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Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2015 
 

 

 

Slovo úvodem 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

milí přátelé, 

 

ačkoliv se Česká republika podle statistických údajů řadí dlouhodobě mezi země s nejnižší mírou 
chudoby, úsilí o její zmírňování je stále aktuálnější. Ptáte se proč? Počet lidí, kteří v Česku žijí 
těsně nad hranicí chudoby, se stále zvyšuje. Ohrožení chudobou tedy vzrůstá. Chudoba a sociální 
vyloučení jsou kromě toho koncentrovány především do určitých území a specifických sociálních 
skupin obyvatelstva. Úsilí o zmírňování chudoby a sociálního vyloučení tudíž má smysl i po 12 
letech působení Evropské sítě proti chudobě v České republice. 

Předkládáme Vám Výroční zprávu za dvanáctý rok existence EAPN ČR. Rok 2015 byl poznamenán 
v evropském prostoru především nebývale velkou migrační vlnou a doznívajícími důsledky krize 
bankovního sektoru. Oba tyto problémy Českou republiku postihly jen okrajově. Díky tomu jsme 
se v síti našich členských organizací mohli soustředit na nejvýznamnější problémy sociálního 
vyloučení v naší zemi. Byly to především problémy v oblasti bydlení, zaměstnanosti a zadlužování. 
Mnoho sil jsme věnovali dokončení Koncepce sociálního bydlení, která má být základem 
připravovaného zákona. Avšak udržet si bydlení je zpravidla nemožné, nemáme-li zaměstnání a 
jsme-li zadluženi, popřípadě v zajetí chorobných závislostí. Proto stále zdůrazňujeme nutnost 
komplexní integrované podpory sociálně vyloučených osob. Vzhledem k trvale se zvyšujícímu 
podílu seniorů, zvláště ve vyšších věkových kategoriích (85 a více let), začali jsme se v uplynulém 
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roce věnovat podpoře aktivního a autonomního života ve stáří. Připravili jsme projekt, který 
budeme realizovat v následujících letech. 

Stejně jako v minulých letech jsme se také účastnili projektů vyhlášených celoevropskou sítí 
EAPN. Stěžejní akcí bylo 15. evropské setkání lidí žijících v chudobě na téma „Sociální standardy 
v EU“, při němž česká delegace výrazně přispěla k formulaci aktuálních priorit sociální ochrany. 
Na žádost Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsme zpracovali výstupy z evropského i 
národního setkání, projednali je na veřejném zasedání a publikovali je pod názvem „Doporučení 
k plnění národního cíle boje s chudobou a sociálním vyloučením“. Přeložili jsme do češtiny 
nejdůležitější dokumenty EAPN. Připravovali jsme se na pokračování projektu prosazování 
minimálního příjmu, který však zatím nebyl spuštěn. Spolu se všemi národními sítěmi EAPN jsme 
se zaměřili na vizi sociální Evropy v roce 2020 a strategii sociálního začleňování. Ve spolupráci 
s MPSV jsme uspořádali setkání odborníků nad národní Strategií sociálního začleňování 2014 – 
2020, jehož výsledkem byly podněty pro její implementaci, monitorování a hodnocení. 

10. valná hromada EAPN ČR v červnu 2015, která zvolila nový Výkonný výbor, dala impulz 
k novému promyšlení strategie národní sítě a stanovení priorit pro nejbližší období. Klíčovým 
principem je participace lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením ve všech fázích 
překonávání tohoto problému. Každoroční Národní setkání lidí žijících v chudobě a sociálním 
vyloučení se v říjnu 2015 konalo v rámci připomenutí Mezinárodního dne boje proti chudobě. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří v roce 2015 pomohli při práci EAPN ČR. A naší síti přeji 
úspěch i v dalším období! 

 

Karel Schwarz, 

předseda EAPN ČR, z. s. 
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Poslání EAPN ČR 

 

 

Evropská síť proti chudobě v České republice (EAPN ČR) byla založena v roce 2004 jako národní 
síť EAPN (European Anti Poverty Network) a od té doby usiluje se svými členskými organizacemi 
o zmírnění chudoby a sociálního vyloučení. Je úzce spojena s evropskou sítí EAPN a spolupracuje 
při celoevropských projektech, jako je např. Setkávání lidí žijících v chudobě (PEP – People 
Experiencing Poverty), Sociální začleňování (EUISG – European Union Inclusion Strategies Group) 
či Minimální příjem (EMIN – European Minimum Income Network). Zastupuje zájmy chudých lidí 
a umožňuje, aby lidé se zkušeností s chudobou mohli jejím prostřednictvím ovlivňovat tvorbu 
legislativy a strategických dokumentů. 

