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Vážené čtenářky a čtenáři, 
 
ve středu 12. října byli před bratislavským gay barem zastřeleni 2 příslušníci LGBT+ 

komunity. Tento teroristický útok nám připomíná, že ani v Česku dosud nejsou LGBT+ lidé 

respektováni jako rovnocenná součást občanské společnosti (viz výzkum veřejného 

ochránce práv). I kvůli nepřijetí a společenské stigmatizaci se LGBT+ lidé častěji potýkají 

s duševními potížemi. Iniciativa Společně proti nenávisti spojující 23 organizací vyzvala 

vládu a parlament ČR k přijetí konkrétní legislativy k ochraně LGBT+ lidí, rodin a dětí. 

Požaduje novelizaci trestního zákoníku, schválení manželství pro všechny a zrušení 

povinnosti kastrace trans lidí pro účely úřední změny pohlaví. Společnost svolala na středu 

26. října od 18 hodin setkání na Václavském náměstí. 

Stigmatizací, diskriminací a souvisejícím stresem jsou obzvláště ohrožení lidé s kombinací 

vícenásobného znevýhodnění, např. LGBT+ Romové, další menšiny nebo cizinci žijící v ČR, 

ženy bez domova apod. V území se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení se můžeme 

setkávat s vícenásobným znevýhodněním LGBT+ lidí v kombinaci s etnickou diskriminací, 

nízkým standardem bydlení, symbolickým či prostorovým vyloučením a zhoršenou 

dostupností veřejných služeb. Na úrovni českého státu se lidem ohroženým sociálním 

vyloučením a chudobou věnuje Výbor pro práva lidí ohrožených chudobou a sociálním 

vyloučením. Na úrovni neziskového sektoru se tématu vícenásobného znevýhodnění LGBT+ 

Romů věnuje zejm. Mezinárodní romská LGBT+ platforma, kterou organizuje ARA ART, a 

mezinárodní výzkumná zpráva Emancipace LGBTI Romů a politika spojenectví. 

Participace a začlenění marginalizovaných skupin, zejména s vícečetnými znevýhodněními, 

buduje oboustranně otevřené vztahy. Marginalizované skupiny se mohou vyjádřit k politice, 

která se jich bezprostředně týká, a jejich názor je vyslechnut a zohledněn. Dále se posiluje 

jejich pocit sounáležitosti k občanské společnosti a přispívá k budování soudržné veřejnosti. 

Jejich zapojení do aktivního občanského života a tvorby veřejných politik by mělo směřovat  

k tomu, aby byli postupně přijímáni, a zároveň aby sami sebe vnímali jako součást a aktivní 

spolutvůrce občanské společnosti. Dále aby byl jejich hlas v jednání slyšet, byl přijímán a 

vyslyšen při rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají (stejně jako hlas jiných 

zájmových skupin), a nebyl mezi nimi činěn rozdíl. 

V Agentuře věříme, že nás všechny aktuálně probíhající krize jako společnost i naší 

organizaci posílí. K tomu budete moci od příštího roku ve 40 obcích spolupracujících 

s Agenturou využít také 15 našich poradenských programů zaměřených na zavádění 

nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, propojování podpory v oblasti bydlení, 

zaměstnání, výkonu činnosti sociální práce, vzdělávání a zdravotní péče, a dalších oblastí 

jako bezpečnost, dluhy a podpora rodiny. Z toho se bude jeden z programů zaměřovat na 

podporu realizace komunitní práce a druhý na podporu zapojování veřejnosti. 

V participativním poradenském programu budeme nabízet a zajišťovat podporu obecním 

samosprávám při zapojování marginalizovaných skupin do rozhodování na místní úrovni.  

 

Přejeme hezký zbytek podzimu a přejeme úspěšnou spolupráci na sociálním začleňování se 

všemi partnery a skupinami obyvatel ve Vašem městě. 

