
1 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR, o. s.  
V ROCE 2007 

 
“We are tired to talk and to see no results.  

The political world must engage itself.  
We want to see progress,  

we want results and concrete actions.   
We want to know what the EU does to solve poverty.  

The effort to come here is enormous for us.  
We take risks and want thus to be taken  

seriously by the politicians.”   
 

Participant 5th European Meeting of People living in poverty 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 
• 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, 
 
Zpráva o činnosti EAPN ČR o. s. v  roce 2007 je obohacená o projekt STOP sociálnímu 
vyloučení. Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského společenství se 
podařilo uskutečnit projekt, který naše úsilí na domácí půdě posunul o kus dále. Ověřili jsme 
si, že členské organizace EAPN ČR jsou na vysoké úrovni co do odbornosti, manažerské 
profesionality a flexibility. Ráda bych jim všem poděkovala. Děkuji též zástupcům pracovních 
skupin EAPN Evropa za jejich reprezentaci České republiky a plnění všech úkolů, které 
s členstvím ve skupinách souvisejí. Byli jsme potěšeni návštěvou ředitele EAPN Fintana 
Farrella z Bruselu, který jakoby na znamení dobrých vztahů s naší organizací přijel 4. října 
2007 do Opavy na konferenci „Mainstreaming sociálního začleňování – efektivní změna ve 
vládních politikách, strategickém plánování a přístupu k veřejnosti“ a přednesl zásadní 
příspěvek na téma Podíl nevládních organizací na sociálním začleňování. Rok 2007 byl 
mozaikou dobrých akcí. Věřím, že se u nás myšlenka sociálního začleňování bude dále 
ujímat a rozvíjet.  
 
Milena Černá 

mailto:cerna@vdv.cz
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mailto:schwarz%1F_karel@seznam.cz
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Kalendář akcí 2007 
 