Členové EAPN ČR jsou nositeli ideje sociálního začleňování a boje proti chudobě. EAPN ČR vytváří 
fórum pro sdílení názorů, informací a zkušeností v této oblasti. Je vedena ochotou podílet se na 
práci Evropské sítě proti chudobě (EAPN). Na svých webových stránkách zveřejňuje materiály 
EAPN a informuje o projektech a aktivitách EAPN ČR z. s. 

 

 

Tři klíčová poselství EAPN 

 

Celoevropská EAPN vyhlásila v roce 2015 jako své priority poselství přijatá na 15. Evropském 
setkání lidí žijících v chudobě, k nimž se přihlásila také EAPN ČR: 

1. Dejme slovo lidem zažívajícím chudobu, neboť oni se musí zúčastnit řešení 
svých problémů v rámci sociálních politik. 

2. Učiňme Evropu v roce 2020 srozumitelnou pro lidi a parlamenty. 

3. Dejme prioritu sociální dimenzi a využijme evropské fondy na sociální 
investice, které umožňují lidem žijícím v chudobě a sociálním vyloučení 
kvalitní práci, důstojný život ve stáří i nemoci, sociální bydlení a sociální 
ochranu. 
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Cíle EAPN ČR 

 

Cílem EAPN ČR je  

• všemi dostupnými prostředky podporovat procesy v sociálních, zdravotních a občanských 
službách, vedoucí k zmírňování chudoby a důstojnému životu lidí žijících v sociálním 
vyloučení nebo ohrožených sociálním vyloučením,  

• odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením 
a usilovat o jejich začleňování, 

• zapojit veřejnost a veřejnou správu ČR do problematiky sociálního začleňování. 

 

 

Aktivity EAPN ČR 

 

EAPN ČR vyvíjí zejména tyto činnosti: 

a) všestranně usiluje o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné 
správy na všech úrovních, 

b) podporuje, rozvíjí a realizuje aktivity směřující k sociálnímu začleňování, 

c) šíří přístup k informačním technologiím a vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením, 

d) podporuje rozvoj kvality v sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jako 
východisko pro dodržování jejich lidských práv, 

e) sdružuje osobnosti a organizace, působící v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 

f) přenáší osvědčené metody práce a přístupy do prostoru Evropské unie, využívá zkušeností 
ostatních zemí a participuje při tvorbě národních politik v oblasti sociálního začleňování, 

g) podporuje zapojení a účast organizací zabývajících se sociálním začleňováním a jejich klientů 
do procesů a politik, které jejich život ovlivňují. 
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Priority EAPN ČR pro nejbližší období 

 

1. Předlužení 

Lidé se zkušeností chudoby si stěžují na nedostatečné základní informace. Jsou informováni 
zejména působivou reklamou v médiích a lichváři, kteří půjčují peníze na vysoký úrok. Zadlužení, 
končící hojně exekucí (exekucemi), vede k neschopnosti uspokojit základní životní potřeby – chybí 
zdroje na stravu, bydlení. Podle zkušeností z poraden vzniká největší část dluhů z neplacení 
nákladů na bydlení a služby. Nedostatek financí pro vedení důstojného života ovlivňuje nejen 
jednotlivce, ale celé rodiny a především děti. Rozpad rodiny a základních sociálních vazeb tak 
dále ústí do ještě většího úpadku a pocitu bezvýchodnosti z dané situace. 

Podporujeme: 

- rozvoj sítě poraden pro dlužníky, pro prevenci a řešení situací, které vedou k sociálnímu 
vyloučení, 

- změny v zákonu o exekucích, aby lidé v exekucích mohli žít důstojný život. 

 

2. Sociální bydlení 

V české společnosti chybí nízkoprahové byty. Nejsou ustálena kritéria pro přidělování bytů. 
Názory různých politických stran se diametrálně liší v otázce „zásluhovosti“ při přidělování 
sociálních bytů. Obce a města požadují prostřednictvím svých zájmových sdružení (Svaz měst a 
obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), aby systém dostupného bydlení byl realizovatelný 
v praxi včetně financování. 

Pro zavedení systému dostupného bydlení je řada důvodů: 

• počet lidí bez domova i osob ohrožených ztrátou bydlení vzrůstá, jejich vyloučení se 
stupňuje a jsou vystaveni stále větší segregaci, 

• některé skupiny obyvatelstva jsou diskriminovány v přístupu k bydlení (rodiny s více 
dětmi, cizinci, Romové, propuštění vězni apod.), 

• stále se zvyšují náklady na bydlení a s ním spojené služby, 
• zvláště problematický je vyděračský obchod s chudobou a bytovou tísní, kterou provozují 

ubytovny financované de facto státem prostřednictvím příspěvků na bydlení, 
• projevují se snahy o redukci výdajů na podporu bydlení z veřejných rozpočtů, 
• není systém komplexní sociální práce s lidmi majícími problémy s bydlením. 

