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Vážení kolegové

Již pátý rok se můžete seznamovat s aktivitami naší organizace prostřednictvím výročních zpráv. 

Rok 2008 jsme opět procházeli mnoha změnami, ale tak už to v neziskových organizacích bývá. 
Přestěhovali jsme se do nových prostor. Rozloučili jsme se s našimi dvěma kolegy – Radimem 
Misiačkem a Jiřím Křupkou, kteří po ukončení projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských
a informačních center ukončili svou činnost v naší organizaci. 
Navázali jsme spolupráci s dalšími městy a obcemi při zpracovávání Komunitních plánů rozvoje
sociálních služeb.
Stali jsme se administrátory Nadace OKD, která se rázem stala významným donátorem pro 
neziskové organizace nejen v Moravskoslezském kraji.
Realizovali jsme tři projekty podpořené EU a českým státním rozpočtem. 
Akreditovali jsme nové vzdělávací programy.
Ale především – svou činnost můžeme realizovat v příjemné pracovní atmosféře a to nejen mezi 
sebou navzájem, ale i s našimi partnery, spolupracovníky či externisty a dobrovolníky. 

A tak i když uplynulý rok byl pro nás pracovně velmi hektický, vše jsme zvládli ke spokojenosti naší
a věříme, že i ke spokojenosti našich klientů.

Přejeme Vám, aby informace, které se z naší výroční zprávy dozvíte, Vás inspirovaly a radovali jste
se společně s námi z toho, co jsme zvládli a čemu jsme mohli pomoci.

A my si přejeme, abychom s Vámi mohli spolupracovat i nadále v příjemné, uvolněné atmosféře 
a zároveň profesionalitě jako doposud.

Dana Diváková
ředitelka IKR



V rámci této aktivity jsme zpracovali komunitní či střednědobé plány rozvoje sociálních služeb pro města Stu-
dénka, Příbor, Odry a Fulnek, kdy ve všech uvedených městech zastupitelstvo města zpracované dokumenty
schválilo.
Součástí dokumentů pro město Příbor byla i sociodemografické analýza a analýza potřeb v oblasti sociálních
služeb. 

Zahájili jsme spolupráci s mikroregionem Frýdlantsko, kdy jsme pomáhali pracovním skupinám zpracovat
SWOT analýzu a pro uvedený mikroregion jsme zpracovali sociodemografickou analýzu.

Pro Frenštátsko jsme zpracovali sociodemografickou analýzu a analýzu sociálních potřeb a zahájili jsme pří-
pravu dokumentu s pracovními skupinami. 

Pro město Třinec jsme moderovali Den sociálních služeb.

Pro město Ostrava jsme realizovali školení pro pracovníky Magistrátu statutárního města Ostrava. 

Pro město Odry jsme kromě zpracování Komunitního plánu zpracovali rovněž analýzu potřeb v oblasti sociál-
ních služeb.

Velmi si vážíme spolupráce s lidmi, kteří si komunitní plánování vzali za své. A to nejen pracovníky jednotlivých
úřadů, ale především ty, kdož ve svém volném čase chtějí pomoci ostatním tím, že se podílí na přípravě strate-
gických dokumentů v pracovních skupinách, tedy uživatelům a poskytovatelům sociálních služeb. 
Bez jejich aktivní práce by se sociální služby nemohly rozvíjet.

A zastupitelstva města, která dokumenty schválila, a tím se zavázala k jejich realizaci, jsou těmi, kdož musí vy-
členit finanční prostředky, kdož jsou zadavateli sociálních služeb a kteří na svá bedra berou závazky. Bez nich
by nebylo možno plány realizovat.

Komunitní plánování sociálních služeb
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Rekapitulace:

Příbor
Sociodemografická analýza
Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Veřejné projednání dokumentu

Studénka
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
Veřejné projednání dokumentu

Odry
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Odry a Fulnek
Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb
Katalog sociálních služeb Odry a Fulnek 
Veřejné projednání dokumentu
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Frýdlant nad Ostravicí 
a 11 spádových obcí
Sociodemografická analýza
Vedení pracovních skupin
Příprava katalogu sociálních služeb 

Frenštát pod Radhoštěm 
a 6 spádových obcí
Sociodemografická analýza
Analýza potřeb v oblasti sociálních
služeb

Statutární město Ostrava
Školení odboru sociálních služeb

Město Třinec
Moderování Dne sociálních služeb
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Institut komunitního rozvoje byl realizátorem projektu Specifické vzdělávání (pracovně Absorpce), podpořené-
ho Evropským sociálním fondem, operačním programem Rozvoj lidských zdrojů v opatření 3.3. Další profesní
vzdělávání.

