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Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o komunitní práci na malé obci.
Konkrétně v Městyse Hostomice, coţ je obec na severu Čech, zasaţena
především nepříznivým historickým vývojem po roce 1989, který s sebou
přináší problémy se sociálním vyloučením. Práce se v první části zabývá
hlubším vymezením teoretické podstaty komunitní práce. Věnuje se zamyšlení,
proč tato podoba sociální práce nemá v Čechách tradici. Dále pak vymezuje
podstatné pojmy jako je komunita, komunitní pracovník a komunitní práce se
zaměřením na komunitní rozvoj, kdy hlavní inspirací je L.Schuringa a její
zkušenosti. Teoretické pojmy jsou zároveň vsazeny do situace v Hostomicích.
Druhá část se věnuje spolku Host. pro NelhoStejnost, který se v obci začal před
dvěma lety komunitní práci věnovat. Pojednává o vzniku, principech a
vybraných komunitních projektech. Nakonec také hodnotí dosavadní práci
v Hostomicích. Z celé práce je pak patrné, ţe komunitní práce na malé obci
můţe být velmi specifická.
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Summary
This thesis is about work in community in Hostomice, a small town in
the North of Bohemia, which has been mostly affected by its historical
development after 1989. It has brought some social exclusion problems. The
first part deals with the theoretical and fundamental definition of work in
community. It deals with the question why this form of social work has no
tradition in the Czech Republic. Furthermore, it defines the core terms such as
community, a social worker and community work focusing on community
development inspired by L. Schuringa and her experience. The theoretical
concepts are also put in the situation in Hostomice. The second part is
concerned with the civic association Host. pro NelhoStejnost, which started the
community work there two years ago. It discusses its foundation, principles
and some chosen community projects. At the end of the work there is the

assessment of existing work in town Hostomice. Thanks to the work it is clear
that community work in a small town can be very special.
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Úvod
Otázka sociálního vyloučení dnes není zdaleka neznámým pojmem. Existuje
celá řada odborné literatury, doporučení, metodik a publikací na toto téma. Téma
komunitní sociální práce, byť je jednou z moţností řešení otázky sociálního vyloučení,
uţ tak proklamovaná není. Přesto je i v této oblasti moţné čerpat z několika odborných
titulů a v České republice především uţ také z několika příkladů dobré praxe. Takovým
příkladem je třeba práce organizace Český západ o. p. s. v Dobré Vodě, Člověka v tísni
o. p. s. v Přerově nebo Charity ČR v Ostravě se svým projektem Vesnička souţití.
V této bakalářské práci se zaměřuji na problematiku specifické komunitní práce
na malé obci, která má v širším slova smyslu potíţe se sociálním vyloučením.
Komunitní prací, zaměřenou na komunitní rozvoj se v obci zabývá spolek Host. pro
NelhoStejnost. Přívlastkem malá mám na mysli obec do 2 000 obyvatel. Obec, o kterou
se v této práci jedná, je Městys Hostomice, který čítá 1 245 obyvatel, a v jeho katastru
se nachází hned dvě sociálně vyloučené lokality1.
Vzhledem k mnoha potřebám místních obyvatel a pasivnímu přístupu místní
samosprávy vzniklo z původně občanské iniciativy v průběhu roku 2013 občanské
sdruţení, nyní spolek Host. pro NelhoStejnost (dále jen HpN), který od té doby zajišťuje
v Městyse Hostomice řadu projektů, z nichţ je většina komunitního charakteru.
Reagoval tak mimo jiné na neutěšený stav nezájmu o problematiku sociálního vyloučení
ze strany vedení Městyse Hostomice nebo donedávna také místní základní školy.
V současné chvíli má spolek HpN s přímou realizací komunitních projektů
v Hostomicích jiţ dvouletou zkušenost. Zástupci sdruţení HpN v říjnu 2014 navíc
získali v komunálních volbách jedno zastupitelské místo. Osobně jsem součástí týmu
spolku HpN od zaloţení, jako jedna z členů přípravného výboru. Zároveň jsem v roli
1

MPSV, GAC, Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů
působících v této oblasti, Praha 2006, [online soubor]
URL: http://esfcr.cz/files/clanky/3732/brozura.pdf
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vedoucí Hostíku – rodinného centra pro malé i velké, které je největším projektem HpN.
V Hostomicích ţiji 25 let a posledních 6 let situaci sociálního vyloučení bedlivě sleduji.
Přítomnost sociálně vyloučených lokalit a chudoby je vţdy podnětem pro řešení
takové situace. Ve své bakalářské práci se ve faktech opírám o dokument z oblasti
sociálního vyloučení, kterým je Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a
absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (dále jen G. analýza), protoţe tato
analýza je totiţ vůbec jediný relevantní dokument (resp. mapa, která je jeho výstupem),
který zahrnuje i popis sociálně vyloučených lokalit přímo v Hostomicích. G. analýza
také jasně vykazuje společná specifika sociálního vyloučení všech zkoumaných malých
obcí. Největší odbornou inspirací je mi pak kniha od Leidy Schuringy Komunitní práce
a inkluze Romů. A nakonec mou největší osobní inspirací mi je víra v Boha a sluţebník
Bill Wilson, který, a to bez nadsázky, celý svůj ţivot věnoval dětem z chudinských
čtvrtí New Yorku. Své zkušenosti pak vydal v knize s názvem Čí je tohle dítě.
Cílem této bakalářské práce je demonstrovat a vyhodnotit možnosti
komunitní práce na malé obci, konkrétně v Městyse Hostomice. Jde o představení
komunitní práce v teoretickém rámci a následně praktickou ukázku této metody
na činnostech spolku Host. pro NelhoStejnost. Vedlejším cílem práce je
povzbuzení, motivace ke komunitní práci všech pracovníků v sociální oblasti, kteří
by se chtěli pustit do práce i na malé obci.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části práce se na základě
analýzy odborné literatury věnuji základnímu vymezení a charakteristice důleţitých
témat. První kapitolu věnuji definici komunity. Dále pak rozebírám samotnou komunitní
práci a zamýšlím se i nad tím, proč není v České republice tak oblíbená. Zaujala mne
rozdílnost v pojetí pojmů komunitní pracovník a komunitní aktivista. Odborného vhledu
je třeba také do tématu sociálního vyloučení, tedy exkluze a začlenění, tedy inkluze.
Dále popisuji komunitní práci v jejím fázování coby proces
11

typického komunitního přístupu. Preferuji přístup L. Schuringy, která má mnohaleté
zkušenosti s prací v Romských komunitách. V kaţdé kapitole se rovnou definice
aplikuji na situaci v Hostomicích.
Ve druhé části prostřednictvím přehledové studie popisuji činnosti spolku HpN
od svého vzniku do současnosti. Věnuji se komunitní práci v Hostomicích a včleňuji ji
do principů komunitního rozvoje dle L. Schuriny. Popisuji situaci v Hostomicích dle
aktuálního stavu, na základě neformálních rozhovorů a na základě vlastních zkušeností
a vlastního výzkumu. Popisuji průběh vybraných projektů a v neposlední řadě hodnotím
dosavadní činnosti HpN.
Ve své práci vycházím z dlouholetých zkušeností kolegů z organizace Člověk
v tísni o.p.s. (dále jen ČvT), zejména pak v Přerově, kde se intenzivně zabývají
komunitní sociální prací. Jako terénní sociální pracovnice jsem v ČvT pracovala
v sousedním městě skoro čtyři roky, přičemţ jsem část své práce vykonávala i v
Hostomicích. Ve své bakalářské vyuţívám své osobní i profesní zkušenosti.
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1. Teoretický vhled do problematiky komunitní
sociální práce

Komunitní práce, coby jedna ze tří základních podob sociální práce, by uţ dnes
mohla být v České republice samozřejmostí. Skutečnost je ale jiná. V případě komunity
občanské a problematice sociálního vyloučení především, minimálně pak často
komunitní práce chybí na takových místech, kde by potřeba opravdu byla.
Především chybí v menších obcích, kde se sociálně vyloučené lokality
nachází. Sociální vyloučení je v menších obcích často podceňováno, možná i proto,
že vyloučené lokality tak trochu „splývají“ se zbytkem obce. Výjimkou není ani to,
že by se někdo vůbec otázce sociálního vyloučení v daném místě věnoval. Naopak,
Gabal

dokonce ve své analýze říká, ţe „Sociálně vyloučené lokality jsou rovněž

výsledkem specifických politik a politických zájmů na komunální úrovni...“. (Gabal, i.
2006, s. 88)
Dalším důvodem absence komunitní práce většího rozsahu je jistě také
nepříznivý historický vývoj především po únoru 1948, kdy se všechny zájmové aktivity
dostaly pod hlavičku Národní fronty, coţ mělo za následek, ţe aktivita a zájem lidí se
takových činností účastnit naráţela na strop myšlenkových stereotypů poplatných
komunistické ideologii. Toto neslavné dědictví let minulých lze považovat
v současné době i za jednu z hlavních překážek rozvoje komunitní práce v ČR.
(Matoušek a kol. 2003) Přitom s pádem starého reţimu počet lidí ţijících v chudobě
prudce vzrostl a společnost se stratifikovala. (Schuringa, 2007)
K překáţkám vzájemné pomoci se vyjadřuje například i Tomáš Krejčí2, který říká, „že
široká veřejnost nechápe, či přímo morálně (eticky) odmítá myšlenku filantropických
činů. A pramení to ze zpřetrhání kultury „dávání“ během desetiletí komunistických
režimů“.
2

