
 
 

JE KOMUNITNÍ
PRÁCE PŘÍNOSEM?

Odpověď na tuto otázku nehledají jen členové komunity, komunitní pracovníci

a spolupracující organizace ale také lidé žijící v sousedství komunity, kteří

marně přemýšlejí nad tím, co se to v lokalitě, kde žijí, zase děje. 

 

A jelikož rok 2019 prokázal, že komunitní práce má v krnovské komunitě svůj

význam, rozhodli jsme se popřemýšlet nad tím, v čem je komunitní práce

přínosem.



Obyvatelé krnovské sociálně vyloučené

lokality vyjádřili přání řešit problémy

celé komunity, formulovat témata,

která vnímají jako potřebná, a

vlastními silami přispět ke zkvalitnění

života v obou komunitách. Během

realizace komunitní práce se

v lokalitě zformovala komunita

obyvatel, která si uvědomuje své

potřeby a dokáže společnými silami

pracovat na jejich naplnění. 

JAK TO CELÉ VLASTNĚ
ZAČALO?

Obyvatelé díky dosažení stanovených cílů mohli zažít pocit úspěchu a změnit okolnosti

svého života. Komunita při úpravě prostranství v lokalitě začala komunikovat

s majitelem bytů, kde její obyvatelé žijí, což bylo v tomto případě Město Krnov. 

 

Díky této skutečnosti se obyvatelé procvičili v komunikaci s úřady a zvelebení

prostranství vedlo ke zlepšení vzájemných vztahů mezi majoritní a minoritní společností

a došlo i k navázání spolupráce s dalšími formálními i neformálními sítěmi.

 

V průběhu celého roku 2019 komunita také s pomocí komunitních pracovnic plánovala a

realizovala společné aktivity, které vedly k upevnění a posílení vztahů v komunitě,

podpoře kultury, tradic, posílení hodnoty romství, rozšíření znalostí a dovedností

komunity, které mohou sloužit k lepšímu uplatnění obyvatel na trhu práce, a k rozšíření

sociálního kapitálu obyvatel.



Veřejná setkání, na kterých probíhala diskuze o veřejných potřebách, přáních a

problémech komunity, naučila obyvatele otevřeně komunikovat o jejich problémech,

respektovat názor ostatních členů komunity a stanovit prioritní témata, která by chtěli

řešit a která by byla ku prospěchu celé komunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava Mezinárodního dne Romů zase vedla k připomenutí romských tradic, historie,

jazyka, tance, zpěvu a umění. Při organizaci společného výletu obou komunit do

Dinoparku Ostrava se obyvatelé komunit naučili zodpovědnosti, organizování, osvojili

si nové znalosti a vyzkoušeli si, jak náročné je zorganizovat společný výlet. Výhodou

realizace obou aktivit byla také ukázka toho, jakým způsobem je možné aktivně trávit

volný čas. 

 

 

 

KOMUNITNÍ PRÁCE V KRNOVĚ 2019

V krnovské lokalitě se také odehrál

vzdělávací workshop, na kterém se

komunita dozvěděla, jak strava

ovlivňuje zdraví dětí. 

 

Součástí workshopu bylo občerstvení,

které rodiny inspirovalo k zařazení

zdravého jídla do jídelníčků svých

dětí.  

 



Kontakt:
Ředitelka: 

Mgr. Petra Večerková, GSM: 608 883 618, 

e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz 

 

Komunitní pracovnice Krnov:

Mgr. Pavla Vejmolová, GSM: 735 171 001, 

e-mail: pavla.vejmolova@eurotopia.cz;

                        

Bc. Lucie Plebanová, GSM: 604 213 995, 

e-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz

Velký úspěch mezi obyvateli obou komunit má také již tradiční podzimní nebo vánoční

tvoření, které slouží nejen k utužení vztahů v komunitě, aktivnímu trávení volného

času jejích obyvatel, ale také k  procvičení manuálních dovedností. 

 

Samostatnost komunity byla prověřena při organizaci mikulášské nadílky, kterou si

z velké části zorganizovali obyvatelé obou komunit sami. 

 

 

 

 

Díky pokrokům komunity a našim

zkušenostem s realizací komunitní

práce věříme, že komunitní práce

pomůže rozvíjet a aktivizovat obyvatele

komunity, zlepšovat vztahy uvnitř

komunity a budovat vztahy mezi

komunitou a majoritní společností. 

 

Z těchto důvodů vnímáme komunitní

práci pro obyvatele komunity i pro

společnost jako přínosnou a stejně tak ji

vnímají i obyvatelé obou lokalit, o čemž

svědčí jejich aktivní zapojení. 

 

Ale nakonec odpověď na otázku: 

„Je komunitní práce přínosem?“ 

musí najít každý sám.


