východní Morava

Výroční zpráva 2015

Úvodní slovo ředitelky místního zastoupení:
Vážení kolegové, milí čtenáři,
další rok uplynul a je mou milou povinností seznámit vás s činností naší organizace v tomto uplynulém roce 2015.
V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci stávajících projektů a zároveň se připravovali na jejich ukončení; rok 2015 byl totiž
posledním rokem realizace všech našich projektů. Jednalo se o mezinárodní projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci
rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, na jehož realizaci participoval slovenský partner, a dále
pak projekty komunitního plánování sociálních služeb „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města
Uherský Brod“ a „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“, na kterých
jsme spolupracovali s městy Uherský Brod a Veselí nad Moravou.
V roce 2015 jsme dále spolupracovali na projektech věnujících se standardům kvality sociálně právní ochrany a zvyšování
kvality základního vzdělávání.

Kromě projektů samotných stojí za zmínku i skutečnost, že se kancelář CpKP východní Morava přestěhovala a obývá nové
prostory opět v krásném prostředí Horního náměstí v Přerově.

Jako ředitelka pociťuji rok 2015 jako úspěšný v tom, že se nám podařilo kvalitně ukončit výše uvedené projekty, úspěšně
absolvovat několik auditů ze strany řídících orgánů a kontrolních úřadů. Zároveň pak jako rok plný očekávání, že se objeví
příležitosti pro projekty nové.
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Centrum pro komunitní práci východní Morava (CpKP VM)
je nezisková organizace, která vznikla v roce 2001. Základní vizí CpKP VM je přesvědčení, že občan má právo
podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu.

CpKP VM je akreditovaná vzdělávací instituce, věnuje se problematice komunitního plánování sociálních služeb a zaměřuje se
na oblast rozvoje sociálních služeb a lidských zdrojů. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.
CpKP VM se podílí na zapojování veřejnosti do rozhodování státní správy a samosprávy, především v oblasti podpory
plánování dostupnosti sociálních služeb.
CpKP VM realizuje projekty v oblasti místního udržitelného rozvoje a v oblasti vzdělávání, podpory a posilování nestátních
neziskových organizací a jejich vedoucích pracovníků.
CpKP VM realizuje projekty a poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého
sektoru v následujících oblastech:
1) Účast veřejnosti a občanských organizací na rozvoji obcí, měst a krajů
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti ve strategickém i investičním plánování a rozhodování. Důležitou
oblastí je podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb jako přístupu zapojujícího veřejnost do plánování
specifické oblasti veřejných služeb. V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety,
sociologické průzkumy a rovněž zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany. Zpracováváme podpůrné analytické
dokumenty a pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy.
2) Místní udržitelný rozvoj
Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování
principů ochrany životního prostředí. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených
na znevýhodněné skupiny obyvatel.
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3) Podpora NNO
Formou podpory síťování a vzdělávání usilujeme o rozvoj potenciálu neziskových organizací. Pracujeme s dobrovolníky,
organizujeme semináře a akreditované vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborová setkávání
a spolupráci neziskových organizací.

A na závěr stručného představení společnosti
CpKP VM se nadále chce jako organizace věnovat realizaci tzv. evropských projektů, tedy projektů finančně podpořených
ze zdrojů Evropské Unie, a dále se věnovat projektům s problematikou komunitního plánování sociálních služeb, jejich
rozvojem a problematikou zaměstnanosti.
Pro nás velice zajímavou oblastí a výzvou, které se do budoucna chceme věnovat, je oblast školní a mimoškolní podpory
vzdělání žáků základních škol v regionu Rožnovska a Přerovska.

CpKP VM – Co nabízíme:










Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků NNO
Realizace akreditovaných kurzů
Zpracování projektových žádostí
Realizace projektů „na klíč“
Zpracování strategických dokumentů
Zpracování výzkumů a analýz
Program zapojování veřejnosti
Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Realizace a facilitace veřejných setkání
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CpKP VM - Členství v pracovních skupinách a odborných organizacích:



Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

CpKP VM - Získané akreditace


Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb
o Akreditace MPSV číslo 2013/1450-PC/SP/VP



Úvod do monitoringu a evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb
o Akreditace MPSV číslo 2013/1451-PC/SP/VP



Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb
o Akreditace MPSV číslo 2013/1452-PC/SP/VP



Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách
o Akreditace MPSV číslo 2013/0629-VP
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CpKP VM - Naši partneři:


Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš Slovenská republika



Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Slovenská republika



Aha!Process, Inc. USA



OTB Learning Resources Irsko



Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj



Ježek’s Law Consultants



Nová škola, o.p.s., Praha



Centrum andragogiky, s.r.o., Hradec Králové



Město Bystřice pod Hostýnem



Město Šternberk



Město Veselí nad Moravou



Město Uherský Brod



Město Rožnov pod Radhoštěm



Základní školy Přerovska a Rožnovska
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CpKP VM - Seznam pracovníků:

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení CpKP východní Morava

Projektoví manažeři:

Petra Šatánková
Zástupce ředitelky CpKP VM
Manažerka projektů

Martin Vyhlídal
Manažer projektů
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Milena Surmová
Manažerka projektů

Ing. Jana Otáhalová
Finanční manažerka projektů

Bc. Tereza Tomanová
Manažerka projektů
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Bc.Tamara Hýblová
Manažerka projektu

Kateřina Zatloukalová
Účetní CpKP VM

Administrativní pracovníci:

Mgr. et Mgr. Eva Konečná
Administrativní pracovnice

Dana Kunetková
Administrativní pracovnice
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CpKP VM – Realizujeme tyto projekty:

Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních
služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných

Program CpKP: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji měst, obcí a krajů
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červenec 2012 – červen 2015
Partneři projektu: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
Odpovědný pracovník: Mgr. Gabriela Fellingerová
Internetové stránky projektu: www.socialniportal.com
Publikace v rámci projektu: Metodika
Role CpKP v projektu: příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava (CpKP VM) v červenci 2012 začalo realizovat tříletý mezinárodní projekt
„Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. V rámci
mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš bude vyvinut a do ČR
přenesen inovativní nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb na území okresu Přerov.
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Cílem tohoto projektu je vytvořit a pilotně ověřit nové postupy spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb a sesíťování
všech dotčených stran (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé) za účelem poskytnout jim jednotný prostor pro vzájemnou
komunikaci, sdílení informací a přenos zkušeností. CpKP VM zajistí v rámci projektu proškolení pracovníků nestátních
neziskových organizací v managementu a metodách kvality řízení služeb za účelem zvýšení odbornosti poskytování sociálních
služeb z jejich strany. Projekt je dále zaměřen na skupinu nezaměstnaných, pro které svými aktivitami nabízí nová řešení
k jejich uplatnění na trhu práce. Jednou z nosných aktivit projektu je i kvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách
dle Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, po jehož absolvování si účastníci zvýší svoji odbornost a tím i možnost najít
si zaměstnání v oblasti sociálních služeb.
V rámci tohoto mezinárodního projektu dále vznikne aplikace „Informační Servis pro Sociální služby (ISSS)“. Tento program,
umístěný na webu a volně přístupný, bude sloužit jako jednotný prostor ke komunikaci mezi aktéry zainteresovanými
v oblasti sociálních služeb. Po pilotním odzkoušení výše uvedených aktivit přenese CpKP VM své znalosti a nové zkušenosti
i do ostatních krajů České republiky, a to prostřednictvím Metodiky, která zevrubně popíše způsob realizace projektu a jeho
přínos cílovým skupinám.

Projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“,
reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00241 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

11
Centrum pro komunitní práci východní Morava

12
Centrum pro komunitní práci východní Morava

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod

Program CpKP: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: duben 2013 - březen 2015
Partneři projektu: město Uherský Brod
Odpovědný pracovník: Zdena Drexlerová
Internetové stránky projektu: http://www. kpss-uhersky-brod.cz/
Publikace v rámci projektu: vydána Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb sociálních služeb města Uherský Brod
Role CpKP v projektu: příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava v dubnu roku 2013 začalo realizovat projekt Aktualizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod. Partnerem projektu je město Uherský Brod. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizován je do března
2015.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících
poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitnějších
a postupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele
a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
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Hlavním výstupem projektu je aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který se stane
prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů
města Uherský Brod.
Díky projektu bude také posílena udržitelnost procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě zvyšování
dovedností a odborných znalostí účastníků projektu prostřednictvím vzdělávacích seminářů zaměřených na téma komunitního
plánování.
Naším cílem se stala tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních služeb, jehož výstupem je dohoda všech stran o tom, jak
budou sociální služby na území města Uherský Brod vypadat, jakým směrem se budou rozvíjet, případně transformovat
a které oblasti budou řešit nejdříve. Je výsledkem práce všech pracovních skupin, řídící skupiny. Pro vyhledání
spolupracovníků do těchto pracovních skupin jsme hledali zástupce, kteří jsou mluvčími nebo jinou autoritou daného

okruhu osob nebo jeho části. Vyhledali jsme přirozené vůdce okruhu lidí v podobné životní situaci, aktivní občany
v rámci skupiny osob se stejným nebo obdobným postižením, spolky, občanská sdružení a jejich oficiální
představitele.
Všechny dílčí aktivity mají svoje realizační schémata a projektové záměry. Některé činnosti v rámci schémat již byly
započaty, jako zapojení zdravotně postižených občanů do řešení bezbariérových úprav ve městě. Kde díky spolupráci
zástupců města a osob se zdravotním postižením se zvýšila efektivnost těchto bezbariérových změn na území města.
Během působení projektu bylo vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.
Specifickými cíli projektu je zapojení široké veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování.

Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod“, reg. č. CZ 1.04/3.1.03/97.00035
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na území ORP Veselí nad Moravou

Program CpKP: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: červen 2013 - květen 2015
Partneři projektu: město Veselí nad Moravou
Odpovědný pracovník: Bc. Tereza Tomanová
Internetové stránky projektu: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
Publikace v rámci projektu: vydána Aktualizace SRPSS na území ORP Veselí nad Moravou, Katalog poskytovatelů
sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou
Role CpKP v projektu: příjemce podpory

Centrum pro komunitní práci východní Morava v červnu roku 2013 začalo realizovat projekt komunitního plánování sociálních
služeb ve Veselí nad Moravou a obcích ve správní působnosti města. Partnerem projektu je město Veselí nad Moravou.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a realizován je od června 2013 do května 2015.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících
poskytovaných sociálních služeb, podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitnějších
a dostupnějších forem sociálních služeb. Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele
a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.
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Hlavním výstupem projektu je aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který se stane
prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů
na území ORP Veselí nad Moravou.
Díky projektu bude také posílena udržitelnost procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě zvyšování
dovedností a odborných znalostí účastníků projektu prostřednictvím vzdělávacích seminářů zaměřených na téma komunitního
plánování.
Během dosavadního působení projektu bylo na území ORP Veselí nad Moravou a nejen tam (města Kyjov a Hodonín)
vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Specifickými cíli projektu je zapojení široké
veřejnosti prostřednictvím informační kampaně do procesu plánování.
Za dobu působení projektu proběhla ve Veselí nad Moravou dvě veřejná setkání a tři vzdělávací semináře z oblasti
komunitního plánování. Na jednom z veřejných setkání bylo vybráno logo pro komunitní plánování sociálních služeb na území
ORP Veselí nad Moravou. Byl vytvořen katalog poskytovatelů sociálních služeb, což je jeden z dílčích cílů projektu a zároveň
s ním vznikla také interaktivní aplikace informační katalog sociálních služeb www.kpssvnm.cz.

Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00030 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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CpKP VM – Spolupracujeme na projektech:

„Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Břeclav“
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: 1. únor 2014 až 30. červen 2015
Příjemce podpory: Město Břeclav
Role CpKP VM v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu projektu a podílí se na
jeho správném chodu a administraci
Hlavní cíl projektu: bylo vytvoření nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí, prostřednictvím
zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a podpory pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v ORP Břeclav a
tím dosažení systematické sociální práce orgánu sociálně právní ochrany dětí Břeclav s rodinami a dětmi v oblasti sociální
integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

19
Centrum pro komunitní práci východní Morava

„Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany správního obvodu ORP Šternberk“
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: únor 2014 – červen 2015
Příjemce podpory: Město Šternberk
Role CpKP VM v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu projektu a podílí se na
jeho správném chodu a administraci
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit Metodiku standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, uvést ji do
praxe, naplnit minimální personální standard přijetím nových sociálních pracovníků a nastavit systém odborné spolupráce s
organizacemi, které pracují s nezletilými dětmi.

„Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany správního obvodu ORP Veselí nad Moravou“
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: únor 2014 – červen 2015
Příjemce podpory: Město Šternberk
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Role CpKP v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu projektu a podílí se na
jeho správném chodu a administraci
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit Metodiku standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, uvést ji
do praxe, naplnit minimální personální standard přijetím nových sociálních pracovníků a nastavit systém odborné spolupráce
s organizacemi, které pracují s nezletilými dětmi.

„Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: červen 2014 – červen 2015
Příjemce podpory: Město Rožnov pod Radhoštěm
Role CpKP v projektu: administrace projektu – pracovníci CpKP VM jsou součástí realizačního týmu projektu a podílí se na
jeho správném chodu a administraci
Hlavní cíl projektu: je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
Na základě individuálně zpracovaného plánu podpory pro tyto žáky proběhly individuální konzultace s psychologem a
speciálním pedagogem, byly stanoveny metodické postupy vzdělávání pro tyto žáky za pomocí mentora, uskutečnilo se
průběžné individuální vzdělávání každého žáka pedagogy jednotlivých škol (individuální konzultanti), probíhaly tripartitní
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schůzky s rodiči a další aktivity. Do projektu bylo zapojeno téměř 300 individuálně koučovaných žáků základních škol, 230
pedagogů a 25 vedoucích pracovníků z 12 základních škol rožnovského regionu.

