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 Úvod

Agentura pro sociální začleňování působí v obcích a městech, kde se vyskytují 
sociálně vyloučené lokality nebo hrozí, že tu sociálně vyloučené lokality bez vnější 
intervence vzniknou. Jedná se často o situace, kdy si místní samosprávy nevědí 
rady s narůstajícími sociálními problémy a s vylučováním skupin obyvatel ze života 
obce. Tyto procesy způsobuje a prohlubuje ekonomická krize, změny v zákonech, 
proměna městských čtvrtí, vznik trhu s nekvalitním bydlením zaměřeným na sku-
piny diskriminované na otevřeném trhu s bydlením, nedostatky v městském pláno-
vání a aktivitě institucí, vystěhovávání zadlužených nájemníků či umísťování nájem-
níků s rozpoznávanou romskou etnicitou do jedné části obce. Tyto procesy mohou 
vést ke zvýšení napětí a stavění fyzických nebo „jen“ mentálních zdí a uvažování 
v kategoriích „my“ a „oni“. Celou situaci zhoršují následky těchto procesů, které 
jsou nejpalčivěji vnímány v souvislosti se zhoršením sousedského soužití – tedy 
zhoršení kvality a upravenosti veřejných prostranství, zvýšení hlučnosti, vznik závis-
lostí (gamblerství, drogy), rychlejší obměna obyvatel, přítomnost drobné kriminality 
a mládeže, která se nevěnuje organizovaným volnočasovým aktivitám. Lokální 
konzultanti jako místní zástupci Agentury pro sociální začleňování přicházejí 
do tohoto prostředí s cílem získat zástupce samosprávy, státní správy, škol, Úřadu 
práce, policie, místních podnikatelů a neziskových organizací pro spolupráci a spo-
lečně s nimi připravit místní strategický plán sociálního začleňování, tedy sled kroků 
a opatření, které lze společně udělat pro zlepšení situace lidí ohrožených sociálním 
vyloučením i pro zlepšení celkové atmosféry v obci/městě.

Na základě dosavadních zkušeností je zřejmé, že snadnější hledání cest, „jak 
z toho ven“, je tam, kde existuje bohatá síť místních aktérů, kteří se chtějí na řešení 
podílet, pociťují sounáležitost s místem, kde chtějí dlouhodobě žít, a mají k řešení 
sami co nabídnout. 

Tento stav však nevzniká sám o sobě. Významně se na něm podílí to, jak funguje 
místní radnice a jakou mají místní politici u lidí důvěru, jaké zde mají podmínky pro 
svoji činnost místní spolky, poskytovatelé sociálních služeb, místní podnikatelé. 
Důležité je také to, jak úspěšně připravuje děti pro život i budoucí zaměstnání místní 
škola a zda je, či není prostorem, kam se nebojí chodit děti ani jejich rodiče. 

V dosavadní praxi sociálního začleňování převažuje přístup, kdy radnice a další 
aktéři řeší situaci sociálně vyloučených lokalit pro ně, ale bez nich, respektive bez 
jejich zástupců. Není to málo, ale pro bourání oněch výše zmíněných zdí, jež je 
naším cílem, je třeba vystoupit z této zavedené praxe a hledat způsoby, jak soci-
álně vyloučené do řešení jejich vlastní životní situace vtáhnout jako aktivní hráče, 
kteří se v rámci tohoto procesu „zplnomocňují“ a stávají se odpovědnými za to, 
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v jakém prostředí a jak žijí, a jsou také připraveni svoje potřeby a zájmy na různých 
úrovních obhajovat, a zapojit se tak do rozhodování, které ovlivňuje jejich životy. 

Metodika posilování občanské společnosti a rozvoje sousedství v sociálně vylou-
čených lokalitách má ambici být návodem, jak k výše popsaným cílových stavům 
přispět. Mají-li fungovat sociálně začleňovací politiky, tedy mají-li skutečně napo-
máhat řešení sociálních problémů a přispět ke snižování sociálního napětí v obcích/
městech, jsou pro to podstatné následující faktory: 

a) důvěra obyvatel v jejich samosprávu a schvalování a podpora kroků, které 
samospráva v oblasti sociálního začleňování činí, 

b) sounáležitost s místem, kde lidé žijí, zájem o ně a ochota aktivně se podí-
let na jeho kultivaci a rozvoji, 

c) zapojení sociálně vyloučených obyvatel do řešení jejich problémů jako 
předpoklad následného zapojení se do občanského/spolkového/veřejného života 
obce či města.

Již na samém počátku je třeba zdůraznit, že ani jednoho z těchto cílů nelze 
dosáhnout ze dne na den, ani je nevyřeší občasné nahodilé akce, ale mohou být 
výsledkem pouze dlouhodobých procesů a dlouhodobých aktivit konkrétních lidí, 
které spojuje společná vize budoucnosti jejich města/obce a kteří mají dost trpěli-
vosti pro její postupné naplňování.      

Metodika je rozdělena na tři celky. První část jsme nazvali Otevřená radnice 
a zabýváme se zde tím, jak radnice komunikují či mohou komunikovat s veřejností, 
jak postupně budovat důvěru mezi místními politiky a veřejností a jak motivovat 
veřejnost k tomu, aby se o své okolí více zajímala. Podstatné je, jak má radnice 
nastavené mechanismy pro informování o svých záměrech, jakým způsobem se 
v daném místě o důležitých věcech rozhoduje a do jaké míry tato rozhodnutí může 
ovlivnit místní veřejnost. Předkládáme příklady konkrétních metod a postupů, se 
kterými se setkáváme v praxi. Druhá část, Posilování místních sousedství, 
uvádí přehled konkrétních postupů pro aktivaci místních lidí, podporu spolkového 
života a pro uvědomění si problémů, které by měla místní komunita řešit. Třetí část 
se zaměřuje na představení komunitní práce jako osvědčeného přístupu, jak 
do rozhodování postupně zapojovat obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Agen-
tura pro sociální začleňování už má v této oblasti konkrétní zkušenosti, například 
institut domovnictví. Na závěr uvádíme odkazy na další informační zdroje pro ty, 
kteří by se chtěli dozvědět více.
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Seznam použitých zkratek

ASZ – Agentura pro sociální začleňování
CS –  cílová skupina 
DDM – dům dětí a mládeže
LP – lokální partnerství
MŠ – mateřská škola
NNO – nevládní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
PS – pracovní skupina
SAS – sociálně aktivizační služby
SPC – sociálně pedagogické centrum
SVL – sociálně vyloučená lokalita
TJ – tělovýchovná jednota
TP – terénní práce
VPP – veřejně prospěšné práce
ZŠ – základní škola
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Kapitola 1.
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 otevřená radnice

Přesvědčení místních obyvatel, že politici konají správně a naslouchají jejich přáním 
a potřebám, je předpokladem a zárukou voličské přízně, ale také harmonického 
a udržitelného rozvoje. Získávat důvěru lidí v to, co radnice dělá, je také předpokla-
dem pro řešení sociálně vyloučených lokalit na území obce či města. Dlouhodobě 
nelze zavádět opatření podporující sociální začleňování bez podpory místní volič-
ské veřejnosti, což lze dobře doložit na příkladech Teplé a Toužimi, kde se Agentura 
pro sociální začleňování podílela na přípravě místní strategie pro sociální začleňo-
vání a na přípravě projektů pro nízkoprahová centra, která byla součástí těchto 
strategií. Těsně před podáním projektů, respektive před zahájením jejich realizace 
byla o těchto projektech částí veřejnosti vyvolána místní referenda. Přestože se 
jednalo o připravené projekty financované z 85 % ze zdrojů EU a radnice se o nich 
snažily obyvatele co nejlépe informovat, veřejnost v obou městech, v Teplé i v Tou-
žimi, se vyjádřila proti. Důvodů bylo jistě více, ale velkou roli v tom hrály různé fámy 
a dezinformace, které se na poslední chvíli již nepodařilo navzdory dobře připra-
vené informační kampani 
vyvrátit. V době vyvolání 
referenda už bylo o jeho 
výsledku vlastně rozhod-
nuto, odpor veřejnosti 
proti projektům byl zfor-
mován a věcnou argu-
mentaci přebíjely emoce. 
Aby k těmto situacím 

Letáček z Teplé (vpravo) při-
pravený před zdejším refe-
rendem dobře ilustruje, jak 
lidem srozumitelně podat 
všechny podstatné infor-
mace k  chystaným projek-
tům. Odpor veřejnosti byl 
však v té době již zformován 
a informační kampaň radnice 
to už nedokázala zvrátit. 
Veřejnost realizaci projektu 
v místním referendu zamítla.
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nedocházelo, je třeba veřejnost informovat průběžně a klást velký důraz na infor-
mování co nejdříve, aby byl čas a prostor reagovat na obavy a námitky veřejnosti 
a jednat s veřejností o další formě postupu. 

Otevřená komunikace s veřejností a včasná reakce na skutečnosti, které lidem 
vadí, jsou o to naléhavější v místech, kde sociální problémy objektivně existují. Soci-
álně vyloučené lokality, nezaměstnanost, drogy, gamblerství, zadluženost, lichva 
apod. vyvolávají napětí, a pokud se toto dlouhodobě neřeší, ústí do otevřených 
nepokojů a často i etnicky motivované agrese zacílené zejména vůči Romům. Tento 
průběh jsme koneckonců viděli na Šluknovsku v létě 2012 nebo v Duchcově či 
v Českých Budějovicích v roce 2013. Dlouhodobá a dobře nastavená komunikace 
radnice s veřejností je cestou, jak vyhroceným konfliktům předcházet.

1. 1. Základem otevřené radnice je otevřený přístup k informacím
Současná praxe ukazuje, že v českých městech a obcích existuje vcelku zavedený 
standard, jak radnice o svých činnostech místní veřejnost informují. Využívají k tomu 
nejčastěji:   
• úřední desky
• webové stránky
• místní zpravodaje 

Pozvánka na jednání zastupitelstva ve Žluticích
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Zatímco obsah úřední desky je dán v podstatě ze zákona, o obsahu webových 
stránek a místního zpravodaje rozhoduje vedení radnice. Místní zpravodaj či 
webové stránky mohou sloužit ke zveřejňování jen těch nejnutnějších a ze zákona 
povinně zveřejňovaných informací, případně k vylepšování vlastního obrazu před 
veřejností, a tedy jako nástroj propagace vedení radnice. V místním zpravodaji či 
na webových stránkách ale také může běžet diskuse o místních problémech 
a jejich možných řešeních. Mohou fungovat jako diskusní fóra, tedy nástroje pro 
oboustrannou komunikaci s veřejností, kde veřejnost reaguje, otevírají se 
témata, která lidem vadí, a tříbí se názory, jak je lze nejlépe řešit. Znamená to nebát 
se kritiky ani opozice, věcně řešit výhrady a vysvětlovat či obhajovat vlastní rozhod-
nutí. Diskuse na aktuální témata mohou probíhat a také často probíhají v rámci 
jednání zastupitelstev, což je nejjednodušší za předpokladu, že se o tom veřejnost 
včas dozví a jednání zastupitelstva se koná v čase, kdy se veřejnost může účastnit. 
Dobrým příkladem je třeba veřejné projednání výzkumu sociální situace a sociál-
ního vyloučení ve Žluticích, tzv. situační analýzy, na jednání místního zastupitelstva 
či pravidelné zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva v Krnově. 

V některých městech a obcích využívají i další metody pro informování veřejnosti 
o tom, co se na radnici děje. Jsou to například: 
• rozesílání SMS
• místní rozhlas
• místní televizní vysílání
• veřejná slyšení     

Pokud chceme vtahovat veřejnost do místního dění, 
musíme vytvořit kanály pro oboustrannou komunikaci 
veřejnosti a radnice.  

Zatímco SMS a místní rozhlas mají funkci oznamovací a zajišťují jednosměrný 
tok informací od radnice k občanům, webové stránky, zpravodaj, televizní 
vysílání či veřejná slyšení mohou být nástroji oboustranné komunikace, kdy 
veřejnost vyjadřuje směrem k radnici své potřeby, obavy, kritiku či naopak sou-
hlas s tím, jak radnice postupuje. To se však ne vždy děje a z hlediska námi 
sledovaných cílů (posilování místních sousedství a občanské společnosti) je to 
na škodu věci. 

Cílem by mělo být, aby se místní debata k veřejným tématům odehrávala v míst-
ním zpravodaji, na webových stránkách obce či města a zde zřízených třeba 
i tematických diskusních fórech. Důležitá jsou také pravidelná veřejná setkání 
k aktuálním tématům, kde veřejnost může sdělit vše, co potřebuje, radnice může 
včas reagovat, a vytváří se tak prostor pro hledání přijatelných řešení. Také u roz-

12

Metodika



vojových záměrů, plánovaných investičních projektů apod. se doporučuje včas 
informovat veřejnost tak, aby lidé mohli formulovat svoje případné obavy a připo-
mínky a pro radnici bylo ještě možné na názory veřejnosti reagovat, vysvětlit je 
a případně i projektové záměry dle nich upravit. Pokud tato oboustranná komuni-
kace neprobíhá, radnice na vznikající problémy a nespokojenost veřejnosti nerea-
guje, riskuje vznik paralelních informačních kanálů, jako jsou webové stránky, 
veřejná setkání organizovaná nespokojenými občany, různé tiskoviny apod., kde už 
je méně možností pro věcnou debatu a vysvětlování, ale o to větší prostor pro různé 
dezinterpretace a manipulaci s veřejným míněním.  

1.2. Proč a jak zapojovat místní veřejnost do rozhodování radnice
Nejčastější námitkou místních politiků a radnic, proč se veřejná jednání nekonají, je 
nezájem veřejnosti – stejně by nikdo nepřišel. Je pravdou, že motivovat lidi k účasti 
na veřejných akcích není nic jednoduchého a i Agentura má své zkušenosti ze 
setkání, které stály organizátory nemálo sil, a přesto byla účast na nich mizivá. 
V takových případech je třeba se ptát: dozvěděli se lidé o této akci včas, byl 
dobře vybraný čas a místo jednání, byla pozvánka dostatečně srozumi-
telná a motivující, aby lidi vytáhla z domovů? Co se tam měli lidé nového 
dozvědět? Co radnice očekávala od jejich účasti – mohli k něčemu přispět, 
něco změnit? Zejména pokud se s takovými akcemi začíná, je třeba je dobře při-
pravit a zvážit, zda je zvolená forma pro zapojení veřejnosti dobře vybraná. Někdy 
stačí informativní článek v místním zpravodaji (pokud chceme pouze informovat), 
jindy anketa mezi veřejností (pokud chceme znát názor široké veřejnosti) nebo sku-
pinově vedený rozhovor s vybranou cílovou skupinou (např. s obyvateli sociálně 
vyloučené lokality nebo rodiči dětí z místní základní školy apod., pokud nás zajímá 
názor této cílové skupiny). Veřejné setkání umožňuje informovat i získat zpětnou 
vazbu zároveň, ale limitující je potřebná obecnost sdělení, protože účastníci nejsou 
odborníci a měli by tomu, co se jim říká a na co mají reagovat, rozumět. Pokud 
chceme vést více odbornou debatu, je vhodnější ustavení pracovní skupiny, kam 
budou přizváni i zástupci veřejnosti. Toto jen ilustruje, že dobře připravené zapojení 
veřejnosti nabízí celou škálu možností a je vhodné je dobře nakombinovat dle míst-
ních podmínek, tématu, kterému se věnujeme, a výstupů, které od zapojení veřej-
nosti očekáváme. Naplánovat zapojení veřejnosti by měl odborník, který má s těmito 
procesy zkušenosti a je schopen odhadnout, co by mohlo v daném místě zafungo-
vat. Do samotné přípravy je pak vhodné vtáhnout již tak aktivní lidi (např. představi-
tele místních spolků, zástupce školy apod.) či zástupce určitých zájmových skupin, 
jež mají vztah k tématu (např. investor plánovaného projektu). Ti všichni mohou 
pomoci nejen s programem, ale také s následným oslovením lidí. Samotná veřejná 
setkání je dobré nechat řídit zkušenými moderátory.

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství
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Zvážíme-li náročnost přípravy zapojení veřejnosti, která město či obec vždy něco 
stojí, je legitimní se ptát, co nám vlastně účast veřejnosti přinese. Zároveň je třeba 
si být vědomi také rizik, která jsou se špatně vedeným zapojováním veřejnosti spo-
jena, a i z těchto důvodů spolupracovat s odborníky, kteří nám pomohou chybám 
při zapojování veřejnosti se vyhnout. 

Stejně jako strategické či územní plánování je i zapojování veřejnosti odbornou 
disciplínou, která se řídí určitými pravidly. Jakýmkoliv pokusem vtáhnout veřej-
nost do rozhodování a ponouknout ji k nějaké aktivitě si zahráváme 
s důvěrou lidí, kteří se rozhodnou obecním věcem věnovat svůj čas 
a energii. Je tedy třeba postupovat promyšleně tak, aby tato důvěra byla každou 
akcí posílena, aby lidé viděli smysl a přínosy toho, že se angažují. Akce naoko, kdy 
se lidé sezvou a nikdo vlastně neví proč, protože se žádné skutečné vstupy od lidí 
nečekají, mohou důvěru mezi radnicí a veřejností na dlouhou dobu jenom zmrazit.         

Výhody a rizika účasti veřejnosti lze shrnout následovně:
Argumenty, proč veřejnost zapojovat  
•  vytváření shody/konsenzu mezi politiky a veřejností ohledně rozvoje obce či 

města s možností definovat místní požadavky na kvalitu života a cíle rozvoje  
•  zapojení místní zkušenosti a zajištění kontinuity v rozhodování, kdy se např. neo-

pakují chyby, které se již jednou staly 
•  posilování transparentnosti rozhodování, kdy není prosazován názor pouze úzké 

skupiny, např. aktuálního vedení radnice   
•  omezení příležitostí pro korupční jednání
•  posílení místní demokracie a omezení čistě expertního rozhodování, kdy lze tlu-

mit subjektivitu a hodnotové zabarvení všech „vědeckých vstupů“ (odborných 
studií) rozšiřováním o další hodnoty a znalosti  

•  vytváření prostoru pro vymezení, co je a co není v daném místě veřejným zájmem, 
možnost hájit veřejný zájem při rozhodování, vzniká prostor pro to, aby si lidé uvě-
domili, jaké jsou problémy v jejich městě/obci, a přemýšleli o tom, jak je řešit 

•  dosažení větší legitimity rozhodnutí, účast veřejnosti by měla přispět k řešením, 
na kterých je širší shoda

•  rozvoj místní občanské společnosti, lidé jsou více informovaní a ochotní se 
ve veřejných věcech více angažovat  

Rizika zapojování veřejnosti aneb čemu se vyhnout
•  využití nástrojů zapojování veřejnosti k prosazení vlastních názorů (manipulace 

s veřejným míněním, politické „PR“ místních politiků)
•  zapojování veřejnosti jako součást politické hry (např. petice × protipetice, místní 

referenda × protireferenda) 
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•  formálnost procesu, zapojení „jen naoko“, bez faktického dopadu na výsledek 
rozhodování

•  eliminace určitých názorů, tj. přizvání k účasti pouze některých názorových sku-
pin (v panelu na veřejném jednání, v pracovních skupinách apod.) 