Předseda Asociace komunitních nadací v ČR a zároveň ředitel Komunitní nadace Euroregionu Labe.
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Z vlastní zkušenosti mi vyplývá, ţe přemýšlení Čechů, ve smyslu dávání, snad
kromě několika drobných na dobročinnost před vánoci, není nijak běţné. Obzvláště,
pokud jde o část svého volného času, není tato „oběť“ ještě zdaleka běţnou praxí.
Například oproti Německu, kde být dobrovolníkem je, především pak v důchodovém
věku, tedy mimo produktivní věk, otázkou osobní prestiţe.3
Schuringa ( 2007, s. 30) se také vyjadřuje k účasti na komunitním dění. Píše, ţe
„Jedna taková forma komunitního zapojení se děje, když lidé do realizace projektu
investují čas, energii, nekvalifikovanou práci nebo materiál.“
Nakonec je jisté, ţe profesionální komunitní práce v sociálně vyloučených
lokalitách je o dost náročnější, neţ práce případová. Proto je také případová práce více
preferovaná a rozhodně se s ní setkáme v českém prostředí mnohem častěji.
Spolek Host. pro NelhoStejnost , který se intenzivně zabývá komunitní prací
v podstatě funguje a priori na principu dobrovolnictví, byť se nejedná o dobrovolnictví
ve smyslu zákona o dobrovolnické sluţbě.4

Pro lepší porozumění a vhled do problematiky komunitní sociální práce, je třeba
specifikovat některé základní pojmy. K tomuto tématu existuje jistá variabilita
v pojmosloví. Neuvádím všechny. Především se zaměřuji na ty definice, které
nejvíce odpovídají situaci v Městyse Hostomice. K definicím pak také vymezuji
situaci přímo v Hostomicích.

1. 1. Definice komunity
Obecně komunita je pojem mnoha podob, pojetí a významů. Jedno základní
dělení je na komunitu občanskou, terapeutickou, výcvikovou a spirituální. (Matoušek,
3

Tuto informaci jsem získala při svém zaměstnání v České charitě na pozici sociální pracovnice,
konkrétně při rekreačně-zkušenostním pobytu v Německé Charitě (Deutsche Caritasverbant).
4

Dnes jde o: č. 86/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě a
o změně některých zákonů
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2003) Pro potřeby této práce se jedná o vymezení komunity občanské, tj. společenství
osob, které ve společném prostoru vykonávají kaţdodenní aktivity.
Dalším pohledem na komunitu je buď její společná časovost, nebo sdílené
hodnoty:
-

Časovost (ať uţ společná minulost, současný příběh nebo budoucnost)

-

Hodnoty (společné hodnoty v širokém kulturním slova smyslu) 5
Podle Kellera, i kdyţ se jedná o jednu ze základních kategorií sociologie, je

chápána velmi nejednoznačně (Keller, 2001). Osobně se mi líbí Kellerovo vymezení,
kdy uvádí komunitu jako: „sociologický útvar, charakterizovaný jednak zvláštním
typem sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením navenek,
v rámci širšího společenského prostředí.“ 6
Buriánek dokonce odsuzuje v dnešní době komunitu k zániku. Komunitu vidí
jako společenství menšího rozsahu, které je na okolí zcela nezávislé. (Buriánek, 1996)
Ovšem globalizace nutně nemusí znamenat konec lokálně definovaných
komunit. „Globalizace spíše otevírá množství voleb, jak a kde rozvíjet sociální vztahy
(komunitu), význam komunity tak může být aktivně vytvářen a přetvářen, konstruován a
rekonstruován různými způsoby a v různých kontextech. Komunita se tak stává
procesem. Je vytvářena (ne nacházena) a interpretována.“ (Janoušková, 2008)
Další, jednoduchá definice vyjadřuje komunitu jako: „uskupení lidí, kteří žijí ve
vzájemné blízkosti a spojují je společné zájmy a vzájemná pomoc“ (Mattesich, 1997) 7
(Janoušková, 2008, s. 226) dále uvádí, ţe v sociální práci je komunita chápána
jako:
-

Lokalita, kdy existuje sdílení vztahů, pocit loajality a sociální síť

5

(Šťastná, J., 2014) – studijní materiály v SIS na léto 2014
Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Velký sociologický slovník I, A-O, 1996, s. 512
7
http://www.komunitniplanovani.com/dokumenty/skripta1_18.pdf
6
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-

Komunita zájmů, jedná se o sociální sítě zaloţené na sdílení zájmu
V literatuře se také můţeme setkat s pojmem kompetentní nebo mobilizovaná

(někdy vyváţená) komunita. Nejsrozumitelněji pro mě ji popsala L. Schuringa (2007),
která tento pojem nestanovila do pevných hranic, ale uvedla vlastnosti, které komunitě
stačí k tomu, aby byla povaţovaná za mobilizovanou. Uvádí, ţe v mobilizované
komunitě existuje perspektiva, necítíte se tam sám, lidé tam nečekají pouze na pomoc,
ale jsou připraveni něco udělat, také ţe „zde existuje organizační struktura pro tok
myšlenek a iniciativ. …si ustanovila silné lídry, rozvinula schopnost zvládat problémy
jako komunita a má navázány efektivní vztahy s neromy.“ (Schuringa, 2007)
1. 1. 1. Vymezení komunity v Hostomicích
Vymezení komunity s ohledem na odbornou terminologii a cíle práce spolku
HpN v Hostomicích znamená, ţe jde o komunitu občanskou, která je daná prostorovou
(geografickou) hranicí obce. Lidé v Hostomicích mají některé společné zájmy, ale řeší
často společné problémy, kterými jsou například nezaměstnanost a větší, či různá
vzdálenost do míst jako je úřad práce nebo sociální odbory. Komunita lidí
v Hostomicích si nachází (nebo právě objevuje) svou strukturu a zahrnuje lidi uvnitř i
vně typických sociálně vyloučených lokalit, které jsou ovšem neoddělitelnou součástí
Hostomic. Příkladem můţe být vůbec první zastupitel Rom v novodobé historii, který
byl zvolen při posledních volbách. Z jiného pohledu pak komunita odpovídá kategorii
časovosti. A to ve všech časových rovinách. Lidé v Hostomicích společně a nerozdílně
bojují se změnou podmínek po roce 1989, které s sebou nesou řadu potíţí v běţném
ţivotě na malé obci na severu Čech. Lidé v obci vytvořili spolek, který zastupuje a
prosazuje zájmy zdejších obyvatel nezávisle na zvoleném vedení obce. Zároveň má
spolek svého člena v zastupitelstvu.
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1. 2. Definice sociální exkluze a inkluze
Téma komunitní sociální práce je úzce spjaté s pojmy, jako je sociální
vyloučení (exkluze) nebo sociální začlenění (inkluze) či sociální soudrţnost (koheze).
Je řada různých odborných pohledů na tuto problematiku, -která se ovšem také vyvíjela
v čase a dodnes se o ni stále vede odborný diskurz. V současné době je také naše
sociální politika státu podřízena sociální politice Evropské unie, do které patříme, coţ
není pro Českou republiku zrovna bezvýznamný fakt.
Definice sociální exkluze, kterou preferuje Evropská unie, je dobré uvést. Tato definice
vymezuje sociálně vyloučené jedince „jako obyvatele (občany) dané společnosti, kteří z důvodů, které
nemají sami pod kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimţ by je jejich občanství
opravňovalo a na něţ aspirují“ S touto definicí přišel pan profesor David Piachaud, dnes pracující přímo
v Centru pro analýzu sociálního vyloučení ve Velké Británii a zároveň jako uznávaný odborník, mimo
jiné, právě na problematiku sociálního vyloučení. V definici se pochopitelně vychází z toho, ţe je
ţádoucí, aby občané byli ve společnosti integrováni, a mají svá nezadatelná práva, jimiţ jsou základní
lidská a občanská práva. Mezi základní práva občanů EU patří právo jedince na základní ţivotní standard
(vzdělání, bydlení, zdraví, sluţby, práci). Definice ovšem předpokládá také existenci vlastní vůle kaţdého
občana být integrován. (To pak často můţe být fundamentální problém samé sociální práce se sociálně
vyloučenými, tj. kdy, koho, jak a do jaké míry integrovat). (Mareš, 2014)

