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Vážené čtenářky a čtenáři, 
 
dovolte mi vás co nejsrdečněji pozdravit při čtení dalšího čísla našeho newsletteru 

ke komunitní práci a participaci. 

 

Velice mě těší, že v reakci na zvyšující se poptávku obcí v KPSV+ po komunitní práci jsme 

připravili tříletý projekt, který v případě jeho schválení zajistí od nového roku vhodné podmínky 

k územnímu rozšíření a metodickému rozvoji komunitní práce v územích se zvýšenou 

koncentrací sociálního vyloučení dle pravidel v novém programovém období OPZ+. Min. 20 

obcí by mohlo získat komplexní metodické vedení a vzdělávání, které těmto vybraným obcím 

umožní systematický přístup k empirickému ověření, legitimizaci a etablování metody 

komunitní práce na místní, regionální, i celostátní úrovni. Ve 2 venkovských lokalitách bychom 

zahájili a pilotně ověřili komunitní práci. Inspirací nám byla úspěšná praxe 

z Moravskoslezského kraje. Podrobněji Vám náš projekt představíme v následujících číslech. 

 

Zároveň budeme i nadále podporovat participaci obyvatel v obcích spolupracujících 

s Agenturou v rámci navazujícího projektu formou  tzv. poradenského programu. 

V poradenském programu pro zapojování veřejnosti a podporu participativních aktivit budeme 

metodicky, koordinačně a facilitačně podporovat obce při zapojování marginalizovaných 

skupin obyvatel na místní úrovni. V  programu na podporu lokálních aktérů, skupin a autorit při 

přípravě, zahájení či realizaci komunitní práce budeme nabízet spolupráci zejm. obcím, které 

začínají s tímto tématem, a podporovat je při aktivizování místního potenciálu a posilování 

sounáležitosti místního společenství. 

 

Při implementaci plánů sociálního začleňování budeme obcím osvětlovat 5 základních typů 

činností, které na sebe navazují a vzájemně se podporují: 

a) komunitní práce 

b) komunitní centrum 

c) otevřená radnice (zapojování obyvatel „shora“) 

d) podpora nezávislých komunitních zájmů, místních sousedství a svépomoci obyvatel 

„zdola“ 

e) komunitní domovnictví, schůze, hlídky nebo asistenti 

 

Věřím, že vás naše aktivity inspirují a těším se na další spolupráci.  

 

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

 

  

https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
https://www.esfcr.cz/opz-plus
http://komunitniprace.msk.cz/
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Přehled aktualit v oblasti komunitní práce a participace: 

 V pátek 26. 8. byla v Operačním programu Zaměstnanost+ vyhlášena výzva č. 18 

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách. Výzva nabízí podporu 

obcím se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení kromě jiných opatření také cestou 

projektů na komunitní práci a participativní metody práce. Prezentaci ze semináře 

MPSV k této výzvě si můžete stáhnout na tomto odkazu. 

 

 V úterý 13. 9. jsme se s kolegy z Nadace Via, OSN a Magistrátu Města Plzně zúčastnili 

mezinárodního webináře s Joopem Hoffmanem o budování komunit v Holandsku dle 

principů ABCD (Asset Based Community Development). Joop Hofman školí 

zaměstnance magistrátů, policii i občany, kteří díky němu získávají praktické 

zkušenosti s uplatňováním tohoto přístupu. Zvukový záznam z webináře naleznete na 

tomto odkaze. Na níže uvedených odkazech si k tomu můžete stáhnout materiály 

v češtině: 

o dlouhodobý program komunitního rozvoje BOTU ve 2 čtvrtích Rotterdamu 

o prezentace o ABCD přístupu v komunitním rozvoji 

 

 Ve středu 21. 9. jsme v Ostravě uspořádali pro spolupracující organizace interaktivní 

workshop o komunitních přístupech v prevenci kriminality, kterého se zúčastnilo 

16 zástupců asistentů prevence kriminality, komunitních pracovnic, strážníků, 

neziskových organizací i veřejných institucí. 

 

Cílem workshopu bylo sdílení inspirace zaměřené na participativní a komunitní přístup 

v oblasti prevence kriminality dle aktuální Strategie prevence kriminality ČR 2022-2027. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-
https://www.esfcr.cz/documents/21802/18670518/Prezentace_V%C3%BDzva+018_OPZ%2B_pro+%C5%BEadatele+22.9.2022.pptx/030e9475-b92f-4c96-acd7-415162fd2908
https://drive.google.com/file/d/1T2EZWjh4Xuy3lQgvkPfX-EaeyuHQWTU4/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/BOTU-česky.pdf
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
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/%C3%9Avodn%C3%AD-p%C5%99edstaven%C3%AD-ABCD_220830.pdf
https://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2022-az-2027.aspx
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Účastníci si kromě konkrétních inspirací z praxe odnesli také zkušenost s participativní 

metodou World Café. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a Městskému 

ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) za poskytnutí prostor. 