Zaměstnanci odboru pro sociální začleňování MMR (Agentura) 

  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/bratislava-vrazda-lgbt-komunita-gay-bar_2210171642_hav
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/bratislava-vrazda-lgbt-komunita-gay-bar_2210171642_hav
https://wave.rozhlas.cz/lgbtq-lide-si-nazaslouzi-toleranci-ale-respekt-8849580
https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf
https://wave.rozhlas.cz/lgbtq-lide-jsou-vice-ohrozeni-dusevnimi-potizemi-8852964
http://www.spolecneprotinenavisti.cz/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pploch/vybor-pro-prava-lidi-ohrozenych-chudobou-a-socialnim-vyloucenim-188876/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pploch/vybor-pro-prava-lidi-ohrozenych-chudobou-a-socialnim-vyloucenim-188876/
https://www.araart.cz/cs/roma-lgbt/the-international-lgbtiq-roma-platform
https://www.academia.edu/81442113/Emancipace_LGBTI_Rom%C5%AF_a_politika_spojenectv%C3%AD
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Přehled aktualit v oblasti komunitní práce a participace: 

• V úterý 8. 10. jsme v Liberci pořádali kulatý stůl na téma dobré praxe a specifik 

realizace komunitní práce v obcích se SVL. 13 účastníků z 6 organizací 

z Libereckého kraje jsme seznámili s principy komunitní práce a ve skupině si s nimi 

nacvičili techniku mapování komunity, která je klíčová pro vstup komunitních 

pracovníků do lokality a zahájení spolupráce s místními obyvateli. 

 

• Děkujeme za zpětné vazby k Metodice komunitní práce, kterou můžete využít 

společně s našimi webináři a metodickou podporou při přípravě a realizaci projektů  

na komunitní práci:  

o „Příručka je psána srozumitelně, kultivovaně. Velmi se mi líbí, že autorky čtenáře celým 

textem důsledně provází, vyvozují závěry, uvádí konkrétní příklady, doporučení. 

Příručka je určena především pro komunitní sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a 

úředníky.“ (Bc. Růžena Dunková - komunitní práce v DCHOO, projekt MSK) 

o „Jinak díky moc za tu metodiku ASZ ke komunitní práci, teď jsem ji využil při zaučování 

a nový kolega je z ní nadšen.“ (Mgr. Vojtěch Vodseďálek - Člověk v tísni, Přerov) 

 

• V projektech na komunitní práci z výzvy OPZ+ č. 18 Podpora sociálního začleňování 

ve vyloučených lokalitách budou realizátoři ve zprávách o realizaci v průběhu a na 

konci projektu vykazovat interaktivní online formuláře, které vychází ze softwaru EVKA 

Ostravské univerzity a které si můžete vyzkoušet: 

o monitoring a vyhodnocení plnění klíčových aktivit komunitní práce (A1) 
o evidence a vyhodnocení vybraných indikátorů (A2) 

 

• Kniha umělkyně a sociální pracovnice Báry Bažantové Hoří chemička, něco si přej 

vychází z deníkových zápisků, které vznikly během jejího měsíčního působení  

v komunitě na litvínovském sídlišti Janov v roce 2021. Rok poté kniha konečně vyšla v 

knižní edici tranzit.cz a v sobotu 8. 10. byla pokřtěna v ústeckém Hraničáři. 

 

© tranzit.cz 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-komunitni-prace/
https://ssi.charita.cz/komunitni-prace/komunitni-prace/
https://komunitniprace.msk.cz/
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-
https://evka.osu.cz/
https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/272257
https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/534866
https://matterof.art/cz/lide/bara-bazantova
https://cz.tranzit.org/cz/
https://hranicar-usti.cz/program/krest-knihy-hori-chemicka-neco-si-prej-vytvarny-workshop/
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• Z aktuálního newsletteru Nadace Via vybíráme následující tipy: 

o Ve městech vzniká stále více komunitních zahrad, které nejsou jen zdrojem čerstvého 

ovoce a zeleniny, ale dají se zde vypěstovat i nová přátelství či vztahy a jsou zdrojem 

skvělých zážitků. O využití sociálního farmaření v rozvoji místní komunity video Jak 

městské zemědělství zachránilo komunitu v Dallasu a o zapojení marginalizovaných 

skupin Jak převzali zahradníci kontrolu nad veřejným prostorem v New Yorku. 

o Týmy dětí mohou žádat až o 10 000 Kč v programu Dobro-druzi. Dospělí mohou využít 

program Místo, kde žijeme, kde je možné žádat až o 100 000 Kč na realizaci opatření, 

besedy s odborníky, mapování krajiny a různé plánovací akce či zpracování studií. 

