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© Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro sociální začleňování (Agentura) 
 

Vážené čtenářky a čtenáři, 
 
v praxi sociálního začleňování se zatím omezeně setkáváme s občanským zapojováním lidí 

na okraji společnosti. Záměrem předposledního čísla časopisu Sociální práce, na kterém jsme 

spolupracovali, bylo vytvořit prostor pro shrnutí dosavadních poznatků spojených s pronikáním 

participace do oboru sociální práce a jejím převáděním do konkrétních metod, postupů, 

projektů a aktivit. Ve spolupráci s obcemi a místními partnery prakticky ověřujeme, jak 

můžeme společně přispět k rozvoji participativního paradigmatu v sociálním začleňování. Díky 

spolupráci s Nadací Via a společnému semináři ve Skautském institutu se nám otevřel nový 

prostor ke sdílení a vzdělávání našich lokálních partnerů v metodách komunitního rozvoje 

založeného na zdrojích komunity (Asset-Based Community Development). 

 

Nová Metodika participace NNO (ÚVČR, 2022), na jejíž přípravě jsme se aktivně podíleli, 

vytyčuje směr zapojování marginalizovaných skupin obyvatel ČR při tvorbě veřejných politik. 

Nadaci VIA, Agenturu pro sociální začleňování a Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity 

v loňském roce propojil program podpory romských lídryň v 6 obcích se SVL. Nabízíme Vám 

inspiraci k tomu, jak spolupracovat při sociálním začleňování se všemi místními obyvateli jako 

rovnocennými partnery, občany a sousedy, provázet je a učit se od nich na jejich vlastní cestě 

k odpovědnosti za místo, kde žijí. Z „objektů“ naší jednostranné pomoci, resp. cílových skupin 

služeb, programů a projektů se tak mohou stát naše kolegyně či kolegové, učitelé 

a sebevědomá součást místní občanské společnosti. 

 

Dovolte mi Vás zde rovnou pozvat na bilanční konferenci Agentury, která se uskuteční  

7. listopadu (místo a program bude upřesněno). Kromě shrnutí výstupů ze současného 

projektu Agentury bude v bloku ke komunitní práci představen také příklad krajské podpory 

komunitní práce z Moravskozlezského kraje, který je pro nás inspirací pro přípravu vlastního 

projektu na podporu komunitní práce v ostatních krajích se zvýšenou koncentrací sociálního 

vyloučení. Reagujeme tak na zvyšující se poptávku českých měst a obcí po tématu komunitní 

práce a participace v sociálním začleňování, kterou dokládá konzultace a připomínkování více 

než 30 plánů sociálního začleňování a příprava očekávaných 26 projektových žádostí pro tyto 

oblasti v letošním roce. Přípravu na nové programové období a koordinované výzvy 

Operačního programu Zaměstnanost+ nepodceňujeme a chceme si tím zajistit dostatečné 

personální a odborné kapacity pro podporu partnerům v našich spolupracujících obcích nejen 

při přípravě projektových žádostí na komunitní práci, ale i během jejich realizace. 

 

Těším se na další spolupráci s Vámi a přeji hezký zbytek léta 

 

Markéta Benešová, p. z. odboru pro sociální začleňování MMR (Agentura) 

 

  

https://socialniprace.cz/issue/2022-02/
https://www.facebook.com/NadaceVia/posts/pfbid02gmZqPGTcvtMTKBEQQ2kP25odU7qtCCWo3eAgHVJuGRMRTAv5rnfToScVJeJBNwXLl
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/verejna-konzultace-k-metodice-participace-nno-193581
https://www.socialni-zaclenovani.cz/napsali-o-nas-participace-marginalizovanych-skupin-pri-tvorbe-verejnych-politik/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/napsali-o-nas-participace-marginalizovanych-skupin-pri-tvorbe-verejnych-politik/
http://komunitniprace.msk.cz/
https://www.esfcr.cz/opz-plus
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Přehled aktualit v oblasti komunitní práce a participace: 

 V předposledním čísle časopisu Sociální práce doporučujeme následující 

akademické texty v uzavřené placené sekci s tématem participace: 

o Jaká negativa může přinášet participace 

o Různorodá pojetí komunitních center v současném diskurzu komunitní práce 

 

 2 publicistické články převzaté ze SOCIÁLNÍ PRÁCE najdete také na našem webu: 

o Napsali o nás: Podpora romských lídryň v sociálně vyloučených lokalitách 

o Napsali o nás: Participace marginalizovaných skupin při tvorbě veřejných politik 

 

 V pátek 20. května skončil v Praze akreditovaný kurz komunitní práce, kterého se 

účastnili také kolegyně a kolegové ze spolupracujících lokalit s Agenturou. O kurzu si 

můžete přečíst v článku Všichni se nás ptají, jaké to bylo? Tak takové... 

