,,Místo, kde žijeme“

Od 1. září 2017 jsme začali na ulici
Mánesova, Vrchlického a Alšova v Krnově
realizovat

komunitní

práci,

která

je

uskutečňována díky dotačnímu programu
Úřadu vlády ČR – Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce. 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. V lokalitě působíme od roku 2014, v rámci terénní sociální práce jsme
navázali s některými rodinami dlouhodobou spolupráci a v současné době se podílejí na realizaci
komunitní práce.

V úvodní fázi proběhlo mapování potřeb obyvatel komunity, kdy sociální pracovnice oslovily obyvatele
a prostřednictvím individuálních rozhovorů zjišťovaly aktuální problémy a témata, které občané
vyhodnotili, že je potřeba řešit. Z uskutečněných rozhovorů vyplynul zájem o následující témata:
zvelebení veřejného prostranství lokality, revitalizace zeleně, úprava venkovního posezení pro rodiče a
děti, nákup odpadkových košů.

Sociální pracovnice působí v lokalitě a předávají
občanům
poskytují

informace
také

o

komunitní

sociální

práci,

poradenství.

Prostřednictvím letáčků a osobních návštěv
v rodinách pracovnice projektu oslovily občany
lokality a uskutečnily na ulici Alšova 14 veřejné
setkání. Všichni občané tak měli příležitost
vyjádřit se k tématům, navrhovat aktivity a další možnosti přispívající ke zvelebení lokality. V rámci
tohoto setkání byla obyvateli komunity formulována tato témata, jako prioritní: malování společných
chodeb v domech, oprava vstupních dveří a dlažby, realizace aktivit pro rodiny s dětmi, revitalizace
zeleně, úklid veřejného prostranství.

Během setkání se vytvořila iniciační skupina v jejíž čele jsou dva vůdci. Tato skupina spolu se svými
vůdci již řídí naplánované pracovní činnosti a informují ostatní občany o plánovaných aktivitách.

V současné době se iniciační skupina postarala o nákup materiálu potřebného k malování chodeb.
S technickými službami bylo vyjednáno zapůjčení kontejneru, který si vyžádali obyvatelé lokality, aby
mohli provést úklid veřejných prostor. Pro následující měsíc prosinec plánují obyvatelé komunity
uspořádat Mikulášskou nadílku pro rodiny s dětmi, které bydlí v této lokalitě.

Vycházíme z faktu, že obyvatelé lokality jsou si vědomi své životní situace, že oni jsou ti, kteří zde žijí,
sami nejlépe vědí a dokáží formulovat své potřeby, nápady, přání a mají moc změnit svou životní situaci.
Z prozatímní spolupráce s obyvateli komunity vyplynulo, že komunitní práce je vnímána jako žádoucí
a obyvatelé jsou rádi za příležitost podílet se na změnách, které vedou k lepšímu životu v lokalitě.

Kontakt pro média:
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Zacpalova 27, 746 01 Opava, http://www.eurotopia.cz/
Mgr. Adéla Ščurková, GSM: +420 735 171 001, e-mail: adela.scurkova@eurotopia.cz

Fotografie z ulice Alšova, Mánesova a Vrchlického, kde místní obyvatelé plánují opravy a úklid
veřejného prostranství.
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