Leden: K 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006, o sociálních službách. Přinesl dobré i špatné, 
podle očekávání zejména zhoršení ve financování preventivních (intervenčních) služeb. V lednu byl 
připravován monitoring NAPSI a webové stránky EAPN ČR k projektu. Byla prováděna analýza 
odborných podkladů a zdrojů k problematice sociálního začleňování. Proběhla přípravná schůzka 
k seminářům v Plzni. Uskutečnila se porada spolupracovníků projektu v EAPN ČR v Brně. Proběhlo 
jednání k projektu na MPSV ČR. 25. 1. se uskutečnila v IQRS v Brně valná hromada EAPN ČR a 
zadání pro vize-poslání-cíle EAPN ČR; podán návrh na změnu stanov. 
Únor: Dne 7. 2. se ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové konalo zasedání Výkonného výboru 
EAPN ČR. Proběhla porada organizátorů 6. Evropského setkání osob žijících v chudobě. J. Navrátil 
z Kofoedovy školy v Ostravě byl kooptován do Výkonného výboru místo P. Vychopně, který 
rezignoval.  V únoru byly dále studovány odborné podklady k realizaci projektu STOP sociálnímu 
vyloučení. Probíhala korespondence s experty a spolupracovníky projektu. Pokračovala příprava 
webových stránek EAPN ČR k projektu. V bruselském sídle EAPN se uskutečnilo jednání K. 
Schwarze o sociálních službách v kontextu sociálního začleňování. Při této příležitosti byl o projektu 
informován také eurokomisař Vladimír Špidla. Podklady týkající se chudoby v ČR byly předány televizi 
NOVA. 
Březen: M. Černá se setkala s ministrem práce a sociálních věcí P. Nečasem v rozpravě 
o potřebných změnách systému. Kvůli projektu STOP sociálnímu vyloučení byla uzavřena smlouva o 
spolupráci mezi Asociací NNO a EAPN ČR. Koncem března byl vydán leták k chudobě a sociálnímu 
vyloučení a distribuován na sociální odbory v krajích, městech, příslušné NNO. Členské organizace 
zpracovávaly návrhy na změny stanov a Jednacího řádu EAPN ČR, vize, poslání a cíle. Výstupy 
zpracoval J. Navrátil. 1.-2.3.2007 účast I. Śniegoňové na pracovní skupině Strukturální fondy 
v Bruselu, kde proběhla informace o průběhu zpracovávání a finalizace dokumentů v oblasti SF 
v jednotlivých členských státech EU a o procesu strukturálních fondů na evropské úrovni. Byly rovněž 
stanoveny priority pracovního programu této pracovní skupiny (Task Force on Structural Funds) pro 
rok 2007. 
Duben: EAPN vydala prohlášení o situaci implementace v nové vlně strukturálních fondů. Stěžuje si 
na malou pozornost věnovanou NNO sociálnímu začleňování v členských zemích. Evropská komise 
vydala instrukce pro využívání strukturálních fondů EU v letech 2007-13.    
Květen: Skupina žen z Ostravy a Prahy se 4. – 5. května 2007 v Bruselu zúčastnila 6. setkání osob 
žijících v chudobě. Koordinátorkou byla H. Žurovcová ze Vzájemné soužití, o. s. z Ostravy. Česká 
účast zaznamenala mediální ohlas v belgickém tisku a v materiálech EU. 11. – 12. května v Bruselu 
pracovní skupina pro sociální začleňování – téma dětská chudoba – k tomu K. Klamková: Sociální 
politika členských států se hodnotí metodou OMC, Brusel stanoví priority, cíle, indikátory, aktivity pro 
rok, ostatní si dělají národní vlády samy. Národní plán sociální ochrany – na MPSV existuje výbor 
sociální ochrany. Ten mohou NNO ovlivňovat, dávat zprávy.Obecná doporučení z Bruselu se týkají 
jednotlivostí v programu české národní reformy a jako oblasti nejvyšší priority stanoví udržitelnost 
veřejných financí, zlepšení bezpečnosti a flexibility na pracovním trhu, zlepšení vzdělávání a zvýšení 
podílu celoživotního učení. Dne 14. 5. se M. Černá zúčastnila konference na MPSV „Práva dětí 
v EU“. 16. 5. účast na konferenci SKOK „Sociální začleňování ve vztahu k novému zákonu o 
sociálních službách“ na Právnické fakultě UK v Praze. 29. 5. se konalo zasedání Výkonného výboru 
EAPN ČR ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.   
Červen: Projekt STOP sociálnímu vyloučení! Monitoring plnění NAPSI: 3 workshopy NNO s experty: 
Ostrava 12. 6. - podpořit vytváření pracovních míst pro starší pracovníky a jejich zaměstnávání (Ilona 
Śniegoňová, Slezská diakonie Český Těšín) – ve spolupráci s Kofoedovou školou Ostrava a dalšími 
NNO v Moravskoslezském kraji; Brno 21. 6. - zlepšit situaci Romů ohrožených sociálním vyloučením 
(Katarína Klamková, IQ Roma Servis Brno) – ve spolupráci s NNO v Jihomoravském kraji; Praha 29. 
6. - zlepšit situaci ostatních zranitelných skupin, zejména bezdomovců (Dagmar Kocmánková, Nový 
Prostor Praha) – ve spolupráci s NNO v regionu Praha a Asociací mediátorů ČR. 
Červenec: Rok 2007 je „lehký“ (tzn., že národní státy nejsou povinné podávat zprávy o naplňování 
strategií) – tématy jsou dětská chudoba a aktivní inkluze, zprávy všech národních sítí EAPN soustředí 
v Bruselu. Dotazníky zpracovala K. Klamková. Připomínky k novele zákona o sociálních službách pro 
MPSV zpracovali:  IQ ROMA Servis o. s., Ostravská univerzita a Člověk v tísni o.p.s. 
Září: Příprava valné hromady, příprava na Všeobecné shromáždění EAPN Europe v Budapešti, 
stanovy atd. dle lednové valné hromady a posledního výkonného výboru. Tisk brožury „Co je 
mainstreaming sociálního začleňování“ (autorky M. Černá, J. Košťálová, Z. Zajarošová).  
Říjen: Účast při pořádání konference pod patronací ministra P. Nečase „Mainstreaming sociálního 
začleňování – efektivní změna ve vládních politikách, strategickém plánování a přístupu k veřejnosti“, 
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která se konala ve dnech 4. – 5. října 2007 v Opavě. Navštívil ji i ředitel EAPN Europe Fintan Farrel a 
přednesl zásadní příspěvek „Podíl NNO na sociálním začleňování“. Konference prokázala živý zájem 
veřejnosti angažované v řešení sociálních otázek, zahájila šíření myšlenky mainstreamingu sociálního 
začleňování v ČR a na příkladech z ČR a zahraničí ukázala působivá konkrétní řešení.  Mezinárodní 
den za vymýcení chudoby 17. 10. 2007 – zaznamenali jsme aktivity Armády spásy, Charity Ostrava a 
Města Opavy.  
 

