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• Kto je komunitný/á organizátor/ka

• Aké typy komunitnej práce poznáme

• Aký je rozdiel medzi komunitným 

organizovaním a komunitným rozvojom 

• Či súvisí komunitná práca s 

participatívnym rozpočtom

• Čomu sa venujeme v Centre 

komunitého organizovania

ČO SA DOZVIEME



CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA

„Budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu 

a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť tým, že 

podporujeme aktívnu participáciu občanov a 

občaniek na procese verejného rozhodovania.

Formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy a 

vytvárať priestor pre efektívnu spoluprácu 

medzi občanmi a občiankami, samosprávou a 

podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja 

komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené 

komunity.“



CIELE CKO

• *1999 

• Cieľ 1 – Aktívnejšia, demokratickejšia a otvorenejšia OS

• Cieľ 2 – Tolerantnejšia a rešpektovanejšia OS

• Program komunitné organizovanie v Banskobystrickom 

kraji

• Program Občianske centrum OKO

• Program vzdelávanie a mobility: PFP, ECOS, Cross-Over, 

PFAC, SOCH

• Mobilizačná platforma Nie v našom meste

• Program Školy za demokraciu

• Mobilizácia a deradikalizácia

• Podujatia: Human Forum, Dišputy, Festival Embargo



Spôsob práce v komunitách

Služby

● Sociálna práca

● Advokácia

Komunitná práca

● Komunitný rozvoj

● Komunitné organizovanie



Programy CKO



KAMPANE CKO



Komunitná práca v susedstvách

> Umožniť bežným ľuďom, aby sa stali 

aktívnymi v susedstve <

Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na 

jednom mieste, majú medzi sebou rôzne 

sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe 

navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.



Komunitný rozvoj

>  Proces budovania aktívnych a udržateľných 

komunít, založený na sociálnej spravodlivosti a 

vzájomnom rešpekte <

Vedie k rastu a posilňovaniu skupín a jednotlivcov v 

lokalite tak, aby dokázali sami riešiť problémy a 

zvyšovať kvalitu svojho života.

Proces, ktorý buduje schopnosti a kapacity všetkých 

subjektov komunity obyvateľov, samosprávy, príp. 

podnikateľov, pričom sa nenarúšajú, ale budujú vzťahy 

a partnerstvá.



Aké sú ciele komunitného rozvoja?

1. Pomáhať jednotlivcom i komunite chápať a
napĺňať svoje potreby.

2. Vzdelávať a motivovať ľudí k svojpomoci a
samostatnosti

3. Rozvoj komunitného života a budovanie pocitu 
“spoluvlastníctva” a spolupatričnosti v danej 
lokalite



Komunitné organizovanie

> Proces budovania moci komunity <

● Ľudia si vyberú problém na ktorom chcú pracovať, 
spôsob, akým chcú problém riešiť aj metódy naplnenia 
cieľov

● Skupina si určí svoju štruktúru a identifikuje spojencov
● Skupina dokáže zastupovať samú seba
● Predstavitelia komunity vedú stretnutia s inštitúciami, 

orgánmi a držia ich zodpovednými
● Skupina buduje demokraticky kontrolovanú komunitnú 

inštitúciu – občiansku organizáciu – ktorá sa môže 
v budúcnosti zaoberať ďalšími problémami komunity



Ako ľudia prežívajú problém?

Výsledok zhromažďovania a hodnotenia dát je infomácia o 

starostiach/otázkach/problémoch obyvateľov/iek lokality

Rozsah problému

Na aký počet ľudí tento problém vpýva 

– priamo, nepriamo, periférne?

Akým spôsobom ovplyvňuje ich a 

aspekty ich životov?

Ako dlho situácia trvá? Ako dlho ju 

pociťujú ako problém?

Kde sa nachádza?

Aké spoločenské hodnoty ohrozuje? 

Ktoré problém podporujú a ktoré sa 

stavajú proti?

Kto stratí a kto získa elimináciou alebo 

vyriešením problému?

