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Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016 

 

Slovo úvodem 

Vážené dámy, vážení pánové, 

milí přátelé, 

otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem 
European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní 
v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém 
hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného 
podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, 
který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní 
EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR). 

Příslušností k evropské síti navazuje EAPN ČR na její program, který se vyjadřuje k principům 
politiky Evropské unie, zvláště v oblastech souvisejících se sociální ochranou a sociálními 
službami. Tato souvislost byla v předcházejících letech všeobecně chápána zúženě, jen pokud 
přispívala k ekonomickému rozvoji Evropské unie, především k procesu sbližování hospodářství 
členských zemí. Vývoj Evropské unie v posledních letech, zejména v důsledku finanční a investiční 
krize a na ní navazující ztráty důvěry občanů v evropskou integraci, poukázal na přecenění role 
ekonomiky ve společnosti a naznačil, že jsou i jiné stejně důležité oblasti, které je třeba sledovat, 
podporovat a regulovat tak, aby byly ve všech členských zemích EU v rovnováze (sociální oblast, 
oblast životního prostředí). Je to důležité nejen pro život občanů, ale i pro udržitelný rozvoj 
ekonomiky a celé společnosti. Proto Jean-Claude Juncker po převzetí předsednictví Evropské 
komise v roce 2016 vyhlásil konzultace k přípravě Evropského pilíře sociálních práv, který má 
plnit stabilizační úlohu a přispívat ke konvergenci členských států EU. EAPN ČR podporuje tuto 
iniciativu a očekává, že sociální pilíř lidských práv bude přijat jako závazný v celé Evropské unii, 
nejen v eurozóně, jak nyní navrhuje Evropská komise. 
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EAPN ČR pokračovala v roce 2016 v rozvíjení dosavadních priorit směřujících k postupnému 
vymýcení chudoby a sociálního vyloučení v ČR. Naším stálým úsilím bylo i nadále 

 schválení návrhu zákona o sociálním bydlení, jehož první paragrafovaná verze byla 
zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí počátkem roku 2016 po několikaletém 
úsilí Platformy pro sociální bydlení, na jejímž založení a působení se EAPN ČR podílela jako 
její zakládající člen, 

 řešení bezdomovectví podporou rozvoje komunitních center pro terénní práci s lidmi bez 
přístřeší a navazujících sociálních a zdravotních služeb, 

 podpora politiky zaměstnanosti spočívající ve včasné intervenci u lidí ohrožených ztrátou 
zaměstnání, v kvalifikačních a rekvalifikačních programech pro dlouhodobě nezaměstnané 
a v rozvoji sociálního podnikání zaměřeného na zaměstnávání obtížně zaměstnatelných 
osob, 

 pomoc zadluženým lidem podporou rozvoje sítě poraden pro dlužníky, prevencí 
zadlužování zvyšováním finanční gramotnosti a změnami v zákonu o exekucích 
umožňujícími důstojný život v zadlužení, 

 zlepšení životních podmínek chudých lidí a lidí s nedostatečnými příjmy (zejména rodin 
s dětmi, seniorů, nezaměstnaných, zadlužených, dlouhodobě nemocných, osob se 
zdravotním postižením apod.), 

 zapojení lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením do řešení těchto problémů, 
zejména participací na aktivitách a akcích EAPN ČR a jiných organizací. 
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sme rádi, že nás v tomto úsilí podpořila jak evropská síť EAPN, tak na národní úrovni Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR i individuální dárci. Tyto zdroje financování vzájemně kofinancovaly 
činnost EAPN ČR. 

Do roku 2017 vstoupila EAPN ČR s realizací tří propojených aktivit, z nichž dvě vyplývají ze 
smlouvy o podpoře a financování, uzavřené s EAPN Evropa se sídlem v Bruselu, a jedna z dotace 
poskytnuté opět Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jedná se zejména o tyto aktivity: 

1) setkání lidí žijících v chudobě (na národní úrovni včetně přípravy účasti českých zástupců 
na evropském setkání v Bruselu), 

2) podpora úsilí o zmírňování chudoby a sociálního vyloučení v České republice (včetně 
prosazování legislativních návrhů, organizování seminářů a dalších akcí pro představitele a 
pracovníky samospráv, spolupráce s ostatními aktéry ve společnosti, poskytování 
konzultační a poradenské činnosti), 

3) zvyšování povědomí a podpora veřejné debaty o uvažovaném systému minimálního 
přiměřeného příjmu v rámci Evropské sítě pro minimální příjem (EMIN), 

4) podpora prioritních oblastí aktivního života seniorů (zejména v místech jejich života 
v obcích a městech), orientovaná zejména na skupiny seniorů ohrožených chudobou a 
sociálním vyloučením. 

Ohlížím-li se za rokem 2016, nemohu vynechat poděkování všem spolupracovníkům, 
podporovatelům, dárcům i příznivcům, kteří se v uplynulém roce podíleli na práci EAPN ČR nebo jí 
pomohli radou či propagací její činnosti (včetně zahraničních spolupracovníků). Bez jejich přispění 
by EAPN ČR nemohla své poslání účinně naplňovat. Věřím, že tato podpora bude pokračovat i 
nadále, abychom i napřesrok mohli konstatovat, že EAPN ČR pomohla ke zlepšení postavení lidí 
zakoušejících chudobu a sociální vyloučení v naší společnosti.  

