
PARTICIPACE OBYVATEL SÍDLIŠTĚ

VÁLCOVEN PLECHU, FRÝDEK -

MÍSTEK



PROJEKT „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE III“

 Komunitní práce ve 3 lokalitách – Bruntál, 

Ostrava – Kunčičky, Frýdek – Místek.

 2 komunitní pracovníci v každé lokalitě

 Projekt běží od března 2014 do září 2015.

 Cílem projektu je ověřit efektivitu metody 

komunitní práce při podpoře obyvatel.



STRUČNÝ POPIS LOKALITY SÍDLIŠTĚ

VÁLCOVEN PLECHU

 Lokalita se nachází ve Frýdku – Místku.

 Žije v ní 350-400 obyvatel.

 Obyvatelstvo tvoří Romové i příslušníci majority.

 Lidé žijí v domech patřících obci i soukromým 

majitelům. 

 Kvalita bydlení zejména v obecních domech je 

velmi nízká. Mnoho bytů je bez koupelen, 

záchody jsou umístěny na chodbě, obyvatelé topí 

tuhými palivy, nemají přístup k teplé vodě.

 Dominantou celé lokality je betonové fotbalové 

hřiště, které tvoří pomyslnou hraniční čáru mezi 

částí romskou a majoritní.



CO NÁM, KOMUNITNÍM PRACOVNÍKŮM, 

POMOHLO PŘI ZAPOJOVÁNÍ OBYVATEL

 Partnerský přístup komunitních 

pracovnic a pracovníků. 

 Zaměření na problémy, cíle a 

způsoby řešení definované obyvateli. 

 Hledání a využívání zejména 

místních zdrojů.

 Zapojení a spolupráce místních 

subjektů, vytváření komunikující 

sítě.



CÍLE KOMUNITNÍ PRÁCE

Neredukovat cíle komunitní práce na:

 nástroj na řešení konkrétních problémů

 na nástroj zlepšování fyzického životního 

prostředí prostřednictvím svépomoci, 

 exhibici aktivity lidí,

 změny pouze na straně obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit.



CÍLE KOMUNITNÍ PRÁCE JSOU MNOHEM

KOMPLEXNĚJŠÍ.

 Jedná se především o posílení sebedůvěry a 

kompetencí lidí jednat, o rozvoj sebeorganizační 

kapacity a na druhé straně změnu přístupu na 

straně sociálního prostředí. 

 Nedílnou součástí procesu komunitní práce je 

participace a zmocňování obyvatel.

 Jsme připraveni a ochotni to uznat jako 

profesionální způsob práce? 



CO SE PODAŘILO

 Vznik místních skupin obyvatel. 

 Posílení sebedůvěry obyvatel jednat, jejich 

aktivizace a rozvoj nových dovedností.

 Zlepšení podmínek v konkrétních oblastech 

života.

 Navázání komunikace (a spolupráce) s lokálními 

i externími  aktéry.



PŘEKÁŽKY PŘI ZAPOJOVÁNÍ OBYVATEL

 Nedostatečná znalost, povědomí o komunitní 

práci, jejích principech mezi obyvateli i 

institucemi.

 Předsudky a nálepkování obyvatel (sociálně 

vyloučená lokalita). 

 Nedůvěra obyvatel ke komunitním pracovníkům 

a na druhé straně někdy jejich přehnaná 

očekávání.

 Vzájemné vztahy mezi obyvateli, jejich osobní 

historie.

 Vzrůstající nároky na zapojené obyvatele, 

očekávání ostatních obyvatel, sladění osobních a 

komunitních zájmů.



CO SE PODAŘILO OBYVATELŮM

DOSÁHNOUT VE FRÝDKU-MÍSTKU

 Vznik lokální skupiny prostřednictvím voleb (stabilní, 

pestrá, otevřená).

 Organizování konkrétních komunitních akcí ( úprava 

fotbalového hřiště, zapojení se do projektu Česko čte dětem, 

pořádání sportovních a kulturních akcí).

 Dosažení dílčích kroků ve zlepšení kvality bydlení obyvatel 

(oprava sklepních okének, vyjednání vybudování sklepních 

kójí a vybudování dětského hřiště).

 Změna názorů, chování, přístupu obyvatel k životu 

v lokalitě – větší aktivita, sebevědomí při jednání 

s institucemi, prosazování svých názorů.

 Důvěra v komunitní pracovníky a principy komunitní 

práce.

 Navázání spolupráce s vedením obce, úředníky a 

organizacemi (Charita, ADRA, Renarkon).





RADA SÍDLIŠTĚ VÁLCOVEN PLECHU

 Vznikla z voleb konaných v květnu 2014, kterých se 

účastnilo 56 obyvatel lokality.

 Schází se cca 1 x za 14 dnů v pronajatých prostorách centra 

Pramínek.

 Má pět členů, kterými jsou Romové i příslušníci majority, 

ženy i muži různého věku, vzdělání, žijící v různých 

sociálních podmínkách.

 3 hlavní cíle Rady : 1. dosáhnout celkové revitalizace 

sídliště Válcoven plechu (chodníky, kanalizace, osvětlení, 

dětské hřiště), 2. vyjednat opravy obecních bytů (koupelny, 

záchody v bytech, sklepy), 3. pořádat volnočasové a 

sportovní aktivity pro obyvatele (taneční soubor Amare 

Čercheňa, fotbalový tým ulice Míru, čtení dětem, 

komunitní akce – fotbalové turnaje, den dětí, taneční 

zábava).

 Usiluje o zlepšení negativního obrazu sídliště Válcoven 

plechu. 



CO ČLENŮM RADY SÍDLIŠTĚ VÁLCOVEN

PLECHU PŘINÁŠÍ ZAPOJENÍ

 Nové zkušenosti.

 Konkrétní pozitivní změny v lokalitě.

 Respekt rodin, které zde žijí.

 Navázání spolupráce s novými lidmi.

 Práce pro druhé.

 Poznávání sousedů, vytvoření lepších vztahů.

 Zmenšení vzájemné averze, předsudků.

 Jiný pohled na sebe navzájem.

 Nedocenění. 

 Pocity osamocení – nedostatečné zapojení ostatních obyvatel.

 Nedostatek času zjistit co lidi trápí a najít ty, kteří chtějí pomoct.

 Negativní pohled sousedů.

 BEZ ZAPOJENÍ OBYVATEL NENÍ EFEKTIVNÍ ZMĚNA 

MOŽNÁ!!!



TANEČNÍ SOUBOR AMARE ČERCHEŇA



FOTBALOVÝ TÝM ULICE MÍRU



ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ



ČESKO ČTE DĚTEM NA SÍDLIŠTI VÁLCOVEN PLECHU



VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ KOMUNITNÍ AKCE



AKTIVITY K REVITALIZACI SÍDLIŠTĚ VÁLCOVEN PLECHU



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Zdenka Benešová

Jana Šponiarová

Ivan Bongilaj

Hana Žurovcová

Jakub Neubauer