Aktéri problému

Kto preukázal záujem?

Kto je zainteresovaný?

Kto je ochotný konať?

Ak je niekto pripravený konať, 

ako, za akých podmienok?



KOMUNITNÝ/Á ORGANIZÁTOR/KA

• Smeruje k ľudí k analýze a následnému 

pochopeniu – cez zaužívané pojmy a frázy, 

citlivo k obsahu slovníka miestnych ľudí

• Chápe problémy tak, ako ich prežívajú oni

• Číta z používaného jazyka emócie 



ÚLOHA KOMUNITNÉHO/EJ ORGANIZÁTORA/KY

• Pracuje v susedstvách a komunitách

• Mapuje okolie

• Buduje komunitnú skupinu 

• Pomáha k mobilizovaniu dobrovoľníkov

• Pomáha k tvorba líderstva v komunite

• Smeruje skupinu k tomu, aby si vybrala ten problém, 

ktorý je možné vyhrať a tým sa skupina pomaly stáva 

silnejšou a sebavedomejšou



EMPOWERNMENT 

Posilňovanie kompetencií, schopností, právomoci a

moci občanov.

Komunitné organizovanie začína predpokladom, že malá i

veľká nespravodlivosť je výsledkom nerovnosti moci.

Tí najzraniteľnejší sú tí najbezmocnejší v zmysle zmeny

systému. Problémom nie je nedostatok dobrých

politických myšlienok, ale inštitucionálne nastavenie.



KOMUNITNÝ/Á ORGANIZÁTOR/KA

Vytvára dostatočne priaznivé podmienky pre 

úspešné konanie skupiny bez toho, aby sa 

akokoľvek obmedzovala autonómia skupiny – či 

už rozhodovaním za skupinu alebo tým, že 

pracovník pre jej členov a členky urobí niečo, čo 

by mohli urobiť sami alebo sa to naučiť urobiť.

Nevedie, ale facilituje miestne snahy. Nedáva 

odpovede, ale dáva otázky, ktoré stimulujú vhľad. 

Nesie bremeno zodpovednosti za organizáciu 

konania v komunite, poskytuje podporu a 

povzbudenie tým, ktorí ho nesú.



DESAŤ PRAVIDIEL KOMUNITNÉHO  

ORGANIZOVANIA

1. Nik nepríde na stretnutie bez toho, aby mal dôvod.

2. Nik nepríde na stretnutie, ak o ňom nevie.

3. Ak skupina nerastie, zanikne.

4. Ktokoľvek môže byť vodcom.

5. Najdôležitejším víťazstvom je sama existencia skupiny.

6. Niekedy víťazstvo je prehrou.

7. Niekedy víťazstvo je víťazstvom.

8. Ak nebojujete za to čo chcete, nebojujete dostatočne.

9. Oslavujte víťazstvo!

10.Zabávajte sa!



VZŤAH KO A PR

KOMUNITNÉ ORGANIZOVANIE JE 

PODPORNÝM NÁSTROJOM NA 

ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU  

PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU CEZ 

ÚČASŤ KOMUNÍT A JEJ ČLENOV/IEK 

NA JEHO TVORBE A REALIZÁCII V 

PROSPECH SPOLOČENSTVA.

PR MôŽE BYŤ VÝSTUPOM KO.



PREČO?

Spôsobilá komunita je taká, v ktorej 

obyvatelia spolupracujú na ovplyvňovaní 

rôznych aspektov ich miestneho 

spoločenského poriadku, v ktorej si 

obyvatelia určujú ciele spoločného života, 

a v ktorej majú schopnosť vykonávať

prácu, na dosiahnutie týchto cieľov.



• www.cko.sk

• www.niot.sk

• www.ecos-project.eu

Fb:

⚫ CKO – Centrum komunitného

organizovania

⚫ Nie v našom meste

⚫ Kontakt

⚫ veronika@cko.sk

http://www.cko.sk/
http://www.niot.sk/
http://www.ecos-project.eu/