 

PhDr. Karel Schwarz, 

předseda EAPN ČR, z. s.              
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Nejvýznamnější aktivity EAPN ČR v roce 2016 

 

Rozhodnutím Výkonného výboru EAPN ČR byla v závěru roku 2015 přijata Strategie EAPN ČR a 
její priority pro nejbližší období, které začaly být naplňovány v roce 2016. V síti členských 
organizací EAPN ČR jsme se soustředili na nejvýznamnější problémy sociálního vyloučení v naší 
zemi v oblasti bydlení, zaměstnanosti a zadlužování. 

Na přípravě zákona o sociálním bydlení jsme se podíleli v rámci Platformy pro sociální bydlení, 
jejímž zakládajícím členem je EAPN ČR. Koordinační schůzky se konají pravidelně každý měsíc. 
Zástupci EAPN ČR se zúčastnili jednání na MPSV, MMR a Ministerstvu financí. EAPN ČR 
spolupořádala s Platformou pro sociální bydlení s podporou MPSV a se záštitou Výboru pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konferenci k návrhu zákona o sociálním 
bydlení, která se konala 5. 10. 2016 v Parlamentu ČR. Konferenci s 220 účastníky moderoval 
předseda EAPN ČR. V červnu 2016 se na křižovatce Anděl v Praze 5 konal Kulatý chodník 
k zákonu o sociálním bydlení, uspořádaný skupinou „Chceme bydlet“, kterou tvoří lidé v bytové 
nouzi. Akce se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová a 
místopředsedkyně EAPN ČR Milena Černá. 

EAPN ČR realizovala v roce 2016 projekt „Aktivně a autonomně ve stáří“, podpořený dotací MPSV 
ze státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu bylo připravováno a uskutečnilo se v Praze 21. října 
2016 setkání představitelů nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací s celostátní 
působností, které se dohodly na společně podporovaných prioritách podpory seniorů: bydlení, 
příjmy, sociální služby, informační gramotnost. Tyto prioritní oblasti podrobněji zmapují zástupci 
seniorských a proseniorských organizací v pracovních skupinách, jejichž vytvoření zorganizovala 
EAPN ČR. Na říjnové setkání představitelů organizací navázalo 8. 11. 2016 Národní setkání 
k podpoře aktivního a autonomního života seniorů v Brně, uspořádané s podporou MPSV ve 
spolupráci s Charitou ČR a Diecézní charitou Brno. Při tomto setkání byly mimo jiné prezentovány 
výsledky průzkumu potřeb a motivací seniorů, který pro EAPN ČR zpracoval ProWel, z. s. 
v Libereckém a Moravskoslezském kraji. V těchto krajích proběhly v říjnu a listopadu také 
regionální semináře k této problematice (v Novém Boru a Ostravě). Podněty ze všech setkání 
organizovaných EAPN ČR jsme shrnuli do závěrečného výstupu. Součástí projektu je také 
oslovení měst a obcí v ČR s cílem prohloubit jejich budoucí podporu seniorů, a to ve spolupráci se 
Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. V rámci projektu jsme také 
aktualizovali webové stránky EAPN ČR a zaměřili je ve speciální rubrice na problematiku podpory 
seniorů. Vydali jsme také novou informační skládačku o prioritách a činnosti EAPN ČR, kterou 
budeme postupně dotiskovat. V tisku je publikace k tomuto tématu, která zveřejňuje výstupy ze 
všech aktivit projektu a bude sloužit všem, kteří usilují – zejména v obcích a městech – o větší 
efektivitu a dosah podpory aktivního a autonomního života seniorů v České republice. 
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Podrobnější informace o projektu „Aktivně a autonomně ve stáří“ 

(výňatky ze závěrečné zprávy o realizaci projektu) 

 

1. Národní setkání k podpoře seniorů žijících v chudobě a sociálním vyloučení: 
 
Národní setkání se uskutečnilo v Brně 8. listopadu 2016 za účasti zástupců 36 organizací a 
institucí zabývajících se podporou seniorů. Setkání bylo připravováno řadu měsíců ve spolupráci 
s nejvýznamnějšími seniorskými a proseniorskými organizacemi. Obsahem setkání byla 
prezentace možností a způsobů podpory aktivního a autonomního života seniorů v podmínkách 
konkrétních obcí a měst v regionech, se zdůrazněním úlohy obcí a municipalit. Byly také 
představeny výsledky průzkumu potřeb a zájmů, který v rámci projektu proběhl v Libereckém a 
Moravskoslezském kraji. 
Národní setkání navázalo na předcházející spolupráci se seniorskými a proseniorskými 
organizacemi v ČR, která vyvrcholila sekáním vrcholných představitelů 14 z těchto organizací 
(pozváno bylo 26 organizací) v Praze dne 21. října 2016. Cílem tohoto setkání lídrů bylo domluvit 
se na efektivnějším a koordinovaném postupu v zájmu zvýšení podpory seniorů v krajích a obcích 
ČR. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout, představitelé těchto 14 organizací se domluvili na 
principech další spolupráce a setkávání. Byl dán impulz k vytvoření 4 pracovních skupin pro 
prioritní oblasti důležité pro podporu seniorů (funkční a informační gramotnost seniorů, bydlení 
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seniorů, příjmy seniorů, sociální a zdravotní služby seniorům) s tím, že pokud se objeví nové 
priority, budou zařazeny do agendy některé z těchto skupin anebo bude založena nová pracovní 
skupina. Nejbližší další setkání představitelů proseniorských a seniorských organizací bylo 
dohodnuto uskutečnit přibližně v druhé polovině roku 2017. 
V rámci těchto aktivit uspořádala Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR, z. 
s. také konferenci k aktuální stěžejní prioritě budoucí podpory seniorů – k sociálnímu bydlení 
seniorů. Konference se za přítomnosti  199 účastníků konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR dne 5. října 2016. 
Tyto akce byly připravovány kromě seniorských organizací také ve spolupráci s dalšími 
významnými institucemi, mimo jiné s Veřejnou ochránkyní práv a její kanceláří, s Výborem pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny i Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu 
Parlamentu ČR, se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Asociací krajů ČR, 
Spolkem pro obnovu venkova, Národní sítí místních akčních skupin ČR, Národní sítí zdravých měst 
a dalšími. 
 

