Výroční zpráva 2013
Institut komunitního rozvoje

Vážení kolegové, spolupracovníci, přátelé,
V letošním roce jsme oslavili 10 let své existence. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci.
Začínali jsme v kancelářích Domu dětí a mládeže na Ostrčilově ulici, společně s mladou
praktikantkou Lucii Frankovou (Pieranovou), ale velmi záhy jsme se přestěhovali do krásných
prostor na ulici Stodolní. Tehdy ještě byla Stodolní dobrá adresa. Mohli jsme vytvořit
vzdělávací prostory, akreditovali jsme první kurzy, realizovali jsme kampaně na třídění
odpadů pro Moravskoslezský kraj, realizovali jsme projekt zaměřený na ženy na rodičovské
dovolené a po 50 letech věku. A přišla k nám do praxe mladá maminka, Kateřina Jurczková. A
už u nás zůstala. A je s námi stále.
Další léta jsme pokračovali v kampaních, které nás moc bavily, a to už dokonce nejen pro kraj
Moravskoslezský, ale i Olomoucký. A protože práce bylo hodně, přišla k nám i Šárka
Bindáčová a pomáhala i Marie Hudcová. Realizovali jsme projekty pro neziskové organizace
s názvem Absorpce, kdy jsme zvyšovali vzdělanostní potenciál NNO.
V roce 2007 jsme začali pro města a obce zpracovávat Komunitní plány rozvoje sociálních
služeb. I tato práce nás velmi bavila, protože se opět jednalo o práci s lidmi, hledání nových
možností a cest rozvoje obcí a měst. A to už s námi byla jako brigádnice i Pavla Šimoňáková.
A i ta po skončení studií zůstala a pracuje dodnes.
A v roce 2008 jsme se seznámili s Blankou Týřovou, tehdejší ředitelkou nově vzniklé Nadace
OKD, pro kterou jsme rádi a s nadšením pracovali šest let.
Začali jsme mnohem intenzivněji pracovat s obcemi a městy v oblasti komunitního
plánování, rozvoje MA21 a já jsem začala vykonávat roli „experta“ v kraji Vysočina právě na
téma MA21.
A v lednu tohoto roku k nám přišla na praxi Monika Hlinková. A už u nás zůstala.
To, co jsme dělali v roce 2013, se dozvíte dále v textu.
Ale když se ohlédnu za těmi 10 lety, nezbývá mi než konstatovat, že máme obrovské štěstí a
jsme si toho vědomy. Potkáváme se s báječnými lidmi, kteří realizují skvělé projekty, mají
energii a sílu, i když to někdy není vůbec jednoduché, pracovat pro ostatní a je zcela
lhostejné, zda se jedná o neziskovou organizaci, či lidi z veřejné správy.
Děkujeme vám. Zůstaňte s námi.

Dana Diváková
Ředitelka IKOR
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I. PROJEKTY
Sociální služby SOH

Podpořeno OP LZZ
Projekt Sociální služby SOH je realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace
a sociálních služeb, jehož nositelem je Institut komunitního rozvoje a partnerem Svazek obcí
mikroregionu Hlučínsko-západ.
Hlavním cílem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
pro spádovou oblast Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ, který je partnerem
projektu.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit věcně zaměřených na:






ustavení odborných pracovních skupin,
provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb na území SOMH,
zpracování 1. SPRSS pro SOMHZ a veřejného seznamu sociálních služeb,
vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech,
zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách.

Ustavení odborných pracovních skupin
Budou sestaveny dvě pracovní skupiny se zaměřením na děti, mládež a rodinu a seniory.
Rovněž bude sestavena řídící skupina, tvořená zástupci jednotlivých obcí.
Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet, připravovat analytická data, zpracovávat
SWOT analýzu, konzultovat připravované dotazníky, ankety a dílčí výstupy z přípravy SPRSS.
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Provedení analýzy poskytovaných sociálních služeb
V rámci projektu bude zpracována analýza potřeb v oblasti sociálních služeb a to jak formou
dotazníků, tak přímého oslovení a rovněž zařazením internetového dotazníku. Výsledky
budou využity v analytické části dokumentu, při jednání pracovních skupin po zpracování
SWOT a PEST analýzy a po zjištění existujících sociálních služeb na území SOMH.
Výsledky analýzy budou představeny veřejnosti.

Zpracování 1. SPRSS pro SOMHZ a veřejného seznamu sociálních služeb
Po provedení analýzy bude společně s pracovními skupinami a řídící skupinou zpracováván a
postupně konzultován dokument SPRSS. Díky analýze vznikne aktualizovaný seznam
poskytovatelů sociálních služeb na území SOMHZ, který bude k dispozici na stránkách
realizátora, partnera i dalších zapojených obcí a měst.
Rovněž veřejnost bude mít možnost vstoupit do připomínkování a samotné tvorby
dokumentu prostřednictvím aktivit na zapojení veřejnosti.

