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V roce 2018 jsme realizovali navazující projekt „Společnou
cestou III“. Lokalitou, kde probíhá komunitní práce, je
obytný dům, jež je v majetku Statutárního města Opavy. V
této lokalitě je soustředěno velké množství rodin ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, převážně však
komunita romská.
Cílem projektu je prostřednictvím komunitní práce přispět
k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel této lokality k
vytvoření kompetentní komunity, která si bude
uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na
nich bude společnými silami pracovat. Snahou
projektových aktivit je podpořit obyvatele v aktivním
přístupu k řešení stanovených témat s tím, že po skončení
projektu budou schopni samostatně pokračovat v
zavedených aktivitách a přicházet s
novými nápady. Projekt má umožnit obyvatelům zažít si
pocit úspěchu a vlastní síly a pomoci tak změnit okolnosti
svého života. Projekt má rovněž přispět ke zlepšení
vzájemných vztahů mezi obyvateli U Cukrovaru a k
lepšímu vnímání obyvatel bývalé ubytovny veřejností a k
vytvoření skupinové identity.

 



 

společná oslava
Mezinárodního dne Romů 
společné setkání se zástupci Statutárního

úklid před domem a na zahradě 
společná aktivita pro děti „rozloučení s létem a
opékání“ 
Vánoční tvoření 
Mikulášská nadílka 

V průběhu roku 2018 byly realizovány společné schůzky s
obyvateli této lokality. Obyvatelé si na pravidelných
schůzkách s komunitními pracovníky formovali své cíle a
témata, která byla pro obyvatele důležitá a nejpalčivější.
Obyvatelé si identifikovali tato témata a zrealizovali
následující aktivity:  

města Opavy – řešena otázka bydlení 

Podařilo se uspořádat za přispění dalších spolupracujících
subjektů (Magistrát města Opavy, Policie ČR, Romské
muzeum v Brně, Elim o.p.s., Armáda spásy v Opavě) na
náměstí v Opavě, oslavu „Mezinárodního Dne Romů“. Tato
akce měla mnohem větší rozsah než jen komunitní. Do
celého procesu bylo zapojeno kolem stovky místních
romských obyvatel. Akce vznikla za velkého přispění
romských obyvatel, kterým akce podobného charakteru v
jejich životech chybí. Za naší malé podpory se Romové
postarali o veškerý doprovodný program. Několik týdnů
nacvičovali zpěv romských písní, aktivní ženy z komunity
napekly a navařily tradiční pokrmy. Připomínka romství,
tradic a zvyků celosvětově připadá na 8. dubna. Akce se
uskutečnila dne 12. dubna 2018 v  Janáčkových sadech.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s romskou kulturou,
řemesly a ochutnávkou tradičních jídel z romské kuchyně. 

 



Těšíme se na komunitu "U Cukrovaru"

i v roce 2019. 

 

Ústředním programem bylo taneční a hudební vystoupení
v podání romských dětí, umělců. Pořádání této akce
přispělo k oslavě samostatného romství, upevnění
kulturních zvyklostí a vzájemnému poznávání majoritní
společnosti. V letním období proběhla další společná
aktivita pro děti „rozloučení s létem a opékání“ na zahradě,
akce se účastnilo mnoho obyvatel a dětí, akce byla
zaměřena na podporu spolupráce, poznání a společné
trávení volného času. V čase předvánočním obyvatelé za
podpory komunitních pracovníků uspořádali již tradiční
vánoční dílničky s   mikulášskou nadílkou a to přímo v
prostorách chodby tohoto obytného domu, kde cílová
skupina bydlí. Maminky, pod vedením komunitních
pracovníků, tak mají jedinečnou možnost učit se, jak
efektivně se svými dětmi pracovat, jak je rozvíjet, a to
především s vynaložením malých finančních prostředků.
Obyvatelé komunity byli nadšeni z probíhajících aktivit,
díky nimž získali společné zážitky a byli jsme svědky nově
vznikajících přátelských vazeb mezi dětmi i dospělými.
Takto se zlepšil i vztah k místu, kde žijí. Váží si své
odvedené práce a záleží jim na tom, aby výsledný efekt
vydržel co nejdéle. Jsou schopni údržby finálního stavu.
Vznikla komunita, která je sebevědomá a   která si již
dokáže uvědomit své kvality a  svou sílu, což  e výborný
startovací můstek začít přemýšlet nad svou mnohdy
na první pohled bezvýchodnou situací anebo být aktivnější
a  snažit se svůj životní osud změnit.

 