 
 
 

2. Podpora aktivního života seniorů v krajích a obcích ČR: 

Probíhala komunikace se samosprávnými kraji a obcemi (městy) v ČR za účelem zvýšení podpory 
autonomního a aktivního života seniorů v obcích a jejich co nejdelšího setrvávání v přirozeném 
prostředí jejich domova, rodiny a komunity. Krajské a obecní samosprávy a jejich úřady byly 
osloveny s podnětem k prohloubení podpory seniorů na území jejich správních obvodů. Účelem 
bylo vybrat z obcí s rozšířenou působností (ORP – tzv. obce III. typu) ty samosprávy, které jsou 
připraveny k užší spolupráci, popřípadě k odborné a metodické pomoci. S těmito obcemi dále 
probíhají kontakty, konzultace a poradenské aktivity. Soustředili jsme se především na 2 vybrané 
kraje (Liberecký, Moravskoslezský), kde byl také proveden průzkum potřeb a zájmů seniorů, 
zejména o aktivity volného času a vzdělávání. 
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V rámci této skupiny aktivit byly uspořádány 2 interaktivního semináře pro řídící pracovníky 
z krajů a obcí i pro aktivní seniory ze seniorských a proseniorských organizací v regionech ČR.  Při 
seminářích v Novém Boru (53 účastníků) a v Ostravě (30 účastníků) byly prezentovány způsoby 
podpory seniorů směřující k jejich autonomii a aktivnímu začleňování do společnosti. Projednány 
byly také výsledky průzkumu provedeného v těchto krajích. Program seminářů byl připraven a 
lektorsky zajištěn podle společné osnovy ve spolupráci s organizacemi ProWel, z. s. a Asociace 
TRIGON. 
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Aktivity a akce projektu zapůsobily na zástupce obcí, které se ho zúčastnily, v tom směru, aby se 
více a poučeněji zabývaly prohloubením podpory seniorů. Projekt se vědomě soustředil na pomoc 
obcím, organizacím i jednotlivcům, kteří se sami rozhodli pro zintenzívnění podpory seniorům. 
Projekt nebyl zaměřen na získání obcí, které z různých důvodů podporu seniorů nepovažují za 
důležitou a v nichž zatím nejsou vytvořeny předpoklady pro dobrou práci se seniory. Podle 
záměru realizátorů projektu bude třeba se na tyto obce zaměřit v budoucnosti, jakmile se obce, 
pro něž je podpora seniorů prioritou již nyní, obejdou bez intenzívní podpory z celorepublikové 
úrovně a budou schopny samostatně rozvíjet svou podporu seniorům. Důležitou roli přitom také 
sehrává otázka, zda bude změněna legislativa týkající se obcí a krajů, aby byly povinny zajišťovat 
podporu seniorům a byly k tomu vybaveny potřebnými finančními prostředky z veřejných 
rozpočtů. V rámci projektu byly prezentovány a veřejně publikovány (včetně v rámci projektu 
vydané publikace) návrhy na změny, které mohou vytvořit lepší prostředí pro podporu seniorů (a 
to jak změny legislativní, tak změny v praxi, nevyžadující změny v legislativě). 

 

3. Informační a osvětová činnost na podporu aktivního a samostatného života seniorů: 
 

V této skupině aktivit především probíhala komunikace s cílovými skupinami projektu a zejména 
s širší odbornou i laickou veřejností. Byla zřízena speciální sekce „Podpora aktivit a autonomie 
seniorů“ na webových stránkách EAPN ČR, stránky byly pravidelně aktualizovány. Touto cestou 
byla umožněna zpětná vazba obcí (měst), pracovníků veřejné správy i samotných seniorů. 
 
Dále byla připravována a vydána publikace „Aktivně a autonomně ve stáří“ (94 stran), jejíž obsah 
vychází z prezentací na proběhlých akcích, z provedeného průzkumu potřeb a zájmů seniorů 
včetně závěrů. Publikace je určena pro pracovníky v obcích a městech II. a III. typu, pro odborné 
a zájmové organizace a instituce. Autoři publikace, která je šířena elektronicky i v tištěné formě, 
jsou: MUDr. Milena Černá, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., PhDr. 
Karel Schwarz, Mgr. Olga Starostová, Miloslav Stehlík, CSc. 
 
V rámci těchto aktivit byla také vydána skládačka (leták) zviditelňující EAPN ČR jako subjekt 
podporující aktivní a samostatný život seniorů. Kampaň za sociální začleňování seniorů probíhala 
ve spolupráci s jinými proseniorskými organizacemi, neproběhla v návaznosti na projekt 
celoevropské sítě EAPN se sídlem v Bruselu (participace na jízdě mezinárodního autobusu 
(„všichni autobusem“), projíždějícího postupně všechny země Evropské unie, vysvětlování 
požadavku na evropský minimální příjem osob (EMIN) včetně seniorů), protože tento mezinárodní 
projekt byl evropským ústředím EAPN odložen na léta 2017 - 2018. 

