
 
 

Příloha č. 8 – Principy komunitní práce  
 
Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou naplňovány skrze následující principy:  
 
1. Aktivizace = „probouzení“, rozvoj činorodosti, samostatnosti členů komunity při řešení sdílených 
problémů vedoucí k participaci a ke zplnomocnění; proces podněcování členů komunity ke změně 
pasivního postoje a přístupu v aktivní, posílení pocitu „mohu ovlivnit podmínky, které mají vliv na mou 
životní situaci“.  
Komunitní (sociální) pracovník vyhledává přirozené autority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž 
získává informace a mapuje potřeby komunity, navazuje spolupráci, motivuje členy komunity 
k převzetí iniciativy a odpovědnosti, nalézání způsobů řešení problémů a hledá způsoby zapojení 
neaktivní části komunity.  
 
2. Participace = „podílení se“, účast na rozhodování a na přímé realizaci opatření na úrovni sousedství, 
vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu. Participace zahrnuje široké spektrum aktivit. 
Horizontální participace na úrovni občanské společnosti může mít podobu zapojování lidí do sousedské 
a širší komunity, do diskuse nad důležitými opatřeními týkajícími se života v obcích. Vertikální 
participace („politická“) pak může zahrnovat účast lidí na procesech plánování, rozhodování, řízení, 
implementace a evaluace, podílení se na výkonu moci a sebeurčení (zapojování lidí do prevence a do 
rozhodovacích procesů na místní úrovni).  
 
3. Zplnomocnění = „předání“, přenechání komunity vlastnímu řízení ve chvíli, kdy již získala vliv nad 
podmínkami svého života; je výsledkem uschopnění a zkompetentnění členů komunity, kteří znají své 
problémy, jsou si vědomi svých zdrojů/silných stránek a mají schopnost a kapacitu jednat a dosahovat 
vliv (mají přístup ke komponentům moci – vědění, dovednosti, rozhodování, sítě a zdroje). Proces 
zplnomocnění probíhá skrze kritické uvědomění, participaci na lokálních záležitostech a partnerství 
zúčastněných aktérů. Výsledkem zplnomocnění je sdílení redistribuce moci.  
 
4. Kolektivní/skupinová spolupráce = spolupráce se skupinami lidí, pro kterou je třeba vytvořit 
adekvátní podmínky (posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, vzájemná solidarita a pomoc, respekt 
k odlišnostem, dobrovolnost, rovnocennost, koncentrace na silné stránky lidí a komunit, otevřenost, 
informovanost, transparentnost, sebeorganizování na demokratických principech).  
Komunitní (sociální) práce je přístup, který spojuje lidi dohromady a vede je k tomu, aby 
prostřednictvím efektivního využití vlastních zdrojů uměli nacházet řešení svých problémů, aby 
dokázali hájit své zájmy a jednat v zájmu celku s ohledem na individuální potřeby členů komunity. 
Ukazuje lidem, že jejich přání a problémy jsou podobné/stejné jako potřeby jejich sousedů, že se jedná 
o problémy, se kterými si jeden člověk poradit nedokáže, společnými silami je ale mohou zvládnout.  
 
5. Práce s místními zdroji, dosažitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků a dosažených změn = 
zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a 
je posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, vytváří předpoklady pro udržitelnost 
výsledků a dosažených změn.  
 
6. Komplexní přístup = víceúrovňový, se zapojením různých aktérů, vyjednávání konsensu, využívání 
mnoha metod.  
 
7. Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost  
 

8. Reflektivní praxe a celoživotní učení 