Téma sociálního vyloučení se zdá být zdaleka neuzavřeným nebo ohraničeným
tématem, existuje mnoho pohledů na tuto problematiku. Níţe uvedená slova a pojmy
jsem vybrala tak, jak já osobně také vnímám situaci sociálního vyloučení v našich
podmínkách.
V současné době je sociální exkluze chápána jako ohroţení integrity a sociální
soudrţnosti dané společnosti a zpochybnění společné identity jejích členů. (Mareš,
2014)
Takové pojetí sociální exkluze je záleţitostí několika posledních desítek let.
(Mareš, 2014) Dříve se operovalo pouze s pojmem chudoba, který má společné znaky,
ovšem dnes je chudoba v podstatě pouze jednou z moţných a typických projevů
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sociálního vyloučení.
Gabalovo (2006, s. 9) definice sociálního vyloučení uvádí, ţe „Za sociální
vyloučení označujeme proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či komunitě
výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem,
které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní
společnosti.“
V kaţdém případě je sociální exkluze v naší české společnosti chápána jako
společenské zlo, jako něco neţádoucího. Sociální exkluze se povaţuje za
nespravedlivou a narušující klidnou sociální kohezi.
„Sociální vyloučení poukazuje na existenci různých ekonomických, politických a
sociálních sil ve společnosti, které způsobují vyloučení. Faktorem pro vyloučení není
pouze něčí ekonomická situace, ale svou roli hrají také věk, náboženství nebo sociální
status.“ (Schuringa, 2007, s. 24)
Sociální vyloučení zahrnuje řadu charakteristik i jejich dělení. Nechci
problematiku nijak komplikovat a teoreticky rozvádět, uvedu tedy ty dimenze, které
jsou směrodatné v kontextu problematiky v Hostomicích.
V odborných textech se setkávám s dělením na vnitřní a vnější příčiny
sociálního vyloučení a na popis mechanismů, tedy způsobů samotného vytěsňování.
Broţ (2007) uvádí hned několik typických vnějších příčin sociálního vyloučení, kterými
jsou:
-

trh práce a jeho politika

-

bytová politika státní správy a místní samosprávy

-

sociální politika státu

-

praxe místních samospráv ve vztahu k sociální oblasti

-

diskriminace či stigmatizace některých jedinců na základě charakteristik jako je
rasa, etnicita, národnost, sociální statut apod.
A typickými vnitřními příčinami jsou ztráta pracovních návyků při dlouhodobé

nezaměstnanosti, dlouhodobá neschopnost hospodařit s penězi a
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dostát svým finančním závazkům. Dále pak orientace na okamţité uspokojení potřeb
vyplývajících z dlouhodobé frustrace, apatie a nízká motivace k řešení vlastních
problém aj. (Broţ, 2007)
Mezi mechanismy samotného vytěsňování pak patří vyloučení prostorové,
ekonomické, kulturní, symbolické a sociální vyloučení v uţším slova smyslu. (Broţ,
2007)

Protikladem sociálního vyloučení je sociální inkluze, tedy zařazení
vyloučených jedinců nebo rodin do společnosti v sociálním a ekonomickém smyslu,
do sociální struktury a do struktury pracovní síly. Jako klíčové se k inkluzi jeví
získání zaměstnání, které generuje příjem a odlišný způsob ţivota, neţ je ţivot
v dlouhodobém sociálním vyloučení. (Gabal, 2006)
K tomu, aby člověk dosáhl jiné sociální pozice, je třeba sociální mobility8, která
ač je přirozená, v situacích sociálního vyloučení má spíše sestupný charakter. Překonání
sociálního vyloučení z pohledu mobility je pohyb směrem ven k integraci na pracovní
trh. Důleţité ovšem je, ţe mobilita musí být i obrácená, tedy ze strany majority,
konkrétně pak ze sociálně ekonomického hlediska. Není moţné pouze chtít lokality
zrušit, rodiny vystěhovat. Je třeba počítat s tím, ţe lokality budou zůstávat a lidé v ní ţít
i nadále. Smysluplné a efektivní je pak začít s návratem podniků, sluţeb a s tím spjatých
pracovních příleţitostí. Mělo by se modernizovat a zlepšovat místní podmínky.
Gabal dále píše o tom, ţe pracovně profesní základ mobility je v ČR jednak
nejobtíţnější a také nejspornější vzhledem k dlouhodobě minimálním výsledkům
různých programů podpory zaměstnanosti a zaměstnatelnosti sociálně vyloučených
(především Romů). „Vzhledem k tomu, že celý proces nelze redukovat na zlepšení
životních podmínek, jeví se jako klíčové překonání ekonomického základu sociálního

8

Sociální mobilitu prvně definoval P. Sorokin coby přechod individua, sociálního objektu nebo
hodnoty z jedné pozice na druhou viz: http://cs.wikipedia.org
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vyloučení, kterým je koncentrace dlouhodobě nezaměstnaných v sociálně a etnicky
homogenní lokalitě.“ (Gabal, 2006, s. 90) Není ani moţné očekávat, ţe česká
společnost,

navzdory

programům

zvyšující

zaměstnanost,

upustí

od

trendu

hospodářství, zaloţeném na vysokých nárocích na vzdělání a kvalifikaci. Podíl
nekvalifikované práce klesá a tuto práci dnes jiţ často vykonávají imigranti. (Gabal,
2006)
Schuringa (2007, s. 25) zase píše o sociálním začlenění jako orientaci na
pozitivní změnu, zvyšování sociální participace a redukování sociálního rozdělení. A to
celé za předpokladu úsilí obou stran, jak společnosti, tak samotných vyloučených.
Jak tedy jít směrem k sociální inkluzi? Pravděpodobně nemůţe nikdy dojít
k plné inkluzi, ovšem k dispozici můţe být řada inkluzivních nástrojů, které mohou
výrazně pomoci ke změně směrem k začleňování.
Jistě je třeba překonat řadu bariér. Jednou z nich bývá chybějící politická vůle ke
změně. K této otázce se Gabal vyjadřuje zcela trefně. Městys Hostomice odpovídá
situaci, „kdy byť centrální politika se snaží problém sociálního vyloučení řešit, tak obce
se snaží situaci stabilizovat, konzervovat, tlumit, zmírňovat, ale ve své podstatě
neměnit.“ V obcích běţně chybí podpora veřejného mínění. Není k dispozici ţádný
návod, výzkum, poznatek či doporučení k tomu, jak podporu veřejného mínění získat.
Proto obce, včetně Městyse Hostomice, nevstupují do ţádných integračních programů,
protoţe jednak nemají kapacity a také nejsou takové projekty vnímány jako veřejně
prospěšné a ţádoucí. (Gabal, 2006)
Je zřejmé, ţe v tomto případě je jedním z řešení na malé obci, kterou je i Městys
Hostomice, aktivní, nejen politická angaţovanost těch, kteří mají na otázce řešení
sociálního vyloučení osobní zájem. Gabal uvádí, ţe „bez ohledu na dostupné finance,
organizace a zkušenosti s konkrétními aktivitami, hybatelem procesu mobilitní změny
musí být zájem obce, jejích zastupitelů i obyvatel.“ (Gabal, 2006, s. 95)
Z toho vyplývá, že komunitní sociální práce, byť není dílem profesionální,
velké organizace ani iniciativou samotných zastupitelů, má
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svůj velký význam při sociálním začleňování, třeba na malé obci.
1. 2. 1. Situace ovlivňující sociální vyloučení v Hostomicích
Je zajímavé, ţe Hostomice a jejich sociálně vyloučené lokality nejsou typickými
ve všech svých příčinách. Minimálně se v Hostomicích setkáme s diskriminací
z rasových důvodů nebo na základě víry. Nesetkala jsem se ani s potíţemi, které by
vznikaly na základě rozdílných ekonomických poměrů.

Obec spíše strádá na základě

historického vývoje, kdy nejprve prošla vysídlením německého obyvatelstva po válce.
Pak se na sever Čech začali stěhovat lidé kvůli práci, oblast Hostomic patřila do
průmyslové oblasti.
Dnes situace vypadá tak, ţe lidé zůstali, ale práce tu jiţ není (viz. níţe v textu). Také
kulturní ţivot, který se výrazně obecně podílí na budování komunity, po roce 1989
téměř zmizel.
Vycházím tak z vlastní zkušenosti a neformálních rozhovorů s místními obyvateli, včetně pana
starosty. Historicky vzato, obec dříve měla svůj velký význam tím, ţe byla střediskovou pro řadu
okolních, menších vesnic. Například kostel byl zbourán jiţ v době nástupu komunismu a církev zde ani
předtím neměla svou denominaci, katolická církev byla a stále funguje v 1 km vzdáleném Světci. Svůj
význam obec postupně ztrácela i v kulturním ohledu, kdy v rámci restituce byla vrácena „Sokolovna“
České obci sokolské. Ta pak neměla finance na rekonstrukci uţ tenkrát zchátralé budovy a kultura tak
v obci na několik let zcela zanikla (včetně kina). Po roce 1989 skončilo i tradiční hudební „Hostomické
jaro“ aj. Postupně, s příchodem velkých obchodních center ve městech končili i místní ţivnostníci.
V současnosti se v Hostomicích zase začíná kulturní ţivot probouzet. Po výměně zastupitelů od roku
2010, došlo v tomto ohledu k posunu s větším přihlédnutím na cílovou skupinu seniorů. „Sokolovna“ se
částečně zprovoznila a senioři si s podporou obce zřídili „klub seniorů“. Mezi seniory se klubu dokonce
říká „Hostík pro důchodce“.

