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Vážené čtenářky a čtenáři, 
 
V pondělí 7. listopadu proběhla bilanční konference Agentury k projektu Systémové zajištění 

sociálního začleňování1, ze kterého byla z větší financovaná činnost Agentury v letech 2016-

2022. Dovolte mi touto cestou krátce bilancovat v číslech uplynulé působení projektu 

v oblasti komunitní práce a participace: 

• 55 veřejných setkání realizovaných ve 25 obcích ve spolupráci s Agenturou 

• 36 workshopů, kulatých stolů, webinářů a exkurzí 

• 21 podpořených projektů z OPZ2 na komunitní práci a participaci v celkové hodnotě 

110 393 828 Kč 

• Konzultace 42 strategických a akčních plánů sociálního začleňování 

• 12 setkání Platformy pro komunitní práci se 139 účastníky a 15 tematických 

mikrotýmů 

• 5 publikovaných článků: 
o Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje. Obyvatelé Kunčiček mají po 

šesti letech vlastní spolek 

o Jak funguje spolupráce s komunitou v Budišově nad Budišovkou? 

o Komunitní práce žije i během pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek 

o Podpora romských lídryň v sociálně vyloučených lokalitách 

o Participace marginalizovaných skupin při tvorbě veřejných politik 

• 4 metodiky a příručky dobrých praxí: 
o Metodika komunitní práce 

o Příručka dobré praxe – Komunitní práce 

o Metodika sociální participace 

o Příručka dobré praxe - participace 

• 2 analýzy: Mapování potřeb realizátorů komunitní práce a komunitní práce v nouzovém stavu 
– COVID 2020 

• spolupráce na 5 strategických dokumentech ČR a 2 výzvách: 
o Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020 (ÚVČR) 

o Strategie sociálního začleňování 2021‒2030 (MPSV) 

o Strategie romské integrace 2021–2030 (ÚVČR) 

o Strategie prevence kriminality 2022-2027 (MVČR) 

o Metodika participace NNO (ÚVČR) 

o Výzva Nadace Via Na startovní čáře (dosud podpořeno 12 projektů za 2 roky) 

o Výzva OPZ+ Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (MPSV) 

• 10 čísel newsletteru rozposlaného více než 300 realizátorkám a aktérům 

Od ledna nás čeká několik zásadních změn, které souvisí s dvěma novými projekty OPZ+. 

Agentura bude v příštím roce startovat nový dvouletý projekt „Rozvoj systémů pro sociální 

začleňování“, ve kterém se budou moci obce přihlásit kromě jiných také do jednoho z 

poradenských programů na komunitní práci a participaci. V dalším tříletém projektu budeme 

prostřednictvím dvou metodických center v Olomouckém a Ústeckém kraji poskytovat 

konzultační a metodickou podporu přibližně 19 městům, kde budou realizovat vlastní projekty 

na komunitní práci a participaci, a přímo realizovat komunitní práci v Ralsku a Hanušovicích. 

 

Přeji Vám klidný sváteční čas 

Radka Vepřková 

 
1 Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605 
2 Koordinované výzvy OPZ č. 26, 42 a 52 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/na-podporu-obci-zprostredkovala-agentura-pro-socialni-zaclenovani-dve-miliardy-vzniklo-349-projektu-ktere-pomahaji-resit-socialni-problemy/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-opz-systemove-zajisteni-socialniho-zaclenovani/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-opz-systemove-zajisteni-socialniho-zaclenovani/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/spolecna-cesta-ze-socialniho-vylouceni-ktera-funguje-obyvatele-kuncicek-maji-po-sesti-letech-vlastni-spolek/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/spolecna-cesta-ze-socialniho-vylouceni-ktera-funguje-obyvatele-kuncicek-maji-po-sesti-letech-vlastni-spolek/
https://socialniprace.cz/online-clanky/jak-funguje-spoluprace-s-komunitou-v-budisove-nad-budisovkou/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/komunitni-prace-zije-i-behem-pandemie-trinecke-zeny-usily-vice-nez-3-000-rousek/
https://socialniprace.cz/online-clanky/podpora-romskych-lidryn-v-socialne-vyloucenych-lokalitach/
https://socialniprace.cz/fakta-legislativa-dokumenty/participace-marginalizovanych-skupin-pri-tvorbe-verejnych-politik/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-komunitni-prace/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/komunitni-prace/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-socialni-participace/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/socialni-participace/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/mapovani-potreb-realizatoru-komunitni-prace-pro-podporu-rozsireni-a-metodickeho-rozvoje-komunitni-prace
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/zprava-o-realizaci-komunitni-prace-v-nouzovem-stavu-covid-2020/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/zprava-o-realizaci-komunitni-prace-v-nouzovem-stavu-covid-2020/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/strategie_2016-2020-pdf/
https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-romu-strategie-romske-integrace-2021_2030-188413/
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2022-az-2027.aspx
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/metodika-participace-nestatnich-neziskovych-organizaci-v-poradnich-a-pracovnich-organech-a-pri-tvorbe-dokumentu-statni-spravy-197878/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/projekty/3/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-?inheritRedirect=false
https://www.socialni-zaclenovani.cz/newsletter-komunitni-prace-a-participace/
https://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-042-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz
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Přehled aktualit v oblasti komunitní práce a participace: 

 

 

• Ministerstvo financí upořádalo v úterý 8. listopadu v Praze setkání realizátorů 

projektů v oblasti romské inkluze z Norských fondů. Jednání se zaměřilo na 

komunikaci mezi realizátory a donorem, reflexi naplňování cílů projektů, nových 

poznatků a zkušeností, plnění formálních podmínek výzvy i administrace projektu. 