Systém dostupného bydlení je nutno zavést na základě zákona o sociálním bydlení, postaveném 
na těchto principech: 
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� je nutno zákonem jednoznačně definovat sociální bydlení a bytovou nouzi, 
� důraz je třeba klást na prevenci vystěhování a ztráty bydlení, 
� nesmí docházet k diskriminaci určitých skupin obyvatelstva při přístupu k bydlení, 
� sociální bydlení je nutno poskytovat tak, aby nedocházelo k segregaci a koncentraci 

sociálních bytů v území, 
� podpora bydlení musí být orientována cíleně na specifické zranitelné cílové skupiny 

obyvatelstva (domácnosti), nikoliv na plošné programy podpory bydlení jako v minulosti, 
� v rámci systému sociálního bydlení je nutno poskytovat poradenství v oblasti bydlení, 
� musí být garantována kvalita sociálního bydlení, 
� podpora bydlení musí vycházet ze závazných minimálních technických standardů 

sociálního bydlení, 
� pro realizaci systému dostupného bydlení jsou klíčovou úrovní obce (města), které musí 

zjišťovat, plánovat a zajišťovat kapacitu sociálního bydlení ve správním obvodu své 
působnosti, a to 

- ve vlastním bytovém fondu, 
- v bytových domech soukromých vlastníků. 
- v nově postavených bytových domech, 

� je třeba jasně zákonem stanovit pravidla pro financování sociálního bydlení (nejlépe 
garantovaného státem), využívajícího  

- dávky na bydlení, 
- limity pro kauce, 
- regulace trhu s byty, 
- podporu vlastnického bydlení, 
- výstavbu sociálních bytů, 
- pronajímaní prázdných bytů pro sociální bydlení, 
- pronajímaní soukromých nájemních bytů pro sociální bydlení, 
- nástroje územního plánování, 

� pro podporu sociální bydlení musí být snadno využitelné dotace z veřejných prostředků 
včetně evropských fondů, a to bez omezení pravidlem nedovolené veřejné podpory. 

Podporujeme: 

- zásadu „housing first“ (nejprve bydlení), 

- Koncepci sociálního bydlení v podobě navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 

- poziční dokument Platformy pro sociální bydlení „Systém sociálního bydlení v České 
republice“, 

- přijetí zákona o sociálním bydlení, který je nezbytný, aby byla stanovena spravedlivá a 
nediskriminační kritéria přidělování bytů ve městech a obcích, 

- podíl veřejnosti na přípravě a připomínkování návrhu zákona o sociálním bydlení (včetně 
participace lidí bez domova). 
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3. Zaměstnání s nedostatečným výdělkem („working poor“) 

Existuje nedostatek pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny, a to i prostřednictvím 
například sociálního podnikání. Evidentně velký problém způsobuje možnost výběru: sociální 
dávky versus legální zaměstnání s nízkou mzdou.  Pokud se sníží dávka, legální zaměstnání 
neumožňuje neplatit srážky na zdravotní a sociální pojištění. Řady lidí pracujících za nízký plat 
plní zejména mladí lidé.  

Potřebujeme legislativu, která je solidární k aktivitám sociální ekonomiky a podporuje komunitní 
rozvoj občanské společnosti. Jedná se především o přijetí takové právní úpravy sociálních 
podniků, která je propojena se zákonem o zaměstnanosti. Tím vznikne systémová podpora 
udržitelnosti pracovních míst pro znevýhodněné skupiny, která zaměstnavatelům umožní finančně 
zvýhodnit kvalitní zaměstnance. Zároveň přispěje k rozvoji malých a středních podniků 
v regionech, které jsou vzhledem ke  specifickým potřebám zaměstnanců nejvhodnějšími 
zaměstnavateli. 

Podporujeme: 

- včasnou intervenci u lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání,  

- pomoc při hledání nového zaměstnání, 

- rozvoj sociálního podnikání se zaměřením na osoby těžko zaměstnavatelné a dlouhodobě 
nezaměstnané. 

S tím souvisí opatření na podporu sociální soudržnosti a inkluzívního zaměstnávání 
znevýhodněných skupin, inspirované zahraničními modely:  

- zapojení municipalit (popř. příspěvkových organizací) do podpory sociálního podnikání, a 
to například odebíráním výrobků nebo snížením nájmů za prostory, které jsou ve 
vlastnictví obce, 

- určení násobku minimální mzdy, kterou si mohou osoby se zdravotním postižením 
(OZP) přivydělat bez obavy ze ztráty invalidního důchodu, což povede ke zvýšení 
jistoty a motivace k práci, 

- definování spolupráce sociálních podniků a běžných firem, kdy běžná firma 
vyčlení část své výroby a zadá ji jako subdodávku sociálnímu podniku, platí pak 
za odvedenou práci přímo sociálnímu podniku, která peníze dále přerozděluje 
svým zaměstnancům (znevýhodněným skupinám i těm, kteří jim poskytují 
podporu nebo kontrolují kvalitu výstupů),  

