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Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si vám zaslat stručný přehled novinek a aktivit v oblasti komunitní práce a 

participace. Komunitní práci podporujeme jako jeden z nepostradatelných nástrojů sociálního 

začleňování i v této nelehké době omezených podmínek pro její realizaci. Procesy sociálního 

začleňování chápeme nejen jako otázku sociální, ale i občansko-politickou. Podporujeme 

participaci obyvatel s kumulací sociálních problémů nejen na individuální úrovni v oblasti 

sociální a ekonomické, ale také na společenské úrovni v oblasti občanské. Bez jejich aktivního 

zapojení do rozhodování, realizace aktivit na místní úrovni a spolupodílení se na životě 

komunity v přirozených podmínkách místního společenství se pravděpodobně sociální 

vyloučení nezlepší a důsledky tohoto stavu budou nadále dopadat na celou naší společnost. 

Doufáme, že vám přinese newsletter naději a inspiraci pro práci ve vašich komunitách. 

Za realizační tým  

David Beňák, ředitel odboru 

 

Přehled aktivit v oblasti komunitní práce a participace: 

 Ve spolupráci s komunitními pracovníky Jaroslavou Uškert a Rostislavem Šivákem z 

Centra inkluze o.p.s. jsme připravili článek s názvem Jak funguje spolupráce s 

komunitou v Budišově nad Budišovkou? do časopisu Sociální práce: 

„V Budišově zapojují komunitní pracovníci obyvatele ohrožené sociálním vyloučením 

do ekonomického, sociálního a kulturního života obce, zejména navazováním 

spolupráce s městem a ZŠ, utvářením partnerství a síťováním v lokalitě i mimo ni. 12 

osob z jádrové skupiny a nejméně 80 obyvatel z lokality oslovuje s podporou 

komunitního pracovníka potenciální partnery komunity s cílem navázat spolupráci na 

úrovni obce, kraje, NNO a podnikatelské sféry. Zapojením do spolupráce s místními 

partnery zlepšují ohrožené rodiny svoje sociální fungování a adaptabilitu a předchází 

tak prohloubení sociálního vyloučení.“ 

 

 Petr Globočník poskytl rozhovor pro Nadaci VIA o spolupráci s místní komunitou: 

„Aktivní lidé ze spolku MY Litvínov otevřeli komunitní centrum a plánují vybudovat 

komunitní zahradu v prostorách chátrající historické vily v sociálně vyloučené lokalitě 

na sídlišti Janov. Místo se potýká s mnoha problémy, žijí zde lidé zatížení exekucemi, 

mezi romským a neromským obyvatelstvem panují neshody. Přesto nebo právě proto 

se spolek rozhodl vybudovat zde místo otevřené pro všechny, s cílem zlepšit 

sousedské vztahy a obraz lokality v očích veřejnosti i médií.“ 

www.nadacevia.cz/2021/03/17/pro-janov-jsem-musel-spoustu-lidi-presvedcovat-

priznava-socialni-pracovnik-ktery-tvori-komunitni-centrum-se-zahradou-uprostred-

vyloucene-lokality-v-litvinove 

 

 Centrum metodické podpory Moravskoslezského kraje zpracovalo na základě podnětů 

z online workshopu Akční a tematické skupiny uvnitř komunity a organizační 

struktura komunity metodický manuál Organizace setkání akční skupiny. 

 Centrum metodické podpory MSK vydalo krátká videa ke komunitní práci, která mají 

za cíl přiblížit metodu komunitní práce. Na webu můžete shlédnout video o tom, kdo je 

to komunitní pracovnice, jak organizovat veřejné setkání komunity nebo jak zapojovat 

lidi do komunitní práce. 

http://www.centruminkluze.cz/
https://socialniprace.cz/
http://www.my-litvinov.cz/
http://www.nadacevia.cz/2021/03/17/pro-janov-jsem-musel-spoustu-lidi-presvedcovat-priznava-socialni-pracovnik-ktery-tvori-komunitni-centrum-se-zahradou-uprostred-vyloucene-lokality-v-litvinove
http://www.nadacevia.cz/2021/03/17/pro-janov-jsem-musel-spoustu-lidi-presvedcovat-priznava-socialni-pracovnik-ktery-tvori-komunitni-centrum-se-zahradou-uprostred-vyloucene-lokality-v-litvinove
http://www.nadacevia.cz/2021/03/17/pro-janov-jsem-musel-spoustu-lidi-presvedcovat-priznava-socialni-pracovnik-ktery-tvori-komunitni-centrum-se-zahradou-uprostred-vyloucene-lokality-v-litvinove
https://komunitniprace.msk.cz/wp-content/uploads/2020/09/Organizace-setkani-akcni-skupiny.pdf
https://komunitniprace.msk.cz/videa
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 Nadace VIA ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Centrem metodické 

podpory MSK připravila a vyhlásila pilotní kolo mikrograntů zaměřených na 

podporu ROMSKÝCH PROJEKTŮ: 

„Díky podpoře americké nadace Bader Philanthropies můžeme poskytovat více 

individualizovanou podporu projektům, které se zaměřují na komunitní rozvoj v 

sociálně vyloučených lokalitách či jsou realizovány romskými komunitními leadery a 

zároveň splňují podmínky Živé komunity. V minulých letech jsme podpořili již téměř 

desítku projektů.“ 

Nadace VIA v letošním roce vybrala a podpoří 6 projektů z Frýdlantska, Litvínova, 

Přerova, Třince, Budišova a Opavy. 

