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Komunitní koalice neziskových organizací ČR
Komunitní koalice - Proč a jak
Od dveří ke dveřím
Komunitní organizování na Slovensku a v Čechách
Informační materiál - strukturální fondy EU v ČR a předvstupní pomoc - Pilotní
projekty v regionech Haná a Jeseníky
Jak organizovat předvolební fóra kandidátů
Zpráva o činnosti 1996-1998
Tož jak dál Přerove
EIA - Jak zapojit do procesu posuzování vlivů na životní prostřední
Projektové a strategické plánování pro NNO
Obnova města a venkova: příklady úspěšnách skotských projektů
Zapojení veřejnosti do regionálního rozvoje ve střední Evropě
Komunitní plánování sociálních služeb
Účast veřejnosti - proč a jak?
Partnerství jako princip strukturálních fondů
Strukturální fondy a životní prostředí
Public participation in regional development in Central Europe
EIA - průvodce investora procesem
Jak používat informační síť pro NNO Olomouckého kraje
Nebojte se Celodinu
Výroční zpráva 1999
Výroční zpráva 2000
Zapojování veřejnosti do plánování regionálního rozvoje
Zpráva o činnosti 2002
Neziskovky a regionální rozvoj
Výroční zpráva 2001
Adresář neziskových organizací mikroregionu Němčicko
Zpráva o činnosti 2003
Sociální služby na území regionu Milevsko - Katalog poskytovatelů služeb 2004
Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb - sborník z národní
konference
Rady seniorů - možnosti a meze jejich vlivu na veřejné záležitosti ve městě
(obci) / metodická studie
Senioři na Karvinsku o svém životě - sonda do veřejného mínění 60letých a
starších obyvatel měst a obcí
Srovnávací analýza Integra - integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a
zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí
Mikroregion Moštěnka - Informace nejen pro turisty
Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční
kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech - Výzkum a analýza
typologie managementu v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje
Zpráva o činnosti 2004
Program rozvoje města Hranic
Případová studie: Český západ -Místní partnerství
Občané a veřejná prostranství / Příklady zapojení veřejnosti do plánování
veřejných prostranství
Jak se stát aktivním evropským občanem / Metodické texty pro výuku
Sociální služby na území regionu Vodňany - Katalog poskytovatelů služeb a
úřadů 2006
Výroční zpráva CpKP 2005
Venkovská turistika / Teoretická východiska a možnosti
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hranicku
Sborník Rozvoj venkova a management mikroregionů / Zkušenosti z
Olomouckého a Zlínského kraje
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Sborník Rozvoj venkova a management mikroregionů / Ekonomika venkova a
problematika nezaměstnanosti
Activities of the Centre for Community Organising Central Moravia 2005 - 2006
Turistická mapa mikroregionu Moštěnka
JOBRATION a dobrovolnická činnost
Management vodních zdrojů v chráněných krajinných oblastech / Informace o
projektu WAREMA
Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů
Dejme slovo občanům / Informace o vzdělávání pracovníků veřejné správy v
oblasti komunikace s veřejností
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Šternbersku
Studie zvyšování absorbční kapacity a realizace úspor ve vybraných
mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje
Projektový pracovník veřejné správy
Metodiky pro plánování sociálních služeb

