projektu je hlavním partnerem IQRS, dalšími partnery SKOK,
EAPN ČR, Socioklub a Člověk v tísni. Došlo také k prvnímu setkání delegátů lidí žijících v chudobě,
pozdějších účastníků 8. Bruselského setkání. Koordinace se ujala Armáda spásy. Hlavní facilitátorkou
projektu se stala Dáša Kocmánková/Nový prostor. Koncem dubna se pak konal 4. Kulatý stůl –
diskusní fórum k otázkám předlužení pod záštitou EAPN ČR.
V květnu – ve dnech 15. – 16. 5 se v Bruselu uskutečnilo evropské setkání lidí žijících v chudobě.
Dne 20. 5. se v Praze/VDV konala Valná hromada EAPN ČR, na které byl prezentován projekt NAPSI
spolu!, byla projednány výstupy z účasti delegátů na 8. Bruselském setkání osob žijících v chudobě a
přípravné práce na EY 2010 – Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení, probíhající ve
všech členských zemích EU + v Norsku a na Islandu.
V červnu se v Evropském domě v Praze za účasti významných osobností z MPSV konalo I. národní
setkání osob žijících v chudobě, vybrána byla slupina dlužníků, kteří procházejí procesem sanace. Jen
málo novinářů projevilo o toto téma zájem. Ve dnech 10. – 13. června se ve Vídni sešly národní sítě
EAPN na valném shromáždění. Současně se konala konference o chudobě pod názvem „Sociální
pokrok v době krize představující EU, jakou chceme mít“. V rámci Českého předsednictví se
konalo několik mezinárodních konferencí, přičemž členové EAPN ČR se zúčastnili zejména dvou
z nich: „Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a sociální soudržnosti“ (duben/Praha) a
„Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě“ (červen/Praha). Na MPSV se konal 5. Kulatý stůl –
diskusní fórum k otázkám předlužení pod záštitou EAPN ČR.

Účastníci Valného shromáždění EAPN ve Vídni
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V srpnu 2009 se M. Černá a K. Schwarz zúčastnili zasedání Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace, kde argumentovali ve prospěch NNO. Předcházelo jednání na MPSV, na němž
byly opakovány výhrady k občanským sdružením, které nejsou jako právní subjekty zahrnuty mezi
oprávněné žadatele Výzvy 30. Základní problémem podle MPSV je netransparentnost občanských
sdružení. MPSV je toho názoru, že sociální ekonomika je druh podnikání, a proto by občanská
sdružení měla k této výzvě založit podnikatelské subjekty. S tímto postupem sekretariát RVNNO
vyjádřil nesouhlas. MPSV byla nabídnuta možnost pracovní skupiny, která by definovala podmínky, za
jakých by se občanská sdružení mohla výzev na sociální ekonomiku účastnit: podle účelu např.
vzdělávání chudých dětí, problémy s bydlením, různé varianty domácího hlídání dětí, přístup
k bankovním službám a prevence nadměrného zadlužení.
V září proběhly koordinační porady k projektům NAPSI spolu! a SPOR, brainstorming na téma
institucionální participace a využití principu participace při setkání lidí žijících v chudobě.
V říjnu se na MPSV konal 6. Kulatý stůl, na němž byla projednána zpráva o postupu implementace
Směrnice o spotřebitelském úvěru EK do legislativy ČR a později se konalo též zasedání Výboru pro
EU Rady vlády pro NNO. Byl vydán leták k projektu SPOR pod názvem „Udržet rodiny pohromadě“.
V listopadu proběhlo v prostorách ČCSH v Brně národní setkání rodin, které se ocitly v obtížných
životních situacích v důsledku předlužení a prodělávají proces sanace rodin. První den bylo místo pro
jejich vyjádření – „Říci to vlastními slovy“, druhý den pro experty – „Dejme hlavy dohromady“.
Následujícího dne se konalo zasedání Výkonného výboru EAPN ČR. Ve dnech 26. – 27. listopadu se
v Senci u Bratislavy konal koordinační meeting zaměřený na slovenské národní setkání rodin a
expertů v rámci projektu SPOR.