Vzdělávání cílové skupiny a veřejnosti v akreditovaných a neakreditovaných kurzech
Pracovní skupiny a řídící skupina budou proškoleny v základních principech komunitního
plánování tak, aby byla zajištěna stejná informační úroveň všech zúčastněných a práce na
samotném dokumentu pak bylo možno realizovat v co nejrychlejším a nejeefektivněji
využitém čase.
Kromě toho se budou poskytovatelé sociálních služeb a členové pracovních skupin a řídící
skupiny vzdělávat v těchto tématech:
a) Komunitní plánování
b) Vedení týmu a týmová spolupráce
c) Komunikační a prezentační dovednosti
d) Příprava projektů, řízení projektů

Kromě vzdělávání budou také probíhat workshopy na tato témata:
a) Financování sociálních služeb
b) Komunikační prostředky v sociálních službách
c) Stres a jeho zvládání
d) Komunikační vazby mezi jednotlivými realizátory KP v regionu Moravskoslezského
kraje a ČR
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Zapojení veřejnosti do vzdělávání a do procesu plánování v sociálních službách
Komunitní plánování je výjimečné právě v tom, že je zaměřeno na stálou komunikaci
zpracovatelů, zadavatelů s veřejností. Služby, které budou veřejnosti poskytovány, jsou
udržitelné pouze v případě, že vychází z přímé potřeby cílové skupiny.
V rámci projektu tedy bude probíhat stálá komunikace s veřejností a to již od zahájení
projektu. Členy pracovních skupin budou také zástupci veřejnosti jako uživatelé sociálních
služeb.
Kromě účasti v pracovních skupinách, účasti na anketním šetření, veřejných projednáních,
bude připraveno také veřejné projednání s programem, jako stále ještě netradiční forma
projednávání strategických dokumentů s veřejností.

Multikultura

Institut komunitního rozvoje byl realizátorem projektu Vzdělávání pro volný čas –
Multikultura, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt byl realizován v partnerské spolupráci se společností Rekval, s.r.o., která je vzdělávací
institucí.
Projekt byl realizován od 1. 2. 2012 do 28. 2. 2013.

Hlavním cílem projektu byla prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory
multikulturní výchovy a vzdělávání.
Dílčími cíli potom jsou:
a) Vytvoření metodických listů, vzdělávacích balíčků - pro lepší práci s cílovou skupinou.
b) Realizace ukázkových prožitkových programů zaměřených na multikulturní výchovu
a odstranění xenofobie přirozenou cestou.
c) Setkání a semináře se zástupci firem se zahraniční účastí v Moravskoslezském kraji.
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Cílů bude dosaženo:
a) Zpracováním vzdělávacích balíčků.
b) Realizací 30 prožitkových seminářů na základních a středních školách Moravskoslezského
kraje.
c) Realizací 5 setkání spojených se seminářem se zástupci firem se zahraniční účastí
v Moravskoslezském kraji
Vzdělávací balíčky budou sloužit jako podklad pro realizaci prožitkových seminářů. Prožitkové
semináře byly zaměřeny na neformální informování cílové skupiny o životě cizinců v ČR,
o rozdílnostech v kulturách jednotlivých národů, o rozdílnostech v komunikaci (gesta,
mimika, podávání ruky, osobní prostor apod.), akceptaci těchto rozdílností a vcítění se
do cizinců mezi námi.
Setkání se zástupci firem se zahraniční účastí osvětlí cílové skupině to, jak se vyrovnávali
s příchodem do ČR a MSK, jakým odlišnostem se museli učit oni a jak to pro ně bylo těžké
nebo jednoduché.
Nezměřitelným cílem projektu bylo především zpřístupnit žákům jiný pohled na cizince,
nebrat je jako cizí element, ale jako součást běžného života. Vždyť přece vzhledem
k otevírání hranic i z hlediska pracovního uplatnění je možné, že někteří z účastníků projektu
budou sami za několik let cizinci v jiné zemi a budou prožívat stejné problémy, které jsou jim
nyní vzdálené a často nepochopitelné.
Multikulturní programy probíhaly přímo na dané
zapojené škole nebo školském zařízení a to zpravidla
5 programů za měsíc na různých školách. Zaměřilo se
zejména na rozvoj sociálních vztahů, sebepoznání a
týmovou spolupráci v multikulturní společnosti.
Programy budou využívat a rozvíjet metody herních
simulací, a to tak, aby jejich přínos byl aplikovatelný i
při samotných hodinách v průběhu celého školního
roku.
Lektoři budou mít k dispozici ukázky z jednotlivých zemí, ať už fotografie, filmy, typické
výroby, hudební nástroje. V rámci seminářů byl využíván vzdělávací balíček, jehož součástí
byly i interaktivní programy, hry, testy, kvízy, hrací karty apod. Počet hodin prožitkových
seminářů byl pro I. stupeň 45 min., pro II. stupeň 90 min. Školy si mohly vybrat čas i téma.
Seminářů se vždy účastnili minimálně dva lektoři na jedno téma.
Celkem se uskutečnilo 30 prožitkových seminářů, kterých se zúčastnilo 600 zástupců cílové
skupiny. Doplnění prožitkových seminářů a vzdělávacích balíčků o přímou komunikaci se
zástupci firem se zahraniční účastí ještě více napomůže pochopení situace cizinců v ČR a to v
oblasti podnikání. Je možné, že někteří žáci budou v budoucnu pracovat právě v těchto
firmách a tak mohli poznat pracovní podmínky, které jsou často rozdílné od těch, které jsou
v českých firmách. Rovněž poznání života těchto lidí v ČR, s čím se museli při přistěhování či
zakládání firem potýkat, přiblížila žákům právě přímá komunikace s nimi.
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Tím se rovněž zvýšila informovanost cílové skupiny, která je důležitá pro odstranění
tzv. strachu z neznámého, v tomto případě z cizinců.
Uskutečnilo se pět setkání se zástupci firem, formou neformální diskuze jak s pracovníky
firmy, tak s vedením.