•  obstrukce – blokování rozhodovacího procesu ze strany části veřejnosti 
•  nereprezentativní zastoupení veřejnosti – kdo je veřejnost? – zástupci veřejnosti, kteří 

zastupují její určitou část (dílčí názor) se vydávají za veřejnost jako takovou (vždy je 
třeba vědět, kdo za koho mluví – veřejnost nemluví jedním hlasem a rozpadá se 
na různé názorové skupiny, které je třeba všechny zahrnout v nejširší možné míře)   

1.3.  Principy účasti veřejnosti aneb jak motivovat veřejnost 
k účasti

Chceme-li zapojovat místní obyvatele do rozhodování, je třeba si položit následující 
otázky:
• Proč by se lidé vlastně měli zapojovat? Co od nich chceme zjistit? 
• Jaká bude motivace lidí, aby přišli na jednání zastupitelstva, na veřejné projed-
nání či vyplnili dotazník v rámci anketního šetření?

Lidé při rozhodování, zda se nějak zapojí, většinou zvažují, co jim to přinese. Vždy 
váží čas, který by mohli věnovat něčemu jinému. Aby se účastnili například veřej-
ného slyšení, musí vědět, že téma, které se projednává, se jich týká, případně je 
nějak ohrožuje. Musí vědět, že tématu rozumí, že se dozvědí nové užitečné infor-
mace a že se účastnit mohou, protože čas a místo jednání jim to umožňuje. Pokud 
vědí, že mohou svým názorem rozhodnutí ovlivnit, je jejich motivace o to větší.  

Věnujte velkou pozornost času a místu jednání. 
Jednání ve všední den dopoledne je nejlepší cestou, jak ukázat, 
že o zapojení veřejnosti skutečně nemáte zájem.

Než oslovit veřejnost jako celek je někdy lepší cíleně jít za vybranou skupinou

• Agentura pro sociální začleňování získala v několika lokalitách zkušenosti s pořádáním tzv. 
focus groups (skupinově vedených rozhovorů) s vybranou cílovou skupinou, které vedla, aby 
zjistila, jaké jsou potřeby těchto lidí, a  mohla je zohlednit ve  strategickém plánu sociálního 
začleňování. Touto metodou proběhlo např. šetření pocitů bezpečí u seniorů na Osoblažsku či 
připravenost maminek z vyloučené lokality posílat děti do místní mateřské školy v Sokolově. 
Ochota zapojit se do takovéto debaty se zvyšuje, pokud vybereme místo, které mají pozvaní 
blízko bydliště, dobře ho znají a cítí se v něm dobře. 

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství
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Včasné a cílené šíření informací  
•  Základním předpokladem účasti veřejnosti je včasné šíření informací, a to 

ve formě, které lidé rozumějí a zaujme je. Chce-li radnice, aby lidé přišli 
na veřejné jednání či besedu, musí jim dát včas vědět. 

•  Internet je skvělý nástroj, ale sám o sobě nestačí, stejně jako kombinace webové 
stránky úřadu a úřední desky. Tyto nástroje je třeba posílit zveřejněním v míst-
ním zpravodaji, vyvěšením a šířením letáků na veřejných prostranstvích, 
přímým obesláním významných aktérů (místní občanská sdružení, školy, 
bytová družstva apod.). 

Nevládní organizace, místní podnikatelé, učitelé, lékaři apod. jsou těmi, kdo mohou informaci 
o setkání šířit prostřednictvím svých sítí, často neformálně, což má největší dopad. Pokud vás 
na akci upozorní a doporučí vám ji někdo, ke komu máte důvěru a komu věříte, je větší prav-
děpodobnost, že na  akci vyrazíte, než když najdete pozvánku na  veřejné projednání mezi 
reklamními letáky. Pokud se jedná o obyvatele sociálně vyloučených lokalit, i ty je třeba cíleně 
zvát přes lidi, jimž důvěřují – místní autority, terénní pracovníky apod., kteří jim vysvětlí, proč je 
důležité přijít a zapojit se.  

• Pozvánka musí po grafické i obsahové stránce zaujmout. Z pozvánky musí být 
zřejmé, co je obsahem jednání a co účast na jednání lidem přinese (nové infor-
mace, možnost vyjádřit názor). Dobře zvolený čas a místo jednání jsou pro návštěv-
nost veřejných akcí rozhodující.  

Dbát na srozumitelnost poskytovaných informací
Pokud chystáme akci pro širokou veřejnost, musíme počítat s tím, že se debata 
povede na obecnější úrovni. Tomu musí být uzpůsoben také program a případné 
prezentace. Cílem jednání může být informovat o našich záměrech (např. zřízení 
nízkoprahového centra, úprava parku a dětského hřiště, výstavba sociálních bytů 
apod.) a zjistit, co si o nich lidé myslí, jaké mají výhrady a případně jaké by mohly 
být podmínky pro to, aby byli ochotni toto opatření přijmout. Takovéto veřejné jed-
nání není vhodným místem pro diskusi o technických řešeních, k tomu se nabízí 
např. ustavení ad hoc pracovní skupiny, kde bude mít veřejnost své zástupce, či 
třeba metoda plánovacího víkendu, kde je čas technické detaily diskutovat. 

Program jednání i jeho moderace musí být připraveny tak, aby směřovaly k pře-
dem stanovenému cíli – tento cíl musí být od začátku jasný všem zúčastně-
ným a měl by být na začátku jednání zdůrazněný. 

Zkušený a pokud možno nezávislý moderátor je pro úspěch veřejných jednání 
nezbytný.

Dobře načasovat zapojení veřejnosti, kdy ještě lze věci ovlivnit 
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Čím dříve veřejnost informujeme a zapojíme, tím lépe

Obecným pravidlem je, že čím dříve veřejnost informujeme a zapojíme, tím lépe. 
Obecnou debatu o našich záměrech a jejich výhodách a nevýhodách lze vést už 
na začátku rozhodovacího procesu, kdy ještě není téměř nic na stole a kdy jsou 
všechny možnosti řešení otevřené. Čím později veřejnost zapojíme, tím techničtější 
informace jí předkládáme (kterým ne každý rozumí) a také možný dopad veřejných 
konzultací je menší. Máme-li už zpracovanou podrobnou studii, manévrovací pro-
stor pro případné změny je menší. 

Opět platí, že veřejné jednání je nejlépe maximálně přiblížit místu a lidem, kterých 
se týká. 

Příkladem potenciálně kontroverzního opatření je instalace kamer ve veřejném prostoru. Je to 
téma, které by mělo být diskutováno s  veřejností. Než však začneme diskutovat umístění 
kamer, mělo by dojít ke shodě radnice a místní veřejnosti, že máme problém s bezpečností, 
měli bychom si ujasnit, o  jaký typ kriminality se jedná, na  jakých místech se s ní potýkáme 
a jaké má obec možnosti tento problém řešit (prevence, posílení městské policie, kamery...). 
Teprve až když dojde ke shodě, že kamery jsou v daném případě a na vybraných místech 
vhodným řešením, lze tento záměr rozpracovat do podoby projektu. Tímto přístupem jednak 
získáváme důležitou zpětnou vazbu od místní veřejnosti, která může přispět k novým řešením, 
a jednak otupujeme hrany případných pozdějších konfliktů.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč veřejnost akce radnice ignoruje, je přesvěd-
čení, že její účast nic nepřinese, protože věci už jsou rozhodnuté. Lidé se pak mobi-
lizují až ve chvíli, kdy se hasí nějaký problém, a přijdou na veřejné slyšení či zastu-
pitelstvo s tím, že chtějí vyjádřit svůj nesouhlas. Aby zapojení veřejnosti splnilo svůj 
preventivní účel a bylo nástrojem utváření shody mezi radnicí a místní veřejností, je 
třeba dát lidem možnost vyjádřit se včas, kdy ještě není rozhodnuto. 

Budovat vzájemnou důvěru –  
práce s veřejností je dlouhodobý proces 
Zapojení veřejnosti nemůže být jednorázová akce. Pokud tomu tak je, vždy vzniká 
buď kolem nějakého již existujícího problému (má protestní charakter), nebo je účast 
lidí velmi nízká. Opravdu účinné zapojení místních lidí fakticky znamená změnu způ-
sobu rozhodování a komunikace s veřejností a místními aktéry. O tuto systémovou 
změnu řízení radnice se např. snaží projekty Agendy 21. Jedná se o dlouhodobý 
proces plánování za účasti veřejnosti, který je tím efektivnější, čím víc je 
skutečně nástrojem řízení radnice a není jen paralelním procesem, který 
běží mimo faktické rozhodování. 

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství
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Zde tedy narážíme 
na základní podmínku 
úspěšného zapojování 
veřejnosti, kterým je dlou-
hodobá politická pod-
pora. Bez politického 
zaštítění nikdy nebude mít 
zapojení veřejnosti kýžený 
dopad a je zde vždy riziko, 
že výsledky veřejných kon-
zultací či výstupy pracov-
ních skupin se posléze 
nevyužijí, a celý proces tak 
ztratí důvěru lidí, kteří 
nebudou mít zájem se 
takto na věcech obce či 
města dále podílet. Už 

z toho důvodu je dobré v rámci přípravy místních strategií s místními zastupitelstvy 
jednat a zaměřit se na to, aby se zastupitelé všech politických klubů mohli k připra-
vovaným strategiím a jejich obsahu včas vyjádřit. Příkladem dobré praxe je zkuše-
nost z Moravského Berouna.

1.4. Strategické plánování a zapojování veřejnosti
Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů, ať už se jedná o přípravu strate-
gických rozvojových plánů, územních plánů či komunitních plánů sociálních služeb, 
je jedním ze základních postupů pro zapojování veřejnosti na místní úrovni a dnes 
již existuje řada metod pro zapojení veřejnosti do místních plánovacích procesů.

Úkolem lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování je připravit 
s městem/obcí a místními partnery strategický plán sociálního začleňování, 
který navrhne konkrétní opatření, jak zlepšit situaci sociálně vyloučených obyvatel 
či těch, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi. Opatření se týkají zaměstnanosti, 
bydlení, sociálních služeb, bezpečnosti či vzdělávání.   

Strategické plánování obecně je jednou z příležitostí, kde je vhodné konzultovat 
navrhované kroky s veřejností a nechat si od co nejširšího spektra místních aktérů 

Pozvánka na seminář  
pro zastupitele – 
Moravský Beroun
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potvrdit, že problémy ve strategickém plánu jsou pojmenovány správně a že 
i na navrhovaných řešeních bude ve městě/obci širší shoda. 

Agentura zapojuje veřejnost prostřednictvím místního lokálního partnerství, tedy 
platformy místních aktérů, v níž je zastoupeno město/obec, městský či obecní 
úřad, místní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb, školy, policie, 
pobočka Úřadu práce a další.  Samotná opatření jsou připravována v tematicky 
zaměřených pracovních skupinách a při jejich přípravě se vychází ze zpracovaných 
situačních analýz doplněných o expertní znalosti a místní zkušenost členů lokálního 
partnerství. Místní veřejnost a vydefinované cílové skupiny, včetně obyvatel soci-
álně vyloučených lokalit, jsou zapojeny formou skupinových rozhovorů (focus 
groups), formou anketního šetření apod. Strategické plány jsou pak schvalovány 
na veřejných jednáních místního zastupitelstva. 

Dle zkušeností Agentury pro sociální začleňování se praxe strategického pláno-
vání na místní úrovni postupně zlepšuje, stále však není běžné do strategického 
plánování vtahovat širší veřejnost. Z lokalit, kde Agentura působí, mají zatím největší 
zkušenost například Dubí, Frýdek-Místek, Krnov či Ralsko. Pro řadu obcí a měst 
však strategické plánování stále zůstává cizorodým prvkem, kdy se pod tlakem 
nutnosti existence strategického materiálu (např. aby se dosáhlo na evropské 
dotace) prostě nějaký dokument vytvoří, ale bez ambice, že by se podle něj fak-
ticky rozhodovalo a byl by výsledkem konzultací s veřejností.  

Snahu zavádět participativní rozhodování na místní úrovni má například Síť zdra-
vých měst. Metodikou zdravých měst, která vychází z koncepce Agendy 21, se řídí 
například Krnov či Štětí, které jsou součástí této sítě. V obci/městě působí koordi-
nátor Místní agendy 21, který kromě jiného také koordinuje akce pro veřejnost 
a zapojování veřejnosti do rozhodování.1

Místní agenda 21 v Krnově2 

Místní agenda 21 (MA 21) je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regi-
onální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategic-

1 Více na www.nszm.cz
2 Zdroj: http://www.krnov.cz/mistni-agenda-21/d-2203

Místní agenda 21 se každoročně prezentuje 
na Tradičním jarmarku pořádaném u příležitosti 

Dne Země. V roce 2007 nabídla občanům možnost 
aktivně se podílet na hledání dalších míst pro koše 

na psí exkrementy.
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kého plánování, zapojování veřejnosti a využívání veškerých dosažených poznatků o udr ži telném 
rozvoji v  jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Při plánování 
podle principů MA 21 dochází k diskusi mezi občany a radnicí nebo představiteli různých sek-
torů a aktivit ve městě. Výsledná strategie rozvoje města spojuje ekonomický rozvoj, ohledupl-
nost k  životnímu prostředí, sociální i  kulturní hledisko – vzniká strategie udržitelného rozvoje 
daného území. V Krnově pracuje iniciační skupina MA 21 od roku 2001. Náplní její činnosti je 
pomoc při prosazování udržitelného rozvoje Krnova a  základem práce pak komunikace 
s občany o tématech, která je zajímají a u nichž cítí potřebu je řešit a napomoci realizaci konkrét-
ních opatření. Členy akční skupiny MA 21 pro Krnov jsou zaměstnanci Městského úřadu 
v Krnově, studenti, podnikatelé a privátní osoby.

Při práci s občany členové MA 21 používají metody a postupy, jako je kulatý stůl, veřejné sly-
šení, brainstorming či akční plánování, a  různé pomůcky, které usnadňují komunikaci. Pro-
střednictvím těchto metod zjišťují, co občany trápí a na co je třeba se zaměřit. Z dosavadních 
průzkumů vyplynulo, že to jsou zcela běžné věci – znečišťování města psy, nedostatek dět-
ských hřišť a příležitostí k denní rekreaci, chybějící cyklostezky a další. Akční skupina MA 21 pro 
Krnov se za dobu své existence dotkla i složitějších témat, která se týkala  územního plánování 
– soutěž pro děti a mládež Tvoříme své město, veřejné projednávání regulačního plánu centra 
města včetně příležitosti pro rozhodování o zastavění centra, dotazníky a veřejné projednávání 
návrhu městských cyklotras. V Úvalně v  rámci zasedání zastupitelstva pomáhala občanům 
v  rozhodování  o  pořadí důležitosti investic. K  dalším akcím, které byly projektovány přímo 
s občany, patří hřiště v lomu pod Cvilínem, odpočinkový areál na Ježníku nebo „psí“ opatření 
na SPC. Jednou z posledních akcí bylo plánování odpočinkového areálu na dosud nevyuží-
vané ploše v  lokalitě ohraničené ulicemi Vrchlického, Alšova a Mánesova, kterého se kromě 
členů Akční skupiny MA 21 pro Krnov zúčastnili zástupci početné komunity Romů, terénní 
poradci a  vedoucí odborů Městského úřadu v  Krnově: sociálního, školství a  zdravotnictví, 
správy majetku města a životního prostředí. MA 21 Krnov se věnuje rovněž vzdělávání občanů 
a poskytování kvalitních informací. Má každoročně informační stánek na Tradičním jarmarku 
pořádaném u příležitosti Dne Země.

V roce 2005 MA 21 Krnov připravila a vydala publikaci Zelené město Krnov po deseti letech, 
která přinesla informace o přírodních poměrech Krnova, jeho podnebí, vodstvu, lesích, o místní 
fauně a flóře, o stavu ovzduší, o zeleni, zdravotním stavu obyvatelstva, nakládání s odpady 
a  dalších tématech, která se týkají životního prostředí. Z  publikace vycházely přednášky 
a  besedy, které v  letech 2006 a  2007 probíhaly v  Městské knihovně v  Krnově. 
Členové akční skupiny MA 21 Krnov také prezentují svou práci na různých pracovních konfe-

Členové iniciační skupiny Místní agendy 21 pro 
Krnov se podíleli na organizaci kulatých stolů, 
u nichž se v květnu 2007 sešli Romové, kteří 
bydlí v lokalitě ohraničené ulicemi Vrchlického, 
Alšova a Mánesova, aby si naplánovali 
odpočinkový areál na dosud nevyužívané ploše 
mezi domy.
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rencích, kde současně sbírají nové poznatky: v Praze, Avezzanu v Itálii, Ostravě, Vsetíně, Saint-
-Egrève ve Francii a jinde, mají rovněž zastoupení v komisi pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj a účastní se činnosti pracovních skupin Moravskoslezského kraje. 

Protestující veřejnost     
Zapojovat veřejnost do rozhodování a průběžně s ní konzultovat rozhodnutí však 
běžnou praxí není, a tak na řadě míst republiky ještě bývají lidé zaskočeni rozvojo-
vými plány místní radnice, kdy se spíše náhodou dozvědí, že se bude stavět nové 
dětské hřiště, upravovat park, stavět nové bytové domy či nízkoprahové centrum, 
aniž by s nimi tyto plány někdo konzultoval. Tento postup pak může vyvolat pro-
testní reakce různých forem – například vystoupení na zastupitelstvu, sepsání 
petice či vyvolání místního referenda. 

Kdy a jak lze vyvolat místní referendum

Místní referendum3 je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o  místním referendu a  o  změně 
některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o místním referendu“).

Místní referendum neboli místní lidové hlasování je jedním z institutů přímé demokracie. V míst-
ním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně polože-
ných otázkách, které spadají do  samostatné působnosti obce, města, statutárního města, 
není-li územně členěno, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutár-
ního města a městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“) a hlavního města Prahy 
a územně členěného statutárního města (dále jen „statutární město“). 

Kdo může iniciovat vyhlášení místního referenda

Návrh na konání referenda mohou podat nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva 
obce (tzv. oprávněné osoby), které utvoří přípravný výbor. Tyto osoby musí být pod návrhem 
vlastnoručně podepsány. 

Referendum může být rovněž vyhlášeno z vlastní iniciativy obecního zastupitelstva. V tom pří-
padě není třeba sbírat podpisy oprávněných osob. 

Pro vyhlášení referenda přípravným výborem je třeba sesbírat následující počty podpisů voličů: 

obec do 3000 obyvatel..................... 30 % oprávněných osob,

do 20 000 obyvatel........................... 20 % oprávněných osob,

do 200 000 obyvatel......................... 10 % oprávněných osob,

nad 200 000 obyvatel........................ 6 % oprávněných osob.

Platnost a závaznost hlasování  

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob 

3 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx.
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zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hla-
sovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, 
a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Aby se těmto situacím předcházelo, je žádoucím stavem vytvoření místních part-
nerství mezi radnicí a zástupci veřejnosti, jejichž předpokladem je vzájemná 
důvěra a nastavení průběžné komunikace, která probíhá oboustranně, různými 
kanály a prostředky, a to podle cílových skupin, jež chceme oslovit. Tím nejlepším 
začátkem je:
• co nejotevřenější fungování radnice,
•  široké informování veřejnosti nejen o tom, co se stalo, ale také co se chystá, 

nastavení strategického plánování, kdy neorganizovaná veřejnost i místní spolky, 
kluby apod. jsou vtahovány do přípravy plánů a jejich naplňování, ale také vyhod-
nocování a následné aktualizace.

Nejobecnějším rozvojovým dokumentem bývá strategický plán obce či 
města, který rozpracovává vizi žádoucí budoucnosti města či obce do konkrétních 
opatření. Samotná vize rozvoje může být v rozsahu pouze jednoho či dvou 
odstavců, ale není dobré právě tuto část plánování podcenit. Existuje speciální 
metoda tvorba vize komunity, kdy na třeba i vícedenním workshopu pod vedením 
lektorů lidé diskutují budoucnost svého města/obce a společně hledají, co je pro 
další rozvoj a pro ně osobně důležité. Právě sdílená vize je pak jakýmsi pojítkem 
komunity obce či města, která lidi aktivizuje a pomáhá při plánování a realizaci 
konkrétních opatření a projektů.