V průběhu projektu probíhala spolupráce především s těmito organizacemi a institucemi v oblasti 
podpory seniorů, které také byly pozvány na setkání vrcholných představitelů těchto subjektů: 

- Armáda spásy v České republice, z. s. 
- Asociace TRIGON, o. p. s. 
- Asociace univerzit třetího věku v ČR 
- Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. 
- Česká asociace pečovatelské služby, z. s. 
- Česká gerontologická a geriatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně 
- Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging 
- Diakonie Českobratrské církve evangelické 
- Hnutí Křesťan a práce, z. s. 
- Charita Česká republika 
- Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE 
- Rada seniorů České republiky, s. s. 
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- Plzeňská potravinová banka 
- Sdružení křesťanských seniorů, z. s. 
- Sdružení nájemníků ČR 
- Slezská diakonie 
- Svaz důchodců ČR, z. s. 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z .s. 
- Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. 
- Ženy 50+ 
- Život 90 

 

 

 

Výsledkem spolupráce je její pokračování i po skončení projektu v rámci pracovních skupin a úsilí 
o společný postup při dosahování priorit podmiňujících účinnější podporu seniorů. K další 
spolupráci byly v rámci projektu navázány kontakty s ostatními seniorskými a proseniorskými 
subjekty, které jsou pozvány ke spolupráci v pracovních skupinách a při jiných aktivitách a akcích 
pořádaných EAPN ČR v návaznosti na tento projekt: 

- A doma, o. s. 
- Alternativa 50+, o.p.s. 
- Asociace domácí péče 
- Asociace důchodců odborářů při ČMKOS 
- Asociace medicíny proti stárnutí 
- Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 
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- Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 
- Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. 
- Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče – Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze (CELLO) 
- Cesta domů, o. s. 
- Česká asociace sester 
- Česká asociace streetwork, z. s. 
- Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
- Český červený kříž 
- Český svaz žen 
- Člověk v tísni, o. p. s. 
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí, p. o. 
- Elpida, o.p.s. 
- Gerontologické centrum Praha 
- i-Senior.cz 
- i.60 Publishers, s.r.o. 
- Klub novinářů seniorů Svazu novinářů ČR 
- Moudrá Sovička, z. s. 
- Nadace Senio 
- Naděje 
- Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) 
- Národní síť Místních akčních skupin ČR 
- Národní síť zdravých měst ČR 
- Otevřeno seniorům 
- Quip – Společnost pro změnu 
- Rozkoš bez rizika, z. s. 
- Senior Care, o.p.s. 
- Senior fitnes, o. s. 
- Senior Help, s.r.o. 
- Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s. 
- Seniorům.cz 
- Spolek pro obnovu venkova ČR 
- Svaz diabetiků ČR 
- Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
- Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
- Vzájemné soužití, z. s. 
- Žít déle doma 

 
 
4. Personální a organizační zabezpečení projektu: 

Realizační řídící tým projektu byl složen z 5 pracovníků v částečném pracovním zapojení: 

- Koordinátor projektu (PhDr. Karel Schwarz, odborný pracovník - specialista, 
sociolog, sociální psycholog, pedagog dospělých) 

- Metodička projektu (MUDr. Milena Černá, odborná konzultantka, lékařka, expertka 
na sociální začleňování) 

- Metodik projektu (Mgr. Stanislav Mrózek, odborný konzultant, sociální pracovník) 

- Asistentka projektu (Soňa Brišová, organizační pracovnice, ekonomka) 
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V projektu mimo to pracovali 3 lektoři – autoři příspěvků (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař – 
geriatr, gerontolog; Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., ekonomka, expert na sociální etiku; Mgr. 
Olga Starostová, sociolog, expertka na sociální a zdravotní politiku). 

Na realizaci projektu se dále podílelo 8 dalších spolupracovníků (OSVČ, dobrovolníci apod.): 
Miloslav Stehlík, CSc., klinický psycholog, manažer; PaedDr. Pavel Landa, gerontopedagog, 
sportovní pedagog; Mgr. Iva Kuchyňková, sociální pracovnice, ekonomka; Mgr. Stanislava 
Lekešová, právnička, redaktorka; Bc. Ladislav Krajdl, sociální pracovník, manažer; Jan Oulík, 
pracovník pro komunikaci a PR; Jakub Sekera, sociální a organizační pracovník; Mgr. Olga 
Rosenbergerová, sociální pedagog. 
 
 

5. Informační kampaň o projektu (např. web, masmédia, tištěné materiály, propagační 
předměty, plakáty a letáky, konference atd.): 

Realizaci projektu doprovázela informační kampaň. Páteří této kampaně jsou webové stránky 
EAPN ČR – www.eapncr.org . K hlavním akcím projektu byly vydány tiskové zprávy (ke 
konferenci o sociálním bydlení 5. 10., Národní setkání 8. 11.). O všech ostatních akcích projektu 
byla informována média tiskovými informacemi, která jim byla poslána emailovou poštou. Byl 
připraven a vytištěn leták – skládačka EAPN ČR v nákladu 400 výtisků. 
 
