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Vážené čtenářky a čtenáři, 

 

v březnu bude ukončen příjem žádostí do výzvy OPZ+ na Podporu sociálního začleňování 

ve vyloučených lokalitách, do které bylo ve spolupráci s Agenturou dosud podáno celkem 

19 projektových žádostí na komunitní práci a participaci v hodnotě 177 985 316 Kč. 

 

V novém projektu Agentury na podporu komunitní práce se zaměříme prostřednictvím 

metodických center v Olomouci a Ústí nad Labem (KA1) na metodickou podporu pro 

přibližně 20 realizátorů komunitní práce zejm. v 6 krajích se zvýšenou koncentrací SVL1: 

 

Ve spolupráci s obcemi zahájíme realizaci komunitní práci (KA2) v Ralsku a Hanušovicích. 

Projektem podpoříme také další obce, města a mikroregiony při zavádění a rozvoji komunitní 

práce. Odborné veřejnosti a klíčovým aktérům přiblížíme kvalitní vzdělávání v komunitní 

práci (KA3), výzkumy a evaluaci (KA4). Prostřednictvím spolupráce s MPSV a krajskými 

úřady přispějeme k rozšíření komunitní práce a její metodické podpory, čímž se zvýší 

celkový efekt sociálního začleňování. Podrobnosti k projektu se dozvíte a vaše dotazy 

k němu zodpovíme během diskuzního webináře ve středu 15. 2. od 13:00 do 15:00. Další 

celonárodní setkání Platformy pro komunitní práci se uskuteční ve čtvrtek 6. 4.  

v Akademii veřejného investování (Pařížská 4, Praha). 

 

Přejeme Vám úspěšné vykročení do nového roku a těšíme se na další spolupráci 

Radka Vepřková 

 
1 Zejména 13 plánovaným projektům z KPSV+ výzvy na komunitní práci z Libereckého, Jihomoravského, 
Ústeckého, Olomouckého, Karlovarského a Pardubického kraje – metodickou podporu komunitní práce 
v Moravskoslezském kraji zajišťuje metodické centrum KÚ MSK. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz-plus
https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz-plus
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4YjI1NjktNDA4Yi00YWRkLTk3NzctNGEwNGI1MDc1NjY2%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.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/projektova-kancelar/akademie-verejneho-investovani
https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz-plus
https://komunitniprace.msk.cz/centrum-metodicke-podpory/
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Přehled aktualit v oblasti komunitní práce a participace: 

 

• V úterý 8. 11. 2022 uspořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Agenturou 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. Celá zpráva je k dispozici zde. 

 

 

• Realizovali jsme 2 workshopy zaměřené na komunitní přístupy v prevenci kriminality: 

o 9.11. v Ralsku 

o 24.11. v Ostravě-Mariánských Horách 

  

 

• MPSV zveřejnilo prezentaci ze semináře k výzvě OPZ+ Podpora romské menšiny. 

Na další seminář 15.2. je třeba se přihlásit předem na odkazu. Žádosti nejen na 

Podporu komunitní práce a komunitního organizování je možné podávat do 28. 4. 

 

• MŠMT vyhlásilo Dotační program podpora integrace romské menšiny 2023. Lhůta pro 

podávání žádostí je do 15. února 2023. 

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/aktuality/2022/co-prineslo-setkani-4084
https://www.esfcr.cz/documents/21802/19181924/Prezentace+pro+%C5%BEadatele+v%C3%BDzva+044/0121a63d-745e-46b1-8aab-a16093059d86
https://www.esfcr.cz/vyzva-044-opz-plus
https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-o-podporu-v-ramci-vyzvy-044-opz-ii-
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity
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• Nadace Via uspořádala o víkendu 26. - 27. 11. 2022 v Praze setkání realizátorů 

podpořených projektů v sociálně vyloučených lokalitách, kterého se účastnilo 

10 romských lídryň z Broumova, Třince, Ostravy a Brna. 

  

 

• Dům zahraniční spolupráce vypsal výzvy: 

o DiscoverEU – jízda k začlenění na 21 denní poznávací cesty do zemí EU 

pro mladé znevýhodněné lidi. Nejbližší uzávěrka je 23. 2. 2023. 

o Aktivity participace mládeže (ERASMUS+): Příležitost pro mladé lidi zapojit 

se do občanského života na lokální a nadnárodní úrovni. 

 

• Rosteam vyhlásil termíny a přihlašování na 60 hodinový akreditovaný kurz 

komunitní práce v Praze. Další nabídku vzdělávání najdete na této stránce. 

 

• Nadace Via vás zve na online SEMINÁŘ: JAK TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ 

zaměřený na zlepšení spolupráce v týmu komunitních projektů: 5. 3., 21. 3. a 4. 4. 

 

• Z aktuální vzdělávací nabídky České asociace Streetwork vybíráme následující tipy: 

o Jak vést malý tým I. (15. – 16. 5.) 

o Umění rozhovoru (30. – 31. 5.) 

o Od předsudku k diskriminaci (13. 6.) 

 

• Platforma pro sociální bydlení organizuje dvoudenní kurzy Sousedské vztahy 

v sociálním bydlení: 20. – 21. 2. (Brno), 20. – 21. 3 (Praha), 24. – 25.4. (Ostrava). 

 

• Organizace Bunkr hledá do Třince komunitního pracovníka na 0,6 - 0,8 HPP. 

 

Díky za pozornost a přeju hezký den 

Michal Kandler  

tel: 725 818 439 

e-mail: michal.kandler@mmr.cz 

https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-zacleneni
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/neformalni-vzdelavani-mladeze
http://www.rosteam.cz/post/kurz-metoda-komunitni-prace
http://www.rosteam.cz/post/kurz-metoda-komunitni-prace
https://www.rosteam.cz/blog/categories/nase-kurzy
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadacevia.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc28f29fccaca2554a1320d4f%26id%3D228114ff95%26e%3D7e7d880536&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7C51420548721840ec6afd08db0536c560%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638109505070386030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=msdxR30PRDXaDtRA3ALialaDfrqx30Xc6mmFCxd%2BKxE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kontaktniprace.cz%2Fkurz%2Fjak-vest-maly-tym-i%2F2023-05-15-jak-vest-maly-tym-i&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7C86aaba7b397a4c19ab0a08daf7c4ac42%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638094721323595384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eZxff%2B71jHzyT2A9o3zzQ8JqQdXjmKEcke%2Bq3o6T3zo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kontaktniprace.cz%2Fkurz%2Fumeni-rozhovoru%2F2023-05-30-umeni-rozhovoru&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7C86aaba7b397a4c19ab0a08daf7c4ac42%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638094721323595384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VHFtz1mzTeRA5umE8SYJ72KDeZ8WJaVmjJkjJZY7vF8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kontaktniprace.cz%2Fkurz%2Fod-predsudku-k-diskriminaci%2F2023-06-13-od-predsudku-k-diskriminaci&data=05%7C01%7Cmichal.kandler%40mmr.cz%7C86aaba7b397a4c19ab0a08daf7c4ac42%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C638094721323751627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O8n%2Fqw6qDon6rFtBusR4sTnV9L12fY7guSXTCyjbhFo%3D&reserved=0
https://socialnibydleni.org/kurzy/sousedske-vztahy-v-socialnim-bydleni
https://socialnibydleni.org/kurzy/sousedske-vztahy-v-socialnim-bydleni
https://www.pracomat.cz/prace/26745480783-socialni-pracovnici-voblasti-pece-o-deti-a-mladez-krome-pece-o-zdravotne-postizene
mailto:michal.kandler@mmr.cz