Obyvatele Městyse Hostomice nejvíce trápí změna poměrů po roce 1989 a to v
několika dominantních oblastech.
Oblasti, které mají velký vliv na sociální vyčleňování a týkají se Hostomic
nejvíce, se dají vymezit takto:
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A) Otázku přístupu ke kvalitnímu bydlení
B) Otázku přístupu na trh práce, problém s nezaměstnaností, sociální politika
státu
C) Otázku ztíženého přístupu ke vzdělání
D) Otázku vyloučení v užším slova smyslu a praxe místní samosprávy

1. 2. 1. 1. Otázka přístupu ke kvalitnímu bydlení
V Hostomicích vypadá situace tak, ţe zde jsou dvě oficiálně identifikované
sociálně vyloučené lokality. To ovšem odpovídá stavu z roku 2006. V současnosti se
lokality, resp. místa se znaky sociálně vyloučené lokality ještě rozšířily. Nejedná se
ovšem příliš o prostorové vyloučení. (Pouze dva bytové domy jsou 5 min. chůze od
centra obce, oddělené čtyřproudou silnicí)
V otázce bydlení to vypadá tak, ţe se většina bytového fondu ve vlastnictví obce
postupně privatizovala. Tento trend bohuţel pokračuje stále. Stěţejním problém tedy je,
ţe obec brzy nebude mít s čím disponovat a lidé, pokud si nepořídí bydlení vlastní, nebo
druţstevní, tak nebudou mít moţnost vyuţít varianty výhodného pronájmu bytu od
obce. Další potíţ vidím v tom, ţe jeden bytový dům je ve vlastnictví hned několika
různých osob, coţ kaţdého majitele svádí k rozmělňování zodpovědnosti za kvalitu
bydlení ve společném domě.
Po majoritní změně zastupitelstva, po volbách v roce 2010, došlo ke skokové
změně ve způsobu vymáhání dluţného nájemného. Zastupitelstvo tehdy rozhodlo o
okamţité podmínce kaţdého dluţníka splácet měsíčně
5 000,- Kč, coţ znamenalo pro několik rodin nutnost odchodu z obecního bytu.9

9

Jiţ tenkrát jsem byla vyjednávat na obci s panem starostou o moţné jiné variantě splátky dluhu.
Hovořili jsme o moţnosti odpracování dluhu, ale tato varianta nezískala ve vedení obce tehdy podporu
kvůli právnímu pozadí takové moţnosti. Obec nechtěla riskovat případné nejasnosti ve výkladu smluv
apod. Většina zbývajících obecních domů je ve
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Jiţ druhým rokem jsou nabídnuty k prodeji tři obecní domy s celkem 12 byty. O tyto domy
nikdo nejeví zájem (kromě spekulantů s nemovitostmi). Jsou to domy s nájemníky a ve špatném
technickém stavu. O domy se jiţ účelově nepečuje. Domy obývají většinou Romové, cena nabízených
domů jiţ klesla téměř o polovinu ceny původní. V těchto domech je téměř pořád nějaký byt volný
k pronájmu.

Inkluzivní politika v Městyse Hostomice v oblasti bydlení není ţádná, ba
naopak. Prodejem domů obec spíše přispívá k exkluzi. V posledních čtyřech letech se
řeší pouze, a to částečně, prevence neplatičství nájemného a to tím, ţe se vystavují
nájemní smlouvy na dobu určitou. Potíţ je ale skutečnost, ţe se vystavuje všem
nájemníkům bez rozdílu, a všichni tak ztrácejí jistotu (nebo spíš atraktivitu) bydlení do
budoucna, včetně těch, kteří problémoví nejsou.
1. 2. 1. 2. Otázka přístupu na trh práce, problém s nezaměstnaností
Nezaměstnanost a přístup místních obyvatel na trh práce je z mého pohledu
nejpalčivější problém Hostomic.
Několik let zpátky byly přímo Hostomice místem, kde byly dvě velké továrny.
V roce 2008 ale byla uzavřena první z nich, Sklárna Kavalier, která znamenala
propuštění 136 lidí a v roce 2010 došlo k uzavření i druhé, tentokrát cihelny
Wienerberger. To byl konec zaměstnání pro dalších nejméně 50 lidí. Z Hostomic
v posledních letech odešly firmy Wienerberger a.s. a AGC a.s. Cihelna a sklárna přitom
patřily k největším, ba přímo jediným místním, výrazným zaměstnavatelům. Současná
míra nezaměstnanosti je v Hostomicích nad 10% a je nejvyšší v okolí sousedních obcí.10
Kaţdá moţnost legálního zaměstnání je pak otázkou dojíţdění do okolí a to je často
velkou překáţkou. Pokud lidé nemají vlastní auto nebo přátele, se kterými dojíţdí
společně, mají ztíţenou moţnost pracovat ve směnném provozu, zpravidla okolních
skláren. Další potíţ získání zaměstnání v okolí je „lukrativita“ legální, dobře placené
práce. Například přímo vedle Městyse Hostomice se nachází uhelná elektrárna. Ta patří
pod skupinu ČEZ. Není pak ţádným tajemstvím, ţe není vůbec jednoduché, ba přímo
10

Informace získané na Úřadu práce Teplice dne 30. 1. 2015 na setkání se starosty.
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nemoţné, běţnou cestou, získat zaměstnání u ČEZU. Pro sociálně vyloučené obecně je
pak práce v elektrárně v podstatě nereálná. To stejné pak platí i pro nedaleké Doly
Bílina.
Úřad práce Teplice, ani jiné organizace nedokázaly pomocí aktivní politiky
zaměstnanosti nebo jinak výrazně zareagovat. (Má poslední zkušenost při zjišťování
podmínek na zřízení SÚPM – společensky účelového pracovního místa, byla taková, ţe
bylo třeba uzavřít se zájemcem smlouvu na dobu neurčitou s platem 12 000,- Kč
hrubého.) První větší zaměstnavatel v okolí je nyní min. 4 km daleko.
Městys Hostomice na vzniklou situaci zvýšené nezaměstnanosti zareagoval
vytvořením několika málo pracovních míst v rámci institutu VPP (veřejně prospěšné
práce).
Lidé z Hostomic tedy, stejně jako jinde, kde je vysoká nezaměstnanost,
vyuţívají moţností práce na černo. Důvodů, proč lidé vyuţívají riskantní práce bez
smlouvy, je hned několik. Zaměstnavateli zpravidla nevadí zaměstnávat Romy.
Výdělek, pokud nějaký člověk získá, je rozhodně vyšší, neţ příjem z legálního
zaměstnání. Takový člověk má moţnost jak získat peníze z práce na černo, tak sociální
dávky. Lidé v Hostomicích jsou také v souvislosti se sociálním vyloučením často
zadluţení a kaţdý legální příjem je pak do velké míry sníţen exekucí.
Zkušenosti s potíráním nelegálního zaměstnávání nejsou zrovna optimistické.
Osobně jsem řešila dva případy s úřadem práce, který jednak nereagoval dosti rychle a
situace nakonec řešil minimální pokutou.
Další potíţ v Hostomicích se získáním legálního zaměstnání, je i doprava.
Nejen způsob dopravy, o kterém jsem psala výše, ale i financování cestování, především
první týdny, před výplatou první mzdy. Existuje sice moţnost pro v této situaci zaţádat
o mimořádnou, jednorázovou dávku, ovšem lidé to často jednak nevědí a také záleţí na
posouzení příslušného odboru magistrátu. Tato dávka není nároková. Také se často není
moţné do zaměstnání dostat kvůli nedostatečné veřejné dopravě, která v obci funguje,
zvláště kdyţ jde o práci na směnný provoz.
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A nakonec, kdyţ člověk nechce nebo nemá moţnost práce na černo a stojí o
legální zaměstnání, tak se často stane následující. Spočítá si, kolik peněz si vydělá, kolik
projede a o kolik sociálních dávek přijde, ve výsledku mu vyjde částka niţší, neţ kdyţ
pracovat nepůjde. Takţe do legálního zaměstnání vůbec nenastoupí. To je plošný
problém výsledku sociální politiky státu (vysoké dávky versus nízká minimální mzda
apod.).
1. 2. 1. 3. Otázka ztíženého přístupu ke vzdělání
Otázka ztíţeného přístupu ke vzdělání je v Hostomicích celkem jednoduchá. Je
spíše ke zváţení, nakolik skutečně trápí místní obyvatele. V Hostomicích je jedna
Základní škola (Čestmíra Císaře). Lidé, a ti sociálně vyloučení především, příliš neřeší
moţnosti vyuţívání jiných škol v okolí,(a to ani v případě talentovaných dětí), téměř
vţdy je překáţkou dojíţdění do sousedního města a s tím spojené zvýšení nákladů pro
rodinu.
Donedávna v místní škole neexistoval jediný nástroj vedoucí k sociální inkluzi
dětí ohroţených sociálním vyloučením. Vloni škola vstoupila do projektu pod názvem
„Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“11. Tímto projektem škola
získala několik nástrojů k sociálnímu začleňování. Jedním z nich je asistent pedagoga
ve dvou vytipovaných třídách. (od září 2014) Druhým nástrojem pak je moţnost
individuální a přednostní péče odborníků typu psycholog nebo logoped pro vytipované
děti.12
Inkluzvní aktivity v oblasti vzdělávání, jakými mohou být například přípravný
ročník, doučování, mimoškolní aktivity organizované školou apod. v obci zcela chybí.
Vypadá to, ţe obec tak můţe trpět i kulturním vyloučením, tak jak jej definuje (Broţ,
2007, s. 14) Kdy „kulturním vyloučením je míněn omezený přístup ke vzdělání a
znalostem, které jsou většinovou společností uznávány a ceněny.“

11

Realizátorem projektu pod číslem: CZ.1.07/1.1.00/46.0016 je Město Bílina.
Nevím, nakolik je nástroj inkluzivní. Jde pouze o to, ţe za normálních okolností se dítě
k logopedovi objednává aţ několik měsíců dopředu. Tento projekt umoţňuje dítě objednat řádově
v několika dnech.
12
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Před vznikem spolku HpN byla otázka smysluplného a organizovaného trávení
volného času dětí zcela nedotčena. Zde jsme opět u druhotného problému dojíţdění, kdy
rodiny zpravidla nebudou investovat ani čas, ani peníze proto, aby jejich děti chodily do
krouţku apod.