Projekt byl zaměřen na cílové skupiny veřejná správa, školy a školská zařízení a neziskové organizace. Jeho
hlavním cílem bylo vytvoření metodických školicích materiálů, zaměřených na specifické oblasti např. podpo-
rující schopnost připravovat a řídit projekty neziskových organizací a škol, řídit a vést pracovní skupiny – Faci-
litace – pro veřejnou správu.

Školicí materiály byly zpracovány pro tato témata:

Komunitní plánování
Komunikační dovednosti
Projektové řízení
Facilitace – vedení pracovních skupin
MA 21

Pro zjištění využitelnosti materiálů v praxi cílových skupin se uskutečnila pilotní školení, a to jak v sídle realizá-
tora, tak ve vybraných školicích zařízeních. 

Specifické vzdělávání

Komunitní plánování 2 školení 29 účastníků

Komunikační dovednosti 7 školení 57 účastníků

Projektové řízení 2 školení 14 účastníků

Facilitace – vedení pracovních skupin 3 školení 40 účastníků

MA 21 2 školení 29 účastníků
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Projektu se zúčastnila tato města a obce:

Kopřivnice
Příbor
Studénka
Ostrava
Vratimov
Frýdlant nad Ostravicí

Celkem bylo vytvořeno 5 školicích materiálů, v pilotním ověření bylo proškoleno 169 osob.
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Základní informace

Realizátor
Moravskoslezský kraj

Období realizace: září 2006 – srpen 2008

Podpořeno ESF a českým státní rozpočtem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v prioritě
3.4. Adaptabilita a podnikání, opatření 3.4.2. Specifické vzdělávání.

Partneři projektu

❖ Město Bruntál
❖ Městské informační a kulturní středisko Krnov
❖ Institut komunitního rozvoje
❖ Eko–info centrum Ostrava
❖ ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
❖ Hájenka
❖ ZO ČSOP Salamandr
❖ Krajská hospodářská komora
❖ Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o.
❖ Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
❖ Vysoká škola báňská – Technická univerzita
❖ Národní síť Zdravých měst

Rozvoj sítě environmentálních poradenských 
a informačních center v Moravskoslezském kraji
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Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je potřeba
• Odstranit nerovnoměrné rozmístění organizací, služeb a aktivit NNO v kraji
• Zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
• Působit na širokou veřejnost za účelem podpory vhodného životního stylu, šetrné spotřeby a ochrany 

životního prostředí
• Prosazovat respektování principů udržitelného rozvoje jako standardní součástí rozhodování veřejné správy
• Vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného hospodářství

Cílové skupiny:

Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední
Účastníci vzdělávacích a informačních akcí
Veřejná správa
Veřejné instituce včetně škol

Aktivity projektu

Informace pro všechny
Finalizace informačního systému EVVO a ŽP MSK
Zprostředkování výstupů informačního systému EVVO a ŽP MSK cílovým skupinám
Programy, kurzy a aktivity EVVO zaměřené na veřejnost

Zodpovědné a bezpečné podnikání
Bezpečnost jako nedílná stránka ochrany ŽP
Propagace a ocenění environmentálně příznivého chování či podnikání

Ochrana přírody – podmínka nikoliv překážka regionální rozvoje
Informační aktivity CHKO
Podpora implementace NATURY 2000
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Angažovaná veřejná správa
Zřízení facilitačního centra
Podpora procesů Místní Agendy 21
Environmentální management ve veřejné správě

Komunikační strategie
Podpora EVVO v MSK
Podpora řízení projektového týmu
Publicita projektu
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Role IKOR jako partnera projektu byla primárně zaměřena na tyto aktivity:

Informace pro všechny – programy, kurzy a aktivity EVVO zaměřené na
veřejnost, v rámci které IKOR zorganizoval semináře a školení pro cílové
skupiny a tzv. osvětové aktivity – Barevné dny.

Angažovaná veřejná správa – zřízení facilitačního centra pro zvýšení
schopností veřejné správy řídit procesy zapojování veřejnosti, případně
metodickou a realizační pomoc, podpora procesů Místní Agendy 21 pro-

střednictvím školení a metodické pomoci vytvořením metodických materiá-
lů Efektivní komunikace v oblasti životního prostředí a Projektové řízení
v oblasti životního prostředí, Facilitace – vedení pracovních skupin.

Komunikační strategie – podpora EVVO v MSK prostřednictvím seminářů,
podpora řízení projektového týmu.

Zřízení a provoz EPIC – environmentálního poradenského a i informační-
ho centra.

Projekt podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje.

Hlavním cílem projektu bylo zajistit pokračování jedné z klíčových aktivit projektu Rozvoj sítě environmentál-
ních poradenských a informačních center v Moravskoslezském kraji, který byl financován z OP RLZ a jehož re-
alizace skončila v srpnu 2008. 