Do přípravy strategického plánu by se měla zapojit v různých fázích co nejširší 
veřejnost – a to od zjišťování potřeb (např. formou anketního šetření či tzv. focus 
groups) až po připomínkování dokumentu formou veřejných konzultací a veřejných 
setkání. Konkrétní podoba zapojení veřejnosti hodně závisí na velikosti obce či 
města, pro které strategický plán připravujeme. Pro dvoutisícovou obec bude 
vypadat jinak než pro třicetitisícové město. Důležité však je, že samotný proces 
zapojení veřejnosti do přípravy strategického plánu by měl mít svůj předem stano-
vený scénář a harmonogram, který zohlední místní podmínky a možnosti co nejšir-
šího zapojení veřejnosti. Určitě by měl obsahovat popis, jak budou občané infor-
mováni o dílčích aktivitách a jak se budou moci v různých etapách plánování 
k výstupům vyjádřit (či se na nich spolupodílet). Důležitá je také koordinace pro-
cesu plánování a zapojení veřejnosti, aby zůstávaly vzájemně propojené, a sla-
dění různých plánovacích procesů, které na městech/obcích probíhají.

Na strategické plány rozvoje navazují tematicky zaměřené strategické plány, 
které se týkají např. rozvoje sociálních služeb (komunitní plánování), bydlení, 
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zaměstnanosti či specifických problémů, jako jsou např. místní plány sociálního 
začleňování. Zde je namístě zapojovat spíše místní aktéry, kteří se danou proble-
matikou zabývají, a přizvat je do pracovních skupin, kde se plány rozpracovávají (viz 
praxe Agentury s ustavením místního partnerství). V pracovních skupinách se při-
pravovala například také prorodinná politika v Dubí. Pro ověření „správnosti“ navr-
hovaných opatření z hlediska potřeb cílové skupiny – mladých rodin – byli přizváni 
jejich zástupci na skupinový rozhovor focus group, a to včetně rodin ze sociálně 
vyloučené lokality Pozorka. Zajímavou a inovativní praxi práce s obyvateli ze soci-
álně vyloučených lokalit a jejich zapojení do příprav dalších místních akcí rozvíjejí 
také v Moravském Berouně. 

Zapojení Romů do pracovní skupiny města v Moravském Berouně

V Moravském Berouně existují v rámci lokálního partnerství (LP) tři pracovní skupiny (PS), kde 
jsou zastoupeny především instituce (odbory města, školy, policie, Úřad práce, neziskové orga-
nizace apod.). Kromě toho vznikla pracovní skupina sestavená z představitelů města, Agentury 
pro sociální začleňování, školy, školky a romských rodin, která zatím není zcela formalizovaná. 
Práce této skupiny přispívá k zapojení Romů do aktivit LP a k jejich seznámení s tím, co se v sou-
vislosti s otázkami soužití a sociální integrace v obci odehrává. Představitelé města, starostka 
a místostarosta, berou tuto skupinu vážně a  jejích jednání se účastní. Ve strategickém plánu 
sociálního začleňování, který v rámci místního lokálního partnerství teprve vzniká, se s touto sku-
pinou dále počítá a měly by na ni být delegovány také některé úkoly. Ne zcela jednoduché je najít 
klíč, podle kterého by skupina měla být obsazována ze strany Romů. Členy skupiny navrhlo 
jednak město, jednak neziskové organizace podle vlastních zkušeností. Pro nominaci byla zvo-
lena dvě kritéria: míra autority v prostředí romských rodin a míra spolehlivosti osvědčená napří-
klad v zaměstnání. Účastníci jsou zváni také podle tématu jednání. Aniž by se zatím řešil status 
člena a hosta, někteří ze skupiny docházejí na jednání se zástupci města opakovaně a jiní zde byli 
pouze jednou nebo dvakrát. Mezi přizvanými jsou jak ženy, tak muži a průběh jednání přináší 
zajímavá svědectví o rozložení autority mezi oběma pohlavími v romských rodinách.

V Moravském Berouně dosud proběhla čtyři takováto setkání. První z nich se poměrně dlouho 
připravovalo, protože se v  rámci přípravy promýšlel klíč k oslovování jednotlivých účastníků 
a do procesu byla zapojená celá pracovní skupina Vzdělání, bezpečnost a  trávení volného 
času. Setkání se týkalo poklesu počtu romských dětí v mateřské škole. Výchozí otázka zněla: 
Jak lze posílit motivaci romských maminek, aby děti do školky vodily? Objevily se některé dílčí 
návrhy, ale i projevy skepse, nakonec však byl domluven formát dne otevřených dveří ve školce, 
kam budou pozvány vybrané rodiny, pro které umístění dětí ve  školce připadá v  úvahu. 
Následně byly rodiny osobně osloveny a dvě ze čtyř se dne otevřených dveří účastnily. Aktivita 
vedla k novému umístění dvou dětí do MŠ.

Druhá a třetí akce se týkaly prostupného zaměstnávání. Na první z nich byl program představen 
a prodiskutován s potenciálními účastníky, na druhém se řešily otázky spojené se zahájením pro-
gramu, byly domluveny některé další principy a rozdána prohlášení o účasti v programu. Na prv-
ním setkání bylo asi dvacet lidí, vedle některých členů PS ještě další Romové i několik Neromů, 
na druhém bylo deset účastníků programu, z nich někteří jsou členy pracovní skupiny. 

Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství
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Poslední setkání se týkalo volby domovníka. Toho se účastnilo opět jádro osob z pracovní 
skupiny a další motivovaní obyvatelé dvou domů ve vlastnictví města. Zde je důležité pozna-
menat, že v daných domech jsou čtyři bytové jednotky, a i kdyby se účastnili opravdu všichni, 
setkání by pořád mělo ráz pracovní skupiny, nikoli akce pro veřejnost. Na jednání bylo celkem 
12 Romů, představitelé města a Agentury pro sociální začleňování. Po velmi zajímavé diskusi 
došlo ke  zvolení domovníka, respektive domovnice, k  podrobnému představení pozice, 
k domluvě, že vznikne domovní řád.

Další plánovaná setkání se budou týkat využití školních hřišť a představení role asistenta peda-
goga. První téma reaguje na často opakovaný problém, že romská mládež nemá kde trávit 
volný čas, proto hraje fotbal na náměstí, zatímco veliký sportovní areál u školy zeje prázdnotou. 
Co se týká asistenta, nepůjde tentokrát o volbu, protože proběhlo řádné výběrové řízení, ale 
o představení pozice a její role a o motivaci ke spolupráci s ním.    

Interaktivní plánovací workshop ve Žluticích – nová forma projednání opatření  
ze strategického plánu sociálního začleňování s veřejností  

Ve Žluticích bylo za spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování ustaveno lokální part-
nerství pro sociální začleňování, které spojuje různé instituce profesionálně se zabývající sociální 
situací ve Žluticích a okolních obcích. Jedním z výsledků práce tohoto partnerství je strategický 
plán sociálního začleňování ve Žluticích, který má být vodítkem pro plánování dalších aktivit města 
v sociální oblasti. Zároveň město připravuje aktualizaci strategického plánu, který se nezabývá jen 
sociální oblastí, ale i jinými tématy, jako jsou územní či ekonomický rozvoj města.

Stávající plány vyjadřují především názory vedení města, úředníků a pracovníků neziskových 
organizaci, kteří formulovali jednotlivé kapitoly v rámci tematických skupin. Do jaké míry se ale 
názory expertů shodují s  názory občanů? Zapomněli experti na  něco, co je pro občany 
zásadní? A nejsou v oficiálních plánech věci, které si občané naopak vůbec nepřejí? 

S cílem ověřit názory veřejnosti na konkrétní opatření ještě před jeho realizací byl ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování a Multikulturním centrem Praha, o. p. s., připraven tzv. 
interaktivní plánovací workshop. Jako opatření, na  které může mít každý svůj názor, bylo 
vybráno volnočasové centrum pro děti a mládež. Přítomní budoucí uživatelé (místní mládež) se 
seznámili s fungováním obdobných center v jiných městech a pak společně plánovali, jak a pro 
koho by takový klub mohl fungovat ve specifických podmínkách Žlutic jako poměrně malém 
městě s  omezenými rozpočtovými možnostmi. Výstupy byly předány místnímu partnerství 
a samosprávě, aby tyto názory a náměty veřejnosti při přípravě projektu zohlednily.

1.5. Zapojování veřejnosti do přípravy a realizace obecních projektů 
Příkladů, jak zapojovat veřejnost do úpravy veřejných prostranství, je po České 
republice celá řada. Pro obce a města tuto činnost většinou zajišťují odborné orga-
nizace, které hledají inspiraci pro co nejlepší postupy doma i v zahraničí. Jsou to 
například Partnerství, o. p. s., či Agora-cz, o. p. s. Veřejnost si v těchto případech 
sama určuje, jak bude upravený veřejný prostor vypadat, podílí se na plánování 
veřejného prostoru. Jen v některých případech se zapojí do samotné realizace, ta 
bývá většinou zadána odborným firmám. Svépomocné projekty však mají také svůj 
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význam, lidé nejenže si naplánují, jak budou úpravy parku či hřiště vypadat, ale pak 
je také sami zrealizují. Samostatnou kapitolou jsou úpravy veřejných prostor v soci-
álně vyloučených lokalitách, které si sami naplánují a společně zrealizují obyvatelé 
těchto lokalit. Tyto projekty jsou výsledkem komunitní práce v sociálně vylouče-
ných lokalitách – metody, kterou se podrobně zabýváme ve třetí části publikace.

Ukázkou zapojování veřejnosti do úpravy veřejných prostranství může být pří-
klad ze Semil, kde byla plánována stavba dětského hřiště a rekonstrukce kina 
s kavárnou. Veřejnosti bylo předloženo několik návrhů hřiště, o kterých měla 
možnost hlasovat v rozmezí delšího časového úseku (2008). Město následně 
uzavřelo smlouvu s vítězem tohoto hlasování. Pro řešení rekonstrukce kina 
s kavárnou a multifunkčním prostorem bylo organizováno několik samostatných 
jednání s občany, kde byl projednán návrh a způsob realizace (zmenšení kina, 
vytvoření prostoru pro kavárnu a klubovny pro volnočasové aktivity). Následně 
bylo veřejnosti prezentováno několik architektonických návrhů a výsledná podoba 
vzešla opět z veřejného výběru (2009).

1.6. Zapojení veřejnosti do operativního jednání radnice 
Stejně významná jako zapojení do plánovacích procesů a do přípravy konkrétních 
projektů je účast veřejnosti při operativním rozhodování radnice, tedy mož-
nost vystupovat na jednání zastupitelstva či mít zastoupení veřejnosti ve výborech 
zastupitelstva a v komisích rady, kde se projednávají dokumenty a připravují roz-
hodnutí pro radu či zastupitelstvo obce. Tato rozhodnutí se týkají zejména projektů 
či činností, které bude radnice finančně podporovat, co se kde postaví, jakým způ-
sobem řešit aktuální problémy např. ohledně bezpečnosti v obci, škol, dopravy, 
sociálních služeb, apod.

Nepodceňujme jednací řády zastupitelstva, 
rady, výborů a komisí 

Nastavení procesních pravidel pro jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí 
určuje, jak dalece se bude veřejnost moci zapojit do rozhodování o aktuálních zále-
žitostech své obce či města. Zákon o obcích přesně vymezuje kompetence rady, 
zastupitelstva a podmínky pro vznik výborů a komisí. Ostatní je záležitost rozhod-
nutí příslušných obecních orgánů a vypovídá o otevřenosti radnice a její ochotě 
spolupracovat s veřejností. Praxe je přitom rozmanitá, někde je běžné, že jsou 
komise rady otevřené odborníkům, které nominuje také opozice (a nemusí to být 
nutně zastupitelé), jinde je z komisí rady dokonce i opozice vyloučena. To samé 
platí ohledně zveřejňování programu či zápisů z jednání výborů a komisí na webo-
vých stránkách radnice. Výbory bývají veřejně přístupné, ale ne vždy se lidé 
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na webových stránkách dočtou, kdy se výbory konají, takže jsou fakticky před 
veřejností utajené. Jak se zveřejňují informace i to, zda jsou jednání přístupná veřej-
nosti, řeší jednací řády. Ideální je, když je v jednacím řádu upraveno jednání komisí 
a výborů jako veřejné a pouze ve zdůvodněných případech lze jednat neveřejně.  

Z hlediska politiky sociálního začleňování na městech a obcích je dobré sledovat, 
jak otevřené jsou příslušné výbory a komise odborné veřejnosti, nevládním organi-
zacím, včetně reprezentace sociálně vyloučených obyvatel. Je jasné, že ne vždy 
mají obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mezi sebou osobnosti, které jsou při-
pravené jejich zájmy v orgánech města zastupovat. Mimochodem jedním z cílů 
komunitní práce je právě pomoci takovým osobnostem v lokalitách vyrůst. Pozitivní 
zkušenosti se zapojením zástupců obyvatel sociálně vyloučené lokality do pracov-
ních skupin na obci či městě mají v Mikulovicích či v Bruntále. Osadní výbory se 
zastoupením obyvatel sociálně vyloučených lokalit působí ve Štětí, Josefově, Dubí 
či v Janově a jsou partnery pro pracovní orgány městské samosprávy či odbory 
městských úřadů při řešení problémů na svých územích.

1.7. Metody zapojování veřejnosti  
Při výběru vhodných nástrojů pro zapojení veřejnosti vycházíme především z toho, 
koho chceme oslovit a jaký vstup od veřejnosti očekáváme. Chceme především 
informovat a vytvořit prostor pro to, aby se lidé ptali na nejasnosti (např. u předsta-
vení připraveného projektového záměru), nebo chceme zjistit, co si lidé myslí, 
potřebují, preferují, abychom podle toho připravovali a vybrali nejvhodnější opat-
ření? V každém případě bychom nikdy neměli podcenit přípravu a zapomenout 
na obsazení role nezávislého moderátora, případně facilitátora jednání. Protože pro 
úspěšné zapojení veřejnosti neexistuje jeden správný recept, je třeba vždy individu-
álně posoudit každou situaci a podle toho vybrat a kombinovat nástroje a techniky 
pro zapojení veřejnosti, kterých existuje celá škála.  

Dobrý proces zapojení veřejnosti něco stojí, jedná se o odbornou činnost, kterou 
je dobré svěřit těm, kdo se zapojováním veřejnosti zabývají. V rozpočtu bychom 
proto měli i na zajištění těchto činností myslet. Zatímco položka public relations 
bývá běžnou součástí obecních rozpočtů, náklady na procesy zapojování veřej-
nosti jsou stále podceňovány. Neprofesionalita přípravy bývá také častým důvo-
dem jejich neúspěchu. Dalšími důvody jsou příliš velká očekávání na začátku 
a následná zklamání a ztráta motivace pokračovat. Budování participativních 
postupů na obci/městě znamená nejen k tomu nastavit plánovací a rozho-
dovací procesy, ale také připravit všechny aktéry na to, aby se chtěli, 
mohli a uměli zapojit. To vyžaduje čas a postupné učení všech. Proto se 
doporučuje začínat s jednoduchými akcemi a mít realistická očekávání.
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Metody a techniky Informování Připomínkování Konzultování Partnerství

Vývěska nebo infor-
mační tabule orgánů 
veřejné správy

X

Tiskové konference/
tisková prohlášení X

Letáky a plakáty X
Tisk, rozhlas a TV X
Publikace  
a informační brožury X

Výstavy a prezentace X
E-mailové upozornění/
SMS X

Hromadná 
korespondence (tištěná 
i elektronická)

X

Adresný telefonát/dopis X X
Informační telefonní 
linka X X

Informační centra/
poradenská centra X X

Veřejné slyšení X
Internetový portál X X X
Dotazníky, průzkumy X X X
Osobní rozhovory 
(individuální, skupi nové, 
focus groups)

X X X

Občanský/expertní 
panel X X

Interaktivní výstavy  
či prezentace X X

Připomínkovací proces X X X
Šetření v terénu X X
Veřejné setkání  
(v různých podobách) X X X X

Veřejné debaty X X X
Konference X X X
Internetová diskusní 
fóra X X X

Happeningové akce X X X

Semináře a workshopy, 
jednorázové akce X X

Pracovní skupiny, 
schází se pravidelně 
k řešení konkrétních 
úkolů

X X
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Účast veřejnosti lze rozdělit podle toho, do jaké míry chceme 
veřejnost zapojovat, na tři základní stupně:
1.  chceme informovat a zjistit, jak naše návrhy veřejnost přijímá, případně co jí vadí 

– sběr připomínek,  
2. chceme konzultovat a získat zpětnou vazbu, další podněty a připomínky,
3.  chceme veřejnost zapojit tak, že se zástupci veřejnosti partnersky účastní přípravy 

strategických dokumentů, konkrétních projektů či opatření (jsou jejich spoluautory).
Těmto třem stupňům předchází samotný fakt zveřejňování informací, které pro-

bíhá také různou formou. Níže uvedená tabulka uvádí přehled nejčastěji používa-
ných nástrojů, včetně toho, k jakému typu zapojení veřejnosti se používají:4

Informování je jednostranný tok informací od radnice k veřejnosti.
Připomínkování je jednostranný tok informací, požadavků, názorů či kritiky 

od veřejnosti k radnici. 
Konzultování je obousměrná výměna informací, názorů či podnětů.  
Partnerství nastává, když zástupci radnice a veřejnosti společně pracují 

na daném tématu. 

Odkazy: 
Manuál pro zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, MV ČR, 
2010: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Manual-pro-zapojovani-
ve rej nosti.pdf.

Metodika pro Místní agendy 21: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.
nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1/$FILE/Metod-MA21_04-zapojver_0503.pdf.

Webový portál k občanskému vzdělávání a metodám pro zapojování 
veřejnosti:  www.obcanskevzdelavani.cz, http://www.participativnimetody.cz/.

Web Otevřené společnosti, o. p. s., pro otevřenost veřejné správy s pří-
klady dobré i špatné praxe místních úřadů: www.otevřete.cz.

Konkrétní příklady ze zahraničí: http://www.communityplanning.net/casestu-
dies/pdfs/003/Case%20study%20003.pdf.

Příklady českých projektů: http://www.partnerstvi-ops.cz/verejna-prostranstvi, 
http://www.agora-ce.cz/participacni-projekty. 

4 Zdroj: Manuál pro zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, MV ČR, 2010.
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Kapitola 2.

Posilování místních 
sousedství
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 Posilování místních sousedství

2.1. Jak začít 
Motivovat veřejnost k tomu, aby se zajímala o dění v obci či městě a aby se navíc 
aktivně zapojila do diskusí o dalším rozvoji, případně přispěla svým názorem, místní 
či expertní znalostí k aktuálnímu řešení problémů, není vůbec jednoduché. Lze 
však říci, že čím organizovanější veřejnost v dané obci či městě je, tím je její 
oslovení a následné zapojení snazší. Nejrůznější občanská sdružení, sportovní 
kluby, zahrádkáři, divadelní spolky apod. jsou přirozenými partnery pro vedení 
obcí. Už na základě své činnosti reprezentují určitý názor či zájem, který by měl být 
při rozhodování vzat v úvahu. Zapojení těchto skupin umožňuje na rozdíl od neorga-
nizované veřejnosti vytvářet místní partnerství, tedy jakési institucionalizované 
platformy spolupráce radnice s představiteli místních nevládních aktérů.  