 

6. Závěry a doporučení pro následující rok, další plánovaný vývoj projektu: 

EAPN ČR, z. s. pokračuje i v roce 2017 v aktivitách zahájených a realizovaných tímto projektem. 
Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 

1) Jednání 4 pracovních odborných skupin, na jejichž vytvoření se dohodli zástupci 

seniorských a proseniorských organizací v ČR s celostátní působností v roce 2016, které 

vypracují metodické materiály k jednotlivým prioritním oblastem (funkční a informační 

gramotnost seniorů, bydlení seniorů, příjmy seniorů, sociální a zdravotní služby seniorům). 

2) Seznámení municipalit s metodikou práce v jednotlivých oblastech (metodické listy), 

zejména obcí II. a III. typu s přenesenou a rozšířenou působností státní správy, jimž bude 

poskytována odborná metodická pomoc s cílem ovlivnit další zainteresované subjekty 

v obcích (příspěvkové organizace, školy, sportovní zařízení, nestátní neziskové organizace 

apod.). 

3) Vzdělávání pracovníků organizací pracujících se seniory v regionech. 

4) Koordinační setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací v ČR 

s celostátní působností. 

5) Národní setkání k podpoře seniorů ve spolupráci s nejvýznamnějšími seniorskými a 

proseniorskými organizacemi v ČR s celostátní působností. 

6) Informační a osvětová kampaň prostřednictvím webového portálu EAPN ČR se 

specializovanou rubrikou a poradenstvím poskytovaným na základě vyžádání 

prostřednictvím webu, popřípadě emailové korespondence nebo telefonicky. 
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Kalendář aktivit v roce 2016: 

 

 15. 1.   Předseda EAPN ČR se zúčastnil v Praze jednání Platformy pro sociální bydlení s pracovníky 
Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR (zástupkyně ředitele ASZ dr. Soukupová, Mgr. 
Roman Matoušek, ing. Vít Lesák) o připravovaném systému sociálního bydlení 

 22. 1.   Předseda a místopředsedkyně EAPN ČR se zúčastnili setkání v Evropském domě v Praze při 
příležitosti zahájení roku 2016, uspořádaného vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR Janem 
Michalem 

 29. 1.   Byly zprovozněny nové webové stránky EAPN ČR 

 1. 2.     Předseda EAPN ČR se na Úřadu vlády ČR v Praze zúčastnil jednání Platformy pro sociální 
bydlení s ředitelem odboru poradců předsedy vlády ČR dr. Vladimírem Špidlou k zákonu o sociálním 
bydlení 

 2. 2.     Předseda EAPN ČR se zúčastnil v Evropském domě v Praze za přítomnosti generálního 
sekretáře evropské sítě Caritas Europa Jorge Nuño Mayera a ředitele Charity ČR Lukáše Curylo 
prezentace Národní zprávy o sociální situaci v ČR v roce 2015, vypracované Charitou ČR 

 18. 2.   Předseda EAPN ČR se zúčastnil jednání na MPSV k výstupům ze setkání ke strategii sociálního 
začleňování, které se konalo v září 2015 v Praze 

 11. – 12. 3.  Předseda EAPN ČR se v Bruselu zúčastnil zasedání Výkonného výboru EAPN 

 16. 3.   Zasedal Výkonný výbor EAPN ČR v Praze 

 21. – 22. 3.   Předseda EAPN ČR se s Evženem Vojkůvkou zúčastnil v Bruselu Výroční konference pro 
inkluzívní růst, pořádané Evropskou komisí 

 12. 4.   Předseda EAPN ČR jednal v Praze s novým předsedou Národní sítě Místních akčních skupin 
Václavem Pošmurným spolupráci týkající se regionálních a místních aspektů chudoby a sociálního 
vyloučení 

 26. 4.   Předseda EAPN ČR se účastnil konference o dostupném sociálním bydlení na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze 

 28. 4.   Předseda EAPN ČR se zúčastnil semináře ke strategii udržitelného rozvoje, pořádaného 
Úřadem vlády ČR v sídle ČSVTS na Novotného lávce 

 5. 5.     Předseda EAPN ČR se zúčastnil dalšího semináře ke strategii udržitelného rozvoje, pořádaného 
Úřadem vlády ČR v sídle ČSVTS na Novotného lávce 

 9. 5.     Předseda EAPN ČR jednal v Praze s poslancem Evropského parlamentu za ČR Tomášem 
Zdechovským o sociální agendě EU 

 9. 5.     Předseda EAPN ČR se setkal s investičním ekonomem Ondřejem Jonášem a hovořil s ním o 
ekonomických aspektech chudoby a sociálního vyloučení 

 9. 5.     Předseda EAPN ČR se zúčastnil porady Platformy pro sociální bydlení 
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 11. 5.   Předseda EAPN ČR se zúčastnil setkání ke Dni Evropy ve vile Portheimka v Praze 5 

 17. – 18. 5.  Předseda EAPN se v Brně zúčastnil konference k 25. výročí Armády spásy v ČR a 
současně jednal s předsedkyní sítě pečovatelů v Německu (Eurocarers) Dr. Hanneli Döhner 

 18. 5.   Předseda EAPN ČR jednal s pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmanky) o 
možnostech vzájemné spolupráce 

 23. 5.   Předseda EAPN ČR se na pozvání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zúčastnil 
v pražském Mánesu slavnosti k udělování Ceny Olgy Havlové 

 24. 5.   Předseda EAPN ČR se spolu s předsedou Platformy pro sociální bydlení zúčastnil jednání 
s tajemníkem Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Papouškem o 
přípravě konference k sociálnímu bydlení 