978-80-86902-45-6

Příklady dobré praxe z neziskového sektoru / Zlínsko

978-80-86902-46-3
978-80-86902-47-0

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Lipnicku
První kroky MAS Český západ / Zpráva o činnosti 2004 - 2006
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období let 2007 2010
12 aktivit o Evropě
Venkovská turistika v Rakousku, České republice a Francii
Rural tourism in Austria, Czech Republic and Franc
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Lipníka na období let 2007 2010
Výroční zpráva 2006
Zapojování veřejnosti - nástroj pro správu věcí veřejných - Komunitní plánování
sociálních služeb v Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku
Zapojovanie verejnosti, nástroj pre správu vecí verejných / Komunitné
plánovanie sociálnych služieb v Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku
Public participation, tool for administration of public matter / Community planning
of social services in Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland
Wlaczenie spolecznosci, instrument zarzadzania sprawami publicznymi /
Planowanie uslug spolecznych w Czechach, Slowacji, na Wergrzech i w Polsce
A nyilvánosság bevonása, eszkoz a kozigazgatás számára / A szociális
szolgáltatások kozossegi tervezése Csehországban, Szlovákiában,
Magyarországon és Lengyelországban
Výroční zpráva CpKP střední Čechy 2007
Výroční zpráva CpKP střední Morava 2007
VZ EN STM a STC
Financování rozvoje venkova
Mikropůjčky: nový nástroj financování projektů na venkově
Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech
Základní dovednosti manažera rozvoje venkova - učebnice projektu Venkov je
můj domov
Podnikání na venkově - Podnikatelský vzdělávací kurz
Mladí pro venkov - venkov pro mladé / Nové síly pro oživení vesnic
DVD / O lidech s lidmi / Komunitní plánování v Česku, Slovensku, Maďarsku a
Polsku
Venkov a jeho rozvoj - sborník z konference projektu Podpora zaměstnanosti na
venkově
Vyhodnocení výzkumu stavu malého, drobného a středního podnikání na
venkově
Partnerství pro strukturální fondy / Analýza partnerství mezi veřejnou správou a
nevládními neziskovými organizacemi v zemích střední a východní Evropy
Manuál TEPA - Animace venkovských partnerství
Didaktická příručka školení evropských animátorů partnerství
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Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice - Zpráva z
výzkumného projektu
2007–2008
Výzkum managementu rozvoje v mikroregionech a MAS NUTS II střední
Morava, střední Čechy a Severozápad / Hodnocení managementu rozvoje
mikroregionů
Aktuální otázky rozvoje venkova, management, partnerství a další faktory
rozvoje venkova
Structural funds partnership / An analysis of the partnership of public
administration with non-governmental non-profit organizations in Central and
Eastern Europe.
"Interaktivní expozice v zážitkové turistice jako forma
zpřístupnění kulturního dědictví co nejširšímu spektru uživatelů"
Podtitul: Multimediální prezentace expozic muzeí
Výroční zpráva CpKP 2009
Rozvoj venkova očima místních aktérů / Příklady projektů, které jsou
financovatelné z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
Aktivity o Evropském parlamentu
Kreativní komunitní plánování
Вовлечение общественности, инструмент для ведения общественных
дел/Объединенное планирование социальных услуг в Чехии, Словакии,
Венгрии и Польше
Rozvoj venkova prostřednictvím mikroregionálního managementu a zapojování
veřejnosti jako nástroj úspěšného rozvoje / Sborník příspěvků z konference
Manuál pro Ehomer / Webový nástroj indikátorů efektivity managementu
mikroregionů a MAS
Účast veřejnosti v rozvoji obcí a měst a krajů / Aktivity „O lidech s lidmi“
Konstantinolázeňský poutník / povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů
Metodika - Podpora odborných partnerství
Živé paměti Sudet
Rozvoj venkova očima místních aktérů – druhá část / Příklady projektů, které
jsou financovatelné z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
Výroční zpráva CpKP
Kreativní demokratická škola / Příručka dobré praxe ze škol kreativních a
demokratických
Krok za krokem ke kreativní demokratické škole
EP for YOUth,ideas not only for local actions on European topics
METODIKA PRO SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORŮ EFEKTIVITY MANAGEMENTU
MIKROREGIONŮ
Komiks o politice soudržnosti
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem
STANDARDY - Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi
poskytovatelů sociálních služeb
Putování mezi Úhlavou a Úslavou / povídání o místní krajině plné obrázků a
úkolů
KOMPLET - souhrnné ISBN Kreativní demokratická škola.
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území
města Mnichovo Hradiště