 

• Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační Program na podporu komunitní práce 

a na zmírňování následků sociálního vyloučení na rok 2023 se lhůtou pro podání 

žádostí do 5. 12. 2022 včetně. 

 

• „Děti jsou cesta k dospělým“, shrnuje působení ve vyloučené lokalitě Janov 

umělkyně a sociální pracovnice Bára Bažantová v rozhovoru na Radiu Wave. 

 

• Prostřednictvím zapojení obyvatel do přípravy, užívání a správy bydlení mohou 

obyvatelé ušetřit na sdíleném vybavení, stavebních nákladech nebo zvýšit kvalitu 

svého bydlení. Cílem výzkumného projektu PARTICIPATIVNÍ BYDLENÍ je prozkoumat 

možnosti a limity participativního bydlení v našem prostředí a dát mu prostor i v České 

republice. Jan Malý Blažek v rozhovoru pro A2larm vysvětluje, že participativní bydlení, 

v současné krizi obzvlášť atraktivní, spočívá v hledání dohody. 

 

• V aktuálním čísle časopisu Sociální práce doporučujeme článek Otevřít oči a brát si 

zpět kontrolu nad vlastním životem prostřednictvím využití freirovského dialogu v 

sociální práci. 

 

https://www.eeagrants.cz/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2023-13495/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2023-13495/
https://wave.rozhlas.cz/deti-jsou-cesta-k-dospelym-shrnuje-pusobeni-ve-vyloucene-lokalite-janov-umelkyne-8864139
https://participativnibydleni.cz/
https://a2larm.cz/2021/11/jan-maly-blazek-pro-participativni-bydleni-u-nas-ted-hledame-nastroje-zajima-spoustu-lidi/
https://socialniprace.cz/article/otevrit-oci-a-brat-si-zpet-kontrolu-nad-vlastnim-zivotem-prostrednictvim-vyuziti-freirovskeho-dialogu-v-socialni-praci/
https://socialniprace.cz/article/otevrit-oci-a-brat-si-zpet-kontrolu-nad-vlastnim-zivotem-prostrednictvim-vyuziti-freirovskeho-dialogu-v-socialni-praci/
https://socialniprace.cz/article/otevrit-oci-a-brat-si-zpet-kontrolu-nad-vlastnim-zivotem-prostrednictvim-vyuziti-freirovskeho-dialogu-v-socialni-praci/
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• Ostrava-jih podporuje prostřednictvím mikrograntů z dotačního programu 

SOUSEDSTVÍ komunitní život na sídlištích. V případě úspěchu pilotního testování 

projektu v Dubině se počítá s jeho rozšířením do dalších městských obvodů. Pokud 

chce někdo také uspořádat aktivitu, která mu umožní se lépe poznat se svými sousedy, 

tak může žádat na: 

o sousedská setkání a slavnosti 

o sportovní turnaj 

o zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti 

o piknik se sousedy 

o úklid okolí domu 

o výměnu nebo bazar nepotřebných věcí (nábytek, oblečení, knihy, nádobí…) 

o restaurant day – ochutnávku sousedských specialit a výměnu receptů 

o tančírnu 

 

• Byla vyhlášena výzva devatenáctého ročníku SozialMarie, která uděluje ceny pro 

sociální inovace v Evropě. Pokud vy sami stojíte za inovativním projektem se sociálním 

dopadem nebo znáte projekt, který by se mohl ucházet o mezinárodní ocenění,  

přihlaste se do 23. ledna 2023. 

 

• Ve dnech 26.-27.10. proběhlo Setkání národních kontaktních míst pro Romy, které 

se konalo v rámci českého předsednictví v Radě EU. Ve středu 26. 10. proběhla 

komentovaná prohlídka výstavy Phundrado Drom / Otevřená cesta, kterou máte 

možnost shlédnout v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze do 31.5.2024. 

Ve čtvrtek 1.12. zde proběhne přednáška Dějiny Romů v kontextu současné situace. 

 

©ROMEA.CZ 

• Peer pracovník v oblasti duševního zdraví je člověk, který má vlastní zkušenost s 

duševním onemocněním. Po různých fázích nemoci u něj došlo ke stabilizaci a svou 

zkušenost a někdy i naději, že zotavení je možné, tak může předávat dál. V rozhovoru 

na Radiu Wave se několik peerů rozhodlo vyprávět svůj příběh, aby tak práci více 

přiblížili veřejnosti. 

Děkuji za spolupráci a přeji pohodový adventní čas 

 

Michal Kandler  

tel: 725 818 439 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://nasjih.cz/sousedstvi
https://www.sozialmarie.org/cs/news/5674
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/akce/setkani-narodnich-kontaktnich-mist-pro-romy/
https://romea.cz/cz/kultura/komentovana-prohlidka-vystava-otevrena-cesta-v-kontextu-soucasneho-romskeho-emancipacniho-hnuti/
https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-romu-v-kontextu-soucasne-situace
https://wave.rozhlas.cz/musela-jsem-si-dat-na-drzku-aby-mi-doslo-ze-dusevni-nemoci-netrpi-jen-slabosi-8866980
mailto:michal.kandler@mmr.cz