V rámci tohoto projektu IKOR zřídil poradenské středisko, které slouží veřejnosti i veřejné správě. Pokračování
činnosti a rozšíření střediska je logické pro přenos informací veřejnosti. 

Poradenství a informace
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Dílčími cíli projektu pak bylo:

• zajištění chodu střediska po stránce personální
• zajištění chodu střediska po stránce materiální – nákup publikací s environmentální tematikou, vytvoření

informačních materiálů pro veřejnost se zaměřením na udržitelný rozvoj a třídění odpadů, metody zapo-
jování veřejnosti do rozhodovacích procesů

• zajištění samostatného odkazu na www stránkách realizátora k uvedeným problematikám tak, aby infor-
mace pro veřejnost byly co nejdostupnější

• zajištění okruhu externích poradců

Naplnění cílů projektu:

Zajištění chodu střediska po stránce personální

Na činnosti střediska se podíleli dva pracovníci, kteří zajišťovali jeho chod.
Středisko bylo v provozu v těchto dnech:

pondělí 13.00 – 15.00 hodin
středa 9.00 – 11.00 hodin
čtvrtek 13.00 – 15.00 hodin

Kromě přímého kontaktu s návštěvníky byla zajištěna i e-komunikace, kdy v případě, že pověřený pracovník
nebude mít možnost přímo odpovědět – dotaz bude zaměřen na jinou odbornost – bude moci předat dotaz
některému z externích poradců, který odpoví přímo tazateli. 

Zajištění chodu střediska po stránce materiální

Pro středisko byly zajištěny publikace a materiály, které odpovídaly jednotlivým oblastem poradenství, a to jak
přímo vytvořené realizátorem, tak prostřednictvím publikací a časopisů a jejich zapůjčování zájemcům.

Zajištění samostatného odkazu projektu na www stránkách.
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V rámci realizace projektu byl na www stránky realizátora umístěn samostatný odkaz na projekt, na kterém by-
ly umístěny zpracované materiály a seznam literatury včetně základních informací o projektu. 

Zajištění externích spolupracovníků

Pro předávání celé škály poradenství byli zajištěni 2 externí spolupracovníci a to pro oblast energetiky a udr-
žitelného rozvoje.

Přínos projektu pro cílové skupiny

Konečným přínosem pro cílové skupiny je možnost získat informace o problematice třídění odpadů, udržitelném
rozvoji a metodách zapojování veřejnosti na jednom místě s ohledem na specifika Moravskoslezského kraje. 

Zlepšila se informovanost cílových skupin.
Zlepšil se přístup cílových skupin k dané problematice prostřednictvím informačních materiálů a www stránkám.

Projekt podpořen z prostředků statutárního města Ostrava.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení samostatnosti dětí a mládeže prostřednictvím komunikace mezi sebou na-
vzájem a s municipalitami, přípravou samostatných projektů a aktivit.

Dílčími cíli pak bylo:
• zajištění organizačně-technického servisu PDM
• zajištění školení v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností 
• zajištění workshopu a seminářů na témata, která si zvolí samotní členové PDM
• zajištění komunikace s veřejnou správou statutárního města Ostrava

Parlament dětí a mládeže města Ostravy
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Popis realizace projektu

Hlavní záměr projektu se podařilo realizovat. Prostřednictvím jednotlivých aktivit – viz výčet níže – se zvýšila
samostatnost dětí a mládeže prostřednictvím jednání s municipalitami. 

V rámci realizace projektu byly realizovány tyto aktivity:
– 8 setkání PDM na jednotlivých školách v Ostravě a v prostorách SVČ Ostrčilova
– natáčení s ČT Ostrava pro pořad Sabotáž 
– účast a prezentaci PDM na Bambiriáda
– účast a prezentace své činnosti na jednání zastupitelstva statutárního města Ostrava, a to 28. 5. 2008 

a 25. 6. 2008 
– vysílání ČRO v pořadu Radiokontakt
– školení na prezentační a komunikační dovednosti pro zástupce PDM

Jak je z výčtu patrné, realizovali jsme všechny plánované aktivity a překročili jsme předpokládaný počet setká-
ní a dalších aktivit.

Přínos projektu

Projekt přispívá k uvědomování si zodpovědnosti jak za svůj vlastní život, tak za život veřejný. Napomůže
k aktivní účasti na aktivitách organizovaných městem a očekávající komunikaci s veřejností.
Dalším přínosem projektu je neformální vzdělávání mladých lidí u nichž je předpoklad dalšího osobnostního a
profesního růstu. Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že členy PDM jsou jak žáci základních, tak i střed-
ních škol, kteří se připravují na svou profesní kariéru. Z této skutečnosti pak vyplývá i další přínos projektu a to
je výchova mladé generace k zodpovědnosti ke městu Ostrava a tím zvýšení pravděpodobnosti zabránění od-
livu mladých aktivních lidí z Ostravy.