Jak posílit občanskou společnost v obci/městě 
Prvním krokem je vzbudit u lidí zájem o veřejné dění. K tomu nejlépe slouží komu-
nikační a kulturní aktivity, kde se lidé potkávají, poznávají se, zjišťují společné zájmy 
či potřeby.  Začínají spolu o problémech města či obce mluvit a získávají chuť spo-
lečně věci ovlivňovat.

Obec může ovlivnit rozvoj místních občanských aktivit i tím, jak je podporuje. 
Nejde vždy jen o finanční podporu akcí organizovaných místními spolky, ale také 
o poskytnutí prostor či ocenění v místním zpravodaji.

Dalším krokem je dát lidem informace, jak veřejné dění mohou ovlivňovat, 
a vytvářet příležitosti pro jejich zapojení. Zde opět mohou sehrát velkou roli místní 
spolky, sportovní kluby a jiné neziskové organizace, významné jsou také místní 
školy, pokud mají dostatečnou podporu k mimoškolním aktivitám od obce/města. 
Pokud se přípravy místních společenských aktivit chopí někdo jiný než obec nebo 
komerční najaté firmy, je to dobře už proto, že se tím posilují místní nevládní insti-
tuce a s nimi i místní občanská společnost.

Hovoříme-li však o místním sousedství, začíná i končí vždy u mezilidských 
vztahů. Základním předpokladem je, aby se lidé vůbec potkali, poznali se při nějaké 
společné činnosti a navázali společnou řeč. Zde lze uvést několik příkladů z praxe, 
jak posilovat místní sousedství, a to nejen v obcích/městech s výskytem sociálně 
vyloučených lokalit. Jde o to vytvářet příležitosti pro společné zážitky, společné 
aktivity a společné učení se žít spolu. Může jít o místní sportovní akce, taneční bály, 
poutě, divadelní představení či koncerty. Přidanou hodnotou samozřejmě je, pokud 
se podaří zapojit do těchto akcí také obyvatele sociálně vyloučených lokalit.
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Daří se to například ve Žluticích, kde se na náměstí na Žlutické pouti setkávají 
všichni obyvatelé. Dobrou zkušeností je také zapojení asistentů prevence krimina-
lity do organizačního a technického zajištění těchto akcí.

Pouť jako příležitost k setkání, zábavě, ale také prezentaci činnosti Agentury, místního partner-
ství a např. asistentů prevence kriminality

2.2. Příklady úspěšných postupů
Úspěšné akce posilující místní sousedství a zapojení obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit v obcích a městech, kde Agentura působí:
• Kadaň, Velké Hamry: fotbalové turnaje  
•  Ralsko-Náhlov: zbudování hřiště, zapojení rodičů do víkendových aktivit 

s dětmi, veřejná setkání s vedením města
•  Ralsko-Ploužnice: zbudování posezení, veřejná setkání s vedením města, 

vysazování stromů 
• Osoblaha: ochotnické divadlo 
• Odry: jednorázové akce pro děti z ulice (evangelické sdružení Benjamín) 
•  Žlutice: pouť, stánek s prezentací činnosti Agentury a anketou pro veřejnost   
•  Šternberk: radnice je zapojena do programů prevence kriminality, konají se 

veřejné debaty, propagují se sociální služby; Den soužití 
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Den soužití ve Šternberku 

Den soužití se ve Šternberku konal poprvé v roce 2013. Jeho cílem je zlepšení soužití mezi 
Romy a  většinovou společností, provázání činnosti neziskových organizací, aktivizace 
romské mládeže a posílení prevence rizikového chování.

V roce 2014 se Den soužití odehraje na stadionu ve Šternberku. Bude mít 4 pilíře: fotbalový 
turnaj, koncert, akce pro děti a prezentace techniky a dovedností Policie ČR a hasičů.

Turnaj v  malé kopané bude probíhat po  celý den, utká se osm mužstev, pískat turnaj 
budou profesionální rozhodčí. Na závěr turnaje se jeho účastníkům (zejména z řad Romů) 
představí profesionální fotbalový trenér a pozve je na trénink do fotbalového oddílu. Turnaje 
se zúčastní jednak klienti sociálních služeb (romská mládež) ze Šternberka a Moravského 
Berouna, ale také školy včetně gymnázia, družstvo postaví také hasiči, Policie ČR a měst-
ská policie.

Druhým pilířem bude koncert, který se bude sestávat z pásma hudby romských i nerom-
ských kapel. Zúčastní se opět romská mládež, která zajistí část hudební produkce.

Další částí programu bude prezentace neziskových organizací prostřednictvím pásma akti-
vit a her pro děti. Zúčastní se všichni čtyři poskytovatelé služeb, se kterými město Štern-
berk spolupracuje.

Akce se bude účastnit policie a hasiči, kteří dětem a mládeži představí atraktivní techniku. 
Zejména u  policie je důležitý osobní kontakt s  mládeží, který má následně preventivní 
dopad.

Dalším významným cílem akce je aktivizace a zapojení mládeže. Zde je důležité nejen to, 
že se mladí lidé budou účastnit turnaje a hudební produkce, ale především to, že mládež 
tuto akci pomáhá vymýšlet a připravovat a bude zodpovědná i za úklid.

Dne soužití se bude účastnit mimo jiné také vedení města a akce bude promyšleně a citlivě 
představena veřejnosti. Akce má ambici zapojit vedle romské veřejnosti také veřejnost širo-
kou, a  to zejména aktivním podílem fotbalového klubu na přípravě, zapojením ZŠ, SOU 
a gymnázia do turnaje a doprovodných aktivit a pečlivou kampaní směrovanou k veřejnosti 
(letáky, stránky města, nestereotypní styl propagace).

Akce, jak již bylo zmíněno, probíhala už v minulém roce. Vzhledem k ročnímu období (pro-
sinec) se konala vevnitř, což ji limitovalo co do  rozsahu. Nicméně proběhl zde koncert 
a především aktivity pro děti. Akce byla všemi stranami hodnocená jako úspěšná a ASZ 
o ní natočila film, který je k dispozici. Spolupráce s mládeží, která byla zahájena přípravou 
loňské akce, pokračuje nepřetržitě dále, mládež uskutečnila na  jaře již jednu menší akci 
a nyní připravuje letošní Den soužití. Zkušenost ze Šternberka ukazuje, že přiměřenější než 
připravovat pro mládež hry, soutěže a další aktivity a učinit z ní pasivního příjemce je zapojit 
ji do přípravy, udělat z ní spolutvůrce aktivit pro děti a pro ni samou, udělat z ní součást 
týmu.

Je důležité poznamenat, že ASZ, která se zapojuje do přípravy, pomohla s přenosem praxe 
Dne soužití z  Přerova. K  přenosu praxe došlo s  oficiálním svolením organizace Kappa-
-Help, o. s. Akce je financována z více zdrojů – od města, kraje a sponzorů, ASZ zaplatí 
pronájem stadionu.
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Poběžovické školní vánoční trhy (29. 11. 2013)5

Místní akční skupina Český les, o. s., se jako partner lokálního partnerství Poběžovic a Agen-
tury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR aktivně zapojila do  programu partnerství ZŠ 
Poběžovice, Vánoční trhy 2013.

Stoly v  sále se zaplnily do  posledního místečka a  mnozí postávali jak v  okolí stěn, tak 
i na chodbě. Program trval téměř hodinu, děti zazpívaly a ukázaly, co dovedou. Účinkovali 
například žáci z hudebně-dramatického kroužku pod vedením Aleny Štefanové, dále Flét-
ničky, s nimiž nacvičuje Marie Pittnerová, a dramatický kroužek pod vedením Hany Teplé. 
Zazpíval i sbor Červánek pod vedením Jitky Svobodové a básně přednesli čtvrťáci ze třídy M. 
Šebestové. Rapeři Pany a  Týbos, kteří jsou klienty nízkoprahu Fontána v  Domažlicích, 
vystoupili se třemi skladbami. Na závěr sklidila se svým světelným vystoupením velký úspěch 
taneční skupina The Fireflies.Poprvé bylo také představeno lokální partnerství v čele s magi-
strem Michalem Kandlerem, konzultantem Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády 
České republiky. Přítomní se mohli seznámit nejen s lokálním partnerstvím, ale také s aktivi-
tami Místní akční skupiny Český les, kterou zastupovala Helena Smolíková. Po  skončení 
programu byla v přísálí připravena spousta vánočních překvapení a dárků v improvizované 
tržnici. A bylo skutečně z čeho vybírat. Děti nabízely věci, které vyrobily při vyučování nebo 
doma společně s rodiči.

Práce s rodiči předškolních dětí a zapojení dětí ze sociálně  
vyloučených lokalit do běžných kroužků v Kadani 

Některé z výše uvedených akcí vznikly spontánně bez vstupu města a mohou 
být i jednorázové, jiné jsou součástí promyšlené politiky města na podporu sociál-
ního začleňování. Strategický plán lokálního partnerství v Kadani obsahuje hned 
několik opatření, která se zaměřují na práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. 
Konkrétně se jedná o dvě skupiny: 1) rodiče předškoláků a 2) děti a mládež.  

Priorita 1.1: Pracovat s rodiči zejména předškolních (0–6 let) dětí  
(změnit nepodnětné prostředí) a zajistit účast dětí v MŠ6 

1.1.1 80 rodičů je do roku 2014 podchyceno v prorodinných službách 

Plnění: zatím za rok 2013 a 2014 podchyceno v Kadani 95 rodičů

1.1.1.1 12 rodičů dochází do rodičovského centra v Prunéřově v průběhu příštích tří let 

Plnění: rodičovské centrum v Prunéřově navštěvuje od roku 2013 celkem 8 rodičů (4 rodiče 
v roce 2013; 4 + další 3 rodiče v roce 2014, z toho 3 rodiče, kteří chodili oba roky se stejným 
dítětem)

1.1.1.2 8 rodičů dochází do rodičovského centra Radka v Kadani

Plnění: rodičovské centrum v Kadani navštěvuje od roku 2013 celkem 17 rodičů (14 rodičů 
v roce 2013; 6 rodičů v roce 2014 – z toho 3 rodiče, kteří chodili pokaždé s jiným dítětem)

5 Více viz: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/pobezovicka-skola-usporadala-besidku-a-jarmark-20131202.html.
6 Zdroj: Průběžná evaluace plnění Strategického plánu LP v Kadani, květen 2014.
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1.1.1.3 48 rodin (80 rodičů) ročně je klientelou služby SAS (terénní i ambulantní složky) 
v SVL Prunéřov + Kadaň

Plnění: klientské smlouvy v  SAS uzavřeny v  Kadani za  poslední dva roky s  celkem 91 
dospělými osobami a pro 55 dětí; z toho v rámci veřejné zakázky města (od 1. 11. 2013 
do 30. 4. 2014) s 69 dospělými osobami (17 v Prunéřově, 21 na sídlišti B, zbytek jiné části 
Kadaně) 

1.1.1.4 15 rodičů z CS (8 z Prunéřova + 7 z Kadaně) je od roku 2013 zapojeno mini-
málně do 6 akcí s účastí rodičů z majority

Plnění: 2013 – pálení čarodějnic, stezka odvahy Katovou uličkou, vánoční dílna, 2 tábory – 
jedná se o 19 rodičů (14 rodičů z Kadaně a 5 z Prunéřova) na 5 akcích

Priorita 1.3: Posílit zájem o volnočasové aktivity pro děti a mládež a účast na nich

1.3.1 20 dětí a mládeže ze SVL je do tří let zapojeno do zájmových a volnočasových 
aktivit mimo sociální služby

Plnění: 82 dětí ze SVL navštěvuje pravidelně kroužky (60 Světlo, 22 Radka), 8 z nich má 
nakročeno do kroužků DDM a TJ

1.3.1.1 Dostat děti a mládež ze SVL do stávajících kroužků 

Plnění: plní se

1.3.1.3 Přivést autority, nepatologické vzory a zapojit je do akcí s dětmi a mládeží 

a) v NZDM (starší mohou tutorsky vést mladší)

Plnění: peer program v NZDM zatím neběží, ale osvědčil se a je využíván při táborech (Světlo 
– 6 starších zapojeno do aktivit s mladšími) a při Pouliční lize (viz níže)

b) sportovní aktivity 

Plnění: již druhý ročník Pouliční ligy, 6 starších dětí zapojeno do organizace turnajů (pod 
vedením pracovníků Světla)

statistiky Ligy 2013: zapojeno cca 150 lidí (50 sociálně vyloučení); organizátoři: 5 osob + 10 
dobrovolníků

10 dětí začalo pravidelně trénovat v Kadani na ulici. Aktuálně je to jeden tým z původních 
dvou (Prunéřov, Kadaň). Z Prunéřova se odstěhovali do Kadaně; celkem 7 turnajů

Komunitní školy
Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že školy mohou sehrát významnou úlohu při 
budování místních společenství. Otevřou-li se nejen pro zájmovou činnost dětí, ale 
také jejich rodičů, pořádají-li pravidelné akce pro děti a jejich rodiče, je zde velký 
předpoklad navázání neformálních kontaktů mezi všemi a tím posílení místní soci-
ální soudržnosti. Koncept komunitních škol rozvíjejí například místní akční skupiny 
v rámci Národní sítě venkovských komunitních škol.7

7 Více viz na www.branaprovenkov.cz.
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Co lze udělat pro zapojení rodičů se sociálním znevýhodněním  
aneb kontaktní metody škol pro práci s rodiči

•  provázat školu a rodiče přes program doučování v rodinách a přes asistenty pedagoga 
(spojka mezi ZŠ a terénem)

• SAS nebo TP aktivně vede rodiče ke komunikaci se školou

•  účast rodičů na setkáních u kávy a čaje s učitelkami v komunitním nebo rodičovském 
centru

•  jednorázové aktivity pro děti a rodiče zajištěné školou v mimoškolním prostředí v odpoled-
ních hodinách nebo o víkendech (hry, soutěže pro děti, kapela, párky)

• pravidelná účast v MŠ: OSPOD, terénní pracovnice, neziskovka (SAS)

• otevření zahrad pro veřejnost v odpoledních hodinách (správce z VPP)

•  úprava vnitřních prostor (přirozené překážky proti běhání), vytvoření místa k zábavě 
a posezení

•  dohoda rodičů, učitele a žáka o spolupráci, společný závazek (lidsky popsána základní 
pravidla a přihlášení se k nim)

• anketa pro všechny rodiče

• dotazník pro ředitele a pedagogické sbory

• úprava konzultačních hodin učitelů

• půjčovna hraček a knížek

Příklady dobré praxe

Středočeský kraj: V projektu Nové školy, který se realizuje na školách ve Středočeském kraji, 
se spolupráce škol a rodin velmi zlepšila díky působení školních asistentů, většinou Romů, kteří 
mají rozšířenou pracovní náplň a navštěvují jednotlivé rodiny.

ZŠ Trmice: Pravidelné čaje/kávy u  ředitelky školy (neformální alternativa třídních schůzek), 
pokus o vytvoření rodičovské asociace (na základě rodičovského klubu při SAS). Zapojení dob-
rovolníků, kteří doučují v rodinách a posléze umějí propojit rodiče se školou (podobně i někteří 
asistenti pedagoga, pokud to mají v popisu práce).

Frýdek-Místek: Jednorázové setkání s rodiči předškolních dětí za účasti terénního pracov-
níka, školního metodika prevence, asistenta pedagoga, zástupce MŠ a vedoucího školského 
odboru. Došlo k navázání kontaktů s rodiči, zjištění plánů zápisů do základní školy v daném 
roce, příprava doučování prostřednictvím dobrovolníků.

Broumov: Účast rodičů na adaptačních pobytech a změna systému třídních schůzek tak, aby 
se na ně rodiče nebáli chodit. Terénní pracovník školy udržuje s rodiči základní neformální kon-
takt. Důležité je nejen si stěžovat, ale umět rodičům děti také pochválit.  

  

Divadlo utlačovaných 
Kromě společných zážitků, aktivit a učení se žít spolu má pro zapojení sociálně 
vyloučených obyvatel význam, také pokud většinová společnost dokáže lépe 
pochopit či porozumět obtížné životní situaci, ve které se sociálně vyloučení nachá-
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zejí. K tomu kromě společných aktivit, lepšího poznání se a navázání neformálních 
kontaktů mohou napomoci třeba divadelní představení, kde sociálně vyloučení 
prezentují své osobní příběhy a situace, kterým v běžném životě čelí. 

Příkladem může být sdílení zkušeností lidí bez domova formou divadelních před-
stavení Divadla utlačovaných z Ostravy.8 

8 Viz http://www.osu.cz/index.php?kategorie=35014&id=11423. Více o konceptu Divadla utlačovaných se lze dozvědět na stránkách  
Kabinetu Divadla utlačovaných Katedry sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně: http://kdivu.ped.muni.cz/.
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Kapitola 3.

Komunitní práce v sociálně 
vyloučených lokalitách
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 Komunitní Práce v sociálně 
     vyloučených loKalitách

3.1. Představení přístupu komunitní práce
Pokud je cílem sociálního začleňování zapojit 
obyvatele sociálně vyloučených lokalit do 
řešení jejich problémů, vytáhnout je z pasivity 
a pomoci jim začlenit se do života města/
obce tak, aby zde mohli stejně jako ostatní 
obyvatelé formulovat a obhajovat své potřeby, 
je nutné, aby se naučili vzájemně spolupraco-
vat a komunikovat mezi sebou navzájem i s dalšími skupinami obyvatel, s radnicí 
a dalšími subjekty. Tyto dovednosti získává společenství s podporou komunitní 
práce, která je dnes uznávána jako osvědčená metoda pro aktivizaci a zplnomoc-
ňování sociálně vyloučených. Agentura pro sociální začleňování tyto přístupy pod-
poruje, a to jak konkrétními opatřeními v rámci místních strategických plánů sociál-
ního začleňování, tak sběrem příkladů dobré praxe, které se týkají zejména péče 
o společné prostory domů či úpravy veřejných prostranství nebo zapojování rodičů 
do organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež. Právě tyto dílčí projekty 
mohou stát na začátku procesů, které vedou ke vzniku komunity, jež dokáže být 
pro obec či město partnerem.

Co je komunita
Komunitou je označováno společenství lidí, kteří sdílí společné zájmy a hodnoty, je 
to skupina osob, mezi nimiž jsou živé vazby. Komunita má určitou vnitřní strukturu, 
mechanismy organizace a komunikace. V so ciálně vyloučených lokalitách takový 
výchozí stav nenajdeme. Nájemníci zde tvoří různorodou skupinu a vztahy mezi 
nimi bývají pouze sousedské. Můžeme zde mluvit o tzv. sídelní komunitě, to zna-
mená, že lidi, kteří zde žijí, spojuje pouze místo, kde bydlí. Jejich potřeby jsou ale 
často velmi podobné a k řešení mohou dospět společnými silami.

V sociálně vyloučených lokalitách tedy nejsou existující komunity. Jsou zde ale 
lidé, kteří sdílejí podobné potřeby, a vytvoření komunitních vazeb může přispět 
k tomu, aby se naučili svoji situaci řešit. 

Co je komunitní práce
Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách tedy nepracuje s již hotovou 
komunitou. Je to přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby uměli 
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jednat společně, dokázali nacházet řešení svých problémů a uměli hájit své 
zájmy.

