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Komunitní sociální práce na venkově 

Soutěžící Hradecký venkov o.p.s. 

Web: hradeckyvenkov.cz/ksp facebook.com/hradeckyvenkov 

Popis 
projektu: 

Projekt je zaměřen na podporu osob vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených (dále také „cílových skupin“), z komunity malých obcí, z důvodu jejich složité 
životní situace. Cílem projektu je zavést v malých venkovských obcích systematickou komunitní sociální práci, kdy budou aktivizovány cílové skupiny, které se ve 
spolupráci se samosprávou a místní komunitou budou podílet na řešení své nepříznivé životní situace. Bude nastaveno sociální poradenství a pomoc na míru s ohledem 
na znalost místních poměrů. 

Inovativnost: Jedná se o pilotní projekt, který ověřuje způsob provádění komunitní sociální práce ve 32 malých venkovských obcích na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická 
brázda. V rámci projektu je rozvíjena spolupráce obcí a odborných organizací v sociální a komunitní práci. V roce 2020 na začátku projektu byl vypracován společný 
Komunitní sociální plán, roční akční plán a v dalších letech se postupně ověřuje jejich fungování v praxi. Realizaci projektu výrazně poznamenala opatření související s 
pandemií covid. Díky tomu vznikla v rámci projektu nová pozice – komunitní pracovník, který v době, kdy nebylo možné realizovat společná setkávání, zajišťoval 
individuální práci s klientem zaměřenou na aktivizaci a zamezení izolace klienta, k rozvoji zájmu o dění v obci (komunitě), předávání informací ze života v místě, aktualit 
a plánů na další období. V současné době jsou tito komunitní pracovníci součástí realizačního týmu a pomáhají realizovat setkávání, besedy a další aktivity realizačnímu 
týmu.   

Prospěšnost 
pro občany: 

Osobám vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým je poskytována včasná intervence pokud možno v místě jejich bydliště. Do řešení jejich nepříznivé životní 
situace je vtažena místní komunita a samospráva a tím je zajištěno, že se těmto osobám dostane i další podpory (pokud budou chtít). 

Díky dlouhodobé systematické komunitně sociální práci odborného týmu dochází u obyvatel v území k pochopení potřeb osob z cílových skupin a uvědomění si, že každý 
se může stát ohroženým sociálním vyloučením. Ve společnosti dochází k pochopení problematiky sociálního ohrožení a sociálního vyloučení veřejností a minimalizují se 
obavy ve svém okolí promluvit o problému a pomoci s jeho řešením. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost je do projektu zapojena od začátku, stejně jako zástupci místních samospráv. Tyto dvě skupiny se podílely na mapování potřeb v území mikroregionů 
Nechanicko a Urbanická brázda, na tvorbě Komunitního sociálního plánu i akčního plánu. K účasti v pracovní skupině, která tyto dokumenty pomáhala vytvořit, průběžně 
vyhodnocovat a aktualizovat byli přizvání zástupci místních organizací a spolků a center (Dětský domov Nechanice, Komunitní centrum Hněvčeves, Centrum volného 
času Kunčice, Senior centrum Nechanice, Mikroregion Nechanicko a Urbanická brázda, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, …) i široká veřejnost. 

Veřejnost má zájem o sociální problematiku, účastní se aktivit, v rámci kterých jsou podávány aktuální informace v ze sociální oblasti, zástupci místních samospráv je 
pomáhají realizovat. Obě skupiny absolvují individuální konzultace s cílem pomoci osobě nějakým způsobem ohrožené, která žije v jejich blízkosti. 

Udržitelnost: Úspěšným zapojením veřejnosti a místních samospráv do aktivit projektu je dán předpoklad udržitelnosti nastavených postupů i po ukončení projektu. Veřejnost i 
zástupci obcí budou umět pomoci osobám v obtížné sociální situaci, budou umět navrhnout řešení problému. Budou mít informace, na koho se v případě potřeby pomoci 
mohou obrátit. Osvědčená pozice komunitního pracovníka může pokračovat pod záštitou jednotlivých obcí, případně jako dobrovolnická činnost. 

Financování: 2 919 355,- Kč, zdroj EU 2 481 452 Kč, NZ (bez vlastního zdroje financování) 437 903 ,- Kč 
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