Profesionalizace

V projektu Profesionalizace jsme partnery Střední školy ekonomicko-podnikatelské
Studénka, o.p.s.
Koncem roku 2013 jsme ukončili první část projektu a to školení lektorů dalšího vzdělávání.
K jednotlivým tématům jsme připravovali vzdělávací materiály a poté lektory školili.
Témata školení:
 Osobnost lektora
 Metodika, harmonogram vzdělávání
 Reflexní učení
 Komunikační a prezentační dovednosti
 Technické pomůcky při výuce
 Evaluační procesy ve vzdělávání
 Metodika her neboli interaktivní učení
 Psychohygiena aneb schopnost relaxace
Rovněž byly dopracovány studijní opory pro další část projektu a od roku 2014 bude
zahájeno pilotní ověření těchto studijních opor. Bloky jsou rozděleny na Ekonomiku,
Management a Marketing.
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II. ZAKÁZKY
Administrace Nadace OKD

I v roce 2013 jsme administrovali grantové řízené NOKD. Kolektiv Nadace OKD, dalšího
administrátora pro programy Pro budoucnost a Pro Evropu /Nadace Partnerství/ a kolektiv
náš již tvoří jeden celek, který na svých pravidelných poradách pracuje v příjemné, tvůrčí
a přátelské atmosféře.
Cílem nás všech je, abyste i vy /i když vám vaše závěrečné zprávy vrátíme třeba třikrát/ cítili,
že nám jde o věc – tedy o kvalitně realizované a zároveň administrované projekty, které
pomáhají vašim cílovým skupinám.
Pro všechny žadatele zajišťujeme konzultace při přípravě projektů, pořádáme semináře
pro odstranění nejčastějších chyb.
Všechny došlé žádosti musíme zpracovat, předhodnotit, zpracovat podklady pro hodnotící
komisi a správní radu. S úspěšnými žadateli pak připravit smlouvy včetně upravených
rozpočtů.
Tím ale naše práce nekončí. Nejvíce času nás stojí následná práce s projekty, tedy kontrola
průběžných a závěrečných zpráv. Je s podivem, že přestože se často jedná o velmi zkušené
realizátory projektů, dokážou ve svých vyúčtováních udělat zásadní chyby.
V příštím roce už budeme realizovat pouze předhodnocení, i Nadace OKD se dostala
do finančních potíží a musí snížit režijní náklady na minimum. Věříme, že se v budoucnu bude
více dařit a budeme moci zase intenzivněji spolupracovat.

Projekt Angažovanci

IKOR realizuje pro kraj Vysočina expertní poradenství v rámci projektu MA-G21. Jedná se
o projekt zaměřený na místní Agendu 21 ve spolupráci s rakouskými partnery.
Role IKOR je jak konzultační, tak vzdělávací, moderujeme společná setkání, jednotlivé aktivity
projektu včetně setkání mikroregionů, starostů obcí a měst a neziskových organizací.
V rámci projektu se např. uskutečnilo setkání mikroregionů, regionalistů, podnikatelů apod.
Velmi zajímavé bylo rovněž setkání tzv. angažovanců, tedy lidí, kteří jsou aktivní ve své obci
či městě, ať už jsou zástupci veřejné správy či neziskových organizací. Celý projekt se takto
jmenuje a je právě o propojení aktivních občanů v obcích a městech a veřejné správy.
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Rovněž jsou realizovány konzultace pro obce, které se chtějí posunout do vyšší kategorie
v rámci MA21, jsou realizována společná setkání s kolegy (partnery projektu) z Rakouska.