Závěr

Projekt přinesl efekt nejen dětem samotným, ale také realizátorům a dalším subjektům, podílejících se na reali-
zaci či aktivitách.



17

Udržitelnost projektu je zajištěna jak samotnou existencí PDM, tak novými projekty, především vytvoření Centra
mediální výchovy mládeže ve Vratimově.

IKOR byl vybrán k administraci nadačních příspěvků Nadace OKD jako administrátor. Nadace OKD se
s takřka 70 mil. rozdělených finančních prostředků stala jedním z nejvýznamnějších donátorů nejen
v Moravskoslezském kraji, ale v celé ČR.

IKOR administruje programy Pro radost a Pro zdraví, které jsou nejvíce zajímavé pro žadatele. 

Ve dvou kolech – jarním a podzimním, bylo podpořeno z těchto programů celkem 313 projektů.

Administrace Nadace OKD
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Velmi si vážíme spolupráce s Nadací OKD, neboť její příspěvky pomáhají i těm, kdož by tzv. běžné granty ne-
byli schopni získat. Nadace OKD nebazíruje na skvěle zpracovaném projektu po formální stránce, ale jde jí
především o nápad a zajímavou myšlenku nebo službu, která není podporována z jiných zdrojů.

V rámci administrace zajišťuje IKOR tyto aktivity:
• sběr žádostí
• evidence žádostí
• formální kontrola žádostí
• předhodnocení žádostí
• příprava podkladů pro hodnotící komisi
• zpracování závěrů z hodnotící komise
• příprava podkladů pro správní radu Nadace OKD
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• zajištění komunikace se žadateli a příjemci
• kontrola průběžných zpráv
• kontrola závěrečných zpráv
• příprava a realizace informačních seminářů pro žadatele

IKOR se podílel jako partner na konferenci Evropské příležitosti regionu, kterou or-
ganizoval Úřad regionální rady Moravskoslezsko v rámci Open Days v říjnu 2008.

Kromě tematické podpory přednášela ředitelka IKOR téma Projektové řízení.

Obsahově jsme zajistili rovněž workshop zaměřený na téma Co brání neziskovým
organizacím v čerpání prostředků z EU.

URR Moravskoslezsko je dlouhodobým partnerem IKOR, se kterým velmi rádi spolu-
pracujeme a vážíme si týmu i činností URR.

Pro Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín jsme zpracovávali strategický plán, byl důležitý z hlediska
dalšího směřování organizace, jejího rozvoje a řízení.

Ve dvou dnech si kolegové z této neziskové organizace nejen vyhodnotili své silné a slabé stránky, ale celé
setkání napomohlo ke vzájemnému sblížení se mimo pracovní povinnosti. Zlepšení týmové práce je jedním
z předpokladů úspěšné organizace.

Konference Evropské příležitosti regionu

Strategické plánování 
Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín
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Praha, listopad 2008

Díky dlouhodobé spolupráci s Národní sítí Zdravých měst jsme opět byli požádání o spolupráci při modero-
vání výroční konference. Výroční proto, že NSZM oslavila v roce 2008 již 15 let svého trvání.

Konference se uskutečnila v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy za účasti jak zástupců neziskových or-
ganizací, veřejné správy, tak zahraničních hostů a odborníků na témata konference.

V září 2008 se uskutečnila již tradiční akce města Kopřivnice a to Fórum Zdravého města. Občané města jsou
zváni na prostranství před kulturním domem, je pro ně připraven doprovodný program a tombola. Nejdůleži-
tějším bodem programu však je vždy seznámení se s Plánem zdraví a kvality života, jeho jednotlivými aktivita-
mi a připravovanými projekty.

Občané mají rovněž možnost diskuze s představiteli města, zodpovědných za jednotlivé části Plánu zdraví a
kvality života.

Moderování Fóra Zdravého města Kopřivnice

Moderování Konference
k udržitelnému rozvoji



V srpnu 2008 vyvrcholily oslavy 60. výročí založení města Kopřivnice. Uskutečnil se seminář zaměřený na
spolupráci s partnerskými městy z Velké Británie, Polska, Francie a Německa. Semináře se mohli zúčastnit
všichni ti, kdož připravují projekty a měli zájem o navázání dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.

IKOR byl požádán o moderování celé konference a toto pozvání velmi rád přijal, neboť město Kopřivnice pat-
ří k dlouhodobým partnerům.

Moderování semináře 
k 60. výročí založení města Kopřivnice

22



Purkyňova 6
Ostrava

www.ikor.cz
institut@ikor.cz
596 138 006



Zpráva o činnosti
Institut komunitního rozvoje

2008
■

grafická úprava
Dalibor Andrýsek

■

tisk
DEGREE s.r.o.