 

© ROSTEAM 

 

 Společenskovědní spin-off firma Ostravské univerzity ROSTEAM chystá na podzim 

další akreditované kurzy v Ostravě a Praze: 

o Nenásilná komunikace pro sociální pracovníky aneb jak vést nekonfliktní komunikaci 

7.10. v Praze a 13.10. v Ostravě 

o Skupinová dynamika aneb jak facilitovat v sociální práci 20.-21.10. v Praze a 10.-11.11. 

v Ostravě 

o Posilování leadershipu v sociální práci 8.12. v Ostravě 

 

https://socialniprace.cz/issue/2022-02/
https://socialniprace.cz/article/jaka-negativa-muze-prinaset-participace/
https://socialniprace.cz/article/ruznoroda-pojeti-komunitnich-center-v-soucasnem-diskurzu-komunitni-prace/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/napsali-o-nas-podpora-romskych-lidryn-v-socialne-vyloucenych-lokalitach/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/napsali-o-nas-participace-marginalizovanych-skupin-pri-tvorbe-verejnych-politik/
https://www.rosteam.cz/post/v%C5%A1ichni-se-n%C3%A1s-ptaj%C3%AD-jak%C3%A9-to-bylo-tak-takov%C3%A9
https://www.rosteam.cz/
https://www.rosteam.cz/post/nen%C3%A1siln%C3%A1-komunikace-pro-soci%C3%A1ln%C3%AD-pracovn%C3%ADky-aneb-jak-v%C3%A9st-nekonfliktn%C3%AD-komunikaci-praha
https://www.rosteam.cz/post/nen%C3%A1siln%C3%A1-komunikace-pro-soci%C3%A1ln%C3%AD-pracovn%C3%ADky-aneb-jak-v%C3%A9st-nekonfliktn%C3%AD-komunikaci-ostrava
https://www.rosteam.cz/post/skupinov%C3%A1-dynamika-aneb-jak-facilitovat-v-soci%C3%A1ln%C3%AD-pr%C3%A1ci-praha
https://www.rosteam.cz/post/facilitace-aneb-jak-facilitovat-setk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-skupin
https://www.rosteam.cz/post/rozvoj-leadershipu-v-soci%C3%A1ln%C3%AD-pr%C3%A1ci
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 Tento pátek 26.8. bude vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost+, 

s názvem „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“, v rámci které 

bude možné v obcích spolupracujících s Agenturou žádat v rámci tzv. Koordinovaného 

přístupu na projekty na komunitní práci a participativní metody práce v obcích se 

zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení. 

 

 V květnu jsme se s mezinárodním týmem Community Alphabet vydali na exkurzi  

do Holandska, kde jsme navštívili 5 městských a vesnických komunit fungujících podle 

principů Asset Based Community Development. V reportáži od Kláry Duškové 

z Nadace Via s námi navštívíte větší města i menší obce s různou sociální skladbou 

i tématy: Vytvořme prostor pro náhodu - Nadace Via  

 

 V úterý 30.8. se můžete od 10:00 do 11:30 připojit na webinář o zkušenostech 

z Holandska, kde bude kromě základních principů ABCD podrobněji představen také 

dlouhodobý program komunitního rozvoje BOTU ve 2 čtvrtích Rotterdamu se zvýšenou 

koncentrací sociálních výzev. V případě zájmu prosím o přihlášení  

na michal.kandler@mmr.cz, abych vám mohl předem poslat podklad k jednání. 

 

 Gratulujeme dalším 5 komunitním projektům podpořených v letošním roce Nadací Via 

v programu Místo, kde žijeme, na jejichž výběru jsme spolupracovali: 

o „Borek pokračuje!“ v Třinci (Anna Lyčková) 

o „Romane kuchařky oslaví den otců“ v Brně (IQ Roma servis) 

o „Sousedská slavnost zahájí otevření posilovny“ v Ústí nad Labem (Mongagua) 

o „Ve Frýdlantu společně oslaví den dětí“ (MAS Frýdlantsko, Andrea Davidová) 

o „Lokalita Pláničkova ožije sousedskou slavností“ v Ostravě (Vzájemné soužití) 

 

 Romy na Krumlovsku představuje nová kniha. Je vrcholem projektu Amaro dživipen.  