 26. 5.   Předseda EAPN ČR jednal v Ostravě s členy Výkonného výboru EAPN ČR Stanislavem Mrózkem 
a Olgou Rosenbergerovou o přípravě akcí v Ostravě 

 27. 5.   Zástupci EAPN ČR jednali v Brně o přípravě brněnské konference EAPN ČR 

 31. 5.   Předseda EAPN ČR jednal s představiteli spolku ProWel, z. s. o spolupráci při realizaci projektu, 
zejména o průzkumu potřeb a motivací seniorů 
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 2. – 3. 6.  Předseda EAPN ČR se v Bruselu zúčastnil konference Evropské komise o Fondu evropské 
pomoci (FEAD) 

 8. 6.     Předseda EAPN ČR se zúčastnil zasedání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

 10. – 11. 6.  Předseda EAPN ČR se v Evropském parlamentu ve Štrasburku zúčastnil konference Unie 
evropských federalistů, kde bylo jednáno o Evropském pilíři sociálních práv 

 13. 6.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil porady Platformy pro sociální bydlení 

 16. 6.    Předseda EAPN ČR se v Bruselu zúčastnil Konzultace Evropské komise k Evropskému pilíři 
sociálních práv 

 17. – 18. 6.  Předseda EAPN ČR se v Bruselu zúčastnil zasedání Výkonného výboru EAPN 

 22. 6.    Zasedal Výkonný výbor EAPN ČR v Praze 

 7. – 9. 7.  Předseda EAPN ČR se v Bratislavě zúčastnil zahájení slovenského předsednictví EU a 
konference Výboru regionů EU 

 11. 7.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil zasedání Platformy pro sociální bydlení 
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 18. 7.    Předseda EAPN ČR jednal s tajemníkem Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ing. Papouškem o přípravě konference k sociálnímu bydlení 

 22. 7.    Zástupce EAPN ČR se zúčastnil prezentace návrhu zákona o sociálním bydlení na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí v Praze 

 10. 8.    Předseda EAPN ČR jednal v Brně o přípravě akcí na podporu seniorů 

 11. 8.    Zasedal Výkonný výbor EAPN ČR v Brně 

 15. 8.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil zasedání Platformy pro sociální bydlení 

 22. 8.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil porady Platformy pro sociální bydlení k přípravě 
konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 21. 9.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil jednání s předsedou Výboru pro sociální politiku 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslavem Zavadilem k přípravě konference k zákonu o 
sociálním bydlení 

 27. 9.    Místopředsedkyně EAPN ČR se v Praze zúčastnila konference k sociálnímu bydlení, pořádané 
Asociací NNO v ČR 



16 

 

 30. 9.    Předseda EAPN ČR se v Praze v Evropském domě zúčastnil prezentace Evropské komise 
k Evropskému pilíři sociálních práv 

 5. 10.    EAPN ČR spolupořádala v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konferenci k zákonu o 
sociálním bydlení 

 5. 10.   Předseda EAPN ČR se v Ostravě zúčastnil slavnostního večera předávání cen „Křišťálový 
kamínek“ v rámci Evropských dní handicapu, na nichž spolupracovala také EAPN ČR 

 6. 10.   Předseda EAPN ČR v Ostravě sledoval mezinárodní vědomostní soutěž dětí a mládeže se 
zdravotním postižením v rámci Evropských dní handicapu, na nichž spolupracovala také EAPN ČR 

 6. 10.   Zástupci EAPN ČR se zúčastnili v Praze členské schůze Platformy pro sociální bydlení 

 21. 10.  EAPN ČR uspořádala v Praze Setkání představitelů nejvýznamnějších seniorských a 
proseniorských organizací s celostátní působností 

 27. – 28. 10.  Předseda EAPN ČR se v belgickém městě Brugge zúčastnil zasedání Výkonného výboru  
celoevropské sítě EAPN 

 27. – 28. 10.  Dva členové Výkonného výboru EAPN ČR se v belgickém městě Brugge zúčastnili 
zasedání Pracovní skupiny pro inkluzívní strategie EU (Stanislav Mrózek) a workshopu pro 
posilování kapacity celoevropské sítě EAPN (Iva Kuchyňková) 

 29. 10.  Tři členové Výkonného výboru EAPN ČR (Iva Kuchyňková, Stanislav Mrózek, Karel Schwarz) 
se jako delegáti EAPN ČR zúčastnili v belgickém městě Brugge zasedání Valného shromáždění 
celoevropské sítě EAPN 

 1. 11.    Zástupci EAPN ČR se v Praze v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR zúčastnili konference 
Rady seniorů ČR o bydlení českých seniorů 

 2. 11.    EAPN ČR vydala svou novou propagační skládačku 

 3. 11.    EAPN ČR ve spolupráci s ProWel, z. s. uspořádala v Novém Boru regionální seminář pro 
Liberecký kraj k problematice podpory seniorů 

 4. 11.    Předseda EAPN ČR se s předsedou Platformy pro sociální bydlení zúčastnil jednání s ředitelkou 
odboru financování kapitol státního rozpočtu Marií Bílkovou k návrhu zákona o sociálním bydlení 

 8. 11.    EAPN ČR ve spolupráci s Charitou ČR a Diecézní charitou Brno a s podporou MPSV uspořádala 
v Brně Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů 

 14. 11.  Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil zasedání Platformy pro sociální bydlení 

