KEDY ZVOLIŤ
METÓDU
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národný projekt
Budovanie odborných kapacít na
komunitnej úrovni

Čo je komunitná práca?
Komunitná práca je odborná činnosť komunitných pracovníkov,
smerujúca ku komunitnému rozvoju. Sociálna práca a komunitná
práca majú spoločné korene v snahe odbornými zásahmi ovplyvniť
kvalitu života ľudí, ale odlišné východiská a metódy práce
(Vitálošová, 2017)
V komunitnej práci pristupujeme k dosahovaniu
zmeny cez spoločné záujmy cestou
podporovania demokratických štruktúr, v zmysle
preberania zodpovednosti za spoločné veci
obyvateľmi. Komunitná práca je nástrojom na
zmenu prístupu k moci. Učí ľudí novým
kompetenciám, ktoré stratili počas dlhodobého
vylúčenia z rozhodovacích procesov
(Vitálošová, 2017)

Čo je cieľom komunitnej práce?
Cieľom komunitnej práce je vyššia kvalita života obyvateľov.
Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je mobilizácia kapacít
(vnútorných zdrojov) komunít
a inkluzívne stratégie. Vykonáva sa cestou podpory rastu
miestnych skupín k vyššej zodpovednosti za spoločné,
verejné veci (Vitálošová, 2017).
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Kedy zvoliť metódu komunitnej práce?
Pomôcka: Odpovedajte si na nasledujúce otázky

CIELE
1. Sú zmapované potreby členov komunity (nie
rodín/jednotlivcov)?
2. Ide o spoločný problém, ktorý je skutočne potrebné riešiť?
3. Je problém dostatočne konkretizovaný?
4. Vychádza popis problému z overiteľných, reálnych a
relevantných zdrojov?
5. Nastavené ciele riešia potreby komunity a prispievajú k cieľu
komunitnej práce?
6. Je z nastavenia cieľa zrejmé, aká zmena bude vďaka
realizácii dosiahnutá?
7. Sú ciele komunitnej práce jasne merateľné a
kvantifikovateľné (percentuálne, počet, apod.)?
8. Sú nastavené kritériá, podľa ktorých je možné identifikovať,
že plánované ciele, alebo čiastkové ciele boli naplnené
(indikátor)?
9. V prípade menších cieľov sú ciele vzájomne previazané?

Aktivity
1. Sú aktivity k cieľu dostatočne a zrozumiteľne popísané?
2. Je z popisu plánovaných činností zrejmé, akým spôsobom
budú prispievať k rozvoju komunity a samostatnosti ich
členov pri riešení spoločných problémov?

Členovia komunity
1. Je identifikovaný záujem členov komunity o zapojenie sa do
riešenia problému?
2. Sú identifikované silné stránky/zdroje/potenciál komunity?
3. Sú identifikované ľudské, materiálne, finančné či iné zdroje v
komunite ?
4. Prizývate do riešenia problému komunitu a jej členov vo
všetkých relevantných etapách práce?
5. Sú identifikovaní členovia komunity, ktorých predpokladáte
do riešenia problému zapojiť a prečo?
6. Sú identifikované riziká a prekážky procesu rozvoja
komunity?
7. Sú nastavené opatrenia, aby sa predchádzalo identifikovaným
rizikám a prekážkam?

Komunitný
pracovník
1. Viete pomenovať spôsoby, ktorými budete členov komunity
oslovovať a motivovať?
2. Viete pomenovať do čoho budú členovia komunity zapojení?
3. Máte identifikovanú mieru ich zapojenia? (Zdieľanie
informácií, pasívna účasť, konzultácie, aktívne zapojenie,
participácia, zdieľanie právomocí, t.j. zdieľané rozhodovanie
a zodpovednosť, plná kontrola nad rozhodovacím procesom,
riadenie procesu.)
4. Sú nastavené metódy a nástroje, ktoré zvolí komunitný
pracovník, aby posilnil schopnosť komunity zvládať
znevýhodňujúce interakcie s okolím?
5. Sú nastavené metódy a nástroje ktoré zvolí komunitný
pracovník, aby umožnil členom komunity rozvíjať participáciu
a vlastnenie procesu aj výsledkov?

Komunitná (sociálna) práca ukazuje
ľuďom, že ich problémy sú
podobné/rovnaké ako potreby ich
susedov, že ide o problémy, s ktorými si
jeden človek poradiť nedokáže, ale
spoločnými silami ich môžu zvládnuť.

Tento materiál vznikol ako pomôcka pre komunitné centrá, komunitných
pracovníkov a inšpirácia pre všetkých, ktorí pracujú s komunitami. Pri
tvorbe materiálu sme vychádzali z Výzvy: Komunitní práce a prevence
MAS SP v rámci operačního programu Zaměstnanost.