- zvýšení odvodů do státního rozpočtu pro zaměstnavatele, kteří nesplňují zákonnou 
povinnost zaměstnávat OZP v pracovním poměru nebo odebírat výrobky či služby od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP (peníze z odvodů 
využít cíleně na podporu zaměstnávání OZP). 
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4. Dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 24 měsíců) 

Lidem zažívajícím dlouhodobou nemožnost zaměstnat se z důvodu etnického původu, 
nedostatečné kvalifikace, zdravotního postižení, věku, trvalého bydliště na úřadě („stigma 
bezdomovectví“) hrozí diskriminace ze strany veřejné správy i veřejnosti samotné. Stát má 
v demokratickém politickém zřízení důležité poslání. Stará se o to, aby k diskriminaci 
nedocházelo, nebo aby byla eliminována. Antidiskriminační zákony jsou v některých státech 
Evropské unie prioritně zaměřeny na diskriminaci na pracovním trhu, v jiných obsahují převážně 
prvky pozitivní diskriminace (tzv. affirmative action“). Součástí těchto zákonů jsou sankce 
zejména s pracovně-právními a finančními důsledky. Jedna věc jsou zákony, druhá jejich 
dodržování. 

Existují zkreslené představy o práci ovlivněné dlouhodobou nezaměstnaností a kumulací 
zdravotních a sociálních problémů. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými se projevuje absence 
dostatečné praxe a ztráta motivace. Přístup k práci je samozřejmě ovlivněn rodinnou i školní 
výchovou, vzděláním, inspirací dobrým příkladem či autoritou. U znevýhodněných skupin hrají roli 
i negativní zkušenosti z nedostatku pracovních příležitostí (činností), kdy často po ukončení školní 
docházky zůstanou závislí na rodině a sociálních dávkách. 

Hlavní důvody ztráty pracovní motivace: 

• nezájem ze strany zaměstnavatelů o zaměstnance s nízkou produktivitou práce, 
• nedostatek chráněných pracovních míst a pracovních činností pro osoby s nízkou 

kvalifikací bez potřebné praxe, 
• „projektové zaměstnávání“ bez udržitelnosti pracovního místa, po ukončení projektu se 

zaměstnanci dostávají opět do evidence úřadu práce, 
• sociální dávky, které jsou mnohdy poskytovány ve stejné výši jako mzdové ocenění, 
• obava ze ztráty důchodu a sociálních dávek. 

Podporujeme: 

- kvalifikační a rekvalifikační programy v oborech, které přinesou změnu v kvalitě života 
nezaměstnaných a jejich rodin, 

- pomoc místo trestu, důstojný přístup k osobám bez odpovídajícího kulturně sociálního 
zázemí, bez patřičného vzdělání a zažívajícím chudobu, 

- sociální služby vedoucí k sanaci rodin, pomoc rodinám s jedním rodičem a více dětmi 
ohroženými chudobou, 

- sociální podnikání se zaměřením na osoby těžko zaměstnavatelné a dlouhodobě 
nezaměstnané. 

Dále podporujeme tato konkrétní opatření: 

A. Zlepšení připravenosti znevýhodněných skupin na zaměstnání formou 
� dalšího vzdělávání (například cílené rekvalifikace), 
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� pracovní rehabilitace, přípravy na práci v reálném pracovním prostředí pro získání 
relevantní praxe, 

� podporovaného zaměstnávání. 
B. Rozvoj chráněných pracovních míst a alternativního zaměstnávání prostřednictvím 

� využití institutu zakázek – zadáváním zakázek od státních institucí, příspěvkových 
organizací apod., 

� motivace běžných firem k zadávaní subdodávek sociálním podnikům, 
� zvýhodnění podniků zaměstnávajících znevýhodněné skupiny (například snížením 

sazby DPH, snížením nájmů). 
C. Stabilizace a udržitelnost pracovních pozic pro znevýhodněné skupiny 

� podporou multidisciplinárního týmu pracovníků – odborníků, 
� zlepšením komunikace napříč resorty, 
� poskytováním komplexní a provázané péče a služeb. 

D. Legislativní změny: 
� zvýšení odvodů do státního rozpočtu pro zaměstnavatele, kteří nesplňují zákonnou 

povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru, 
� odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením, 
� cílené využívání peněz z odvodů na podporu zaměstnávání znevýhodněných 

skupin, 
� vytvoření legislativní úpravy a definice sociálního podnikání včetně finančního 

zvýhodnění sociálních podniků – propojení se zákonem o zaměstnanosti, 
� určení násobku minimální mzdy, kterou si mohou osoby se zdravotním postižením 

přivydělat bez obavy ze ztráty invalidního důchodu – jako motivace k práci.   