 23. 11.    EAPN ČR ve spolupráci s ProWel, z. s. uspořádala v Ostravě regionální seminář pro 
Moravskoslezský kraj k problematice podpory seniorů 
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 24. 11.  V Praze se konala 11. Valná hromada EAPN ČR, která schválila nový Jednací a volební řád 
EAPN ČR a v doplňovací volbě zvolila dvě nové členky Výkonného výboru EAPN ČR: Lidmilu 
Němcovou, delegátku Hnutí Křesťan a práce, z. s., místopředsedkyni Evropské unie seniorů, a 
Martinu Zikmundovou, ředitelku České asociace streetwork, z. s. Předtím přijala rezignaci Kataríny 
Klamkové, ředitelky IQ Roma servis, z. s., a poděkovala jí za dlouholetou aktivní práci ve 
Výkonném výboru EAPN ČR i v pracovních skupinách EAPN Evropa. Valná hromada zvolila dále 
tříčlennou Kontrolní komisi (revizory) ve složení: Jan Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí nad 
Orlicí, Hana Malinová, ředitelka a předsedkyně správní rady spolku Rozkoš bez rizika, z. s., a Iva 
Kuchyňková, sociální analytička Charity ČR. 

 8. 12.  Předseda EAPN ČR se zúčastnil jako delegát EAPN ČR v Pardubicích členské schůze Platformy 
pro sociální bydlení, z. s., jejímž zakládajícím členem je také EAPN ČR. Členská schůze projednala a 
schválila Výroční zprávu Platformy včetně hospodaření za rok 2016, změnu svých Stanov a zvolila 
novou devítičlennou Radu Platformy, mezi jejímiž členy je také Milena Černá, místopředsedkyně 
EAPN ČR. Dále zvolila tříčlennou Kontrolní komisi, jejímž členem byl zvolen i Karel Schwarz, 
předseda EAPN ČR. 

 9. 12.  Platforma pro sociální bydlení uspořádala v Pardubicích workshop k budoucnosti Platformy, 
kterého se za EAPN ČR zúčastnil předseda EAPN ČR. 
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EAPN ČR, Z. S. 

IČ: 26669919       DIČ: CZ26669919 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2016 

(SESTAVENÁ V SOULADU S §§ 3 AŽ 28 VYHLÁŠKY Č. 504/2002 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ) 

 

ROZVAHA              

                 k 1. 1. 2016     k 31. 12. 2016 

Aktiva:  

POKLADNY                      2 721,00 KČ          641,00 KČ 

ÚČET V BANCE                 134 813,20 KČ     17 560,16 KČ 

KRÁTKODOBÝ FINANČ. MAJETEK CELKEM 137 534,20 KČ              18 201,16 KČ 

Pohledávky u odběratelů                        25 944,00  Kč                          30 397,50 Kč 

Ostatní jiné pohledávky                          6 862,40  Kč          6 862,40 Kč  

POHLEDÁVKY CELKEM         32 806,40 KČ              37 259,90 KČ  

 

AKTIVA CELKEM                        170 340,60 Kč                    55 461,06 Kč 

 

 

Pasiva: 

Vlastní jmění                            0,00  Kč                    0,00 Kč 

Fond rezerv                           23 594,38  Kč                      23 594,38 Kč 

Nevypořádaný hosp. výsledek                    - 355 194,62 Kč                  - 127 727,78 Kč 

Výsledek hospodaření                                    227 466,84  Kč                       67 894,46 Kč 

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM              - 104 133,40 KČ              - 36 238,94 KČ 
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Závazky k dodavatelům                       246 725,00  Kč                       26 000,00 Kč 

Závazky vůči pracovníkům                                            25 499,00 Kč                       18 525,00 Kč 

Závazky k EAPN Evropa                                    0,00  Kč                                     0,00 Kč 

Ostatní závazky                                                                        0,00  Kč                                      0,00 Kč 

Závazky k Finančnímu úřadu                            2 250,00 Kč              1 575,00 Kč 

Ostatní jiné závazky                                    0,00 Kč                        45 600,00 Kč 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM                   274 474,00 KČ                   91 700,00 KČ 

 

Výdaje příštích období                      0,00  Kč                    0,00 Kč 

JINÁ PASIVA CELKEM       0,00  KČ                0,00 KČ 

 

PASIVA CELKEM                        170 340,60 Kč                       55 461,06 Kč 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

             Hlavní     Vedlejší hospodářská 

             činnost      činnost 

Náklady: 

DROBNÝ HMOTNÝ EVID. MAJETEK      28 074,00 KČ 

DROBNÝ HMOTNÝ NEEVID. MAJETEK           0,00 KČ 

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY       642,00 KČ 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM        28 716,00 KČ   0,00  KČ 

 

SPOTŘEBA ENERGIE                    0,00 KČ   0,00  KČ 

CESTOVNÉ             46 761,00 KČ   0,00  KČ 

NÁKLADY NA REPREZENTACI   3 664,00 KČ   0,00  KČ 
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Poštovné            514,00 Kč 

Telefony                   15 480,00 Kč 

Nájem sálu                     8 000,00 Kč 

Ekonomické služby                  24 000,00 Kč 

Propagace, internet, webové stránky                  1 470,60 Kč 

Kopírovací a tiskové služby                  19 883,00 Kč 

Software                                                                           0,00 Kč 

Ostatní služby                    86 476,00 Kč 

SLUŽBY CELKEM           155 823,60 KČ   0,00  KČ 

 

MZDY V PRAC. POMĚRU                          0,00  KČ 

Mzdy v DPP                                                          162 470,00 Kč 

