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Občanské sdružení Český západ nabízí unikátní vzdělávací program s názvem

Komunitní práce: jak efektivně pracovat 
v sociálně vyloučených lokalitách? 

(čekáme na přidělení akreditace vzdělávacího programu od MPSV ČR)

Přitahuje Vás práce ve vyloučených lokalitách? Zajímají vás odpovědi na otázky:

<Co nabízí komunitní práce jako přístup k lidem v sociálně vyloučených lokalitách? 
<Jak začít s komunitní prací a kdy skončit? 
<Jak motivovat lidi ze sociálně vyloučených lokalit k aktivnímu přístupu k životu? 
<Jaká témata jsou vhodná pro řešení komunitním přístupem?
<Jak je možné uskutečnit komunitní projekt? 
<Jak vypadají důsledky sociálního vyloučení či kultury chudoby? 
<Jaká je výbava komunitního pracovníka? 
<Jak lze podporovat rozvoj komunity?
<Jak slouží komunitní centrum a jak funguje? 
<Jak lze stavět mosty mezi členy majoritní a minoritní společnosti?  

Pokud ano, pak právě pro Vás je určen tento pilotní 
vzdělávací program, který vzniká díky finanční 
podpoře Evropského sociálního fondu, Evropské unie, 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - 
www.esfcr.cz. Na přípravě a realizaci se podílejí 
občanské sdružení Český západ z Karlovarska, 
obecně prospěšná společnost Cheiron T z Tábora 
a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. 
Vzdělávací program Komunitní práce: jak efektivně 
pracovat v sociálně vyloučených lokalitách? nabízí 
v teorii i praxi jednu z metod sociální práce – 
komunitní přístup – jako alternativu a jako rozšíření 
možností pro pracovníky, kteří pracují v sociálně 
vyloučených lokalitách. Organizace, které se podílejí 
na tvorbě vzdělávacího programu, vycházejí ze své 
dlouholeté praxe s uplatňováním principů komunitní 
práce v sociálně vyloučených lokalitách.

Vzdělávací program je určen pro: 
sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách (případně studenty), kteří pracují nebo se 
připravují na práci v sociálně vyloučených lokalitách. 
Kurz je zaměřen prakticky a je výhodou, pokud 
účastníci mohou při vzdělávání čerpat ze zkušeností 
s konkrétní sociálně vyloučenou lokalitou. Do kurzu 
budou přednostně vybíráni Ti, kteří mohou co nejdříve 
nové vědomosti a dovednosti uplatnit v praxi. 

Kapacita kurzu: 16 osob

Akreditace: žádáme o přidělení akreditace 
vzdělávacího programu u MPSV ČR. Vyjádření 
očekáváme v průběhu měsíce srpna 2012. 

Rozsah: 90 vyučovacích hodin, z toho 14 hodin 

samostatné práce. Vzdělávací program je rozčleněn 
do tří třídenních bloků – od října do prosince 2012. 
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Termíny a místa konání jednotlivých bloků: 

<10. – 13. 10. 2012 Dobrá Voda, Toužim, Karlovarský kraj 

< 7. – 10. 11. 2012 Dobrá Voda, Toužim, Karlovarský kraj

< 5. – 8. 12. 2012 Tábor, Jihočeský kraj 

(přesné místo konání bude upřesněno přihlášeným účastníkům) 

Způsob práce
Vzdělávací program se odehrává částečně v komunitních centrech a vychází z praktických zkušeností lidí 
z vyloučených lokalit. Je založen interaktivně. Opře se také o vlastní profesní zkušenost účastníků, kteří se 
budou připravovat na uplatnění komunitního přístupu ve „vlastní“ nebo jimi vytypované sociálně vyloučené 
lokalitě. Praxe je obohacována teoretickými vstupy a zkušenostmi lektorů – komunitních pracovníků, příběhy 
a diskusemi nad hodnotami a principy tohoto přístupu.
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Bližší informace

Mgr. Jana Kosová
tel: 602 663 585
e-mail: jana.kosova@cesky-zapad.cz

Cena 
Díky finanční podpoře pilotního běhu kurzu z ESF 
účastníci kurzu získají zdarma: práci lektorů, 
metodiku komunitní práce a další učební texty, DVD 
s ukázkami praxe komunitní práce, drobné 
občerstvení, pronájem místností pro školení, 
vyhotovení a tisk osvědčení, příspěvek na 
ubytování. 
Stravu a cestovné si hradí každý z účastníků 
sám. 

