
KOMUNITNÍ CENTRUM 

 

Komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) 

práce. Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování základních 

činností registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb. To znamená, že nelze zaměňovat činnosti 

realizované v komunitním centru s poskytováním sociálních služeb. 

V případě sociální služby poskytuje sociální pracovník službu klientovi. U komunitního centra 

nejde o poskytování nějakých služeb lidem, ale primárně o aktivizaci členů komunity a jejich 

motivování, aby sami převzali iniciativu a podíleli se na plánování a utváření činnosti. Fungování 

a činnosti komunitního centra by měly vycházet z potřeb komunity. Důležité je právě aktivní 

zapojení členů komunity do činnosti komunitního centra a jejich participace na utváření jeho 

podoby. Aktivizace lidí a jejich zkompetentňování jsou klíčovým aspektem komunitních center. 

Komunitní centrum nemá vznikat pro nějakou určitou cílovou skupinu lidí. Ale má být neutrálním 

prostorem otevřeným všem členům komunity, tj. lidem žijícím v daném území, kteří sdílí 

společné zájmy a spojují je společné podmínky a problémy. To je také rozdílné od sociálních 

služeb, které jsou často určeny užšímu okruhu osob jen z určitých cílových skupin. 

Přestože komunitní centrum není totéž co sociální služba, musí mít přímou vazbu na sociální 

začleňování či prevenci sociálního vyloučení. Působení osoby s kvalifikací sociálního pracovníka 

je nezbytnou součástí komunitního centra. Role sociálního pracovníka musí být vymezena s 

ohledem na naplňování hodnot a principů komunitní (sociální) práce a vzhledem k charakteru 

aktivit a celkového dění v komunitním centru. 

Činnost komunitního centra by teda měla přispívat k řešení sociálních problémů komunity a jejích 

členů. Doplňkově pak mohou být realizovány i další aktivity, např. kulturní a environmentální, 

jak píšete (podrobně budou specifikovány ve výzvě ŘO pro MAS, která bude vyhlášena 29.4.2016). 

Pokud byste například v objektu, kde bude komunitní centrum, chtěli mimo jiné poskytovat i 

některou sociální službu, je to možné. Nicméně je třeba důsledně oddělil aktivity a programy 

realizované v komunitním centru od poskytování registrované sociální služby! Odlišení 

jednotlivých činností je důležité nejen kvůli jejich odlišnému charakteru, ale také z důvodu 

odlišných režimů jejich financování (sociální služby budou např. financovány formou vyrovnávací 

platby, tzn. že je lze kombinovat jen s aktivitami financovanými v režimu mimo veřejnou 

podporu, jelikož nelze kombinovat různé druhy veřejné podpory). 
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