 

 V polovině května se kolegové v rámci projektu Agentura jako inovační aktér politiky 

sociálního začleňování zúčastnili třídenní stáže do Nizozemska, kterou 

spoluorganizovala Evropská sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN). Stáže 

se celkem zúčastnilo dvanáct pracovnic a pracovníků organizací a institucí působících 

ve spolupracujících krajích projektu, včetně zástupců Agentury. Účastníci navštívili 

města Groningen, Zwolle, Deventer a obec Brummen, kde si během tří dnů vyslechli 

11 prezentací k tématům sociálního začleňování: 

o navštívili Nadaci Onze DROOM („Náš SEN“) v obci Brummen, která pracuje pomocí 

metod komunitní práce a komunitního rozvoje s lidmi žijícími v chudobě, sociálním 

vyloučení a osamělosti 

 „V oblasti sociálního začleňování spolupracují velmi dobře jednotlivé segmenty a 

veřejná správa — neziskový sektor — dobrovolníci. A právě přístup obyvatel k 

dobrovolnictví byl asi nejvíce inspirativní — kéž by se i u nás podařilo v budoucnu 

vybudovat takto silnou dobrovolnickou komunitu.“ Jana Hanušová (Centrum investic, 

rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje) 

o peer konzultantská odborná práce od lidí se zkušeností s životem v chudobě — systém, 

vzdělávání/terapie, podpora: 

 „Práce s peer konzultanty či s lidmi se zkušeností s chudobou v rolích profesionálních 

pomáhajících a systém jejich dovzdělání, který v prvním roce vzdělávání pracuje se 

sebezkušeností a pak až na člověka nabalují nějakou teorii potřebnou k poskytování 

podpory. To mi přišlo velmi unikátní a rozhodně bych v tomto směru uvítala pilotní 

dlouhodobý rekvalifikační kurz. V Nizozemí ho mají dvouletý a kvalifikovaný začínající 

profesionál je na světě.“ Ivana Hrubá (Agentura pro sociální začleňování) 

o Více podrobností se dočtete v šestém čísle newsletteru INISZ 

 

 Norské fondy aktuálně financují 7 projektů, které podporují nově vznikající romské 

platformy a pozitivně tak přispívají k integraci romské menšiny: 

o Romští lídři - hybatelé změny (Diecézní charita ostravsko-opavská)  
o Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji (CPKP západní Čechy) 
o Dialogem ke vzájemnému porozumění (EUROTOPIA.CZ) 
o Libuše 2024 (MY Litvínov) 
o Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost (RomPraha) 
o Cesta k porozumění (Centrum inkluze) 
o Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku (Romany art workshop) 

 

 V pondělí 29. 8. jsme v Moravské Třebové uspořádali pro 16 účastníků workshop 

ke komunitní práci v obcích se SVL na téma dobré praxe při realizaci komunitní práce. 

Setkání se uskutečnilo v místním Komunitním klubu a mezi účastníky byli komunitní 

pracovníci, pracovníci v neziskovém sektoru a také zaměstnanci městských úřadů. 

Společně sdíleli dosavadní zkušenosti s komunitní prací ve svých regionech 

i představy o možnostech rozvoje komunitní práce v nových lokalitách.  

http://www.participativnimetody.cz/world-cafe.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mappaostrava.cz%2F&data=05%7C01%7CMichal.Kandler%40mmr.cz%7C9cf201aa81f74dea534e08da9cb8001c%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C637994611450615322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SRcUxmyyci3gOuafq26qkiKCz%2BM2Q4to6s6Z5kfdDMU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mappaostrava.cz%2F&data=05%7C01%7CMichal.Kandler%40mmr.cz%7C9cf201aa81f74dea534e08da9cb8001c%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C637994611450615322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SRcUxmyyci3gOuafq26qkiKCz%2BM2Q4to6s6Z5kfdDMU%3D&reserved=0
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/
https://www.onzedroombrummen.nl/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/seste-cislo-newsletteru-inisz/
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/schvalene-projekty
https://www.federdrom.cz/
https://www.platforma-plzen.cz/
https://eurotopia.cz/projekty/aktualni-projekty/dialogem-ke-vzajemnemu-porozumeni/
http://www.my-litvinov.cz/vila-libuse/
https://www.rom-praha.cz/spolecne-rozvijime-romskou-obcanskou-spolecnost/
http://www.centruminkluze.cz/projekt-cesta-k-porozumeni.php
https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/
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 V úterý 11. 10. budeme od 11:00 v Liberci (U Sila 1139) pořádat kulatý stůl ke 

komunitní práci na téma dobré praxe při realizaci komunitní práce. Společně si 

představíme principy komunitní práce a participativních přístupů při zapojování 

obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Realizátoři komunitní práce si vyzkouší mapovat 

kontext komunity a evaluovat svoje vlastní projekty na komunitní práci (včetně 

potenciálních projektů). Ostatní účastníky z řad odborné veřejnosti seznámíme 

s komunitní prací v kontextu města a se specifiky z pohledu samosprávy. 

 

 Z aktuální nabídky vzdělávání České asociace Streetwork vybíráme následující tipy: 

o Sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci (uzávěrka přihlášek: 30. 9.) 

o Umění rozhovoru – 24. – 25. 10. v Praze (uzávěrka přihlášek: 3. 10.) 

o Od předsudku k diskriminaci - 8. 11. v Praze (uzávěrka přihlášek: 18. 10.) 

 

 

Díky za přízeň a přeji pohodové podzimní dny 

Michal Kandler 

tel: 725 818 439 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://streetwork.cz/kalendar/kurzy/detail/3586/kompetence-ke-kontaktni-praci
https://www.kontaktniprace.cz/kurz/umeni-rozhovoru/2022-10-24-umeni-rozhovoru
https://www.kontaktniprace.cz/kurz/od-predsudku-k-diskriminaci/2022-11-08-od-predsudku-k-diskriminaci
mailto:michal.kandler@mmr.cz