1. 2. 1. 4. Otázka vyloučení v užším slova smyslu a praxe místní samosprávy.
To je Broţem (2008, s. 15) definováno jako „ Fakt, že společenské styky
vyloučených lidí se omezují na kontakty s lidmi, kteří se nacházejí ve stejném postavení
jako oni, a i počet těchto kontaktů je zpravidla nižší, než počet kontaktů průměrného
jedince z většinové společnosti.“
Domnívám se, ţe obyvatelé Hostomic mohou být zároveň sociálně vyloučení i
v uţším slova smyslu. Městys Hostomice má plnou základní občanskou vybavenost.
Najdete tu školu i mateřskou školu. Je zde dětská lékařka i obvodní lékař pro dospělé,
dokonce i stomatolog. Dále několik prodejen potravin13, drogerie i smíšeného zboţí.
Hostomicím nechybí pošta ani úřad. Samozřejmě nechybí pivnice, jedna restaurace,
sázková kancelář a herny, z toho dvě NON STOP. Přímo v Hostomicích jsou i dvě
sběrny kovů.
Lidé (sociálně vyloučení) pak nemají potřebu někam dojíţdět, rozšiřovat si
obzory, kontakty, zvyšovat své kompetence. Většinou jediná cesta z Hostomic směrem
ven je buď k lékaři specialistovi, na úřad práce nebo na úřady vyřizující sociální dávky.
Lidé v Hostomicích ani nejsou motivováni k tomu, aby vyhledávali sluţby, které by
zvyšovali jejich osobní prestiţ jako je pracovní poradenství, pracovní agentury nebo
třeba jen sociální poradenství, které i kdyţ je poskytováno zdarma, vyţaduje cestu do
města a investici min. 30,- Kč.
13

Není výjimkou, ţe obchody na malé obci dávají lidem, které znají, zboţí na dluh. Ten vţdy jednou
za měsíc uhradí a znovu nakupují na dluh. Situace, která je ve městě, kde se lidé tolik neznají,
nemyslitelná.
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Ve chvíli, kdy lidé setrvávají na jednom místě a ţijí si své stereotypy.
Frustrování nízkým příjmem, bombardovaní reklamou a tlakem většinové společnosti,
často sahají po hazardu a nevýhodných úvěrech a půjčkách (prodejci jezdí za klienty
domů). Dostávají se tak do dluhových pastí a tím také do „absolutní demotivace“ řešit
cokoliv, co obnáší velký výdaj energie (práci) na úkor malého zisku.
Chybějící přirozené vazby a kontakty s majoritou (nebo spíše s okolím)
zapříčiňuje absenci pozitivních vzorů a zkušeností s ţivotem mimo obec Hostomice,
která je poznamenaná sociálním vyloučením. Místní lidé tak nemají moţnost se
přirozeným způsobem učit, napodobovat účinnější způsoby chování a myšlení.

1. 3. Definice komunitní práce
Komunitní sociální práce je jednou z metod sociální práce. Smyslem komunitní
práce není jedinec, ale větší či menší počet lidí, spojených společným poutem. Asi
nejtypičtější vyjádření komunitní sociální práce vyjadřuje Matoušek, který mluví o tom,
ţe se pouţívá pro řešení problémů a pro navození změny v místním společenství.
Vztahuje problémy jedinců a skupin ke zdrojům a moţnostem místní komunity,
zapojuje do řešení problému a do rozhodování a ţivota komunity její občany, místní
organizace a instituce, vede k přerozdělování a sdílení zdrojů, odpovědnosti a
kompetenci. Rozšiřuje moţnosti lidí ovlivnit to, co se s nimi děje (Matoušek, 2003).
„Podstatou komunitní práce je aktivizace lidí, kteří se mají stát subjekty aktivního
jednání a mají přebírat kontrolu nad svými vlastními životy. K tomu používají
kompetence získané prostřednictvím zkušeností z realizace společných akcí, jejichž
cílem je řešení problémů v lokalitě.“ (Janoušková, 2008)
L. Schuringa (2007) ve své knize rozlišuje komunitní práci na tři typy:
- teritoriální – práce ve specifické oblasti s různými skupinami populace
- kategorická – práce se specifickými skupinami
- tematická – práce v oblasti specifických témat
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V oblasti komunitní práce je moţné na poli odborné literatury najít řadu různých
modelů! Ty se rozrůzňují na základě výběru strategií, cílů a také pojetí role sociálního
pracovníka. To by ovšem vydalo na samostatnou práci. Schuringa (2007) metody
komunitní práce dělí na politiku a tvorbu politiky, vzdělání, ekonomickou
emancipaci, lidská práva, kulturu a identitu a nakonec komunitní rozvoj.
Pro mou práci a činnosti spolku HpN je nejvíce vypovídající a inspirující metoda
komunitní práce pod názvem komunitní rozvoj, který se děje na teritoriální úrovni.
1. 4. Metoda komunitního rozvoje
Rozhodla jsem se přiblíţit právě tuto metodu, protoţe se ji snaţme aplikovat při
práci ve spolku HpN. Spolek HpN staví v podstatě veškeré své činnosti na této metodě,
a to zcela přirozeně.
Jde o více „uschopňující“ přístup oproti přístupu více „poskytujícímu“. Tato
metoda počítá se zapojením komunity od začátku práce, kdy zároveň myslí, analyzuje,
plánuje, vede, realizuje, monitoruje i hodnotí. Uschopňuje tím, ţe se lidé zapojí, jsou
motivování, vidí prospěch, cítí se zodpovědnými, hledají řešení a věří, ţe to mohou
dokázat. (Schuringa, 2007)
„Metoda komunitního rozvoje může být definována jako způsob stimulace a
ovlivňování změn pozitivním směrem.“ (Schuringa, 2007, s. 27) Tato definice v sobě
také zahrnuje dvě základní dimenze, kterými jsou podpora aktivit na místní úrovni a
ovlivňování institucí.
Metoda komunitního rozvoje vychází z toho, že všichni lidé mají své kvality,
že je třeba něco dělat a také o tom mluvit. Počítá se společnou silou, i když se děje
na místní úrovni. Při tomto typu práce je kladen důraz na sebedůvěru komunity a ne na
zdroje zvenčí. Moc se mi líbí, ţe Schuringa píše o tom, ţe ne všechna řešení musí být
organizována nebo prováděna úřady nebo velkými organizacemi. Naopak, metoda
komunitního rozvoje motivuje komunitu k vytváření vlastních řešení, ale zároveň vede
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k motivaci úřadů ke spolupráci. Dává lidem důvěru, úctu a vizi do budoucna.
V odborných zdrojích se mohu dočíst o několika moţných způsobech dělení či
fázování procesu komunitní práce. Kaţdý proces je pojatý trochu jinak, ovšem výsledek
takové práce je vţdy stejný. Například Matoušek (2003) popisuje komunitní práci ve
čtyřech fázích, kterými jsou:
-

zjišťování a analýza potřeb

-

plánování

-

implementace

-

hodnocení

1. 5. Třífázový model komunitní práce dle L. Schuringy
Schuringa (2007) vytvořila model třífázový, který je mi sympatičtější tím, ţe
zahrnuje práci od začátku aţ do samého konce, tj. do momentu, kdy je komunita
schopna fungovat sama, stává se mobilizovanou komunitou. Oproti Matouškovo pojetí,
které můţe být vyuţito i na jednotlivé dílčí projekty, je Schuringy přístup vytvořen pro
celkovou a dlouhodobou práci.
Schuringa popisuje proces komunitní práce v těchto třech fázích:
První: Zapojení se a budování důvěry. Název v podstatě mluví za vše.
Komunitní pracovník v tuto chvíli musí navázat kontakt s komunitou. Důleţité je
hledat lídry v komunitě, učit se komunikovat s těmi, kteří by se jimi mohli stát.
V tuto dobu je třeba zjišťovat potřeby komunity. Komunitní pracovník by měl
mít v tuto dobu nápady, které korespondují s potřebami komunity, je to také doba
prvních malých projektů. Ke konci této fáze jiţ existuje skupina, která dokáţe
potřeby komunity určit a plánovat postup k jejich změně.
Druhá: Rozrůstání organizace. V tuto dobu jiţ existují jednotlivé aktivity, které
mají své vlastní lídry, mimo komunitního pracovníka.
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Další podmínkou je zlepšování vztahů. Tuhle fázi Schuringa vidí jako rizikovou
pro případné celkové ukončení práce, například kvůli nezapojení se do aktivit
nebo vzniku nedůvěry.
Třetí: Osamostatňování se. Tady je důleţité, ţe komunita uţ pomalu nepotřebuje
komunitního pracovníka, ale jiţ přebírá jeho roli. Cílem je, aby se zástupci
komunity naučili správně (nebo vůbec) komunikovat a uplatňovat své zájmy
navenek, tj. například u místních úřadů. „V této fázi by se měla ustálit dobrá
organizační struktura.“ (Schuringa, 2007, s. 46)
Dobrá komunitní práce v tomto pojetí by měla naplňovat několik stěţejních
výchozích bodů, kterými jsou zplnomocňování, multidimenzionální přístup, inkluze,
udrţitelnost a dle Schuringy pak také ještě vytváření podmínek pro rozvoj hnutí.
(Schuringa, 2007)