Autorské honoráře                                                15 000,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění                           0,00 Kč 

Zákonné sociální náklady                                               0,00 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM         177 470,00 KČ   0,00  KČ 

 

Daně a poplatky                                       0,00 Kč 

Jiné ostatní náklady                                               2 782,00 Kč 

Kurzové ztráty   ´                            3 072,94  Kč 

Poskytnuté členské příspěvky                                       0,00 Kč 

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM             5 854,94 KČ              0,00  KČ 

 

NÁKLADY CELKEM           418 289,54 KČ   0,00  KČ 
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Výnosy: 

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI                 0,00 KČ 

Přijaté úroky               0,00 Kč 

Kurzové zisky    ´                                   0,00 Kč 

Přijaté příspěvky od jednotlivců            100 100,00 Kč 

Přijaté příspěvky od EAPN             152 043,75 Kč 

Přijaté příspěvky od EU                           0,00 Kč 

Přijaté příspěvky od jiných subjektů                       0,00  Kč 

Přijaté členské příspěvky                         0,00 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu MPSV            220 718,00 Kč 

Ostatní mimořádné výnosy   13 322,25 Kč 

 

VÝNOSY CELKEM         486 184,00 KČ        0,00  KČ 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

(ZISK)                         67 894,46 KČ        0,00  KČ 
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Základní data o EAPN ČR, z. s. 

 

Sídlo EAPN ČR: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

Telefon: +420774133504 (S. Brišová), +420777716632 (K. Schwarz) 

e-mail: info@eapncr.org 

Web: www.eapncr.org 

Datová schránka: h6jb2a7 

IČO: 26669919  

DIČ: CZ26669919 

Číslo bankovního účtu: 90909022/5500 (u Raiffeisenbank Praha 2) 

IBAN: CZ15 5500 0000 0000 9090 9022 

BIC: RZBCCZPP 

EAPN ČR, z. s. je spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, dne 1. 1. 2014 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14886. Při svém 

vzniku byl registrován jako občanského sdružení Ministerstvem vnitra ČR ze dne 21. 7. 2004 pod 

č. j. VS/1-1/57998/09-R podle zákona č. 83/1990 Sb. 

 

 

Členské organizace EAPN ČR, z. s.: 

Armáda spásy v České republice, z. s.  www.armadaspasy.cz 

Asociace občanských poraden (od 24. 11. 2016) www.obcanskeporadny.cz 

Asociace TRIGON, o. p. s.    www.asociacetrigon.eu 

Česká asociace streetwork, z. s.   www.streetwork.cz 

Člověk v tísni, o. p. s.     www.clovekvtisni.cz 
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Diakonie Českobratrské církve evangelické  www.diakoniecce.cz 

Diakonie v České republice    www.diakonie.cz 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí   www.dduo.cz 

Hnutí Křesťan a práce, z. s.    www.hkap.cz 

Charita Česká republika    www.charita.cz 

IQ Roma Servis, z. s.     www.iqrs.cz 

Plzeňská potravinová banka    www.plzenskapotravinovabanka.cz 

Rozkoš bez rizika, z. s.    www.rozkosbezrizika.cz 

SKOK – Spolek oborové konference nestátních                                                        
neziskových organizací působících v sociální a                                                            
zdravotně sociální oblasti (do 24. 11. 2016)  www.skok.biz 

Slezská diakonie     www.slezskadiakonie.cz 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  www.vdv.cz 

Vzájemné soužití, o. p. s.    www.vzajemnesouziti.cz 

 

Ke dni 24. 11. 2015 ukončil členství v EAPN ČR SKOK – Spolek oborové konference nestátních 

neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, který vstoupil do 

likvidace. K témuž dni byla přijata za člena EAPN ČR Asociace občanských poraden. 

 

 

Členové a členky Výkonného výboru EAPN ČR, z. s.: 

PhDr. Karel Schwarz – předseda EAPN ČR 

MUDr. Milena Černá – místopředsedkyně EAPN ČR 

Mgr. Katarína Klamková (rezignovala ke dni 24. 11. 2016) 

Mgr. Iva Kuchyňková 
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Mgr. Stanislav Mrózek 

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. (od 24. 11. 2016) 

Mgr. Olga Rosenbergerová 

Mgr. Martina Zikmundová (od 24. 11. 2016) 

 

 

Kontrolní komise (revizoři): 

Mgr. Iva Kuchyňková 

PhDr. Hana Malinová 

Mgr. Bc. Jan Vojvodík 

 

 

Národní koordinátor pro setkání lidí zažívajících chudobu: 

Mgr. Stanislav Mrózek 

 

 

Člen Výkonného výboru celoevropské sítě EAPN aisbl: 

PhDr. Karel Schwarz 

 

 

Členové a náhradníci Pracovní skupiny ke strategiím EU pro sociální začleňování: 

Členové: 

MUDr. Milena Černá (do 11. 8. 2016) 

Mgr. Stanislav Mrózek (od 11. 8. 2016) 
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Náhradníci: 

Mgr. Stanislav Mrózek (do 11. 8. 2016) 

Mgr. Iva Kuchyňková (od 11. 8. 2016) 

MUDr. Milena Černá (od 11. 8. 2016) 

 

 

Vedoucí kanceláře EAPN ČR, z. s.: 

Soňa Brišová 

 

 

 

 

 

Vydal EAPN ČR, z. s. v roce 2017. 

 

© EAPN ČR, z. s., 2017 


