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Co mě napadá, když se řekne komunitní práce…



Program:

9:00 – 9:30          Když se řekne komunitní práce

9:30 – 10:30        Porozumění komunitě a potřebám

10:30 – 10:45        Pauza

10:45 – 12:00        Akční skupiny a práce na tématech

12:00 – 12:15        Pauza

12:15 – 13:00        Role komunitního pracovníka, reflexe



Komunitní práce je:

• metodou sociální práce (vedle sociální práce s 

jednotlivcem, rodinou a skupinou),

• jeden z nástrojů sociálního začleňování, 

zplnomocnění, aktivizace a participace lidí,

• „mostem“ mezi komunitou a okolím.



Fáze komunitní práce na Borku:

• Začátky aneb budování vztahu a důvěry (2012 - 2013)

• Zjišťování potřeb, angažovanost lidí, formování jádrové skupiny 

(2014 - 2015)

• Zplnomocňování a doprovázení jádrových a tematických skupin 

(2016 – 2017)

• Vycházíme ven z lokality (2018 - 2019)

• Zvyšování kompetencí členů jádrových skupin (2020 – 2021)



2012 - Projekt Prevence kriminality Město Třinec, Bunkr, o.p.s.

Počátky komunitní práce na Borku



Porozumění komunitě a jejím potřebám

Lokalita Borek v Třinci

Zdroj: Analýza sociálně vyloučené lokality v Třinci (Odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince, 2018)



Mapování komunity

Mikro kontext komunity 

-počet členů komunity, mezilidské vztahy, věková struktura

Mezzo kontext lokality / obce

-obyvatelé lokality, charakter, vybavenost lokality, bytový 

fond

Makro kontext obce / regionu komunity

-strategické plány, charakter obce, postoj obce, aktéři s 

vlivem na komunitu



Metody získávání informací

• Rozhovor 

• Dotazník

• Pozorování

• Analýza dokumentů



Vstupní analýza – sociální mapa



Motivace a zapojování lidí

Motivace = vnitřní síla člověka, která směřuje k 

nějakému druhu uspokojení.

napětí

aktivní 
jednání

uspokojení

postupný pokles 
spokojenosti

nespokojenost,
potřeba



Jamboard - motivace



Motivace a potřeby 



Mapování potřeb komunity

Osobní rozhovory

Veřejná setkání

Setkání akčních skupin

Víkendové pobyty

Brainstorming

Kresba, koláž

Obrázkové karty

Hry



Jak zapojit lidi do komunitní práce? 

Video MSK:

https://www.youtube.com/watch?v=jksaMcBHzVA

https://www.youtube.com/watch?v=jksaMcBHzVA


Pauza



Práce na tématech s komunitou

Mapování potřeb                 Formulace tématu

Realizace tématu              Tvorba akčního plánu

Vyhodnocení tématu



Akční a tematické skupiny

Akční skupina = aktivní obyvatelé, kteří se společně podílí

na realizaci aktivit v komunitě napříč různými tématy

Tematická skupina = skupina osob, která se setkává za

účelem vyřešení konkrétního tématu

Podpora komunitních lídrů



Práce na tématech s komunitou Borek

• Akce pro děti (2012) 

• Videoklip „Bunkr je nej“ (2013)

• Projekt „Co tě sejří“, první víkendovka (2015)

• Přípravy výročí, projekt „I muži mají své místo“ (2017)



Práce na tématech s komunitou Borek

• Projekt „Tóčo na Borku“ (2018)

• Projekt „Borek pod jednou střechou“, úspěchy tanečníků (2019)

• Projekt „Šicí dílna“ (2020)

• Projekt „Zahradní slavnosti“ (2021)



Reportáž - grillmanie



Rozvoj komunitních lídrů

Nabízíme instrukce

a jsme vzorem

Povzbuzujeme

a předáváme 

zodpovědnost

Delegujeme a 

ustupujeme do pozadí



Cíle komunitní práce na Borku

KOMUNITNÍ PRACOVNICE:

• propojovat a podporovat místní komunitu v lokalitě Borek

• Vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj dětí, mládeže i dospělých

• Inspirovat a uschopňovat k novým věcem

• Podílet se na začleňování obyvatel do společenského života

JÁDROVÁ SKUPINA:

• Spojit se v komunitu, více se sblížit

• Naučit se spolupracovat, vycházet spolu, komunikovat

• Řešit společně problémy

• Vybudování zázemí



Pauza



Role komunitního pracovníka

Facilitátor Komunikátor Inovátor Organizátor

Motivátor Průvodce Partner Vzdělavatel



Principy komunitní práce

• Komunita určuje cíl. Komunita stanoví společné cíle a potřeby, 

komunita je expertem na svou situaci.

• Komunita určuje proces a jeho výsledky. Komunita určuje priority, 

proces a postupy práce.

• Jsou zapojení členové a členky komunity. Komunita se aktivně 

účastní řešení své situace / tématu / zájmu.



Prostor pro otázky, komentáře



Reflexe + zpětná vazba

Co mě dnes zaujalo, co si ze setkání odnáším?

Co využiji ve své praxi?

Co by se dalo na workshopu zlepšit?

Co mě ještě napadá?



Děkuji za pozornost 

Iveta Kowolová

Email: iveta.kowolova@gmail.com

Tel: 731 566 579

Kontakt

mailto:iveta.kowolova@gmail.com