Říci to vlastními slovy
V prosinci proběhla na MPSV pracovní porada k projektu NAPSI spolu!, které se zúčastnili členové
Komise pro sociální začleňování MPSV, náměstek ministra a ředitel odboru sociálních služeb. Byly
prezentovány dvě studie – Analýza nástrojů a platných koncepcí politiky sociálního začleňování v ČR
a koncepce sociálního začleňování v základním školství. V rámci projektu SPOR členové EAPN ČR
se zúčastnili národní konference o rodinné politice, která se konala v poslaneckém klubu ČSSD.

Členové EAPN ČR pracovali ve skupinách EAPN takto:
o strukturální fondy – I.Śniegoňová
o sociální začleňování – K. Klamková
o zaměstnanost – S. Kotibová
o NAPSI – K. Klamková
o setkání osob žijících v chudobě a komunikace – D. Kocmánková
o sociální služby – K. Schwarz.
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Základní data o EAPN ČR, o. s.
Sídlo EAPN ČR: Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
Telefon: SKOK: 739 064 415 (S. Brišová), M. Černá: 224 217 331, l. 28, K. Schwarz
602 616 632
e-mail: eapncr@seznam.cz;
web: www.eapncr.org
IČO: 26669919
Číslo účtu: KB Praha 1 51-1093430257/0100

Členové EAPN ČR:
Organizace:
Armáda spásy

Člověk v tísni
Diakonie ČCE
Diakonie v ČR
IQ Roma Servis

Zástupce:
Mike Stannet, major
Pavla Vopeláková
Kateřina Pražáková
Petra Klingerová
David Šourek
Eva Grollová
Jan Harbáček
Katarína Klamková
Radana Melková
Monika Mlejnková

Kofoedova škola
Křesťan a práce
Nový Prostor
Sdružení Česká katolická charita
SKOK
Slezská diakonie
Vzájemné soužití

Soňa Kotibová
Bedřich Vymětalík
Lidmila Němcová
Dagmar Kocmánková
Petra Šustrová
Milena Černá
Karel Schwarz
Ilona Śniegoňová
Česlav Santarius
Hana Žurovcová
Kateřina Bajgerová

Kontakt
mike_stannet@armadaspasy.cz
pavla_vopelakova@armadaspasy.cz
prazakova.katerina@email.cz
petra.klingerova@clovekvtisni.cz
ustredi@diakonieCCE.cz
grollova@diakonieCCE.cz
diakonie@umc.cz
katarina.klamkova@iqrs.cz
radana.melkova@iqrs.cz
monika.mlejnkova@iqrs.cz
ostrava@kofoedovaskola.cz
s.kotibova@kofoedovaskola.cz
bvymetalik@iol.cz
lidmila.nemcova@quick.cz
projekt@novyprostor.cz
petra.sustrova@charita.cz
cerna@vdv.cz
schwarz_karel@seznam.cz
i.sniegonova@slezskadiakonie.cz
ustredi@slezskadiakonie.cz
hnizdo.souziti@seznam.cz
poradna-souziti@seznam.cz

V Praze dne 26. 2. 2009

Členové a členky výkonného výboru:
Milena Černá: cerna@vdv.cz (předsedkyně), Katarína Klamková:
katarina.klamkova@iqrs.cz, Karel Schwarz: schwarz_karel@seznam.cz, Ilona
Śniegoňová: i.sniegonova@slezskadiakonie.cz, Dagmar Kocmánková:
projekt@novyprostor.cz a Petra Klingerová petra.klingerova@clovekvtisni.cz
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Revizoři:
Veronika Vendlová z občanského sdružení Forint: veronika.vendlova@forint.cz a
Česlav Santarius ze Slezské diakonie: ustredi@slezskadiakonie.cz.
Místopředseda EAPN Brusel:
Karel Schwarz: eapncr@seznam.cz .
Manažerka pověřená administrativními úkoly se sídlem Vladislavova 12, Praha 2,
tel.: mail: eapncr@seznam.cz
Poděkování
všem členům EAPN ČR, o. s., kteří se s velkým nasazením, mimo své zaměstnání,
věnovali veřejně prospěšné činnosti vytváření podmínek pro sociální začleňování a
odstraňování chudoby v ČR a v Evropě.
V Praze dne 19. února 2010

Milena Černá
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