 

 Doporučujeme inspirativní článek o odolnosti tuzemských komunit z r. 2020: 

o „Odolná komunita je schopna absorbovat události, které narušují dosavadní zajeté 

zvyklosti, a následně se změnit tak, aby důležité prvky jejího fungování byly zachovány, 

stejně tak jako její struktura, identita a zpětné vazby mezi jejími členy, tedy takové toky 

informací mezi jednotlivými aktéry, které jim nastavují zrcadlo a tím pomáhají vztahy 

uvnitř komunity regulovat. Tato definice odolnosti je platná pro jedince, malé skupiny, 

organizace, sítě, regiony, národy i ekosystémy. Ukazuje se však, že tou nejslibnější 

úrovní, na které je možné odolnost budovat, je úroveň místní komunity.“ 

 

 Sousedské týmy dobrovolníků Armáda špásy pomáhají v Bratislavě během letních 

nocí lidem v situacích, kdy jsou nejvíce zranitelní a ohrožení – potřebují doprovodit 

domů, ztratili se od skupiny, jsou nadměrně intoxikováni, ztratili své osobní věci nebo 

si potřebují jen promluvit. 

 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus
https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
https://www.nadacevia.cz/community-alphabet/
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Asset-based_community_development?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
http://www.nadacevia.cz/2022/07/05/vytvorme-prostor-pro-nahodu/
https://www.nadacevia.cz/2022/07/05/vytvorme-prostor-pro-nahodu/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU4N2ZjOGYtMzhlOS00ZDI5LTkyMzUtZDZjNWRhODlmNDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228227f2a5-4238-4dd2-baa9-cb8d4f57a2e8%22%2c%22Oid%22%3a%226120a568-d05e-425e-88ad-7da17a7ac377%22%7d
https://www-resilientrotterdam-nl.translate.goog/en/initiatives/resilient-bospolder-tussendijken?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
mailto:michal.kandler@mmr.cz
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/projekty/
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/romy-na-krumlovsku-predstavuje-nova-kniha-je-vrcholem-projektu-amaro-dzivipen-20.html
https://www.nadacevia.cz/2020/11/16/jak-vyuzit-krizi-k-vetsi-odolnosti-ceskych-komunit/
https://bratislava.sk/mesto-bratislava/projekty/nocna-pomoc
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 Krátkou videoprezentaci z Konferencie participácia 2.0, která proběhla 11.-12.8. 

v Bratislavě, můžete shlédnout na odkaze: VIDEOSUMÁR KONFERENCIE 

PARTICIPÁCIA 2.0 

 

 Rozhovor s naší bývalou kolegyní Michaelou Valáškovou z Ústí nad Labem dokládá, 

že o principech aktivní občanské společnosti nejen přednášíme a publikujeme, avšak 

je v praxi také žijeme a pomáháme rozvíjet: V Ústí nad Labem pořádají sousedské 

akce udržitelně - Nadace Via 

 

 Iniciativa DiscoverEU – jízda k začlenění pomůže vycestovat i těm osmnáctiletým 

Evropanům, kteří čelí jakýmkoliv překážkám 

 

Díky za přízeň a přeji pohodové letní dny 

Michal Kandler 

tel: 725 818 439 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=7-M2M0p7TEI
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=konferencia-participacia-2-0-summer-party-np-parti-program-a-zavazna-registracia
https://www.youtube.com/watch?v=7-M2M0p7TEI
https://www.youtube.com/watch?v=7-M2M0p7TEI
https://www.nadacevia.cz/2022/03/23/v-usti-nad-labem-poradaji-sousedske-akce-udrzitelne/
https://www.nadacevia.cz/2022/03/23/v-usti-nad-labem-poradaji-sousedske-akce-udrzitelne/
https://www.nadacevia.cz/2022/03/23/v-usti-nad-labem-poradaji-sousedske-akce-udrzitelne/
https://www.dzs.cz/clanek/iniciativa-discovereu-jizda-k-zacleneni-pomuze-vycestovat-i-tem-osmnactiletym-evropanum
https://www.dzs.cz/clanek/iniciativa-discovereu-jizda-k-zacleneni-pomuze-vycestovat-i-tem-osmnactiletym-evropanum
mailto:michal.kandler@mmr.cz

