
INforMaCe o CeNtru 
Pro koMuNItNí PráCI
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby 
všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací 
a soukromého sektoru v následujících oblastech:

ÚČAST VEřEJNOSTi A ObČANSKýCh OrgANiZACí 
V rOZVOJi ObCí, měST A KrAJů
Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti 
v investičním plánování a rozhodování. Jedná se například 
o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných 
prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, 
do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních 
koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně 
atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic. 
V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, 
interaktivní výstavy, ankety, sociologické průzkumy a rovněž 
zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany. Pořádáme 
vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro 
pracovníky veřejné správy.

míSTNí uDržiTElNý rOZVOJ
Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených 
na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů 
ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme 
rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při 
přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených 
na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné 
spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli 
a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním 
podmínkám.

rEgiONálNí POliTiKA EVrOPSKé uNiE 
A rEgiONálNí rOZVOJ Čr
Prosazujeme principy partnerství  a transparentního rozhodování 
v regionální politice Evropské unie. V Česku prosazujeme 
konzultace a zapojení veřejnosti a nevládních neziskových 
organizací při přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastníme 
se diskuzí o podobě regionální politiky, zprostředkováváme 
informace ostatním NNO v Česku a připravujeme společná 
doporučení a postupy. Naše zkušenosti z Čr přenášíme 
do ostatních kandidátských a členských zemí Eu.

VZDěláVáNí, PODPOrA A POSilOVáNí NESTáTNíCh 
NEZiSKOVýCh OrgANiZACí.
Podporujeme a vzděláváme členy občanských a neziskových 
organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, 
organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit 
neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání 
a spolupráci neziskových organizací.

Podrobnější informace naleznete na www.cpkp.cz

Místní zastoupení CpkP

CpkP jižní Čechy
Dvořákova 21
37001 České budějovice
tel./fax: (+420) 386 360 544
jizni.cechy@cpkp.cz

CpkP střední Čechy
Vodičkova 36
110 00 Praha 1
tel./fax: (+420) 251 560 776
stredni.cechy@cpkp.cz

CpkP střední Morava
horní náměstí 12
750 02 Přerov
tel./fax: (+420) 581 210 502
stredni.morava@cpkp.cz

CpkP východní Morava
gahurova 292
760 01 Zlín
tel.: (+420) 577 213 140
fax: (+420) 581 219 555
vychodni.morava@cpkp.cz

CpkP západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
tel./fax: (+420) 377 329 558
zapadni.cechy@cpkp.cz


