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K O M U N I T N Í  P R Á C E  V  K R N O V Ě

 
V Krnově byl v roce 2018 opět realizován projekt komunitní práce na ulicích

Mánesova, Vrchlického a Alšova, který je uskutečňován díky dotačního programu

Moravskoslezského kraje – Podpora komunitní práce sociálně vyloučených

lokalitách MSK. Potřeba komunitní práce je reakcí obyvatel výše uvedené lokality,

kteří chtějí ve svém zájmu řešit problémy celé komunity, formulovat témata, která

vnímají jako potřebná a vlastními silami realizovat své nápady, které přispějí ke

zkvalitnění života v komunitě.

 

Komunitní práce přispěla k aktivizaci,

participaci a zplnomocnění obyvatel v

sociálně vyloučené lokalitě v Krnově.

Během realizace došlo k vytvoření

kompetentní komunity obyvatel, která

si začala uvědomovat a formulovat své

potřeby, cíle a následně na nich

společnými silami pracovat.

Prostřednictvím komunitních aktivit

byli podpořeni obyvatelé komunitními

pracovníky v aktivním přístupu a k

řešení stanovených témat. 

 

 

Komunitní práce a také metoda komunitního rozvoje umožnila obyvatelům

sociálně vyloučené lokality zažít si pocit úspěchu a změnit okolnosti svého života.

Dále došlo ke zlepšení vzájemných vztahů mezi majoritní a minoritní společností,

také k upevnění a posílení vztahů v komunitě, podpoře kultury, tradic, posílení

hodnoty romství a navázání spolupráce s dalšími formálními i neformálními sítěmi.



Během roku 2018 proběhla veřejná setkání s obyvateli sociálně vyloučené lokality,

kde se diskutovalo o veřejných potřebách, přáních, problémech a vytvářel se plán

pro rozvoj a obnovu veřejného prostranství. Na základě společných setkání si

občané stanovili prioritní témata, která by chtěli řešit a která by byla ku

prospěchu celé komunity.

 

Občané si sami dle svých možností a potřeb upravovali společné prostory, opravili

okna, realizovaly se v lokalitě úklidy a zvelebování hřiště v lokalitě. Také bylo po

zimě v parku namontováno pískoviště, byly nakoupeny herní prvky, které dětem

v lokalitě slouží k aktivnímu trávení volného času. 

 

Rovněž bylo zakoupeno posezení k pískovišti a upravena plocha pro instalaci

laviček v jarních měsících. Během setkání se vytvořila nová iniciační skupina, v

jejímž čele stál lídr komunity. 

 

Prostřednictvím komunitní práce došlo k participaci občanů na komunitní práci

směřující ke zlepšení stávajících podmínek v lokalitě. Celkem se do komunitní

práce zapojilo 27 dospělých a jejich dětí, také pracovníci Terénních programů

Městského úřadu Krnov a pracovníci odboru sociálního. 

 

V květnu proběhl výlet do ZOO Lešná ve Zlíně s obyvateli ze sociálně vyloučené

lokality. Rodinné akce se zúčastnilo celkem 53 osob, z toho 27 dospělých a 26 dětí.

Cílem aktivity bylo propojit obyvatelé sociálně vyloučené lokality, vzájemně se

lépe poznat, sdílet jejich problémy, stmelit rodinné vazby a především dát rodině

možnost strávit den pohromadě. 

 

Díky této aktivitě se lépe propojily sousedské a rodinné vazby. Také komunitní

pracovníci lépe poznali obyvatele, kteří žijí v SVL, došlo k větší otevřenosti,

důvěrnosti a posílení vztahů v komunitě.



Dále proběhlo v komunitě Vánoční setkání. S obyvateli proběhlo vánoční tvoření

adventních věnců. U tvoření nám pomáhaly také děti, které věnce věnovaly svým

rodičům. Při tvoření zněly vánoční koledy, povídalo se a nechybělo ani pohoštění.

V předvánočním období se dne 6. prosince

uskutečnila Mikulášská nadílka. 

 

V roli Mikuláše, čerta a anděla byli místní

občané z lokality. Čert naháněl hrůzu nejen

dětem, ale i některým dospělým a anděl

rozdával balíčky s překvapením. Mikulášská

nadílka probíhala v lokalitě, kdy Mikuláš,

s čertem a andělem chodili do předem

domluvených rodin s dětmi. 

 

Nadílky se zúčastnilo celkem 17 místních

rodin s počtem 63 dětí.



Ze spolupráce s obyvateli komunity vyplynulo, že komunitní práce je vnímaná

jako žádoucí a potřebná pro obyvatele SVL. Ukázalo se, že lidé preferují

uschopňující přístup a staví na svých vlastních kapacitách a zdrojích. Komunitní

pracovníci od prvopočátku zapojili občany do plánování a byli tak motivováni

hledat vlastní cestu k řešení a nacházet nové zdroje. Lidé v SVL si uvědomili své

vlastní kvality a silné stránky a došlo ke zplnomocnění s využitím vlastních

prostředků.

 

Díky vytvořené iniciační skupině a lídrovi je komunita schopna udržovat veřejné

prostranství v čistotě a sami si dokáží formulovat své další potřeby nebo

navrhovat menší aktivity, na kterých by se podíleli obyvatelé, za pomoci

komunitních pracovníků. Komunita v tuto chvíli není schopná větších

samoorganizačních aktivit, ani osamostatnění se, obyvatelé zatím i nadále

potřebují motivaci a podporu komunitního pracovníka. 

 

V komunitní práci chceme pokračovat i v roce 2019, jelikož vnímáme, že tento

přístup je odrazovým můstkem pro všechny obyvatele, kteří mají zájem pro sebe,

své děti a společnost udělat krok vpřed a zlepšit si tak životní podmínky a

možnosti.