 

5. Bezdomovectví 

Bezdomovectví zcela evidentně souvisí s dlouhodobou nezaměstnaností, dluhy a špatným 
zdravotním stavem. Jedno ovlivňuje druhé. Mezi sociálními službami chybí zejména kontaktní 
práce v terénu, využívání nízkoprahových služeb a dalších služeb, které přibližují sociálně 
vyloučené jedince i rodiny společnosti, s níž se – ať už dobrovolně či nedobrovolně – rozešli. 
Budování důvěry usnadňuje kontakt a dává klientům možnost nalezení cesty ven z bludného 
kruhu. 

Bezdomovectví je pomyslnou špičkou ledovce, je tou nejviditelnější manifestací naprosté chudoby 
a sociálního vyloučení. Data průběžně získávaná z nejrůznějších průzkumů, stejně jako 
každodenní zkušenosti organizací poskytujících pomoc lidem bez přístřeší nám ukazují, že v 
oblasti řešení bezdomovectví v České republice dosud nedošlo k výraznému posunu, a proto 
EAPN ČR zařazuje otázku bezdomovectví jako součást své strategie boje proti chudobě.  

Bezdomovectví nevnímáme jako samostatný jev, ale jako důsledek působení většího množství 
nepříznivých okolností na život jednotlivce. Proto se chceme podílet na řešení právě těch 
nepříznivých faktorů, které k bezdomovectví vedou. Svou roli vidíme v koordinování aktivit 
jednotlivých organizací, týkajících se sociálního bydlení, zaměstnanosti, minimálního příjmu a 
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dalších témat. Podílíme se na přípravách legislativních opatření, a poskytujeme zpětnou vazbu 
zákonodárcům. 

Zároveň jsme si vědomi určitého napětí mezi osobami bez domova a většinovou společností,  
nedůvěry, nevraživosti a neochoty k vzájemnému soužití. Proto chceme v rámci svých možností 
působit na veřejné mínění, podporovat a propagovat projekty, které se snaží tvořivým způsobem 
zlepšit vzájemné soužití a vnést do veřejného prostoru více solidarity, porozumění a tolerance. 

Podporujeme: 

- vzdělávání streetworkerů (pracovníků v ulicích), kteří mají schopnosti proniknout do 
společenství bezdomovců, nicméně musejí se „legitimovat“ posláním, které této cílové 
skupině vyhovuje, 

- vybudování komunitních sítí sociálních služeb a komunitních center pro práci na ulici, 

- návaznost terénních sociálních služeb na sociální služby integračního charakteru či na 
zdravotnická zařízení pro bezdomovce. 
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Nástroje sociálního začleňování 

 

Zapojení lidí se zkušeností s chudobou do tvorby sociálních politik 

Pohled na problematiku sociálního vyloučení a chudoby a návrhy jejich řešení z úst těch, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, přináší jedinečnou a hodnotnou možnost zpětné vazby na 
funkčnost stávajících politických opatření. 

Možností, jak tento pohled získat, je i ve stávajícím systému dostatek, jen jejich využívání ze 
strany tvůrců a realizátorů politik není vždy dostatečné a často se omezuje jen na formální gesta.   

Bohužel právě lidé sociálně vyloučení a chudí se jen málokdy účastní plánování v místě, ve 
kterém žijí. Důvodem absence těchto cílových skupin jsou příliš formální prostředí, špatné 
zkušenosti s úřady, na kterých probíhá setkávání, nedůvěra ve změnu, či složitý jazyk užívaný při 
jednáních. Všechny tyto bariéry je třeba vzít v úvahu při plánování zapojení lidí se zkušeností 
s chudobou a sociálním vyloučením, neboť jsou velmi přirozené, ale rozhodně nejsou 
nepřekonatelné. 

 

Setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení 

Národní setkání jako nástroj participace lidí, kteří mají s chudobou a sociálním vyloučením životní 
zkušenost, se konají v mnoha evropských zemích již řadu let. Slouží pro sběr podnětů ke změnám 
systému a politickým rozhodnutím na místní, regionální, ale především národní úrovni. Tyto 
podněty jsou pak předkládány politické a úřednické reprezentaci země.  
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V Bruselu se každý rok pořádá celoevropské setkání lidí žijících v chudobě, kde zástupci těchto lidí 
z členských států Evropské unie sdílejí své životní zkušenosti a vytvářejí společné návrhy pro 
politické představitele. 

Síla tohoto nástroje je především v možnosti citlivěji přistupovat k životním situacím a 
zkušenostem zúčastněných. Lidé se zkušeností se sociálním vyloučením tak získávají možnost se 
důstojně a bez zbytečných bariér zapojit do systematického řešení.  

Závěry těchto setkání nelze automaticky považovat za obecně platnou zprávu o stavu, dopadech 
a obecně o funkčnosti sociálních politik u nás. Avšak z příspěvků účastníků lze vysledovat obecné 
trendy a podněty, které mohou vést ke změně systému. 