Co si ještě účastníci odnesou domů? 
Úspěšní účastníci v průběhu vzdělávacího programu 
obdrží první formát nově zpracované metodiky 
komunitní práce a instruktážní DVD s nahrávkami 
rozhovorů s komunitními pracovníky a lidmi ze 
sociálně vyloučených lokalit.  

Lektorky kurzu

<PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
<Mgr. Jana Kosová
<Bc. Jiřina Svobodová
<Bc. Aneta Vomlelová, DiS.   

Přihlášení do vzdělávacího programu 

Zájemci o vzdělávání zašlou do 10. 8. 2012 
na adresu: Český západ o.s., Mgr. Jana Kosová, 
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, nebo na e-mailovou 
adresu jana.kosova@cesky-zapad.cz:

<motivační dopis, ve kterém popíší svou práci 
v sociálně vyloučených lokalitách, motivaci 
k účasti na kurzu, případně svou představu, 
jak budou moci využít vzdělání, které skrze 
kurz získají, ve své praxi.

<profesní životopis

Vyrozumění o výsledcích výběrového řízení do kurzu 
můžete očekávat koncem srpna 2012. Vybraní 
uchazeči zašlou též závaznou přihlášku. 

mailto:jana.kosova@cesky-zapad.cz
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PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 

Na počátku 90. let získala zkušenosti s metodou komunitní práce v zahraničí. V letech 
1993–1999 ji vyučovala na katedře sociální práce FF UK a publikovala o komunitní práci 
(časopis Ethum, Obce, města, regiony). V období 1995–1999 se aktivně věnovala komunitní 
práci a práci s Romy. V této době také realizovala komunitní projekt v Táboře a iniciovala 
vznik obecně prospěšné společnosti Cheiron T. Následně jeho pracovníky konzultačně 

podporovala. Od roku 1996 se podílela na vzdělávání romských aktivistů při Radě vlády a OSF, v roce 1997 
patřila k týmu expertů při Radě vlády a aktivně se podílela na založení oboru pro romské poradce a asistenty 
v rámci Evangelické akademie Praha. Tam také vyučovala komunitní práci a vedla supervize romských poradců. 
Od roku 2002 poskytovala manažerskou, týmovou a projektovou supervizi komunitním aktivitám občanského 
sdružení Český západ v Dobré Vodě. V roce 2000 iniciovala vznik magisterského programu Řízení a supervize 
v sociálních a zdravotnických organizacích při FHS UK v Praze. 

Mgr. Jana Kosová

O komunitním přístupu se poprvé dozvěděla v rámci studia na Katedře sociální práce FF UK. 
V roce 2002 přišla do malé obce Dobrá Voda na Karlovarsku, aby se připojila k dílu 
občanského sdružení Český západ a věnovala se ženám z místní romské komunity. Prvním 
úkolem bylo navázat vztahy a dozvědět se o přáních a potřebách těchto žen. Brzy zjistila, že 
ženy sní o lepším životě nejen pro sebe, ale také své muže a děti. Zplnomocňování celé 

komunity se ukázalo, jako nejvhodnější přístup. V letech 2004–2010 působí jako ředitelka občanského sdružení 
Český západ a i nadále se věnuje komunitní práci v místním společenství.

Bc. Jiřina Svobodová

Zakladatelka obecně prospěšné společnosti Cheiron T v Táboře. V letech 1996–2002 byla 
výkonnou ředitelkou této společnosti. Preferuje komunitní přístup v různých oblastech svého 
života. Doporučuje představitelům obcí a státu svá rozhodnutí týkající se života v komunitě 
(v obci) nejprve s občany projednávat a snažit se zjistit jejich opravdové potřeby, názory, 
připomínky a nápady k danému tématu.

Aneta Vomlelová, DiS. 

V roce 2005 nastoupila do Cheironu T coby komunitní pracovnice a od roku 2006 je jeho 
výkonnou ředitelkou. Ve své práci se drží přesvědčení, že každý člověk má identitu etnickou 
a identitu občanskou, které se vždy nemusí shodovat. Nad těmito identitami ale stojí ještě 
identita lidská – naše lidství. A jako lidé bychom se spolu měli domluvit. 

V průběhu kurzu budete mít možnost se setkat s dalšími komunitními pracovníky (lektory i hosty), kteří 
Vám budou nabízet své zkušenosti z práce v sociálně vyloučených lokalitách v malé obci i ve větším městě. 
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Lektorky kurzu