Je to přístup, který pracuje s celou skupinou. Ukazuje lidem, že jejich přání 
a problémy jsou stejné jako potřeby jejich sousedů. Jsou to věci, se kterými si 
jeden člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout. Komu-
nitní práce pomáhá lidem navázat komunikaci – osvojit si takové dovednosti, aby 
dokázali své problémy pojmenovat, mluvit o nich spolu navzájem a hledat způ-
soby jejich řešení. Podporuje lidi v aktivním přístupu k věcem a učí je naplňovat 
své potřeby prostřednictvím svépomocných akcí. „Komunitní práce je přímo to, 
co dělají obyvatelé pro svou komunitu, ať již zcela samostatně, jako sebeorgani-
zovaná komunita nebo za podpory komunitního pracovníka. Obyvatelé komunity 
jsou aktivními účastníky procesu komunitní práce a nesou spoluzodpovědnost 
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za proces komunitní práce. Komunitní práce je tedy proces, kdy jsou zapojováni 
aktivní obyvatelé dané lokality do identifikace jejich problémů, hledání jejich řešení 
i samotného řešení.“9

Komunitní práce se zaměřuje na práci se skupinou a řeší problémy, které jsou 
pro všechny společné. Učí obyvatele vyloučených lokalit, že pokud spojí své síly, 
mají možnost proměnit své životní podmínky k lepšímu. Je to efektivní a levný způ-
sob, jak zlepšit životní podmínky v sociálně vyloučených lokalitách.

Díky zkušenostem ze západní Evropy i díky dobrým praxím z Česka máme k dispo-
zici termíny, kterými můžeme přístup komunitního organizování koncepčně uchopit:

Aktivizace
Lidé, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, přivykli pasivnímu přístupu k vněj-
ším podmínkám. Běžně zažívají zkušenost, že nezískají bydlení mimo vyloučenou 
lokalitu, protože jsou Romové, a nezískají práci, protože bydlí na „špatné adrese“. 
Většinou nikdo nerozlišuje mezi nájemníky, kteří plní všechny své povinnosti, 
a nájemníky problémovými, všichni jsou hozeni do jednoho pytle obyvatel „romské“ 
lokality. Tak se stane normou, že není potřeba snažit se, že stačí, když se počká, 
až si „gadžovské“ instituce vzpomenou a něco pro ně udělají.

Aktivizace znamená, že je lidem v sociálně vyloučených lokalitách dána možnost 
projevit svá přání a potřeby a že jejich hlas je vyslyšen. Lidé se tak učí, že pokud 
něco sami udělají, bude to mít smysl. Aktivizace znamená postupnou změnu uva-
žování lidí k přístupu problém – hledání řešení – domluva a plánování – organizace 
– konkrétní kroky – vyřešení.

Aktivizace je podněcování místních obyvatel k řešení problémů, které je trápí. 
Postupně se zvyšuje počet těch, kteří jsou zapojeni a pracují na zlepšování života 
v lokalitě.

Participace
Participace znamená podílet se. Participativní přístup je, pokud se lidé podílejí 
na všem dění v lokalitě. Jsou informovaní o všem dění (i o tom, které směřuje 
zvnějšku, mohou to být i úpravy venkovních prostranství) a o tom, co se chystá 
(např. projekty a opatření, které směřují do lokality). 

Participativní přístup znamená, že se lidé podílejí na dění v lokalitě svojí invencí 
a svým přispěním. Znamená také, že mají možnost zapojit se třeba do oprav chod-
níků nebo úpravy zeleně v blízkosti lokality, např. prostřednictvím výkonu veřejně 
prospěšných prací. 

Je to zapojení lidí a využití zdrojů, které mají.

9 Vzájemné soužití (2012).
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Příklad participace nájemníků:

Nájemníci v sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov u Kadaně si přáli zlepšit osvětlení venkovního 
prostranství. Domluvili se s městem na instalaci pouliční lampy. Podmínkou ale bylo, že výkop 
pro kabely si nájemníci zařídí a  vykopou sami. Město tak vyhovělo rozumnému požadavku 
nájemníků, díky němuž se zlepšila bezpečnost v lokalitě. Nájemníci do tohoto zlepšení investo-
vali vlastní práci, mají na něm přímý podíl.

Zplnomocnění (empowerment)
Znamená vlastně doslova „dát lidem moc“. Zde chápeme moc jako „schopnost 
věci uskutečnit, kde jeden podporuje druhého“10. Je to, když lidé získají vliv 
na podmínky svého života. 

Zkompetentnění
Je posilování kompetencí, kdy se lidé během jednoduchých komunitních akcí 
naučí hodně věcí a ty pak dokážou uplatňovat, předávat si je dál mezi sebou 
a zvyšovat standard svých interakcí.

Uschopňující přístup
Je takový přístup práce, kdy jsou lidé vedeni k tomu, aby věděli, jaké mají problémy 
a jak je mají řešit. Je opakem přístupu poskytujícího, který nereaguje na potřeby 
sociálně vyloučených, ale rozhoduje a koná za ně.

Uschopňující přístup souvisí s podporou organizování místního společenství – 
„vytváření příležitostí a prostoru pro místní obyvatele, aby byli sami schopni řešit 
a vyřešit své problémy. Dávání lidí dohromady a pomoci jim získat takovou pozici, 
prostřednictvím které dosáhnou pro ně důležitých cílů.“11

Locus of control
Dá se doslova přeložit jako místo kontroly a používá se k popisu toho, nakolik 
jsou lidé přesvědčeni o tom, že dokážou ovlivňovat, kontrolovat a ovládat výsledky 
své činnosti.

„Existují dva typy osob. První skupinou jsou osoby s interním locus of control. Tito 
lidé jsou charakterizováni tím, že vycházejí ze sebe, z vlastních schopností, doved-
ností a možností. Tato skupina lidí věří, že výsledek jejich činnosti je závislý na jejich 
přičinění. Druhou skupinou jsou osoby s externím locus of control. Jsou to lidé 
mající za to, že jejich úspěchy či nezdary jsou ovlivněny a určeny vnějšími vlivy. 

10 Havrdová, Kosová (2013), s. 16. 
11 Vzájemné soužití (2012), s. 7. 
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Z pohledu sociální psychologie je cílem komunitní práce posilovat kompetence 
právě těchto osob.“12

Budování kapacit, vytváření sociálního kapitálu
Spočívá v nalezení schopných a aktivních lidí z vyloučené lokality a další práci 
s nimi. Tito lidé mají přirozenou autoritu a tvoří jádro komunitní práce. Jsou iniciá-
tory a hnacím motorem procesů v lokalitě. S těmito lidmi komunitní pracovník sou-
stavněji pracuje a učí je dalším dovednostem. Od nich se je pak naučí další členové 
společenství. Tito lidé mohou převzít činnosti komunitního pracovníka – nejprve 
tak, že mu pomáhají s organizací, později se už dovedou organizovat sami.

„Je tu dobře vidět vztah mezi individuálním zvýšením kapacit (rozvoj vůdcov-
ství v komunitě, vzdělání a osobní angažovanost jednotlivců) a zvýšením kapa-
city celé komunity, pokud v ní tito jednotlivci dále působí a svou zvýšenou kapa-
citu uplatní ke zvýšení kapacity celého společenství (organizováním, dělbou 
práce, participací).“13

Příklad budování kapacit v sociálně vyloučené lokalitě při zřízení a provozu volnočasového klubu:

V Horní Suché realizuje o. s. Vzájemné soužití komunitní práci navázanou na podporované 
bydlení. Obyvatelé na  komunitním setkání definovali potřebu volnočasových aktivit pro děti 
a mládež. Komunitní pracovník je v tom podpořil a společně hledali možnosti, jak volnočasové 
aktivity zajistit. Komunitní a sociální pracovník pomohli najít způsob, jak zřídit odpolední klub 
pro děti. Za přípravu a vedení akcí jsou odpovědní sami rodiče dětí – sami vymýšlejí a organizují 
akce, komunitní pracovník je v tom pouze podporuje a pomáhá jim. Pro děti a mládež od 6 
do 18 let zde nyní pravidelně funguje odpolední klub, a to tři dny v týdnu vždy od 13 do 15 
hodin. Program klubu je přizpůsoben tomu, co by děti chtěly dělat. Jde o sportovní a pohy-

12 Holubec, Kořínek (2013), s. 4. 
13 Havrdová, Kosová (2013), s. 17. 
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bové aktivity, hry, taneční a  hudební kroužek, kreslení, vaření a  redakční kroužek, kde děti 
a  jejich rodiče připravují zpravodaj pro lokalitu. Kromě těchto pravidelných aktivit se konají 
různé jednorázové akce – soutěž ve  vaření, výjezd do  romského muzea, návštěva bazénu 
a výuka plavání, návštěva kina, Halloween, Mikuláš a vánoční besídka a další akce.

Pro místní děti předškolního věku a jejich rodiče otevřelo Vzájemné soužití v polovině prosince 
2011 maminkovský a dětský klub, který poskytuje své služby denně. V rámci klubu se děti 
ve  věku 3–6 let učí základním dovednostem potřebným pro úspěšný vstup do mateřských 
a  základních škol. Nadace Open Society Fund realizaci tohoto klubu finančně podpořila. 
V klubu pracují dvě zaměstnankyně – jedna na pozici zkušená babička (jedná se o zkušenou 
romskou ženu mimo lokalitu), druhá jako zkušená maminka (žena bydlí v  lokalitě). Do práce 
jsou zapojováni také rodiče docházejících dětí, zejména maminky. Průměrně klub v dopoled-
ních hodinách navštěvuje 14 dětí, maminek je průměrně zapojeno 7. Dopoledne probíhá vzdě-
lávání dětí zábavnou a nenásilnou formou, kdy se děti učí schopnostem a dovednostem, jako 
např. základům hygieny, pravidlům slušného chování, motorickému rozvoji, poznávání barev, 
práci s  nejrůznějším materiálem, poznávání svého těla, seznamování se s  okolním světem 
apod. V rámci tohoto projektu vznikl v letních měsících roku 2012 herní plácek pro děti s dět-
skými atrakcemi na prostranství mezi domy, na jehož realizaci se podíleli také místní lidé.

Do práce s dětmi jsou přímo zapojeny ženy, které zde žijí. Naučily se organizovat volnočasové 
a vzdělávací aktivity. To přispělo ke smysluplnému trávní volného času mládeže a k vyšší úrovni 
školní připravenosti dětí z  lokality. Důležitým výsledkem je  posun v  přístupu žen v  lokalitě 
ke vzdělávání svých dětí.

Jaké jsou cíle komunitní práce
Hlavním cílem komunitní práce je zlepšování sociálních a životních podmínek lidí 
v sociálně vyloučených lokalitách. Můžeme tedy říci, že cíle komunitní práce jsou 
výhradně kvalitativní. Výsledky mohou být viditelné – zlepší se vzhled společných 
prostor v domě, okolí nemovitosti je uklizenější a třeba i lépe osvětlené. Obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit uspořádají několik svépomocných akcí, opraví v domě 
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to, na co stačí jejich síly a dovednosti, upraví dětské hřiště či sezení před domem. 
Konají se akce pro děti a mládež, které se jejich rodiče s podporou komunitního 
pracovníka učí uspořádat.

Podstatná změna, kterou tento způsob práce sleduje, je vytvoření podmínek 
pro řešení problémů a naplňování potřeb. Jde o změnu přístupu k věcem, změnu 
uvažování. Smyslem je naučit lidi reagovat na potíže v lokalitě aktivním hledáním 
řešení a dotáhnout proces až k realizaci. Lidé tak získají zkušenost, že mohou 
vlastním přičiněním ovlivňovat své prostředí. To má pozitivní vliv na jejich sebevě-
domí, přirozeně tak vystoupí z pasivity, na kterou jsou zvyklí.

„Cílem komunitní práce je zapojit do řešení problémů v daném místě všechny 
strany, kterých se tyto problémy týkají. V první řadě obyvatele lokalit, které je 
nezbytné aktivizovat a podporovat při vlastním přístupu k řešení problémů a vybavit 
je potřebnými kompetencemi a znalostmi, jak postupovat a jednat společně. Dále 
je pro řešení problémů potřeba zapojit i sousedy z okolních domů, místní instituce 
a organizace a podporovat komunikaci a spolupráci mezi nimi.“14

Komunitní práce v Ostravě, lokalita Zárubek (Vzájemné soužití, o. s.)

Zárubek je prostorově segregovaná lokalita, 
v  níž lze rozeznat dvě části. První tvoří 4 
domy po  6 bytech II. kategorie s  dispozicí 
1+1. Druhou část tvoří 7 domů s  byty II. 
kategorie s dispozicí 3+1. Většina domů patří 
soukromé firmě, 3 z  nich městské části. 
Výchozí stav domů při zahájení komunitní 
práce (2004) byl špatný. V  současnosti je 
technický stav domů různý, podle toho, jak 
probíhal proces komunitní práce v  jednotli-
vých domech, jaké osobnosti v  nich žijí 
a jaká byla podpora změn ze strany majitele. 
V lokalitě žije asi 50 rodin – cca 100 dospělých, 64 dětí a 20 mladých lidí ve věku 16–26 

let. Asi 50 % bytů není obsazeno, novým nájem-
níkům se byty nepronajímají.

V  lokalitě působí sociální a komunitní pracovnice, 
každou funkci vykonává na  0,5 úvazku. Působí 
zde kontinuálně 8 let, lidé ji znají, mají k ní důvěru 
i respekt. Je v intenzivním kontaktu s lidmi v loka-
litě, mluví s nimi, motivuje je, pracuje s  jejich přá-
ními a potřebami. Komunitní práce v  lokalitě stojí 
na výrazných místních autoritách – asi 8 lidí, kteří 
mají snahu měnit prostředí, pracovat na  stavu 

14 Holubec, Kořínek (2013), s. 4.  
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svého životního prostoru. Jsou to šikovní řemeslníci, jsou v  lokalitě uznávaní a mají autoritu. 
V některých domech si opravili fasády a chodby domů, upravili si dvorky s posezením, vybu-
dovali si zahrádky. Obyvatelé řešili peticí černé odběry elektřiny, odklidili černou skládku, která 
byla v okolí domů (kontejnery poskytla městská část). V několika případech se stalo, že se 
rodiny odstěhovaly z lokality a výsledky jejich práce se ztratily, zahrádky a posezení zmizely. 

Výsledky komunitní práce tedy kolísají podle složení obyvatel lokality, ve velké míře však zaleží 
také na vstřícnosti majitele nemovitosti – zda jsou jejich zástupci ochotni zúčastnit se setkání 
obyvatel, hovořit s lidmi o problémech a potřebách, 
hledat společná řešení. V  minulosti byl jednatelem 
soukromé firmy vlastnící domy v  Zá rubku člověk, 
který do  lokality docházel a chápal smysl komunit-
ních procesů. Byl ochoten zajistit materiál na opravy 
a  dokázal ocenit, že obyvatelé sami vložili zdarma 
vlastní práci do  oprav bytového fondu v  jejich 
majetku. Na oplátku byl schopen sehnat například 
zánovní vany, když si obyvatelé stavěli v bytech kou-
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pelny, zapůjčil lešení a žebříky při opravě fasád, poskytl materiál pro zavezení dvorku, který byl 
rozbahněný. Poslední rok a půl je ve firmě jiný jednatel, který není ochoten do domů dál inves-
tovat, lokalitu nikdy nenavštívil. Obyvatelé jsou však již zvyklí na samostatnou aktivitu, a pokud 
mohou, uskutečňují opravy na vlastní náklady (tak tomu není ve všech domech, pouze tam, 
kde bydlí aktivní obyvatelé).

Úřad městské části přistavuje do lokality kontejnery pro úklidové akce, poskytl také prostor pro 
vybudování sportovního plácku (podrobnosti o realizaci plácku na s. 51).

Část obyvatel lokality je aktivizovaná, stav domů a  jejich okolí je různý vzhledem k vnitřním 
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a  vnějším podmínkám obyvatel konkrétního 
domu, celkově lokalita působí dobrým dojmem, 
jsou zde činorodí lidé, kteří pracují na  svých 
malých projektech. Obyvatelé si předávají zku-
šenosti a  dovednosti mezi sousedy i  mezi 
generacemi,  na učili se hájit své oprávněné 
zájmy – zvýšily se kompetence všech obyvatel. 
Zlepšily se i vztahy mezi obyvateli lokality, kteří 
byli původně rozděleni do tří skupin – rodinných 
klanů. Spojily je společné zájmy a společná práce. Komunitní procesy stojí na aktivních obyva-
telích lokality.

Jaký je přínos komunitní práce pro město nebo obec
Pokud se městský či obecní úřad rozhodne podpořit komunitní práci ve svém 
městě (obci), moc ho to nestojí a přinese mu to celou škálu zlepšení:

A. Zlepší se komunikace s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
V procesu komunitní práce se mezi obyva-
teli vyloučených lokalit objeví přirozené 
autority, s pomocí kterých může město 
předávat nájemníkům informace. V opač-
ném směru se od nich může dozvědět 
podstatné informace, díky kterým lze pře-
dejít problémům souvisejícím se sociálním 
vyloučením. Při dobrém navázání komuni-
kace mohou společně předejít např. přistěhování problémové rodiny do lokality.

Systém přidělování bytů v Kolíně

V sociálně vyloučené lokalitě v Kolíně byl městem po dohodě se stávajícími nájemníky zave-
den systém přidělování bytů v lokalitě, kdy o tom, komu bude volný byt přidělen, přímo roz-
hodují nájemníci domu. Systém přidělování bytů funguje tak, že město předá domovní 
samosprávě seznam žadatelů o byt, ze kterého zdejší domovníci vyberou jednoho kandi-
dáta. O přidělení bytu dál rozhodují obyvatelé domu v tajném hlasování. Vyjadřují se volbou 
přidělit – nepřidělit. Pokud není navržený kandidát schválen, opakuje se celý proces znovu. 
Žadatel o zdejší byt musí splňovat několik základních podmínek: mít trvalé bydliště v Kolíně, 
zaměstnání a schopnost platit nájemné a služby, doložit bezdlužnost. Roli při rozhodování 
má také počet dětí a doba podání žádosti o byt. Pominout nelze ani roli místní neziskové 
organizace, která poskytuje domovníkům průběžnou podporu. Za tři roky od zavedení sys-
tému město tímto způsobem přidělilo 25 bytů a lze konstatovat, že situace v této lokalitě se 
významně stabilizovala. 
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B. Vytvoří se prostor pro jednání o stavu lokality
Díky komunitní práci a zavedení domovnictví také vznikne prostor pro jednání o stavu 
lokality – obec jako majitel nemovitosti se může s nájemníky domluvit na spolupráci 
při opravách, na úklidu a udržování pořádku. Společně mohou vytvořit domovní řád, 
pravidla zamykání domu. Při nastavení systému „něco za něco“ nájemníci mohou 
sami zvládnout mnohé opravy, město může provést další potřebné opravy. Tento 
způsob údržby nemovitosti je dlouhodobě udržitelný a předchází poškozování opra-
veného dětmi či vandaly. Díky tomu se může stav bydlení v sociálně vyloučené loka-
litě postupně zlepšovat.

Domovní schůze v Prunéřově u Kadaně

V Prunéřově u Kadaně zavedli institut domovnictví a domovní schůze, na kterých nájemníci 
mluví se zástupci městského úřadu (úředníky ze sociálního a  bytového odboru, radními) 
o potřebách souvisejících s bydlením. Především na první schůzi upozornili na řadu nedostatků 
spojených se zanedbaným stavem domů. Všechny potřeby se sepsaly a přítomní se domluvili 
na  navazujících činnostech. Nájemníci určili práce, které zvládnou svépomocně, pokud jim 
bytová správa poskytne materiál. Uskutečnila se tak výmalba chodeb a  vyklizení sklepů. 
Zástupci města stanovili podmínky oprav v domech (bezdlužnost) a postarali se o jejich včasné 
a bezchybné provedení. Domluvili také takový systém splátek pro finanční účast na výměně 
oken, aby si nájemníci mohli dovolit nová okna pořídit. 