Fórum udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje

Rovněž Moravskoslezský kraj se zapojil do MA21 a stal se Zdravým krajem. Díky tomu je
nezbytné realizovat tzv. Fóra udržitelného rozvoje a další aktivity, které jsou nezbytné pro
naplnění jednotlivých kritérií.
V září se uskutečnilo Fórum udržitelného rozvoje, kterého se zúčastnilo přes 50 účastníků
z různých oblastí, např. neziskové organizace, střediska volného času, střední školy, úředníci,
zastupitelé měst a obcí.
Nejdůležitější oblasti se ukázaly lidské zdroje a potřeba komunikovat s veřejností nad rámec
zákona. Je škoda, že výstupy z Fóra nejsou uvedeny na stránkách kraje, určitě by byly
zajímavé pro mnoho občanů.
Naše organizace Fórum organizovala a moderovala.
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Diakonie ČCE, středisko Myslibořice

V rámci projektu LEPORELO, které realizovala Diakonie ČCE, středisko Myslibořice v rámci
programu OPVK, jsme se podíleli na zpracování vzdělávacích materiálů pro neziskové
organizace a realizovali jsme školení pro lektory dalšího vzdělávání.
Práce byla náročná, ale výsledek předčil očekávání. Velký díl práce odvedla Soňa
Baueršímová, která je zároveň koordinátorkou sítě neziskových organizací Kraje Vysočina
(KOUS).
Model KOUS bychom velmi rádi převedli také do Moravskoslezského kraje.

Vzdělávání

V roce 2013 jsme realizovali celou řadu školení a to jak v rámci jednotlivých projektů, tak
i mimo ně.
Témata byla různá, např. MA21 a Komunitní plánování, Komunikační a prezentační
dovednosti, Účast veřejnosti na plánování a rozvoji obcí a měst, Stres a jeho zvládání,
Facilitace ad.
Našimi partnery v rámci těchto kurzů byl především již zmiňovaný KOUS, Agentura
pro regionální rozvoj, a.s., Kraj Vysočina, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, Ostravská
univerzita ad.

Komunitní plánování města Odry

Pro město Odry jsme připravili další Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Odry
a to společně s pracovními skupinami. Plán byl koncem roku schválen zastupitelstvem města
Odry a započala jeho realizace.
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Aktivity partnerů a náš podíl na nich
Aktivity partnerů a náš podíl na nich

Spolupráce s Národní sítí Zdravých měst
Mezi naše nejbližší partnery patří Národní síť zdravých měst. Moderujeme výroční konferenci
NSMZ, lektorujeme v rámci vzdělávání koordinátorů Zdravých měst a podílíme se
na společných projektech.

Den sociálních služeb
Spolupracujeme s městem Odry a Třinec na Komunitním plánování sociálních služeb a kromě
jiného také moderujeme Dny sociálních služeb. V roce 2013 přibyl k těmto tradičním
partnerům také město Frýdlant nad Ostravicí, pro který jsme zpracovávali první komunitní
plán rozvoje sociálních služeb a byli jsme proto vyzváni k moderování Dne sociálních služeb.
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Edukana o. s.
V rámci projektu občanského sdružení Edukana Neziskový inkubátor jsme školili zástupce
neziskových organizací v rámci projektu, podpořeného Nadací OKD. Kromě školení jsme také
realizovali koučing pro vybrané neziskové organizace, pomáhali jsme se strategickým
plánováním, marketingem NNO a fundraisingovou strategií.
Školení byla zaměřena na zvýšení profesionalizace neziskových organizací.
Edukana je dlouhodobým partnerem naší organizace, se kterou sdílíme společné vize a cíle.
Rovněž jsme se partnersky podíleli na realizaci projektu Změna směru – šance
pro budoucnost. V rámci tohoto projektu jsme také školili cílové skupiny na téma
Komunikační dovednosti, Asertivita, Tým a týmová spolupráce, Motivace.

Členství v pracovních skupinách, grémiích apod.
Ředitelka organizace je členkou Rady pro rozvoj lidských zdrojů, Monitorovacího výboru ROP
a pracovní skupiny Zaměstnanost pro všechny, kdož chtějí Moravskoslezského paktu
zaměstnanosti.
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