1. 4. Komunitní pracovník versus komunitní aktivista
Klíčovou roli v celém procesu komunitní práce hraje komunitní pracovník.
„Komunitní pracovník je profesionální sociální pracovník, který se soustředí na
kolektivní problémy a samosprávu.“ (Schuringa, 2007, s. 33)
Je třeba, aby takový člověk znal komunitu, vztahy uvnitř, aby věděl o vlivech,
které na komunitu působí. (Navrátil, 2001)
Mezi hlavní úkoly komunitního pracovníka patří podpora místních iniciativ,
hledání a organizování nových projektů, třeba také dovednost napsat projekt. Měl by
dokázat organizovat a formovat pracovní skupiny, pomoci jim přemýšlet o nejlepším
způsobu, jak dosáhnout cílů. Měl by pomoci vytvořit plány nebo kontaktovat úřady.
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Měl by umět dobře vycházet s lidmi a budovat mosty mezi komunitou a ostatními.
Celkově vzato Schuringa uvádí, ţe k této práci je třeba mnoho učení14
V Hostomicích nastala specifická situace. Do role komunitního pracovníka, se
pasoval komunitní aktivista, který dle Hartla (1997) je angaţovaný člen komunity,
zatímco pracovník je profesionál zvenku. Původní role čistě komunitního aktivisty se
v čase a růstem spolku, jeho cílů atd. postupně vyprofilovala do role skutečného
komunitního pracovníka.

14

V Nizozemsku je komunitní práce samostatný, čtyřletý studijní obor.
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2. Host. pro NelhoStejnost, spolek
2. 1. Jak to celé začalo
Kdyţ máte adresu s trvalým bydlištěm v obci, jako jsou Hostomice a zároveň
máte touhu sdílet se s lidmi podobného smýšlení a potřeb. Máte zájem o společenský,
kulturní a vůbec nějak kultivovaný ţivot svůj, své rodiny i lidí kolem sebe. Záleţí Vám
na prostředí, ve kterém vyrůstají Vaše děti, a není Vám lhostejné sledovat, kolik lidí
v bezprostřední blízkosti řeší existenční potíţe, máte na výběr dvě moţnosti. Buď se
z Hostomic odstěhovat, nebo zaloţit spolek a začít pracovat. Stala jsem se tedy
zakládajícím členem spolku HpN.
Samozřejmě jistě existují mnohá další řešení, ale já se tak s trochou nadsázky
dostala ke vzniku spolku Host. pro NelhoStejnost které, jak uţ z názvu vyplývá, má své
motto:
„Život v naší obci nám není lhostejný.“
V předešlých letech jsem byla zaměstnaná u několika organizací a firem. Prošla jsem ryze
komerčním prostředím, bankou, kde jsem působila skoro 4 roky jako telefonní operátorka, coţ mi
pomohlo rozvinout mé komunikační dovednosti. V oboru sociální práce, který jsem původně studovala,
jsem pak působila dva roky jako sociální pracovník v Charitě ČR v azylovém domě a na noclehárně.
Další skoro čtyři roky jsem působila jako terénní sociální pracovník v organizaci Člověk v tísni o.p.s.
Během této doby jsem pochopila, ţe ke změně, ať uţ člověka samého, nebo čehokoliv v okolí, je třeba
skutečného odhodlání a pracovního nasazení. Není moţné očekávat, ţe za vás něco udělají ti druzí.
Ve chvíli, kdy jsem začala čas trávit doma na mateřské, zjistila jsem, ţe Hostomice nutně
sociální změnu potřebují.

Na začátku šlo pouze o několik málo schůzek. Jednou z nich byla informativní
schůzka s panem starostou (jiţ v roce 2011), kdy jsme se bavili o moţnostech, výhledu
a cestě, kterou by se noví zastupitelé chtěli dát v sociální oblasti.
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Zájem pan starosta projevil o oblast péče o maminky s dětmi.15 Úplně první myšlenka
tedy byla vytvořit centrum pro rodiče s dětmi, které ovšem bude mít „komunitní
charakter“, právě vzhledem k existenci sociálního vyloučení v obci. Hybatelem této
myšlenky pak byl vůbec první a stěţejní projekt pod názvem Hostík – rodinné
centrum pro malé i velké.16
Domnívám se, ţe v Hostomicích nastala přesně tato situace, kterou popisuje
Gabal, a to, ţe „bez ohledu na dostupné finance, organizace a zkušenosti s konkrétními
aktivitami, hybatelem procesu mobilitní změny musí být zájem obce, jejích zastupitelů i
obyvatel.“ (Gabal, 2006, s. 95)

2. 2. Stěžejní projekt Hostík – rodinné centrum pro malé i velké
Ve chvíli, kdy se tento projekt psal, tak se ještě vůbec nepostupovalo dle
jakýchkoliv daných pravidel úspěšné a správné komunitní práce. Vycházelo se jen
z neformálních rozhovorů s místními obyvateli a rozhovoru s panem starostou.
Mluvili jsme s nimi o tom, o co by mohlo být v Hostomicích zájem s ohledem na
rodinu, a vytvořili jsme seznam sluţeb, o kterých jsme se domnívali, ţe by byly
vyuţívány.
V rámci projektu Hostík – rodinné centrum pro malé i velké (dále jen Hostík)
tak vznikly původně tři sluţby ZDARMA:
a) „Komunitní“ rodinné centrum - sluţba určená všem rodičům s malými dětmi ve věku
do 3 let, (a to min. 2x týdně dopoledne).

15

Nabídka vypracování projektu pro získání terénního pracovníka s podporou Úřadu vlády v této době
neměla pozitivní odezvu.
16
Termín „Hostík“ je dále v textu pouţit i pro účely vyjádření společných prostor sdruţení.
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b) Odpolední klub pro děti školou povinné – sluţba pro všechny děti ve věku mezi 6 –
15 lety, které mají zájem o mimoškolní, zájmové aktivity (na principu NZDM17), (a to
min. 1x týdně odpoledne).
c) sociální poradenství zaměřené na rodinu (a to min. 2x týdně dopoledne)
Co bylo cílem projektu Hostík?

Prvotním cílem bylo nabídnout lidem

z Hostomic a okolí moţnosti, které jsou dostupné běţně lidem pouze ve městě. Zároveň
tyto sluţby poskytovat „nízkoprahově“ a zdarma proto, aby zasáhli celou komunitu
Hostomic, tedy i sociálně vyloučené (v době psaní projektu ještě nebyla priorita větší
míra integrace)
Proč zrovna tyto služby? Důvody výběru právě těchto sluţeb byly rozmanité.
Tak například nejbliţší mateřské centrum je aţ v 5 km vzdáleném městě a hradí se
vstupné 50,- Kč. Pro, dle mého názoru, většinu matek z Hostomic je dojíţdění do
takového centra finančně i časově příliš náročné, tedy tuto moţnost téměř nikdo
nevyuţívá. Navíc, chceme-li integrovat, je třeba nabídnout dostupné moţnosti. Osobně
jsem nepochybovala, ţe oba kluby budou mít úspěch. Kromě dětského hřiště plného
pravidel a omezení a fotbalového hřiště, kam smí jen fotbalisté a hasiči, děti nemají
v obci moţnost ţádného smysluplného trávení volného času. Děti často venku jen
zevlují, z nudy pak demolují, na co přijdou a tvoří nekoordinované skupinky „za
panelákem“ či jinde, odkud je lidé stejně vyhání. Sluţba rodinného sociálního
poradenství byla pak jen první snahou o přiblíţení poradenských sluţeb blíţe lidem.
Od koho finance a proč? Ţádali jsme o finanční podporu u Nadace ČEZ, a to v plné míře. Důvod
byl prostý. Šlo o pilotní projekt, který jsme chtěli prvně zkusit v rámci „neprofesionální“ a neregistrované
sociální sluţby nebo mateřského centra, zda by vůbec mělo smysl na takovém projektu dál stavět.
Projekt měl formální podporu Městyse Hostomice danou tím, ţe bylo přislíbeno nájemné
zdarma v předem určených prostorách bývalé prodejny (vyuţívá se dosud), dále pak Základní školy
(skutečně jen formalita) a také ředitele nedaleké elektrárny Ledvice (ČEZ a.s., kde nás ale pan ředitel
ujistil, ţe nemá ţádný vliv na prosazení podpory projektu u Nadace ČEZ). Od Nadace ČEZ jsme nakonec

1717

Po vzoru nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ dle zákona č. 108/2006 O sociálních
sluţbách.
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získali plnou finanční podporu ve výši 232 000,- Kč, projekt byl podpořen údajně také pro svou
originalitu vázanou právě na malou obec!