Díky domovním schůzím zde nastavili systém „něco za něco“, kdy nájemníci a majitel (město) 
jednají o stavu nemovitosti, společně řeší nutná zlepšení a jsou schopni domluvit se na pod-
mínkách výhodných pro všechny zúčastněné. Stav domů se tak zlepšuje, nedochází k vanda-
lismu a město na opravách výrazně ušetří.

C. Dají se řešit dluhy na nájemném
Pokud se dobře nastaví spolupráce obce/města jako majitele domu s nájemníky, dají 
se lépe řešit další potíže spojené s bydlením. Při vhodném nastavení spolupráce 

48

Metodika



odborů města (sociálního, bytového), bytové správy, sociálních služeb a Úřadu práce 
se mohou nastavit takové systémy opatření, kdy se dluhy na nájemném sníží až o 50 %.

Systém předcházení vzniku dluhů na nájemném

Ve stejné lokalitě, v Prunéřově u Kadaně, se podařilo nastavit systém, který předchází narůstání 
dluhů za bydlení. V této lokalitě se uzavírají nájemní smlouvy jen na tři měsíce. Situace byla 
taková, že nájemníci vždy dva měsíce dlužili a třetí měsíc si někde půjčili peníze, aby nájemné 
uhradili a smlouva jim byla prodloužena. Tak jim rostly dluhy jinde. 

Systém řešení dluhů spočívá v  tom, že bytový odbor předá sociálnímu odboru informace 
o dlužných a zaplacených nájmech. Pokud je dluh zrovna nulový, pomůže terénní pracovnice 
města klientovi zažádat o sociální dávku v hmotné nouzi – doplatek na bydlení (dávku je možné 
přiznat pouze v případě bezdlužnosti). Tak se předejde dalšímu zadlužování nájemníků.

D. Zlepší se technický stav nemovitosti
Pokud je nemovitost v horším technickém stavu, předejde se včasnými opravami dal-
šímu chátrání objektu. Nájemníkům je potřeba vysvětlit mechanismus, jakým závady 
nahlásit, a ujistit je o řešení takových závad (nejlepší je, pokud se správce domu účastní 
domovní schůze, kde nájemníky seznámí s postupem při hlášení závady). 

Stav nemovitosti se také zlepší díky vlastní práci nájemníků na opravách, údržbě, 
úklidu. Pokud si v domě nájemníci něco sami opraví, lépe pak ohlídají, aby to opra-
vené zůstalo.  Pokud si nájemníci naplánují svépomocnou opravu, mohou se také 
domluvit na tom, jak vykonané dílo společně ohlídat. 

Pro vlastníka nemovitosti je komunitní práce nebo domovnictví levný způsob, jak 
dosáhnout viditelného zlepšení stavu svého majetku.
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Svépomocné opravy chodeb 

V Přerově pracují nájemníci na opravách zanedbaných chodeb v domech. Odstraňují staré 
vydrolené omítky a nahazují nové, rovnají rohy, vymalují. Nájemníci zkušení ve stavebních pra-
cích předávají své zkušenosti ostatním nájemníkům. Společně hlídají, aby děti nepoškodily 
čerstvě nahozené omítky. Nájemníci společně s komunitním pracovníkem, který zde působí, 
plánují opravy a komunitní pracovník jim přiděluje potřebný materiál.

Nájemníci se naučili domluvit se mezi sebou a  aktivně se podílet na  stavu svého bydlení. 
Nastartované procesy pak fungují samospádem – lidé mají chuť podílet se i na dalších činnos-
tech souvisejících s  jejich okolím. Nájemníci se tak zapojili do  opravy chodníku vedoucího 
do lokality, kdy je technické služby města zaměstnaly na veřejně prospěšné práce.

Televizní reportáž o  komunitní práci v  Přerově a  svépomocných opravách nemovitosti je 
ke zhlédnutí na internetu: http://www.youtube.com/watch?v=dfDYvYbhPIs. 

E. Viditelně se zlepší stav venkovního prostranství
Upravené venkovní prostranství s posezením, případně i s hřištěm pro děti, si přejí 
většinou všichni nájemníci. Prvním krokem je úklid tohoto prostranství a udržení 
pořádku. Na takové práci se však nájemníci musí domluvit a vykonat ji společně, 
jednotlivě se do takové akce nikdo nepustí. Pokud v místě funguje komunitní práce 
nebo se scházejí domovní výbory, mohou se nájemníci na úklidu snadno dohodnout. 
Vhodné je, pokud město či obec akci podpoří a poskytne například pytle na odpadky 
a odvoz odpadu. Pořádek se snáze udrží, pokud se na volném prostranství něco 
vybuduje – to může majitel nemovitosti také podpořit a poskytnout potřebný materiál, 
případně složitější práce realizovat s pomocí technických služeb.

Svépomocné práce v Ralsku

V Ralsku se podařilo na sídlišti Ploužnice vybudovat venkovní posezení za výrazného podílu 
místních obyvatel. Místní obyvatelé svépomocně vybudovali posezení s betonovou kostrou. 
Materiál jim poskytlo město Ralsko.

F. Děti a mládež mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas
Pokud si obyvatelé sociálně vyloučených lokalit svépomocně opraví domovní chodby 
a provedou úpravu veřejného prostranství, mohou narazit na to, že jim mládež 
z jiného domu výsledky jejich práce pokazí – počmárá novou omítku, vytrhá květiny 
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ze zahrádky, rozbije nové odpadkové koše či posezení. Je to proto, že mládež v so-
ciálně vyloučených lokalitách má dost energie, ale žádný způsob, jak ji tvořivě využít 
a svůj volný čas smysluplně strávit. Mladí lidé často nemají ani žádné místo, kde by 
se mohli scházet, a potloukají se po ulici nebo ve dvorech či dvorcích. 

Proto je podpora jejich volnočasových aktivit přínosná. Může jít např. o vybu-
dování sportovního plácku či hřiště nebo organizaci jednorázových či pravidel-
ných akcí, her a zájmových činností. Děti a mladí lidé by si sami měli říci, co by 
chtěli dělat, co je zajímá, co je bude bavit. Komunitní pracovník je v tom podpoří 
a najde společně s nimi a jejich rodiči způsob, jak jejich potřebám vyhovět. Pokud 
se vybuduje sportovní plácek, děti mohou nakreslit, jak chtějí, aby vypadal. 
Pokud se konají volnočasové akce, je vhodné do nich v co největší možné míře 
zapojovat jejich rodiče.

Sportovní plácek v Ostravě-Zárubku

V sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě-Zárubku neměly děti žádné možnosti, kde by se mohly 
scházet. Tráva kolem domů byla většinou nepokosená a vysoce vzrostlá, na prostranstvích 
před domy byly sutiny. Všichni obyvatelé lokality se shodli na  tom, že si přejí mít sportovní 
plácek, kde se děti budou moci scházet, hrát fotbal a  další hry. Komunitní pracovnice jim 
na setkáních pomohla zformovat konkrétní představu, vysvětlila jim všechny podmínky a vyjed-
návala s obcí o poskytnutí plácku pro realizaci hřiště a přistavení kontejneru na odvoz suti, 
sehnala všechna potřebná povolení a dotaci na materiál na vybudování plácku. Obyvatelé loka-
lity od začátku věděli, že dostanou pouze materiál a celé hřiště vybudují sami, vlastními silami.
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Když se podařilo vyřídit všechny náležitosti, domluvili se obyvatelé na postupu a zorganizovali 
si práci. Odvozili sutiny, srovnali terén, navezli hlínu a  oseli ji trávou. Vybudovali posezení 
a zabetonovali kovové branky. Všechny práce vykonali svépomocně.

Role města (obce) v komunitní práci
Město či obec je v procesu komunitní práce nezbytným a klíčovým aktérem. Pod-
pora z jeho strany je nezbytná – ať už jde o podporu deklarovanou (účast na setká-
ních, oslavách, záštita nad akcemi, informování o úspěšných akcích v místním 
tisku) nebo materiální (odpověď na zjištěné potřeby nájemníků, poskytnutí potřeb-
ného vybavení pro svépomocné akce, přistavení kontejneru pro úklidovou akci, 
odpověď na svépomocnou akci opravením toho, na co nájemníci nestačí). Dá se 
říci, že bez podpory obce nemůže komunitní práce fungovat, nemá šanci se uchytit 
ani rozvinout.

Komunitní práce je přístup, který aktivizuje 
obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Čin-
nosti vycházejí z potřeb lidí. Funguje na prin-
cipu samoorganizace – té se mají lidé naučit 
a v tom je podporuje komunitní pracovník. 
Komunitní práce nemá plnit úkoly zadané 
městem nebo obcí.

Například úklid venkovního prostranství – můžeme předpokládat, že se v prů-
běhu komunitní práce dozajista uskuteční. Dojde k tomu ale teprve tehdy, když si 
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nájemníci sami uvědomí, že je to potřeba, 
a budou ochotni se do úklidu sami pustit. 
Může to trvat delší dobu, pořádek v okolí domu 
pak ale bude udržitelnější, než pokud by město 
úkol „zadalo“ a nájemníci ho „splnili“. Rolí 
komunitního pracovníka je společenství vést, 
směrovat ho a podporovat tak, aby potřeba, 
v tomto případě úklidu, byla místními rozpoznána, formulována a vzniklo zde roz-
hodnutí se do úklidu pustit.

Při komunitní práci, především v jejích počátcích (tj. např. první 3 roky), je velmi 
důležitá motivace lidí. Lidé se zapojí, pokud uvidí, že jejich snahy mají odezvu, že 
jejich činy mají účinek. Dosud měli zkušenost spíše takovou, že nikoho nezajímají 
a nic sami nezmůžou. Komunitní práce je chce naučit, že mají nad svým životem 
kontrolu. Je to citlivá věc, a pokud se začnou aktivizovat, je potřeba, aby se první 
akce podařily. Pokud obec přislíbí podporu, měla by to brát závazně a už od slibu 
neustoupit – jinak by komunitní pracovník zůstal i po třeba roční mravenčí práci 
zase na začátku. 

Obci se taková podpora vyplatí – její vklad je relativně malý a vývoj v lokalitě při-
tom posouvá konstruktivním, pozitivní směrem. Takto obec působí preventivně 
a předchází negativnímu vývoji ve vyloučené lokalitě. 
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Příklad deklarované podpory ze strany Moravskoslezského kraje

Henryk Małysz

Poděkování

14. 5. 2014, 9:22:15

Komu: poradna-souziti@seznam.cz 

Dobrý den paní Mastná,

na včerejším jednání Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 
které se konalo na Krajském úřadě v Ostravě, jsem přítomným členům výboru vylíčil, jak probí-
hal den otevřených dveří v Odpoledním klubu v Horní Suché na ulici Důlní, co všechno s dětmi 
děláte, jak se jim věnujete..., tyto informace vzbudily kladné emoce. Dovolil jsem si vytisknout, 
pro lepší představu, několik fotografií z vystoupení a nechal je kolovat, ukázal občasníky Důlňá-
ček, kde prezentujete svou činnost, pochválil pokroky dětí, které se díky Vaší pomoci (doučo-
vání) viditelně zlepšily ve školním prospěchu. 

Největší obdiv u členů vzbudily výrobky, které jsem dovezl na ukázku, jak šikovní v Odpoledním 
klubu jste.

Enkaustika i aranžování ze suchých květin vyvolaly zájem i obdiv všech a jsem přesvědčen, že 
to byla nejlepší hmatatelná reklama, jakou jste mohli svému klubu udělat.

Výbor se jednohlasně shodl na tom, že takovéto krásné výrobky by měly reprezentovat Vaši 
činnost maximálním možným způsobem, a proto od tohoto momentu budou zkrášlovat kan-
celář náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Svatomíra Recmana (sociální oblast), 
který byl na včerejším jednání přítomen.

Prosím o  předání kladného hodnocení Vaší práce všem koordinátorkám, které se podílejí 
na  této záslužné činnosti, od Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje.

S přáním úspěchů v další práci

Henryk Małysz

místopředseda Výboru

pro národnostní menšiny ZMSK

Jak dlouho trvá, než se věci dají do pohybu
Z povahy skutečných cílů komunitní práce vyplývá, že jde o dlouhodobý proces. 
Aby se uvažování lidí změnilo, je potřeba čas a trpělivost. Při vstupu do lokality je 
nutné dát dostatek prostoru navazování kontaktu, vytvoření vztahu důvěry, zmapo-
vání a orientaci ve vnitřních vztazích ve skupině, všechno dobře vysvětlit. Aby se 
lidé postupně aktivizovali, je třeba dostatek pozornosti věnovat motivování lidí. 

Procesy komunitní práce jsou pozvolné, postupuje se od jednoho malého úspě-
chu k druhému. Lidé žijící v sociálním vyloučení nemají zkušenosti s tím, že by 
někdo jejich podněty přijal, nejsou zvyklí podávat náměty podle vlastní invence. Je 
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to pro ně nová věc a nejprve ji potřebují pochopit a hlavně zažít zkušenost s účin-
kem vlastního jednání. 

Vzhledem k tomu, že svépomocné práce vykonávají nájemníci dobrovolně, 
zdarma a ve svém volném čase, je třeba počítat s tím, že se některé opravy mohou 
protáhnout. Ze začátku je proto lepší stanovit si menší a snadno splnitelné cíle – to 
dá obyvatelům sociálně vyloučených lokalit zažít úspěch a bude je to motivovat 
k větším a náročnějším projektům.

Komunitní pracovník
Komunitní pracovník je ústřední osobou komunitní práce. Je to člověk, který vstu-
puje do lokality a aktivně tu startuje komunitní procesy. Udržuje co nejčastější kon-
takt s lidmi v lokalitě a účastní se místních akcí. Poznává a mapuje sociálně vylou-
čenou lokalitu, vztahy mezi lidmi, jejich potřeby a problémy. Navazuje zde vztahy 
a propojuje lidi mezi sebou, aby byli schopni lépe využít svoje schopnosti. Sbírá 
podněty, přenáší informace mezi lidmi, pracuje s jejich motivací ke zlepšování pod-
mínek svého života. Zjišťuje, co nájemníci potřebují, vyhledává ty, kteří se chtějí 
účastnit, aktivizuje je a pomáhá jim naplňovat vytyčené cíle. Díky realizaci akcí se 
lidé učí novým dovednostem a osvojují si kompetence, které dosud neměli nebo je 
neuměli využít. Komunitní pracovní také hledá zdroje komunity (existující doved-
nosti lidí, prostor, materiál). 

Je to první osoba, která zprostředkovává kontakt s „vnějším světem“ vyloučené 
lokality – vyjednává s institucemi, předává informace, domlouvá podmínky a pod-
poru. Uvnitř lokality učí lidi všemu potřebnému – mluvit spolu, dívat se na problémy 
jako na řešitelné, na potřeby jako na naplnitelné. Podporuje je v samostatných čin-
nostech, motivuje je. Pokud za ním přijdou s nápadem, hledá společně s nimi způ-
soby, jak věci realizovat. Facilituje všechny procesy, pomáhá s organizováním 
schůzek, mluví s lidmi a motivuje je k aktivní činnosti, podporuje jejich nápady, 
oceňuje snahu a úspěchy.

Lidé ve vyloučené lokalitě si postupně osvojí aktivní přístup a získají dovednosti 
a nové sebevědomí. Těm nejschopnějším se díky tomu podaří se z vyloučené loka-
lity odstěhovat. Potom musí komunitní pracovník začínat znova, hledat a budovat 
v lokalitě další aktivní osobnosti, které mohou komunitní procesy nést.

Práce komunitního pracovníka je náročnější než práce terénního sociálního pra-
covníka – protože pracuje zároveň s celou skupinou lidí, udržuje s ní kontakt, má 
soustavný přehled o jejím vnitřním dění a stává se jejím specifickým členem. Je to 
práce kontinuální a výsledků se dosahuje pomalu. Tím, že komunitní práce ještě není 
ukotvena, instituce jeho pozici často nechápou. Výsledky jeho práce se dají měřit 
kvalitativně; o dobrých výsledcích můžeme hovořit, pokud se změní uvažování lidí.
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Odhadujeme, že minimální kapacita pro komunitní práci je 1 celý úvazek na loka-
litu. Vhodné je, pokud jsou komunitní pracovníci dva, muž a žena (celkem min. 1,5 
úvazku). Pak je působení pracovníků vyvážené, pozornost je věnována technickým 
věcem i měkčím aktivitám, které chtějí realizovat ženy s dětmi. Personální náklady 
je možné hradit např. z dotace Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, pro-
gramu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

Připravená lokalita
Komunitní práce je nástroj, který nelze aplikovat ve všech podmínkách, ne každá 
lokalita je pro takovou práci vhodná.

Charakteristika lokality připravené na komunitní práci:
•  lidé jsou ochotni podílet se na zlepšení, nemají ale prostředky nebo se neumějí 

domluvit
• existuje zájem obyvatel o řešení problémů a zlepšování podmínek
• lokalita tvoří přirozený urbánní celek, je zde místo, kde se lidé mohou scházet
•  jsou zde dobré nebo neutrální sousedské vztahy, nejsou zde vyhrocené konflikty
• v lokalitě žijí „starousedlíci“, není zde příliš velká migrace
•  lidé nejsou spokojeni se stavem veřejného prostoru a okolí lokality nebo s tech-

nickým stavem domu
•  majitel nemovitosti a vedení města jsou ochotni podpořit komunitní aktivity 

v lokalitě, vyjít vstříc požadavkům nájemníků a domluvit se na pravidlech vzá-
jemné spolupráce

• je zde personální kapacita pro pozici komunitního pracovníka
• město (obec) je majitelem nemovitosti
Lokalita není vhodná pro komunitní práci:
•  individuální nesnáze jsou nepodchycené a natolik velké, že člověk nemá kapa-

citu zabývat se společnými potřebami – musí řešit svoje vlastní problémy
•  ve vyloučené lokalitě jsou vyhrocené konflikty mezi dvěma nebo více skupinami
• v lokalitě nefunguje terénní sociální program
• město či obec není ochotno podporovat komunitní a svépomocné procesy
•  v lokalitě jsou pouze mladé početné rodiny, nejsou zde starší lidé, kteří jsou 

přirozenými autoritami, mají zkušenosti a dovednosti

3.2. Možnosti komunitní práce – modely

1. Komunitní práce vedená komunitním pracovníkem
Jde o model práce, který je nejtypičtější podobou komunitní práce. Pro aktivizaci 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit je to nejefektivnější a nejudržitelnější přístup.

V centru práce stojí komunitní pracovník, který umožňuje komunitním procesům 
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vzniknout, rozvíjet se a fungovat. Vstupuje do lokality, vytváří si zde síť kontaktů 
a postupně se seznamuje se všemi obyvateli lokality. Sbírá podněty, propojuje 
a motivuje lidi. Ukazuje jim nové způsoby řešení, pomáhá jim zorganizovat se, pod-
poruje je v samostatných činnostech. Komunitní pracovník je nositelem všech pro-
cesů, postupně ale vytváří kapacity v lokalitě a odpovědným osobám předává dílčí 
kompetence, když se cítí připraveny nebo když je samy přirozeně převezmou.

Tento model uplatňují NNO Člověk v tísni v Přerově, Vzájemné soužití v Ostravě, 
Český západ na Karlovarsku. V současnosti startuje komunitní práce v rámci indi-
viduálních projektů Moravskoslezského kraje v Bruntále, Frýdku-Místku a Slezské 
Ostravě.