 

Využití principu účasti lidí v bytové nouzi při přípravě zákona o sociálním bydlení 

Příprava zákona o sociálním bydlení v České republice mobilizovala aktivní skupiny a jednotlivce 
k tomu, aby začali argumentovat svými vlastními zkušenostmi, aby formulovali principy a navázali 
dialog s politiky na úrovni vlády, krajů i obcí. Bylo dosaženo shody v prioritách pro cílové skupiny 
rodin s dětmi, neúplných rodin, starobních důchodců a lidem se zdravotním postižením. Jejich 
aktivity současně podnítily veřejnou rozpravu a zájem hromadných sdělovacích prostředků.  

Jde o experiment, který lze modelově použít v procesu přípravy veškerých opatření, která 
bezprostředně zasahují do života občanů. Nejdůležitější podporu – morální, expertní či 
organizační – lze očekávat ze strany nestátních neziskových organizací, které pracují s lidmi 
v obtížných životních situacích, v chudobě, bez domova apod. a princip participace vnímají jako 
samozřejmý a spravedlivý. 
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Kalendárium 2015 

 

• 13. 1.   Zástupce EAPN ČR se zúčastnil semináře k rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb 
v Praze, pořádaného Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

• 16. 1.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou     
v Evropském domě v Praze při příležitosti zahájení roku 2015 v Zastoupení Evropské komise v ČR 

• 23. 1.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá jednala s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou 
Marksovou Tominovou o problematice sociálního bydlení 

• 27. 1.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila semináře o integraci dětí s autismem do 
základních škol 

• 10. 2.   Zástupce EAPN ČR se zúčastnil semináře k rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb 
na Krajském úřadě v Brně, pořádaného Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

• 13. 2.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila schůzky na téma životní úroveň a hranice 
chudoby v ČR, pořádané Mendelovou univerzitou v Brně 

• 25. 2.   Zástupce EAPN ČR se zúčastnil semináře k financování zdravotně sociálních služeb 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

• 10. 3.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila konference „Podpora procesů v sociálních 
službách“, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí 

• 10. 3.   Zástupce EAPN ČR se zúčastnil semináře k rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb 
na Krajském úřadě v Ústí nad Labem, pořádaného Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE 

• 13. – 14. 3.  Karel Schwarz se zúčastnil zasedání Výkonného výboru EAPN v Bruselu 

• 17. 3.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
kulatého stolu na téma sociální nerovnosti 

• 24. 3.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá hovořila na Tiskové konferenci ke koncepci sociálního 
bydlení a k připravovanému zákonu o sociálním bydlení, pořádané Platformou pro sociální bydlení 

• 4. 5.     Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá a ředitelka Nového prostoru Dagmar Kocmánková se 
zúčastnily živého vysílání pořadu České televize „Fokus Václava Moravce“ na téma „Chudí versus 
bohatí“ 

• 5. 5.     Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá a někteří další členové Výkonného výboru EAPN ČR se ve 
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové v Praze zúčastnili setkání „Čaj o páté“ s fotografem 
Bohdanem Holomíčkem, který ve svých fotografiích zachytil mnoho podob chudoby 

• 25. 5.   Zástupci EAPN ČR se zúčastnili udílení cen Ceny Olgy Havlové v Kongresovém centru České 
národní banky v Praze 
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• 28. 5.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá poskytla rozhovor v živém vysílání Českého rozhlasu 
Dvojka 

• 29. 5.   Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se zúčastnila romského festivalu v Praze 5 

• 2. 6.     Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se v Praze zúčastnila semináře na téma sociální 
začleňování v Institutu J. W. Goetha 

• 18. 6.   Valná hromada EAPN ČR zvolila předsedou EAPN ČR Karla Schwarze a členy Výkonného 
výboru EAPN ČR Milenu Černou, Stanislava Mrózka, Olgu Rosenbergerovou, Ivu Kuchyňkovou a 
Katarínu Klamkovou Současně byly schváleny nové Stanovy EAPN ČR 

• 18. 6.    Předsedkyně EAPN ČR Milena Černá se v Praze zúčastnila zasedání Platformy pro sociální 
bydlení. 

• 20. 6.    Členka Výkonného výboru EAPN ČR Milena Černá se v Praze zúčastnila Kongresu žen 
v Národním domě na Vinohradech 

• 2. – 4. 7.  Dva delegáti EAPN ČR se ve Španělsku v baskickém hlavním městě Bilbao zúčastnili Valného 
shromáždění celoevropské sítě EAPN 

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

• 15. 7.    Zasedal Výkonný výbor EAPN ČR v Praze, který zvolil místopředsedkyní EAPN ČR Milenu 
Černou 

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

• 14. 9.    Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil zasedání Platformy pro sociální bydlení 
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• 17. 9.     Setkání 60 odborníků nad národní Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, pořádané 
EAPN ČR, se konalo ve vzdělávacím středisku Charity ČR „Marianeum“ v Praze 