 

• Tisková zpráva České asociace Streetwork o mezinárodním dni za odstranění 

chudoby zmiňuje potřebnost komunitní práce v místní síti sociální práce v Praze: 

o „Právě síť sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se v Praze ukazuje jako 

naprosto nedostatečná, dokonce nejslabší v celé České republice. O to důležitější je 

podpora komunitní práce a terénních služeb, které budou situaci mapovat, vyhledávat 

ohrožené rodiny v terénu a koordinovat komplexní pomoc.“ 

 

• 25 let svojí existence oslavila organizace VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ, která iniciovala 

participaci obyvatel SVL, komunitní práci a Community Policing na Ostravsku. 

 

• ROMODROM pomáhá ukrajinským Romům přímo na Ukrajině: Nikola Taragoš 

exkluzivně přímo z Ukrajiny: Snažíme se místním Romům zajistit základní potřeby. 

Kvůli ruské okupaci mají hlad a žijí v bídě - Romea.cz 

 

• V pátek 4.11. se od 18:00 v Krajské vědecké knihovně Liberec uskuteční Dni 

romského jazyka, které pořádá Spolek Comunités, z. s. 

 

© Comunités 

Díky za přízeň a přeji pohodové podzimní dny 

Michal Kandler – expert*ka na komunitní práci a participaci 

tel: 725 818 439 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://www.nadacevia.cz/
https://kokoza.cz/komunitni-zahrady/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3Dfd0736e11d%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7Cba42c1d02b1146a8ec4a08daaa99d74b%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638010700095335334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ul%2Bbub%2BaATTY88US8MxVjb6eXYOXhYLro4yryC6herY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3Dfd0736e11d%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7Cba42c1d02b1146a8ec4a08daaa99d74b%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638010700095335334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ul%2Bbub%2BaATTY88US8MxVjb6eXYOXhYLro4yryC6herY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3D98482d600f%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7Cba42c1d02b1146a8ec4a08daaa99d74b%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638010700095335334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iyQ5Da%2BAmhyMFkrtFHe8oWIEQ9P76Lp9yv9dLdoLb%2BA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3D6af78bba7f%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7Cba42c1d02b1146a8ec4a08daaa99d74b%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638010700095335334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=okbWeSxHnUlGL1PA%2FioOGgeOXGV5Y8NAyqAXxUdMdO8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3D9860e8bfd5%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7Cba42c1d02b1146a8ec4a08daaa99d74b%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638010700095335334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XdcfjhrTXPEECYUXRHCqfAhQwdA4shLgtRwJMjagjEg%3D&reserved=0
https://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3814/mezinarodni-den-za-odstraneni-chudoby-pripominame-si-ohlednutim-za-diskuzi-o-chudobe-ve-mestech
https://romea.cz/cz/komentare/kumar-vishwanathan-25-let-organizace-vzajemne-souziti-v-ostrave/
https://romea.cz/cz/zahranici/nikola-taragos-exkluzivne-primo-z-ukrajiny-snazime-se-mistnim-romum-zajistit-zakladni-potreby-kvuli-ruske-okupaci-maji-hlad-a-ziji-v-bide/
https://romea.cz/cz/zahranici/nikola-taragos-exkluzivne-primo-z-ukrajiny-snazime-se-mistnim-romum-zajistit-zakladni-potreby-kvuli-ruske-okupaci-maji-hlad-a-ziji-v-bide/
https://romea.cz/cz/zahranici/nikola-taragos-exkluzivne-primo-z-ukrajiny-snazime-se-mistnim-romum-zajistit-zakladni-potreby-kvuli-ruske-okupaci-maji-hlad-a-ziji-v-bide/
mailto:michal.kandler@mmr.cz