Příklad z Přerova

Lokalitu zde představují činžovní domy v blízkosti vlakové tratě se sedmi vchody. Domy mají 
mezi sebou dvůr, který tvoří přirozené místo pro setkávání všech obyvatel. Komunitního pra-
covníka uvedl do lokality terénní sociální pracovník, který zde měl již vytvořené kontakty. Pra-
covník se nejprve díval a poslouchal, postupně se seznamoval s místními a nechal se poznat 
od nich. Vždy s nimi jednal otevřeně, upřímně a na rovinu, až se podařilo navázat oboustranný 
vztah důvěry. Tato úvodní fáze trvala asi půl roku.

Mluvil s lidmi o jejich problémech a brzy našel společná témata, se kterými si nájemníci nevěděli 
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rady, měli dojem, že se pomoci nemohou dovolat a sami si neporadí. Komunitní pracovník je 
upozornil na to, že jejich sousedé řeší tytéž problémy, a zeptal se jich, zda by byli ochotni přijít 
na domovní schůzi. To se podařilo na druhý pokus a po 9 měsících působení komunitního 
pracovníka se konala první domovní schůze. Prioritou pro nájemníky byla oprava chodeb, které 
byly ve velmi špatném stavu, dále se ustavily mechanismy na ohlídání pořádku v chodbách, 
domluvily se drobné opravy, úklidové akce v okolí domu, vyklizení sklepů a  jejich osvětlení, 
zamykání vchodu. Domovní schůze se osvědčily, na čem se lidé domluvili, to také uskutečnili. 
Člověk v  tísni získal prostředky z  dotace Open Society Fund a  nabídl financovat materiál 
na opravu omítek na chodbách. 

Se začátkem realizace oprav se muselo počkat do jara. Mezitím se podařilo v některých vcho-
dech ustavit domovníky a začaly se konat pravidelné domovní schůze. Postupně se domovníci 
a domovní schůze zavedli ve všech vchodech v lokalitě. Později se kromě schůzí nájemníků 
začaly konat i schůze domovníků, kteří se na nich bavili o nejlepších způsobech vykonávání 
funkce, předávali si zkušenosti, komunitní pracovník jim pomáhal vyřešit dílčí problémy a osvo-
jit si dovednosti potřebné pro hladký výkon funkce. 

Na jaře se nájemníci zorganizovali a zahájili práce na opravě chodeb. Odstranili starou omítku 
a nahodili novou, vymalovali. Pravidelně se setkávali a plánovali postup, předávali si navzájem 
zkušenosti. Ženy si zorganizovaly služby na úklid chodeb.

Práce komunitního pracovníka nespočívala však pouze v  podpoře a  organizování svépo-
mocných akcí. Učil lidi komunikovat, působil na změnu jejich uvažování. Součástí jeho práce 
je i  monitoring lokality a  udržování povědomí o  vnitřních vztazích – to tvoří celých 30  % 
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náplně práce. Kromě přímé práce v  lokalitě komunikuje s  bytovým odborem a  dalšími 
institucemi.

Na začátku třetího roku komunitní práce přibyla do týmu komunitního pracovníka posila – rom-
ská komunitní pracovnice, která se zaměřuje na měkčí procesy, začala pracovat se ženami 
a zjišťuje potřeby jejich a dětí. Tak se uspořádal Den Země, vzdělávací a zábavná akce pro děti.

Tříletou práci v lokalitě komunitní pracovník průběžně vyhodnocoval prostřednictvím dotazní-
kového šetření. Tak zjistil subjektivně vnímaný přínos komunitní práce i  témata, kterými se 
nájemníci chtějí v budoucnu zabývat. 

Nájemníci byli spokojeni s množstvím práce, kterou se podařilo vykonat, se zlepšením stavu 
chodeb v domech. Pozitivně hodnotí i informovanost o všem dění a to, že se dokážou spo-
lečně bavit o problémech. Dokázali uvést důvody, proč se někdy plánované akce nepodaří 
realizovat nebo se pozdrží. Na otázku, co mohou dělat, aby věci lépe fungovaly, uvedli odpo-
vědi: spolupracovat, komunikovat s  obyvateli, dělat schůze. Přejí si také lepší komunikaci 
s bytovou správou.

To je jednoznačně dobrý výsledek komunitní práce, protože lidé pochopili, že vlastními silami 
dokážou změnit věci, které dříve považovali za neřešitelné.

2. Komunitní práce „bez komunitního pracovníka“
Takový způsob práce může přirozeně vzniknout tam, kde jsou dobré vztahy mezi 
nájemníky, dostatečné pokrytí sociálními službami a fungující spolupráce mezi 
odbory městského úřadu. Osou takové práce bývají domovní schůze, které jsou 
přirozenou platformou pro setkávání lidí v lokalitě. Tyto schůze potřebují facilitá-
tora, který zajistí pozvání všech aktérů, dává schůzím strukturu a shromažďuje 
výstupy. Na schůzích se snadno objeví aktivní místní občané, kteří mají invenci 
a chuť něco změnit a jsou v lokalitě přirozenými autoritami.

Pokud se akcí účastní i sociální pracovníci a zástupci odborů města, dokážou se 
domluvit na vzájemné spolupráci i na spolupráci s nájemníky, mohou zde vzniknout 
a fungovat komunitní procesy i bez záštity komunitního pracovníka. Rozsah 
dopadu a míra aktivizace však odpovídá intenzitě práce s obyvateli lokality, která je 
bez komunitního pracovníka vždy nižší.

Domovnictví a domovní výbory v Prunéřově u Kadaně

Domovnictví zde město zavedlo proto, aby bylo možné udržet pořádek v domech, zajistit zamy-
kání domů a zamezit opakovanému poškozování vybavení domů. Nejprve zaměstnalo domov-
níky v rámci výkonu veřejné služby, problémem však byla fluktuace těchto zaměstnanců.

Proto se město rozhodlo zavést nástroj jiným způsobem – pomohlo zorganizovat domovní 
schůze, na kterých si nájemníci zvolili sami osoby na pozice domovníků. Ty pak město zaměst-
nalo na VPP a později jako zaměstnance městského úřadu. Kromě toho vytvořilo pracovní 
místo bytového odboru přímo v sociálně vyloučené lokalitě, kde pracovnice koordinuje a dohlíží 
na práci domovníků a pomáhá také organizovat svépomocné akce.
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Na schůzích se zástupci města dotázali nájemníků na  jejich potřeby. Na základě sebraných 
poznatků se uskutečnily potřebné opravy a svépomocné akce. Schůze se ukázaly být dobrým 
formátem pro komunikaci nájemníků s městským úřadem a společné nacházení řešení pro 
potřeby lokality.

Současně byla v lokalitě zavedena další opatření – asistenti prevence kriminality, byly rozšířeny 
sociální služby – SAS, dluhové poradenství, nízkoprahový klub, posíleny počty terénních pra-
covníků. Město také naplánovalo rekonstrukci jednoho z bytových domů na sociální byty 1. 
kategorie, které budou zároveň 2. stupněm prostupného bydlení.

Domovnictví a domovní výbory jsou jedním z mnoha opatření, která byla v segregované lokalitě 
zavedena, a tak se sociální začleňování může odehrávat na několika úrovních zároveň.

Příklad zápisu z domovní schůze:

DOMOVNÍ SCHŮZE

dne 14. 5. 2014 – Prunéřov

Účastníci:  

domovník č. 167, domovník č. 377, domovník č. 265, nájemníci Prunéřova, p. Zörklerová – 
místostarostka města Kadaň, p. Mědílek – vedoucí sociálního odboru města Kadaň, p. Molná-
rová – sociální odbor města Kadaň, p. Raadová – radní města Kadaň, p. Vaic – Správa bytů 
města Kadaň, p. Vožniak – Správa bytů města Kadaň, p. Slámová – Správa bytů města Kadaň, 
p. Lizáková, p. Vaněčková a p. Rathouská – Terénní program Prunéřov, p. Drahošová – Terénní 
program města Kadaň, p. Dvořáková – o. s. Radka Kadaň, p. Podlaha – Agentura pro sociální 
začleňování, p. Lesák – Agentura pro sociální začleňování, p. Zeman – Agentura pro sociální 
začleňování, p.  Adámková – Poradna pro rodinu a  mezilidské vztahy Kadaň – facilitátorka 
schůzí

Program: 

1. Plnění dohodnutých úkolů ze schůzí minulých

2. Další potřeby nájemníků

3. Další potřeby města

4. Nová role domovníků

5. Rekonstrukce č.p. 169 na vstupní (tréninkové) bydlení a systém prostupného bydlení

6. Termín další domovní schůze

1. Plnění dohodnutých úkolů ze schůzí minulých 

a) Splněné potřeby, které byly artikulovány na předešlých schůzích:

•  Výměna oken, lin, dveří: do zimy uspokojena poptávka, další nájemníci mají objednáno 
(po zimě)

• Vymalování společných prostor nájemníky – č. 167 a 265

• Přistavení kontejneru k domu č. 377

• Úklid sklepů nájemníky – č. 377
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• Vysušení sklepa č. 265 – probíhá stále, průběžně…

• Sprcha a WC na patře – č. 167

• Včasné řešení reklamací – děje se…

• Zázemí a hřiště pro děti

• Městská doprava – častější spoje

• Vyčištění sklepů a oprava světla – č. 167

• Předělaná elektroinstalace v bytech blízko kamen

• Vysušení a úklid sklepů – č. 265

• Okna na WC – č. 265

• Oprava střechy

• Rozmísťování kontejnerů střídavě mezi jednotlivé domy

• Distribuce čisticích prostředků pro úklid společných prostor

• Výměna zářivky – č. 377

• Základní pracovní nářadí a náčiní pro domovníky na opravy drobných závad

• Pravidelné úklidy společných prostor v jednotlivých domech – daří se v č.p. 265 a č.p. 377

• Komínové stříšky – č. 265

• Hromosvody č. 265 – v rámci pravidelných revizí probíhají i opravy

•  Pouliční osvětlení – výkopové práce byly provedeny v rámci VPP a za dobrovolné pomoci 
p. Horvátha

b) Prozatím nesplněné potřeby, které byly artikulovány na předešlých schůzích:

•  Pravidelné úklidy společných prostor v jednotlivých domech – velké problémy v č.p. 167 – 
na chodbách exkrementy psů, jejichž majiteli jsou (...). Nájemníci též poukazují na lidské 
výkaly na chodbách.

• Úklidy ve zbylých dvou domech bez problémů

•  Umyvadla v bytech + voda: je zpracováván projekt na 167, ale tyto věci lze udělat pouze 
celkovou rekonstrukcí

• Fasáda – č. 167

• Zvýšení počtu WC – č. 167: je zpracováván projekt na zvýšení počtu WC a umyvadel

• Dveře do chodeb mezi patry č. 265 – nelze dát

• Pěší přechod u autobusové zastávky na hlavní silnici – dle odboru dopravy nelze realizovat

2. Další potřeby nájemníků

a)  Kontrola rychlosti projíždějících aut městskou policií + kontrola dopravních značek o ome-
zení rychlosti, zda jsou v obou směrech

b)  Odpočinková zóna pro rodiče s dětmi z č. 167 + její vybavení – v současné době probíhá 
proces pro získání pozemků u č. 169, kde by odpočinková zóna mohla být vybudována 

c) Lavičky – č. 377: nahlásit požadavky domovníkovi

d) Vyměnit na chodbách žárovky za zářivky – č. 377

e) Nepořádek po odchozích nájemnících – č. 377: řešen pracovníky na VPP
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f) Sekání trávy technickými službami u č. 377

g) Dveře a mísa na WC – nájemník č. 167

h) Oprava poničené části výmalby – č. 167

i)  Lina na chodbách – č. 167: nejdříve odkrýt původní dlažbu, a pokud je v pořádku, pouze ji 
vyčistit 

j) Vyčistit okapy – č. 167

k) Zatékání střechou, plíseň v bytě – č. 167 domovník

l) Psí a lidské exkrementy na chodbách – č. 167

m)  Odstranit rákosí na pozemku mezi 377 a 265, kde jsou údajně zmije – majitel pozemku není 
město, ale soukromá společnost – kontaktovat

3. Další potřeby města

a) Podílet se ze strany nájemníků na budování odpočinkové zóny pro rodiče a děti

b) Udržovat pořádek kolem domů a ve veřejných prostorách

c)  Domovníci zajistit rozpisy služeb a hlásit nájemníky, kteří pořádek neudržují – důvod k nepro-
dloužení nájemní smlouvy

d)  Zamykání a zavírání hlavních dveří v objektech a hlásit domovníkovi, kdo tak nečiní – v objek-
tech 167 a 265 nelze hlavní vchod uzamykat, neboť nájemníci zničili zámky a poničili vcho-
dové dveře. Se Správou bytů je domluvena oprava dveří, ale uzamykání vchodových dveří 
bude pravděpodobně nereálné, půjde tedy spíše pouze o jejich uzavírání

4. Nová role domovníků – vedoucí soc. odboru 

Domovník:

a)  Provádí drobné opravy a údržbářské práce – výměny žárovek, výmalba, drobné opravy klik, 
popř. zámků, FAB a poštovních schránek

b) Má znalost hasicího systému domu, hlavních uzávěrů vody a plynu

c) Instaluje rozvrh služeb dle jednotlivých týdnů (týden/byt) – kontroluje tuto službu

d) Svépomocí nebo společně s nájemníky organizuje úklid a úpravu venkovních prostor

e) Má klíče od kotelny, kde ukládá a vydává tuhá paliva, pokud se na tom domluví s nájemci

f) Hlásí problémové nájemníky správci, který pak odešle podnět bytové komisi

g) Monitoruje výskyt cizích osob v domě – komunikuje s asistenty prevence kriminality

h) Podpora pro sociální a komunitní pracovníky

5.  Rekonstrukce č.p. 169 na  vstupní (tréninkové) bydlení a  systém prostupného bydlení – 
lokální konzultant Agentury, vedoucí soc. odboru

• 10 bytů – teplá voda, teplo, samostatné WC, plastová okna…

•  Rekonstrukce bude probíhat od konce května 2014 do 23. 11. 2014. Byty budou k nastě-
hování v prosinci 2014.

•  Budou vytvořena kritéria, podle kterých se budou zájemci o prostupné tréninkové bydlení 
vybírat. Nájemníci s nimi budou včas seznámeni.
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•  Po cca roce úspěšného tréninkového bydlení se budou moci nájemníci, pokud se osvědčí, 
přestěhovat do městských bytů Kadani, v opačném případě se budou muset vrátit zpět 
do původního či jiného bytu nižší kvality. Omezený počet nájemníků (uspějí, ale nechtějí 
do Kadaně) může setrvat v č.p. 169 i delší dobu, ale spíše ve výjimečných případech, aby 
se tréninkový stupeň nezašpuntoval.

•  Návrh systému prostupného bydlení včetně návrhu kritérií přidělování bytů na 169 odeslán 
členům PS Bydlení LP Kadaň k připomínkování dne 23. 5.

6. Termín příští domovní schůze: 30. 9. 2014 ve 14.00 hodin

V Prunéřově dne 14. 5. 2014                                           Zpracovala:   

3. Domovnictví a domovní výbory
Nástroj domovnictví je stále častěji využíván pro zlepšení stavu nemovitostí v soci-
álně vyloučených lokalitách. Může mít různé podoby – drobná údržba, dohled 
na pořádek, dohled na klid ve spolupráci s asistenty prevence kriminality, komuni-
kační spojka k nájemníkům.

Nástroj domovnictví sám o sobě zapojuje vyloučené nájemníky do dění, vytváří 
podíl na údržbě domu. Je to levný a jednoduchý nástroj a je snadné ho rozšířit také 
o setkávání nájemníků na schůzích, které mohou sloužit už jenom k lepší informo-
vanosti nájemníků.

4. Regionální model
Některá místa nepotřebují komunitní práci v její standardní podobě – to je v přípa-
dech, kde jsou dobré sousedské vztahy a kde sociálně vyloučení lidé žijí rozptýleně 
mezi příslušníky majority. Obvykle jsou to velmi odlehlé regiony, kde je vyšší neza-
městnanost, žijí zde většinou starousedlíci a nejsou velké rozdíly v životní úrovni 
všech obyvatel.

Zde stačí zavést mechanismus pravidelného setkávání občanů s vedením města, 
kde se řeší běžné potřeby spojené se správou obce. Taková setkávání přispějí 
k pozitivnímu duchu v obci a informovanosti občanů a mohou se díky nim snadno 
a levně vyřešit nutné úkony. 

Pravidelná setkávání se starostou v Ralsku-Náhlově

Ralsko je město, které sdružuje malé vsi rozeseté v bývalém vojenském prostoru. Vesnice jsou 
od sebe vzdálené až 15 km, nejbližší větší město je Mimoň. Starosta s místostarostou dojíždějí 
do jednotlivých částí Ralska, kde občany informují o aktuálním dění, které v místní části plánují, 
a řeší spolu s občany potřeby každé části zvlášť.
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3.3. Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě – metoda práce
Komunitní práce podporuje silné stránky a dovednosti lidí, organizuje je, sjednocuje 
je při hájení a naplňování jejich zájmů. Dává důraz na sebedůvěru místního spole-
čenství namísto spoléhání na zdroje zvenčí. Jde o stimulaci a ovlivňování změn 
pozitivním směrem.

Níže je uveden postup komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě, pokud ji 
vede komunitní pracovník:

Vstup do lokality
Komunitní pracovník nejprve získává kontakty, seznamuje se s lidmi. Buďto ho 
do lokality uvede pracovník, který zde již působí, nebo navazuje kontakty sám – v tom 
případě se osvědčilo začít pracovat s dětmi, organizovat pro ně volnočasové aktivity. 
Jejich rodiče se pak velmi často sami připojí. Při komunitní práci lze také využít přiro-
zeného shlukování lidí. Prvních několik měsíců se pracovník se vším v lokalitě sezna-
muje, dívá se a poslouchá. Zjišťuje informace o lokalitě, sleduje její stav, vybavenost 
a infrastrukturu. Seznamuje se s lidmi a nechává se od nich poznat, postupně se ori-
entuje ve vazbách mezi lidmi, skupinách a příbuzenských vztazích. Navázání vztahů 
věnuje dostatek času a pozornosti, seznamuje se nejprve s výraznějšími a otevřeněj-
šími osobnostmi, dál si nechá doporučit další osoby, které má kontaktovat a oslovit, 

až zná všechny lidi v lokalitě. Pokud se s ním oby-
vatelé lokality zprvu nechtějí bavit, opět se osvěd-
čilo navázat komunikaci s dětmi – dospělí se pak 
připojí nebo je děti přivedou.

Komunitní pracovník především s lidmi mluví 
a postupně, jak se utváří vztah důvěry, se dozvídá 
víc o lokalitě a lidech v ní. Pak může vést rozho-
vory s co nejvíce lidmi a dozvídá se, co lidi trápí, 

s čím nejsou spokojeni, co chtějí změnit, proč některé věci lze vyřešit a jaké jsou 
důvody k neřešení jiných věcí. Ptá se lidí, jak by se sami mohli do řešení problémů 
zapojit a v čem jim naopak může pomoci.

Pokud komunitní pracovník zahajuje komunitní práci v sociálně vylou-
čené lokalitě, je potřeba se také seznámit a navázat kontakty se zástupci 
institucí, které s lokalitou souvisí.

Mapování
V úvodní mapovací fázi se pracovník seznamuje s lidmi v lokalitě a jejich vztahy. 
Zjišťuje, jaké jsou vnitřní zdroje lokality – lidské i materiální. Hledá společná témata, 
která mohou být předmětem komunitního organizování. Vhodná témata jsou ta, 
na kterých se obyvatelé shodnou.
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Situace v lokalitě je dynamická, proto v průběhu své práce věnuje komunitní 
pracovník dostatek času, aby měl přehled o tom, co se v lokalitě děje. Nejčastějším 
prostředkem jsou rozhovory s obyvateli. 