 

 Od května začneme systematicky vzdělávat obce a místní partnery v Komunitní práci 

a participaci. Cílem je seznámit účastníky s komunitní prací, s možností metodické 

podpory ASZ realizátorům při zavádění komunitní práce v obcích se 

zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení a podpořit obce a místní partnery v 

občanském zapojování obyvatel ohrožených sociálním vyloučením do tvorby lokální 

politiky a realizace aktivit na místní úrovni. Interaktivní semináře se mohou odehrávat 

online (č. 1 a 2) nebo prezenčně (č. 3 a 4), v obou případech je počet omezen na 10-

30 účastníků: 

1. Úvod do komunitní práce v obcích se SVL (1.6. 8-12h. online1) 

2. Význam občanské participace v sociálním začleňování (26.5. 8-12h. online) 

3. Mapování kontextu komunity pro začínající realizátory KP (prezenčně) 

4. Participativní plánování a možnosti spolurozhodování se zapojením komunity 

pro pokročilé realizátory participace (prezenčně) 

 

 Spolupracovali jsme při nastavení participativních procesů, vyhodnocení a přenosu 

informací z lokalit ústředním orgánům: 

o Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030 

o Strategie romské integrace 2021-2030 

o vyhodnocení Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020 a 

navazujícího Akčního plánu 

 

 V roce 2020 jsme prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost podpořili 

zahájení 5 projektů na komunitní práci v celkovém součtu 20 833 412,50 Kč: 

o v Moravské Třebové (Rodina spolu a Podpora sociálního začleňování v 

Moravské Třebové) 

o v Aši (Všichni jsme sousedé – komunitní práce v Aši) 

o v Dubí (Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí) 

o v Semněvicích (Dluhové poradenství Semněvice a komunitní práce v obci 

Semněvice) 

 

 Předběžně si vás dovolujeme informovat o dalším setkání Platformy pro komunitní 

práci, které se uskuteční v dvoudenním termínu 19.-20.8. osobně v Akademii 

veřejného investování (Pařížská 4, Praha 1)2.  

 

                                                
1 V případě zájmu zašlete přihlášku formou e-mailu do pátku 21. 5. 2021 na adresu 
margarita.capkova@mmr.cz. Do přihlášky uveďte jméno, lokalitu a kontaktní údaje na přihlášenou 
osobu (e-mail, telefon). 
2 V případě, že osobní setkání nebude možné, proběhne ve vybraném termínu online. 

https://www.nadacevia.cz/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/
https://forms.gle/5ZCyNcH2aojAU8jdA
https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-2016-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akcni-plan-strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni-2016-2020
https://www.mtrebova.charita.cz/projekty-eu/rodina-spolu/
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/projekty-mesta/probihajici-realizace-projektu/podpora-socialniho-zaclenovani-v-moravske-trebove.html
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/projekty-mesta/probihajici-realizace-projektu/podpora-socialniho-zaclenovani-v-moravske-trebove.html
https://muas.redesign.pincity.cz/projekty/14
https://www.mesto-dubi.cz/mesto-dubi/rozvoj-a-investice/realizovane-projekty/podpora-komunitni-socialni-prace-ve-meste-dubi
https://romodrom.cz/cs/co-delame/dluhove-poradenstvi-semnevice-a-komunitni-prace-v-obci-semnevice/
https://romodrom.cz/cs/co-delame/dluhove-poradenstvi-semnevice-a-komunitni-prace-v-obci-semnevice/
mailto:margarita.capkova@mmr.cz
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 Příští rok se bude celé číslo časopisu Sociální práce (2/2022) věnovat participaci: 

o akademické texty posílejte do 30. 7. 2021 na e-mail 

akademik@socialniprace.cz  

o prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2022 na e-mail 

publicistika@socialniprace.cz 

o vydání je plánováno na 31. 3. 2022 

 

 Přehled dotačních programů Nadace VIA využitelných pro komunitní práci:  

o Do října mohou děti a mládež ve věku cca 12-18 let žádat z Dobrodružných 

mikrograntů o malé venkovní projekty do 2 000 Kč pro svoje menší kamarády, 

vrstevníky nebo sousedy. 

o Zároveň je možné průběžně žádat o komunitní projekty do 100 000 

zaměřených na péči o sousedské vztahy a krajinu či tzv. rychlé granty do  

40 000 Kč zaměřené na hájení veřejného zájmu v komunitách. Více zde: Živá 

komunita. 

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den 

David Beňák - Ředitel Odboru pro sociální začleňování (Ministerstvo pro místní rozvoj) 

e-mail: david.benak@mmr.cz 

Zuzana Stanková – Expertka na komunitní práci 

e-mail: zuzana.stankova@mmr.cz 

Michal Kandler - Expert na komunitní práci a participaci 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://socialniprace.cz/2-2022-participace/
mailto:akademik@socialniprace.cz
mailto:publicistika@socialniprace.cz
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/
mailto:david.benak@mmr.cz
mailto:zuzana.stankova@mmr.cz
mailto:michal.kandler@mmr.cz