 
Fintan Farrell při vystoupení na konferenci v Opavě 

 
Listopad: Ve dnech 8. – 10. listopadu se v Budapešti konalo Valné shromáždění EAPN, jehož se za 
EAPN ČR zúčastnili K. Schwarz, I. Śniegoňová, K. Klamková, J. Navrátil.Téma: Boj proti chudobě 
v rozšířené Evropě. Na tomto shromáždění byla přijata národní síť Slovenské republiky za člena 
EAPN; hodnocen přínos konferencí lidí zažívajících chudobu a vyhlášena kampaň EAPN za minimální 
příjem. (Následně po diskusi mezi členy VV stanoveno, že EAPN ČR se této kampaně nezúčastní 
vzhledem k příznivým podmínkám v tomto směru v ČR.) Výkonný výbor EAPN ČR se konal dne 14. 
11. ve VDV. Ludo Horemans, předseda EAPN, vyzval k včasnému zahájení Roku proti chudobě 
2010.Příprava valné hromady EAPN ČR. Dne 19. 11. se konala v Praze v rámci projektu EQUAL 
konference Národní tématické sítě sociální ekonomiky. Dne 26. 11. 2007 valná hromada EAPN ČR ve 
VDV. Schválila anglickou zprávu o činnosti EAPN ČR v roce 2007 – pro EAPN. Strategie EAPN ČR 
2008 – 2011 (M. Černá) – byly přijaty některé formulační a věcné úpravy.Záměry EAPN ČR na rok 
2008 (I. Śniegoňová, K. Klamková) – účastníci valné hromady navrhli doplňky týkající se 
předpokládané výzvy MPSV na sociální začleňování v březnu 2008. Volba členů výkonného výboru a 
revizorů: VH schválila ve funkci předsedkyně M. Černou na dobu 1 roku. VH zvolila výkonný výbor 
EAPN ČR o. s. v tomto složení: K. Klamková, D. Kocmánková, J. Navrátil, K. Novák, K. Schwarz, I. 
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Śniegoňová. VH zvolila plným počtem hlasů přítomných revizory V. Vendlovou z občanského sdružení 
FORINT a Č. Santariuse ze Slezské diakonie.  
Prosinec: Přípravná schůzka na 7. setkání osob zažívajících chudobu v Bruselu – téma: dlouhodobě 
nezaměstnaní, zúčastnil se K. Schwarz. Sdružení Křesťan a práce uveřejnilo tiskovou zprávu Na co se 
chceme zaměřit v sociálním dialogu. IQRS obdržel ocenění Evropské komise za nejlepší evropský projekt 
Roku rovných příležitostí 2007 – krém na všechny barvy pleti. 
 
  
 
Situace na konci roku 2007 v České republice: 
 

• nezaměstnanost poklesla na 7 % 
• průměrný plat se zvýšil na 20 000 Kč 
• vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který je zaměřen na sociální 

začleňování 
• výdaje na sociální služby se enormně zvýšily o příspěvky na sociální služby 
• jen 85 % těchto příspěvků je na sociální služby používáno 
• MPSV chystá novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, k níž 

EAPN ČR, o. s. posílá stanoviska 
 

Stručná SWOT analýza zákona o sociálních službách: 
 
Silné stránky: první zákonná norma po 16 letech od změny politického režimu, 
zavádí podmínky pro poskytování pomoci a podpory občanům v obtížné sociální 
situaci, stanoví podmínky pro práci v sociálních službách, zavádí kontrolu kvality 
sociálních služeb. 
Slabé stránky: sociální služby se rozdělují na služby péče a prevence – zjevně 
závada pro rovné financování, rozhodovací kroky se realizují formálně, uživatelé 
nemají možnost výběru, zákon sice deklaruje práva a povinnosti, ale nenabízí žádné 
nástroje k jejich realizaci. 
Rizika: Zvýšený pocit nejistoty uživatelů sociálních služeb; implementace zákona 
měla velmi chaotický nástup a posílila byrokracii při poskytování sociálních služeb i 
při kontrole jejich kvality; smyslu zákona ne všichni řádně porozuměli.  
Příležitosti: Diskuse o zákonu v médiích; šance, že se zákon vylepší při „druhém 
startu“; použití příkladů dobré praxe; urovnání vztahů a kompetencí mezi veřejnou 
správou a NNO. 
 