• 8. – 10. 10.  Předseda EAPN ČR Karel Schwarz a místopředsedkyně EAPN ČR Milena Černá se 
v Bruselu zúčastnili zasedání Výkonného výboru celoevropské sítě EAPN a Pracovní skupiny ke 
strategiím EU pro sociální začleňování, při němž rezignovala ředitelka EAPN Barbara Helferich, 
prozatímním ředitelem EAPN se stal Fintan Farrell 

• 12. 10.   Zasedal Výkonný výbor EAPN ČR v Ostravě 

• 12. 10.   Setkání u společného ohně se v Ostravě – Vítkovicích ve spolupráci s EAPN ČR uskutečnilo při 
příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě 

• 13. 10.   Národní setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením, pořádané EAPN ČR, se 
konalo v Ostravě – Přívozu v Útvaru prevence bezdomovectví Armády spásy v ČR 

• 13. 10.   Happening při příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě spolupořádala EAPN ČR na 
Masarykově náměstí v Ostravě 

• 16. 10.   Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil Valné hromady Platformy pro sociální bydlení 

• 16. 11.   Předseda EAPN ČR se v Praze zúčastnil zasedání Platformy pro sociální bydlení  
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• 19. – 20. 11.  Stanislav Mrózek a 4 delegáti z řad lidí žijících v chudobě se v Bruselu zúčastnili 15. 
Evropského setkání lidí se zkušeností s chudobou 

• 8. 12.    Veřejná prezentace výstupů a doporučení ze setkání lidí žijících v chudobě se konala v Praze 
jako součást zasedání Výkonného výboru EAPN ČR, který také schválil návrh Jednacího řádu EAPN 
ČR a přijal novou Strategii a priority EAPN ČR 

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

• 15. 12.  Předseda EAPN ČR Karel Schwarz a další členové Výkonného výboru EAPN ČR se zúčastnili 
předvánočního setkání v Café Sicily, kde se Milena Černá rozloučila ve funkci ředitelky Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

• 16. – 17. 12.  Předseda EAPN ČR Karel Schwarz přednesl referát o integraci zdravotních a sociálních 
služeb v obcích na konferenci k rozvoji regionů v Košicích, pořádané Slovenskou sítí proti chudobě 

• 18. 12.  Byly zveřejněny výstupy z evropského i národního setkání lidí se zkušeností s chudobou 
v publikaci pod názvem „Doporučení k plnění národního cíle boje s chudobou a sociálním 
vyloučením“ 

• 22. 12.  Místopředsedkyně EAPN ČR Milena Černá poskytla rozhovor v živém vysílání Rádia Junior 
Českého rozhlasu v pořadu pro rodiče nemocných dětí 

• 30. 12.  Byl vypracován a podán projekt „Aktivně a autonomně ve stáří“ 
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EAPN ČR, Z. S. 

IČ: 26669919       DIČ: CZ26669919 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2015 

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

 

 

ROZVAHA              

 

                 k 1. 1. 2015     k 31. 12. 2015 

 

Aktiva:  

 

POKLADNY               26 126,00,00 KČ       2 721,00 KČ 

ÚČET V BANCE                 101 688,05 KČ   134 813,20 KČ 

KRÁTKODOBÝ FINANČ. MAJETEK CELKEM 127 814,05 KČ            137 534,20 KČ 

Pohledávky u odběratelů                      108 765,17  Kč                          25 944,00 Kč 

Ostatní jiné pohledávky                                  0,00  Kč                  0,00 Kč  

POHLEDÁVKY CELKEM     165 377,57  KČ                32 806,40 KČ  

 

AKTIVA CELKEM                        293 191,62 Kč                    170 340,60 Kč 
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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                  - 355 194,62 Kč 

Výsledek hospodaření                                                0,00  Kč                     227 466,84 Kč 

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM              - 331 600,24 KČ            - 104 133,40 KČ 

 

Závazky k dodavatelům                       604 690,00  Kč                     246 725,00 Kč 

Závazky vůči pracovníkům                                            12 750,00 Kč                       25 499,00 Kč 

Závazky k EAPN Evropa                            5 101,86  Kč                                      0,00 Kč 

Ostatní závazky                                                                        0,00  Kč                                      0,00 Kč 

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

Ostatní jiné závazky                                    0,00 Kč                                  0,00 Kč 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM                   624 791,86 KČ                 274 474,00 KČ 

 

Výdaje příštích období                      0,00  Kč                    0,00 Kč 

JINÁ PASIVA CELKEM       0,00  KČ                 0,00 KČ 

 

PASIVA CELKEM                        293 191,62 Kč                    170 340,60 Kč 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

             Hlavní     Vedlejší hospodářská 

             činnost      činnost 

 

Náklady: 

 

