Komunitní práce v Krnově
Od 1. září roku 2017 se začala na ulici Mánesova, Vrchlického a Alšova v Krnově realizovat
komunitní práce, která úspěšně pokračuje i v roce 2018.
Počasí nám příliš nepřálo, proto jsme s lidmi ze sociálně vyloučené lokality v zimních
měsících plánovali, debatovali a přemýšleli, co budeme dělat v letních měsících.
Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (dále SVL) se v plánech zaměřili na revitalizaci
dětského hřiště a posezení v parku před domy. Toto místo si určili jako prioritní, neboť
v letních měsících zde bývá velké množství lidí, především maminek s dětmi, které tady tráví
svůj volný čas. S obyvateli bylo naplánováno, že za pomoci všech osob ze SVL proběhne sběr
odpadků, nainstaluje se dětské pískoviště a zrekonstruují se lavičky v parku. Také se zakoupí
odpadkové koše, které v parku chybí.
Dále byl naplánován výlet do ZOO Lešná. Lidé plánovali, organizovali a dne 19. 5. 2018
v sobotu proběhl výlet s lidmi ze sociálně vyloučené lokality. Rodinné akce se zúčastnilo
celkem 53 osob, z toho 27 dospělých a 26 dětí.
Počasí nám přálo, a tak jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili soukromým autobusem
směrem Zlín. Cestu autobusem jsme si zpříjemnili hudbou a konverzací. Při návštěvě ZOO
Lešná si rodiny mohly užít navzájem samy sebe, což bylo cílem akce. Rodiny, partneři,
jednotlivci si tak udělali den pro sebe, strávili ho se svými blízkými a v pohodové rodinné
atmosféře. Cílem aktivity bylo propojit obyvatele 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. Předpokládáme, že dojde k větší otevřenosti,
důvěrnosti a zlepšení, posílení vztahů v komunitě.
Kontakt:
ředitelka: Mgr. Petra Večerková, GSM: +608 883 618, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz
Mgr. Adéla Ščurková, GSM: +735 171 001, e-mail: adela.scurkova@eurotopia.cz