Doporučení NNO poskytovatelů sociálních služeb vůči MPSV:  
 

• vyjasnění thesí transformace sociálních služeb 
• účast poskytovatelů sociálních služeb na úrovni ústředních orgánů státní 

správy a veřejné správy (kraje a obce) 
• posílit možnost volby sociálních služeb u jejich uživatelů 
• zlepšení marketingu, strategického plánování a strategických rozhodnutí 

ohledně sociální politiky ve veřejné správě 
• rovné financování poskytovatelů sociálních služeb 
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Hlavní body projektu STOP sociálnímu vyloučení!, které realizovala EAPN ČR 
v roce 2007: 

 

1) Leták  
 
 
2) 3 workshopy NNO s experty: 

• 12. 6. Ostrava - podpora vytváření pracovních míst pro starší 
pracovníky a jejich zaměstnávání (Ilona Śniegoňová, Slezská Diakonie 
Český Těšín) – ve spolupráci s Kofoedovou školou Ostrava a dalšími 
NNO v Moravskoslezském kraji;  

• 21. 6. Brno - zlepšování situace Romů ohrožených sociálním 
vyloučením (Katarína Klamková, IQ Roma Servis Brno) – ve spolupráci 
s NNO v Jihomoravském kraji; 

• 29. 6. Praha - zlepšování situace ostatních zranitelných skupin, 
zejména bezdomovců (Dagmar Kocmánková, Nový Prostor Praha) – ve 
spolupráci s NNO v regionu Praha a Asociací mediátorů ČR. 

 
3) Účast na konferenci „Mainstreaming sociálního začleňování – efektivní 

změna ve vládních politikách, strategickém plánování a přístupu k veřejnosti“ 
ve dnech 4. – 5. října 2007 v Opavě. Distribuce brožury „Co je mainstreaming 
sociálního začleňování“, kterou vydal SKOK v rámci partnerství v témže 
projektu.  

 
 

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: cerna@vdv.cz; eapncr@seznam.cz; karel.schwarz@asociacenno.cz  
IČO: 26669919 
Číslo účtu: KB Praha 1 51-1093430257/0100 
 

mailto:cerna@vdv.cz
mailto:eapncr@seznam.cz
mailto:karel.schwarz@asociacenno.cz
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Členové EAPN ČR:  
 

 

 

 
Členové a členky výkonného výboru: 
 
Milena Černá: cerna@vdv.cz, Katarína Klamková: katarina.klamkova@iqrs.cz, Karel 
Schwarz: schwarz_karel@seznam.cz,  Ilona Śniegoňová: 
i.sniegonova@slezskadiakonie.cz, Jaromír Navrátil od února 2007 do listopadu 2007, 
poté se členy VV EAPN ČR stali: D. Kocmánková: kocmankova.dagmar@volny.cz a 
K. Novák: karel.novak@clovekvtisni.cz  
 
Revizoři:  
Veronika Vendlová z občanského sdružení FORINT a Česlav Santarius ze Slezské 
Diakonie.  
 
Člen výkonného výboru EAPN EU:  
Karel Schwarz. 
 
 

Poděkování 
všem členům EAPN ČR, o. s., kteří přispěli svými nápady, odbornou, iniciativní a 
dobrovolnou prací k úspěchu projektu Stop sociálnímu vyloučení! v roce 2007, 

pracovali na dokumentech ve výkonném výboru, účastnili se činnosti v pracovních 
skupinách EAPN Europe a harmonizovali činnost národní sítě se sítí evropskou.   

 
 

V Praze dne 19. března 2008 

Organizace: Zástupce: Kontakt 

Armáda spásy Neil Davies 

neil_davies@armadaspasy.
cz  

Člověk v tísni Karel Novák 

karel.novak@clovekvtisni.c
z  

Diakonie ČCE David Šourek ustredi@diakonieCCE.cz  

Diakonie v ČR Jan Harbáček diakonie@umc.cz  

Dženo Iveta Demeterová dzeno@dzeno.cz  

FORINT Veronika Vendlová 

veronika.vendlova@forint.c
z  

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

Kofoedova škola  

ostrava@kofoedovaskola.c
z  

Křesťan a práce Bedřich Vymětalík bvymetalik@iol.cz  

Nový Prostor Dagmar Kocmánková kocmankovad@volny.cz  
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