DROBNÝ HMOTNÝ EVIDOVANÝ MAJET         0,00 KČ 

DROBNÝ HMOTNÝ NEEVID. MAJETEK           0,00 KČ 

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY          40,00 KČ 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM       40,00 KČ   0,00  KČ 

 

 

SPOTŘEBA ENERGIE                    0,00 KČ   0,00  KČ 

CESTOVNÉ               8 213,00 KČ   0,00  KČ 

NÁKLADY NA REPREZENTACI   9 127,14 KČ   0,00  KČ 

 

 

Poštovné            625,00 Kč 

Telefony                   15 238,00 Kč 

Nájem sálu                             0,00 Kč 

Ekonomické služby                            0,00 Kč 

Propagace, internet, webové stránky                  1 125,20 Kč 

Kopírovací a tiskové služby                      224,00 Kč 
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Software                                                                           0,00 Kč 

IT služby         5 000,00 Kč 

Překlady       27 600,00 Kč 

Hodnocení Strategie soc. začleňování     7 850,00 Kč 

Zpracování publikace      50 000,00 Kč 

Koordinace projektů      50 000,00 Kč 

Ostatní služby                     9 396,39 Kč 

SLUŽBY CELKEM          232 058,59 KČ    0,00  KČ 

 

MZDY V PRAC. POMĚRU                          0,00  KČ 

Mzdy v DPP                                                            30 748,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění                           0,00 Kč 

Zákonné sociální náklady                                              0,00  Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM          30 748,00 KČ   0,00  KČ 

 

Daně a poplatky                               1 000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady                                               2 936,00 Kč 

Kurzové ztráty   ´                           5 940,64  Kč 

Poskytnuté členské příspěvky                              2 000,00 Kč 

Ostatní mimořádné náklady                              2 068,00  Kč 

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM          13 944,64 KČ              0,00  KČ 

 

NÁKLADY CELKEM           294 131,37 KČ   0,00  KČ 
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Výnosy: 

 

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI       224 584,00 KČ 

Přijaté úroky               0,00 Kč 

Kurzové zisky    ´                                   0,00 Kč 

Přijaté příspěvky od jednotlivců            114 762,00 Kč 

Přijaté příspěvky od EAPN            130 752,00  Kč 

Přijaté příspěvky od EU                           0,00 Kč 

Přijaté příspěvky od jiných subjektů             50 000,00  Kč 

Přijaté členské příspěvky                         0,00 Kč 

Provozní dotace                          0,00 Kč 

Ostatní mimořádné výnosy     1 500,00 Kč 

VÝNOSY CELKEM            521 598,21 KČ        0,00  KČ 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK)           227 466,84 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: eapncr@seznam.cz;  

web: www.eapncr.org  

IČO: 26669919  

DIČ: CZ26669919 

Číslo účtu: KB Praha 1  51-1093430257/0100 

IBAN: CZ 7601000000511093430257 

SWIFT (BIC):  KOMBCZPPXXX 

 

Členské organizace EAPN ČR, z. s.: 

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

Diakonie Českobratrské církve evangelické  www.diakoniecce.cz 

Diakonie v České republice    www.diakonie.cz 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí   www.dduo.cz 

Dženo       www.dzeno.cz  

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

Charita Česká republika    www.charita.cz 
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IQ Roma Servis, z. s.     www.iqrs.cz 

Nový prostor      www.novyprostor.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    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 

 

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

PhDr. Karel Schwarz – předseda EAPN ČR (od 19. 6. 2015), člen Výkonného výboru EAPN ČR 

MUDr. Milena Černá – místopředsedkyně EAPN ČR (od 15. 7. 2016), předsedkyně (do 18.6. 2015) 

Mgr. Ilona Bužková (do 18. 6. 2015) 

Mgr. Katarína Klamková 

Dagmar Kocmánková, DiS. (do 18. 6. 2015) 

Mgr. Iva Kuchyňková (od 18. 6. 2015) 

Mgr. Stanislav Mrózek 

Mgr. Olga Rosenbergerová (od 18. 6. 2015) 

 

Revizor: 

Ing. Česlav Santarius  
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Národní koordinátor pro setkání lidí zažívajících chudobu: 

Mgr. Stanislav Mrózek 

 

Člen Výkonného výboru celoevropské sítě EAPN aisbl: 

PhDr. Karel Schwarz 

 

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

Členky: 

Mgr. Katarína Klamková (do 15. 7. 2015) 

MUDr. Milena Černá (od 15. 7. 2015) 

Náhradníci: 

Mgr. Ilona Bužková – Śniegoňová (do 31. 5. 2015) 

Mgr. Stanislav Mrózek (od 1. 6. 2015) 

 

Vedoucí kanceláře EAPN ČR, z. s.: 

Soňa Brišová 

 

 

     

Vydal EAPN ČR, z. s. v roce 2016. 

© EAPN ČR, z. s. 2016 