Když se komunitnímu pracovníkovi podaří navázat spolupracující a živé vazby, 
může spolu s nájemníky vytvořit plán lokality (domu) – na papír zakreslí lokalitu 
nebo dům a kde kdo bydlí, povídá si s lidmi o tom, kdo je s kým spřízněný, jaké jsou 
vztahy mezi lidmi. Pracovník tak získá přehled, ale i lidé sami mají možnost uvědo-
mit si, jaké jsou v lokalitě vztahy. 

Užitečným nástrojem pro mapování lokality je tzv. sociomapa, do které komu-
nitní pracovník zaznamenává všechny informace o lokalitě. „Informace se získávají 
pozorováním, rozhovory s obyvateli, rozhovory s institucemi, z webových stránek, 
z úředních desek, z tisku, kronik, archivu, cílenými rozhovory za účelem zjištění 
konkrétních informací, např. zaměstnanost, vzdělání, co je kdo schopen a ochoten 
udělat.“15 Sociomapa shromažďuje informace o lokalitě, její infrastruktuře, lidech 
v ní, o typických znacích lokality a jejích největších problémech.

Příklad sociomapy v Ostravě-Zárubku, kapitola Mapy domů:

Počáteční 1
VOKD, 
Development 

Bytová 
kategorie Veli-

kost 
bytu

Sml. na dobu 
určitou/neurčito

Vytá-
pěníPavlač 4 byty 1+1 II. kat.

Přízemí 4 byty 1+1 II. kat.

Pavlač Dospělí Děti

Byt č. 8 1 0
1+1, 
III. kat.

určitou
Pevná 
paliva

Byt č. 7 0 0
1+1, 
III. kat.

neurčitou
Pevná 
paliva

15  Vzájemné soužití (2012), s. 16. 
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Byt č. 6 2 2
1+1, 
III. kat.

neurčitou
Pevná 
paliva

Byt č. 5 P 2 0
neurčitou – ve 
výpovědi

Pevná 
paliva

Přízemí

Byt č. 4 P 2 1 určitou
Pevná 
paliva

Byt č. 3 P 1 0 určitou
Pevná 
paliva

Byt č. 2 P 2 2 neurčitou
Pevná 
paliva

Byt č. 1 1 0
1+1, II. 
kat.

určitou
Pevná 
paliva

 8 bytů 12 dospělých 5 dětí

Vyučení 2 muži 0 zedník, malíř

Učí se 0 0  

Zaměstnaní 4 muži 0  

Problém:

Řešení:

Opadané omítky na chodbách i v celém domě, zasypané sklepy, 
chybí okap, děravá střecha, rybníčky a díry na dvorku. Nedostatečný 
počet koupel. van, studená voda.

Od července 2008 domovník – smlouva.
Na dvorku zpevněno podlaží struskou. Vyčistily se sklepní prostory.
Chodba je opravena a vymalována a omítka pod pavlačí se na 
podzim roku 2008 také opravila, opravena střecha i okap.
Od dubna 2009 se pokračuje v dohodnutých pracích, aby se 
z nestandardních bytů staly byty standardní – instalovány bojlery na 
teplou vodu a vany do koupelen, koupelny obloženy a 
vykachlíčkovány. Obyvatelé domu jsou aktivizováni a motivováni 
k dalšímu zlepšování svého prostředí.
V roce 2010 obyvatelé obnovili nátěr domu a v létě 2011 obyvatelé 
domu již potřetí obnovili svépomocí fasádu na domě.
Funkce domovníka přestala fungovat – rodina se má do konce roku 
2013 odstěhovat z lokality. Obyvatelé jsou aktivní v pomoci 
s budováním sportovního plácku.

Navazování kontaktů a vytvoření jádrové skupiny
Komunitní pracovník brzy rozpozná ty obyvatele, kteří mají vůli a chuť něco změ-
nit. Od nich dostane doporučení na další obyvatele a „metodou sněhové koule“ 
se nakonec seznámí se všemi lidmi. S aktivními členy pak může vytvořit tzv. 
jádrovou skupinu, která zahájí první invenci. Tito prvotní hybatelé jsou velmi 
důležití: 

„S obyvateli se pracuje postupně, protože někdo začne spolupracovat, ostatní 
sledují, jak se činnost bude vyvíjet a udržovat, a po pár drobných úspěších nebo 
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změnách se přidávají další jedinci, skupiny, vchod apod., někteří i z důvodu tlaku 
většiny. Ostatní si mohou říci, ‚když to zvládli oni, my taky‘.“16

Ne všude se podaří pracovat se všemi obyvateli v lokalitě. Komunitní pracovník pak 
pracuje s těmi lidmi, kteří mají iniciativu a chtějí pracovat na zlepšení stavu lokality. 

Zjištění potřeb lidí – cesta ke komunitnímu jednání
Lidé jsou vedeni k uvědomění si a pojmenování společných potřeb. Ty lze zjistit 
na společném setkání nebo prostřednictvím dotazníkového šetření. V návaznosti 
na zjištěné potřeby následuje společné hledání řešení – objevují se možnosti uvnitř 
lokality, je zde snaha o navázání otevřeného jednání a spolupráce s institucemi.

První setkání
První setkání je potřeba si dobře připravit. Obyvatelům jasně a srozumitelně vysvět-
lete, proč se scházejí. Nepodceňte pozvání – je třeba všechny lidi pozvat předem 
a den před setkáním se ještě ujistit o tom, že s akcí počítají.

 
Schůzky obyvatel jsou společná setkání členů komunity a  komunitního pracovníka, dále 
mohou být přizváni zástupci zainteresovaných organizací a institucí a mohou zde být:

• definovány problémy, které obyvatelé lokality pociťují

• návrhy podnětů na změnu současného stavu

• prostor pro vyjádření, jakým aktivitám by se chtěli věnovat

• zjištění, jak a kdo se bude aktivně podílet na změnách, na řešení problému

•  určení pravidel pro společnou komunitní práci, vyjasnění role komunitního pracovníka 
a obyvatel lokality – aktivní zapojení místních lidí, tzn., že většinu aktivit vykonávají samotní 
obyvatelé, pracovníci jsou nápomocni, facilitují, nejsou těmi, kdo by za ně řešil jejich pro-
blémy, práce, kterou vykonají ve prospěch komunity, je dobrovolná, není honorovaná

•  z těch, kteří se chtějí aktivně zapojit do zlepšování životních podmínek komunity, je vytvo-
řena pracovní skupina – skladba členů pracovní skupiny je vyvážená, tj. aby byly zastou-
peny všechny věkové kategorie, obě pohlaví, a tím byla zachována vyváženost navržených 
řešení

• analyzují se problémy a vybírají se ty prioritní

• úvodní schůzka je vhodným prostorem pro seznámení se s tím, co to komunitní práce je17

První společné akce
Pro první akce vyberte vhodné projekty. Mělo by jít o akci, která může proběhnout 
rychle, přinese viditelné výsledky, zároveň řeší něco, co obyvatele skutečně pálí 
a zlepšení jednoznačně a všichni ocení. Je ale důležité, aby si aktivitu vybrali oby-

16 Holubec, Kořínek (2013), s. 20.
17 Vzájemné soužití (2012).
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vatelé lokality sami, komunitní pracovník to za ně 
nemůže rozhodnout. Pokud nezvolí akci, která je 
v dané situaci realizovatelná, pak o tom s lidmi 
mluví, společně hodnotí možnosti, odhadují svoje 
schopnosti.

Do realizace by se mělo zapojit co nejvíce lidí. 
Každý, kdo se chce zapojit, by měl najít svoje místo. 
Do všech akcí se rády zapojují děti. Při prvních akcí 
se ukáže, kdo má přirozené organizační schopnosti, 
autoritu, invenci. Takové lidi potřebuje komunitní pra-
covník najít a postupně jim předávat kompetence.

Nejčastějšími řešenými problémy jsou: úklid 
a vy klizení společných prostor, oprava a výmalba chodeb, oprava zábradlí a vstup-
ních dveří, stav venkovního prostranství, volný čas dětí a mládeže.

Zhodnocení uplynulého dění
Po každé akci se nezapomeňte společně 
s nájemníky ohlédnout za vykonaným dílem, 
pobavit se o práci, pochválit se. Uvědomit si 
úspěch je motivující k dalším akcím.

Průběžně, třeba jednou ročně, lze udělat 
zhodnocení celkového dění – zjistit, jaké 
změny a jaká zlepšení obyvatelé registrují, 
s čím jsou spokojeni a co by chtěli v budouc-
nosti zlepšit. Pokud jsou otázky návodné, 
pomohou lidem uvědomit si posun v lokalitě, a hlavně co ho způsobilo.

Komunitní pracovník podporuje aktivní konání lidí v lokalitě, nechává je osamo-
statnit se a přebírat kompetence a podíl na organizaci. Při další akci mohou již 
využít zkušeností z řešení minulých problémů.

Motivace
Aby se obyvatelé lokality aktivizovali a jejich snahy byly v dlouhodobém kontextu 
soustavné, je potřeba je motivovat. 

Motivují: 
• viditelné a rychlé výsledky vykonané práce
•  pozitivní příklady sousedů, viditelné zlepšení tam, kde se začali lidé scházet 

a organizovat
•  podpora veškeré vlastní iniciativy, trpělivost s různými překážkami, pochvala 

za každý malý posun a snahu
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•  průběžné dotazování na práci, na plnění 
zadaných úkolů

•  návštěva lokality zástupci městského úřadu, 
účast na domovních schůzích

Rozhodování
O postupu, činnostech, rozhodují vždy obyva-
telé sociálně vyloučené lokality, komunitní pra-
covník je tímto procesem pouze provází. Pokud má například majitel nemovitosti 
nějaké plány na opravy, je vhodné nájemníky o chystaných činnostech informovat, 
zjistit skutečnou potřebnost, zkonzultovat možnosti provedení, dotázat se nájem-
níků, jsou-li ochotní k participaci.

Rozhodovací proces by měl být vždy na základě konsenzu všech zúčastně-
ných. Metoda hlasování sice může prosadit vůli většiny, zůstane zde ale skupina, 
která se s míněním druhých neztotožňuje. Konsenzus zabere víc času, ale imple-
mentace rozhodnutí je pak rychlejší a bez překážek nesouhlasící menšiny.

Konsenzus nevytváří atmosféru „my vs. oni“. Naopak nutí člověka pochopit, proč 
druzí stojí proti návrhu, a hledat cestu, jak uspokojit nejenom sebe, jak upravit 
návrh, aby vyhovoval všem. Není to kompromis, ale kreativní řešení. Skládání spo-
lečné pravdy ze střípků malých pravd.

Organizace komunity
Společná setkání by se měla konat v pravidelných intervalech, aby si na ně obyva-
telé sociálně vyloučené lokality zvykli. Zároveň by ale jejich četnost měla reagovat 
na aktuální potřeby – když je co řešit, uspořá-
dají se setkání častěji, když je klid (například 
v zimě), mohou být intervaly delší. Na četnosti 
setkávání by se měli nájemníci z lokality opět 
shodnout. Lidé si zvyknou na společné 
schůzky a sami je mohou iniciovat. 

Můžeme hovořit o mobilizované komunitě, 
pokud se podaří místní společenství sjednotit, 
lidé si zvyknou na komunitní procesy a obvykle 
tak řeší nová témata, která vyvstávají. Ustavily 
se místní osobnosti, které převzaly některé 
činnosti komunitního pracovníka. Komunitní 
dění se odehrává samospádem a lidé mají 
vlastní invenci. Komunita začíná vytvářet dlou-
hodobější plány, vize, přání. 
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3.4. Rizika komunitní práce
Při zavádění komunitní práce je potřeba věnovat pozornost několika tématům:

Ukončení projektu
Komunitní práce pracuje s lidmi, učí je novým dovednostem a přístupu. Je to proces, 
který trvá dlouho a má smysl, pokud může kontinuálně pokračovat. Není tedy v žád-
ném případě vhodné ukončit podporu komunitním procesům pouze z důvodu skon-
čení trvání projektu. Pokud na skončený projekt nenavazuje další, lze zajistit takovou 
formu spolupráce, aby nastavené procesy měly prostor pro pokračování. Už při zavá-
dění komunitní práce by měli mít aktéři na paměti, že jde o dlouhodobou činnost, 
a v případě financování z projektů uvažovat o návaznosti započatých mechanismů.

Zadání „úkolu“ pro komunitního pracovníka, tlak na výsledky
Komunitní pracovník vždy vychází z potřeb lidí, které sami formulují. Komunitní 
práci nelze chápat například jako úklidovou službu – pracuje s lidmi tak, aby si sami 
uvědomili, že chtějí mít uklizeno a čisto. Tento proces může být zdlouhavější, 
výsledky pak ale budou udržitelnější. 

Nezávislost komunitního pracovníka
Komunitní pracovník provádí společenství lidí určitým procesem, pomáhá jim 
nalézt jejich vnitřní zdroje a kvality. Tento pracovník věnoval hodně své kapacity, 
času a práce, aby získal důvěru lidí – bez ní by svou práci nemohl vykonávat. V této 
pozici musí nutně stát vždy na straně členů společenství, není možné, aby hájil 
zájmy nějaké instituce. 

Komunitní pracovník vždy pracuje tak, aby všichni zúčastnění aktéři byli schopni 
dojít konsenzu a aby výsledná řešení byla výhodná pro všechny strany.

„Zase se dělá něco pro Romy“
Pokud do lokality začne směřovat pozornost komunitního pracovníka, majitele domu, 
mohou se sousedé cítit znevýhodněni. Je potřeba nové činnosti v lokalitě vysvětlit 
sousedům, aby pochopili, že uskutečněné změny budou přínosem i pro ně.

Komunitní práce také poskytuje možnosti, jak lépe provázat obyvatele vyloučené 
lokality s příslušníky majority v místě. Při rozvoji komunitních procesů se dají vytvá-
řet možnosti pro sousedská setkávání. Dobrým způsobem jsou sportovní aktivity, 
například fotbal:

Sportovní aktivity jako možnost sousedské komunikace

V Kadani zorganizovalo sdružení Světlo pouliční fotbalovou ligu. Zúčastnily se jí týmy mladých 
lidí z majority i z vyloučené lokality. „Prvního turnaje se zúčastnilo 15 týmů, z toho 5 družstev 
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vytvořila primární cílová skupina ,děti ulice‘, zbytek byly sportovní týmy a týmy dětí, které jsou 
zvyklé vyplnit svůj volný čas sportovní aktivitou.“18

Turnaj měl úspěch a v Kadani se konala již dvě opakování. Mladí lidé ve vyloučené lokalitě se 
navzájem trénují, starší sportovci předávají své zkušenosti mladším. Mohou tak smysluplně 
trávit svůj čas a  vytvářejí si pozitivní vzory. V  následujícím období se budou zapojovat 
i do samotné organizace turnajů.

3.5. Možnosti financování a podpory
Personální náklady na komunitního pracovníka je možné hradit z dotace Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny, programu Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce.

Obec také může na komunitní práci vyhradit část úvazku terénního sociálního 
pracovníka (v tom případě je ale nutné dobře sladit jeho dvě role, aby nebyl zahlcen 
jak individuálními, tak skupinovými potřebami).

Domovnictví je možné podpořit z programů prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR, pokud je nastavena spolupráce domovníka s asistenty prevence 
kriminality.

Dá se očekávat, že v nadcházejícím finančním období Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF) 2014–2020 budou finance alokovány do výzev na pod-
poru tzv. sociálních inovací nebo individuálních projektů měst či krajů, ze kterých 
bude možné komunitní práci financovat. Možným zdrojem budou také projekty 
realizované v rámci podpory komunitně vedeného místního rozvoje, který zajišťují 
místní akční skupiny (MAS).   

18 Více viz http://ossvetlokadan.webnode.cz/sluzby/centrum-prevence-svetlo-/poulicni-fotbalova-liga.
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Věcné náklady jsou ve většině případů na rozpočtu obce či města, nejde však 
o náklady, které by se jinak nevyskytly – většinou jsou to náklady na materiál pro 
opravy, které zvládnou nájemníci vykonat svépomocí – ve výsledku se na nákla-
dech ušetří. 

Pro jednorázové akce sousedského či komunitního charakteru, kde se lidé pro-
pojí a setkávají (např. komunitní zahrada ve vnitrobloku), je možné podat žádost 
do Fondu místních iniciativ – Rychlé granty, Nadace Via.19

Dalším možným zdrojem pro financování věcných nákladů může být městský či 
krajský úřad, náklady na materiál lze také hradit z dotace Úřadu vlády – Rady vlády 
pro záležitosti romské menšiny.

Věcné náklady mohou být poskytnuty přímo, nikoli v podobě financí – dojednání 
darování materiálu od majitele nebo místní velké firmy, poskytnutí prostoru pro 
sportovní plácek apod. Důležité je hledat možnosti, pokud se to nepodaří z jedné 
strany, hledat jinde.

Nefinanční podpora – podpořit komunitní práci lze také poskytnutím prostor 
pro setkávání (tělocvična, sokolovna, prostory místní organizace), deklarováním 
záštity vedení města nad komunitní akcí (kulturní akce, větší akce pro děti...), pozi-
tivně laděnou zprávou v místním tisku. 
Pouhá účast zástupců vedení města 
na setkání obyvatel je velmi motivační, 
pokud lidé vidí, že o jejich činnost má někdo 
zájem, že nejsou opomíjeni, povzbudí je to 
k dalším akcím.

Komunitní práce je levným nástrojem a je 
možné podporu poskytnout různými způ-
soby, záleží na specifickém kontextu každé 
lokality. I relativně banální vyjádření pod-
pory působí na obyvatele segregované 
lokality velmi motivačně.

19 Viz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014).
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3.6. Shrnutí
Komunitní práce je relativně novým nástrojem pro zmírňování dopadů chudoby 
a sociálního vyloučení. Je to přístup, který zapojuje samotné obyvatele vylouče-
ných lokalit, oni jsou jeho aktéry a spoluzodpovídají za jeho proces. Lidé se pomocí 
práce aktivizují, zkompetentňují, získávají nové dovednosti. Učí se spolupracovat 
a aktivně se podílet na zlepšování kvality svého života. Je to přístup odlišný od so-
ciální práce, pracuje s celou skupinou a jeho cílem je zlepšit kvalitu života v sociálně 
vyloučených lokalitách.

Komunitní práce je v současnosti aplikována v několika lokalitách a osvědčila se 
jako funkční. Není zatím jednotně metodicky ukotvena ani není definována žádným 
zákonem. Agentura pro sociální začleňování má zájem do budoucna pracovat spolu 
s neziskovými organizacemi na definování komunitní práce, vytvoření obecného 
metodického přístupu a vyjednávat na centrálně správní úrovni o uznání komunitní 
práce jako jednoho z nástrojů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
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Neziskové organizace, které realizují komunitní práci:
Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Přerov
Michal Holubec michal.holubec@clovekvtisni.cz, 
Michal Láš michal.las@clovekvtisni.cz 

Český západ, o. p. s., Dobrá Voda u Toužimi
Eva Halbrštátová reditel@cesky-zapad.cz 

Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava
Lucie Mastná, Anna Geletičová poradna-souziti@seznam.cz

Instituce, které podporují domovnictví:
Město Kadaň
Tomáš Mědílek tomas.medilek@mesto-kadan.cz

Prostor, o. p. s., Kolín
Martin Prokop martin.prokop@os-prostor.cz

Metodická podpora:
Agentura pro sociální začleňování
Silvie Ledinská ledinska.silvie@vlada.cz,
Dana Nedělníková nedelnikova.dana@vlada.cz
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