Zvyšování kvality ve vzdělání, výzva 56
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: červenec 2015 – prosinec 2015
Příjemce podpory: Základní školy Valašská Bystřice, Rožnov Pod Skalkou, Hutisko-Solanec, Černotín, Dřevohostice, Pňovice,
Křenovice, Kojetín nám. Míru, Kojetín Sv. Čecha, Polkovice, Želátovice.
Role CpKP v projektu: odborná poradenská činnost a konzultace.
Hlavní cíl projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Školy si vybírali v různé kombinaci z těchto šablon: Čtenářská dílny, Zahraniční jazykové kurzy pro učitele, Stínování a
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Cílovou skupinou byli jak žáci základních škol, tak jejich pedagogové.
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Zvyšování kvality ve vzdělání, výzva 57
Realizováno pro: Evropský sociální fond – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: červenec 2015 – prosinec 2015
Příjemce podpory: Základní školy Valašská Bystřice, Rožnov Pod Skalkou, Hutisko-Solanec, Kojetín Sv. Čecha, Němčice
nad Hanou, Přerov B. Němcové. Tovačov.
Role CpKP v projektu: odborná poradenská činnost a konzultace.
Hlavní cíl projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Školy si vybírali v různé kombinaci z těchto šablon: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy,
Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností.
Cílovou skupinou byli jak žáci základních škol, tak jejich pedagogové.
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CpKP VM - Finanční zpráva dle výsledovky roku 2015

Výroční zpráva dle výsledovky r. 2015
Náklady
Materiálové náklady
Režijní materiál
Drobný hmotný majetek
Odpisy DHIM a DNIM
Energie
Lidské zdroje
mzdové náklady
sociální a zdrav. pojištění
zákonné pojištění
cestovné
Nemateriálové náklady
náklady na reprezentaci
Drobný nehmotný majetek
ostatní služby

63656,15
3099,00
0,00
0,00
1071986,00
346661,00
9604,00
194879,00

0,00
5277,00
592989,48

kurzová ztráta
poplatky bance
ostatní finanční náklady
daň z příjmu
zúčtování záporných úroků
poskytnuté členské příspěvky
odpis nedobytné pohledávky
Celkem náklady

0,00
8657,89
5935,00
0,00
11868,40
3000,00
0,00
2317612,92

Výnosy
Vlastní činnost
úroky
kurzový zisk
přijaté příspěvky-dary FO, PO
provozní dotace
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Celkem výnosy

747400,00
283,89
0,00
0,00
1823875,27
0,00
4413,03
2575972,19

rozdíl

Centrum pro komunitní práci východní Morava

258359,27
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Poděkování osobám a organizacím:


Město Bystřice pod Hostýnem



Město Šternberk



Město Rožnov pod Radhoštěm



Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj



Ježek’s Law Consultants



PhDr. Ing. Krohe Petr



Úřad práce - kontaktní pracoviště Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín



Rada pre poradenstvo v sociálnej práci



Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš



Nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb v regionu Přerov



Základní školám v okrese Přerov a Rožnov pod Radhoštěm



Nová škola, o.p.s., Praha



Centrum andagogiky, s.r.o., Hradec Králové
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Poděkování pracovníkům CpKP VM

Závěrem chci poděkovat právě svému týmu, který celou dobu vykonával úžasnou práci a byl vždy v plném nasazení. Dovoluji
si jménem všech svých pracovníku povýšit naše vzájemné vztahy na upřímné přátelství a doufám, že se všichni brzy
potkáme, abychom náš um spolupráce stvrdili při dalších projektech, jejich cílem bude prospět a přispět veřejné společnosti
nebo jednotlivým občanům.

S přáním všeho dobrého…

Mgr. Gabriela Fellingerová
Ředitelka místního zastoupení
Ve Zlíně dne 30. ledna 2016
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Kontakty:

Centrum pro komunitní práci
východní Morava
IČO:

709 54 771

Kontakt

Ředitelka místního zastoupení CpKP VM :

sídlo:

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

kancelář:

Horní náměstí 29/29, 750 02 Přerov

E-mail:

vychodni.morava@cpkp.cz

Internet:

www.cpkp.cz

Mgr. Gabriela Fellingerová
Tel.:

+420 777 793 719

E-mail:

gabriela.fellingerova@cpkp.cz
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