Nejprve bylo nutné učinit generální rekonstrukci prostor budoucího Hostíku. To
se ještě nikdo z komunity nezapojil. Měli jsme najatou externí firmu. V létě 2013 jsme
uspořádali vůbec první komunitní akci18 pod názvem:

„Slavnostní

zahájení

Hostíku“, akce, na kterou prvně přišlo na pomoc asi 15 dobrovolníků z řad místních
dobrovolných hasičů, teplické Církve bez hranic a našich blízkých známých. Akce
zahrnovala dětské divadelní vystoupení a 10 soutěţních stanovišť. Děti mohli vyhrát
řadu cen a ještě jsme měli otevřenou interaktivní rodinnou eko-dílnu. Od sponzorů jsme
měli k rozdání spousty cen. Akce tak působila v Hostomicích poněkud rozpačitě, ovšem
řada především dětí z cílové skupiny se přišla podívat a jejich účast jistě byla prvním
vodítkem pro návštěvu Hostíku.
Od července 2013 tak začaly fungovat pravidelné aktivity všech výše
uvedených sluţeb. Sluţby byly zajišťovány nejprve placenými lidmi, kteří se ale
postupně vygenerovali i z řad „maminek“ na mateřské, které klub navštěvovaly.
Finanční podpora projektu Hostík zahrnovala i náklady na provoz na dobu prvních 6
měsíců, včetně mezd.
Rizika projektu? Rizikem projektu bylo, ţe po skončení této lhůty ztratí Hostík
své finanční zázemí a bez zajištění tedy jeho činnost skončí. Dalším rizikem bylo, ţe o
sluţby nebude zájem, coţ se ukázalo u sociálního poradenství se specifickým
zaměřením na rodinu, o které nebylozájem.
Naopak veliký zájem byl hned od začátku o dopolední klub pro rodiče s dětmi i
o odpolední klub pro děti školou povinné. Pro pravidelnou práci v odpoledním klubu
jsme přibrali i dobrovolnici, učitelku ze základní školy, to ještě byla paní ze sousedního
města.

2. 3. Paralela s I. fází komunitního rozvoje

18

Míněno přímá akce na lokální úrovni.
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V této a následující kapitole si troufám aplikovat fázování komunitní práce, resp.
komunitního rozvoje dle L. Schuriny na činnosti sdruţení HpN. Domnívám se, ţe je
srovnatelné s činností spolku Host. pro NelhoStejnost.
V době, kdy finanční podpora projektu Hostík pomalu končila, tedy po zhruba 5
měsících, bylo jasné, ţe projekt je ve velké míře úspěšný. Přišel čas, kdy jsem se musela
profilovat z role komunitního aktivisty do role skutečného komunitního pracovníka.
V této době spolek definoval širší cíle, kterých by chtěl společnou komunitní
prací dosáhnout. Těmi bylo:
- aktivizovat obyvatele Hostomic, zbavit je postoje pasivity vůči dění v obci na
úrovni kulturního a politického dění
-

integrovat sociálně vyloučené obyvatele Hostomic, kteří o to stojí, do

většinové společnosti, skrze moţnosti spoluúčasti na pravidelných aktivitách a
komunitních akcích
- nabídnout alternativní trávení volného času pro děti i dospělé, integrovat děti a
mládeţ skrze smysluplné volnočasové a pravidelné aktivity
-

poskytnout nástroj k integraci v širším slova smyslu skrze poskytování

poradenství a sluţby terénní sociální práce, byť externě v rámci spolupráce
s organizací Člověk v tísni

Moje kompetence a činnosti nyní směřovaly k vytyčeným cílům především
prostřednictvím těchto činností:
-

vytipování lídrů, především ţen-matek, které by přebíraly plnou zodpovědnost za
vedení dopoledních klubů pro rodiče s dětmi

-

budování vzájemné důvěry, například tím, ţe kaţdá angaţovaná matka má
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moţnost získat vlastní klíče od Hostíku nebo přístupem k penězům
-

zahájení prvních jednání a hledání společného konsenzu, například matky se sami
společně rozhodly přispívat vţdy 20,-Kč, dobrovolně a za kaţdou návštěvu
Hostíku

-

organizování mini projektů typu vánoční velký úklid Hostíku nebo rekonstrukce
WC pouze vlastními silami, podařilo se aktivizovat i partnery matek

-

organizování i větších akcí typu „letní tábor“

-

pro práci s většími dětmi pak navázání kontaktů s jejich rodiči tím, ţe nosíme
osobně přihlášky na výlety pro děti osobně k podpisu nebo jim osobně
předáváme dětské oblečení, které se v Hostíku pro účely darování shromaţďuje

-

medializace projektu, vytvoření profilu a sítě přátel na Facebooku, kontaktování
lokálního rádia, zveřejňování článků o činnosti Hostíku v Hostomickém
zpravodaji, na internetových serverech

-

tvorba a rozdávání informačních letáčku, osobní rozhovory při předávání

-

zajištění udrţitelnosti projektu Hostík hledáním a psaním dalších projektů

-

navázání aktivního, pravidelného kontaktu s panem starostou a zastupiteli
osobními rozhovory a účastí na jednáních zastupitelstva

-

kontaktování potenciálních partnerů, donátorů

-

generování iniciační skupiny

-

plánování jiţ cílených setkávání původně cizích lidí pro účely podpory spolku
HpN

-

zajištění registrace spolku Host. pro NelhoStejnost

-

iniciace vyjednávání s organizací Člověk v tísni pro účely dosazení terénního
sociálního pracovníka přímo do Hostomic
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2. 4. Paralela s II. fází komunitního rozvoje

V momentě, kdy se naplnily body výše uvedené, tak sdruţení v podstatě
vstoupilo do II. fáze komunitního rozvoje v Městyse Hostomice. Tento proces trval asi
jeden rok. Domnívám se, ţe jde o současný stav.
Moje činnosti a kompetence, coby komunitního pracovníka se změnily a situace
vypadá takto:
-

nejsem jediným iniciátorem a organizátorem nápadů a komunitních akcí

-

vytvořila se a ustálila se skupina 9 lídrů, kteří mají i klíče od Hostíku

-

6 lidí se podílí na vedení jednotlivých volnočasových aktivit, jiţ nejsem hlavní
autoritou

-

na starosti mám především organizační a provozní záleţitosti, získávání peněz,
komunikace s organizací Čvt, vedením obce

-

sluţby poskytující HpN běţí i bez mé účasti

-

urovnávám vzniklé konflikty, které s sebou komunitní práce nese a to i na úrovni
zastupitelstva

-

byla jsem nyní zvolena do veřejné funkce zastupitelky Městyse Hostomice

-

pořád jsem ale ve vedoucí roli, lidé mě oslovují na ulici, zvoní u mě doma ve
chvíli, kdy mají zájem o poradenství (nejsou ještě zvyklí vyuţívat TSP19)

-

vedení pravidelných setkání výkonného výboru sdruţení, kde se hodnotí
dosavadní práce, probírají se nápady a návrhy
V současné době komunitní sociální práce spolku HpN vypadá tak, že

provozuje pravidelné aktivity a pořádá komunitní akce. Staví na principech,
kterými jsou nízkoprahovost, podpora individuality, uznávání hodnoty každého
člověka, otevřené jednání navenek, medializace. Neočekává aktivní spolupráci obce,
ale jejich podporu vítá. Organizačně funguje na základě schůzek výkonného výboru. Je
19

Míněno terénního sociálního pracovníka.
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připravené přijímat nové členy a aktivní zájemce o pomoc při aktivitách sdruţení HpN.
Nabízí moţnost odborné praxe pro studenty sociálních oborů.
Domnívám se, ţe sdruţení je ve II. fázi komunitního rozvoje a ještě dlouho
bude. Dokonce si myslím, ţe je moţné, ţe se do II fáze ani nemusí dostat. Ne snad
proto, ţe by o komunitní rozvoj, resp. činnosti sdruţení nebyl zájem. Důvodem můţe
být ale i náročnost na zvyšování profesních dovedností pro práci s komunitou, omezený
„lidský kapitál“, nebo s tím související absence výraznějšího a stabilního zdroje financí.
Je otázkou, jestli se sdruţení dostane k organizování velkých projektů například
financovaných Evropskou Unií.

2. 5. Pravidelné aktivity
Sdruţení HpN nabízí tyto pravidelné aktivity:
1) Klub pro rodiče s dětmi ve věku do 3 let, který je otevřený 3x v týdnu. Do klubu
chodí průměrně 6 matek s dětmi, celkově jich je v evidenci jiţ přes 30 a více jak 50
malých dětí. Zajímavé je, ţe někdy dojíţdí matky i ze sousedních Ledvic, Duchcova,
Kostomlat nebo Teplic. Od Hostíku má klíče a tedy plný přístup 9 lidí. Matky sami
vymýšlejí tematické dny, soutěţe. Rozhodly se také nabízet prostory k „pronájmu“ na
soukromé akce typu oslavy narozenin nebo veřejná setkání, debaty apod. Spolek HpN
dokonce nabízí zapůjčení vysavače za poplatek, který připadá na aktivity HpN.
2) Odpolední klub pro děti ve věku od 6 – 15 let, který běží 1x týdně. V klubu
evidujeme asi 20 dětí, přičemţ chodí pravidelná skupinka asi 7 děvčat. V klubu se
věnuje především ručním pracím, výtvarné činnosti, hraním společenských her apod.
Dětem mimo jiné nabízí také ekologickou výchovu, výlety do přírody, na farmu. Snaţí
se o aktivizaci pocitu vlastní hodnoty, uznání sebe sama. Děti motivujeme
k seberealizaci a týmové spolupráci. (například skupinka romských dětí projevila zájem
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o vlastní taneční vystoupení, jedna maminka je vede a děti tak vystupují tak při všech
dříve nemyslitelných veřejných příleţitostech jako je rozsvícení vánočního stromku,
soutěţní odpoledne apod.)
3) Poskytování (externě) služby terénní sociální práce. Podařilo se vyjednat
spolupráci na dobu neurčitou ve formě terénní sociální práce. Sociální pracovník,
zaměstnanec organizace Člověk v tísni o.p.s. je tak k dispozici 4x v týdnu po dobu jedné
hodiny na osobní konzultace přímo v prostorách Hostíku ve vybavené kancelářské
místnosti. Zbývající čas tráví přímo v terénu.

2. 6. Ukázka komunitních projektů
Neoddělitelnou součástí aktivit sdruţení HpN jsou komunitní akce. Níţe vyberu
ty nejúspěšnější.
1) Po četných rozhovorech s rodiči větších dětí byl projeven zájem o
zorganizování letního tábora. V létě 2014 se sdruţení rozhodlo pro realizaci čtyřdenního
mini tábora v nedalekém Opárnu. Vyrazilo celkem šest lidí a tábor byl jedinečný svým
programem, aktivní spoluprací všech zúčastněných a především účastí rodičů, kteří na
tábor přispěli částkou 500,-Kč. Sdruţení tak nabídlo moţnost i dětem z „chudých“
poměrů jet na tábor.
2) Spolek HpN. zrealizoval ekologické projekty „Společně vstříc čistším
zítřkům“ a „Odpady? Ne! Děkujeme!“ V rámci těchto projektů bylo cílem jednak
vyčištění několika černých skládek v Hostomicích a propagace ekologického chování a
sdruţení formou výstav fotografií. Dalším a podstatným cílem projektů bylo zapojení
místních obyvatel, moţnost podílet se na samotném čistění skládek a to formou
nabízené brigády za odměnu 100Kč/hod. Lidé moţnost vítali, ale ti, kteří měli příjem ze
sociálních dávek, brigádu nepřijali, protoţe o vydělanou část peněz by se jim krátila
sociální podpora.
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3) Projekt „Včela, základ ţivota“ je dalším z integrujících projektů sdruţení.
Cílem projektu je motivovat děti a mládeţ k budování dobrého vztahu k přírodě a
případně vybudování zájmu o včelaření. Projekt vznikl za spolupráce s místním
včelařem. Děti tak mají moţnost vidět práce včelaře, zkusit si práci kolem včel, vyrobit
svíčku apod. Projekt stále běţí, nedá se tedy zcela vyhodnotit.
4) Oslava výročí Hostíku. Ta znamenala jedno sobotní odpoledne ve znamení
primární prevence kriminality. Na jedno hřiště se povedlo pozvat sekci „preventistů“
policie České republiky , kteří měli připravený svůj program, včetně cvičených,
sluţebních psů. A kromě jiţ tradičních soutěţí a ekologické dílny se povedlo pozvat hip
hopovou skupinu mladých lidí z Prahy pod názvem WESSANI. Jde o křesťanskou,
mládeţnickou hip hopovou skupinu, která prezentuje mladým lidem moderní způsob
zábavy, ovšem ukazuje, ţe bavit se lze i bez alkoholu a drog. Vystoupení bylo
interaktivní, kdy se děti mohly zapojit a učit se break dance. Oproti akci „Slavnostní
zahájení Hostíku“ přišlo daleko více dětí, především pak ty děti, které Hostík navštěvují
a jejich přátelé a rodiny.

2. 7. Zhodnocení dosavadní činnosti
Mám-li ze svého pohledu zhodnotit dosavadní komunitní sociální práci nebo
celkovou činnost sdruţení Host. pro NelhoStejnost, tak bych to jedním slovem mohla
vyjádřit jako zázrak nebo poţehnání pro Městys Hostomice. Výsledky dvouleté práce
jsou z pohledu určení cílů spolku a směrem k integraci lidí reálně ohroţených sociálním
vyloučením dané ţivotem na malé obci výborné.
Činnosti v Hostíku i mimo běţí bez výrazných zdrojů financí. Spolek
donedávna nebyl vůbec dotováno Městysem Hostomice, v roce 2015 pak získal dar ve
výši 20 000,- Kč, který spolehlivě pokryje provozní náklady. Především na vnějších
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finančních zdrojích není spolek závislý vůbec, protoţe jde nyní o čistě dobrovolnickou
činnost u všech členů a nadstandardní náklady jsou téměř z celé části hrazeny
dobrovolnými příspěvky těch, kteří sluţby vyuţívají. (Samozřejmě větší děti,
navštěvující odpolední klub nehradí ani dobrovolný příspěvek a komunitní akce jsou
také bez vstupného) Jistě pak největším úspěchem a domnívám se, ţe opravdu
výsledkem práce v komunitním duchu je fakt, ţe odpolední klub pro větší děti dnes
zajišťují sami matky, které jindy do Hostíku chodí se svými malými dětmi. S velkými
dětmi tedy nemají nic společného, ba předtím by si jich na ulici i sotva všimly. Ony
obětují nebo spíše darují svůj volný čas, kdy se o jejich maličké stará rodina a sami se
věnují cizím, zpravidla romským dětem.
Je pravdou, ţe absence stabilního finančního zajištění je zároveň rizikem pro
překotné ukončení všech činností spolku. To závisí v podstatě pouze na kohezi dobrých
vztahů mezi jednotlivými členy spolku či komunity navzájem. Je pravděpodobné, ţe
narušení vztahů na malé obci by s sebou neslo velké potíţe.
Mohu konstatovat, ţe se podařilo nabídnout kontinuální řešení otázky volného
času dětí a mládeţe, byť jen jednou týdně nebo při jednorázových akcích. Podařilo se
do Hostomicích dostat terénní sociální sluţbu, pod hlavičkou známé, stabilní a
profesionální neziskové organizace, která má s touto metodou letité zkušenosti a teprve
čas ukáţe, jestli i v jednotlivých případech má tato sluţba v Hostomicích své
opodstatnění. Podařilo se aktivizovat lídry komunity k tomu, aby převzaly část
zodpovědnosti za dění v obci, ti jsou kreativní a jdou příkladem ostatním. Na otázku
integrace sociálně vyloučených skrze komunitní akce se prozatím nedá zcela odpovědět.
Nabídka komunitních akcí formou podílení se na úklidu veřejných skládek se projevila
jako ne příliš zajímavá.
Do budoucna plánujeme komunitní akce, které by se více přiblíţili potřebám
konkrétních lidí, například úpravu zeleně přímo v sociálně vyloučené lokalitě (té, která
je jako jediná vzdálenější od centra). Plánujeme také bliţší seznámení s nově
jmenovaným Romským zastupitelem, protoţe v obci došlo k situaci, kdy jeden z jiţ
nově zvolených zastupitelů odstoupil a uvolnilo se tím místo pro prvního Romského
zastupitele v novodobé historii.
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Závěr
Věřím, ţe se mi v této bakalářské práci povedlo teoreticky nastínit podstatu
komunitní práce, kdy jsem se snaţila zvýraznit momenty, které odpovídají situaci
v Městyse Hostomice, tedy na malé obci.
Snaţila jsem se definovat komunitu, principy komunitní práce i roli komunitního
pracovníka přímo v Hostomicích.
V odborné literatuře je pro práci spolku HpN největší inspirací kniha L.
Schuringy a věřím, ţe aplikace její metody komunitního rozvoje nepůsobí ve
skutečnosti nijak uměle.
Autoři G.analýzy mimo jiné uvádějí, ţe bez výrazné podpory místní
samosprávy, resp. skutečného zájmu zastupitelstva obce je téměř nemoţné situaci
sociálního vyloučení řešit. Ráda bych zvýraznila fakt, ţe otázka řešení problému
sociálního vyloučení můţe být na malé obci značně odlišná od situace ve městě, nikoliv
však nerealizovatelná a vypadá to, ţe Hostomice mají jiţ částečně svou mobilizovanou
komunitu.
Rozdíl, který by mohl být patrný ve způsobech komunitní práce na malé obci,
spatřuji především v těchto oblastech:
-

za prací spolku nestojí ţádná velká, známá nezisková organizace

-

činnosti spolku nejsou výrazně finančně podporovány, zdroje pocházejí ve velké
míře od samotných uţivatelů sluţeb

-

iniciátorem spolku nebyla obec ani zastupitelé, přesto se spolek dokázal prosadit

-

spolek vedl informačně politickou kampaň, jejímţ výsledkem je zvolení jednoho
zástupce do zastupitelstva Městyse Hostomice, to také vypovídá o tom, ţe lidé jiţ
spolek dobře znají a mají od něj také nějaká očekávání

-

z původně komunitního aktivisty se vyprofiloval komunitní pracovník

V části, která se věnuje spolku Host. pro NelhoStejnost jsem pak popsala
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pravidelné aktivity i část komunitních akci, které jiţ spolek pořádá nebo má za sebou.
Věřím, ţe tato práce, respektive vznik a činnosti spolku HpN. mohou být nejen
pro sociální pracovníky, ale i pro ty, kteří mají zájem na kvalitním a dobrém souţití
všech skupin obyvatel ve své obci, inspirací a moţným zdrojem inspirace.
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