město Nové hrady:
Komunitní centrum Nové Hrady
Případová studie popisuje dobrou praxi při
přípravě a průběhu projektu Komunitní centrum
Nové Hrady, který realizuje město Nové Hrady
s podporou Operačního programu Zaměstnanost
v rámci IP 2.3 Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, výzvy MAS Sdružení růže.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu Komunitní centrum Nové Hrady je
prostřednictvím realizovaných komunitních aktivit přispět
k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v regionu Nových Hradů. Cesta k dosažení tohoto hlavního cíle vede přes
naplnění čtyř dílčích cílů:
•

Vytvoření podmínek pro sociální začleňování členů
cílových skupin prostřednictvím vybudování komunitního centra jako veřejného víceúčelového zařízení, ve
kterém se mohou setkávat členové komunity ze spádového území Nových Hradů za účelem realizace sociálních, kulturních a společenských akcí.

•

Realizace komunitní sociální práce a poskytování kombinace komunitních a veřejných služeb.

•

Vytvoření podmínek pro realizaci dlouhodobých aktivit zaměřených na setkávání obyvatel komunity, posilování komunitního ducha a společné řešení místních
potřeb, problémů a zájmů.

•

Nastavení a realizace několika dlouhodobých klíčových
aktivit zaměřených na koncepční práci s cílovými skupinami, která povede k jejich začlenění do společnosti
a snadnějšímu zapojení na trh práce.

Projekt vznikl jako výsledek dlouhodobé snahy vedení
města v čele s panem starostou o pozvednutí komunitního
života v obci, zlepšení podmínek a nabídky služeb pro obyvatele a větší integraci všech obyvatel. Komunitní způsob
plánování a činností má v Nových Hradech dlouhou tradici
a byl využit již v minulosti v rámci komunitních workshopů,
z nichž vzešlo velké množství zajímavých nápadů a myšlenek. Příprava projektu komunitního centra byla plánována

Keramická dílna v KC Nové Hrady
dlouhodobě a MAS s tímto projektem počítala již při sestavování strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Projekt tedy vzniknul a je založen na silné iniciaci zespoda
(bottom-up) a jasném dlouhodobém záměru. Při realizaci
projektu se spolupráce na místní úrovni projevuje zejména
tím, že místní obyvatelé se postupně aktivně zapojují do pořádání akcí a kurzů.

Obsah podpory
• Komunitní klubík nabízející primárně programy pro rodiče
s malými dětmi. Potkávají a socializují se zde děti zdravé
i děti s určitým omezením. Aktivity jsou otevřené a setkání, která zahrnují například práci v keramické dílně, výtvarku, nebo seberozvojové kurzy pro maminky, se účastní
i další skupiny obyvatel, například obyvatelé domu seniorů. Probíhá zde tak i mezigenerační propojování.
• Kurzy získávání nových dovedností zaměřené na dospělé
zahrnují zajímavé přednášky i kurzy manuálních dovedností, které pomáhají lidem lépe zvládat svůj soukromý, ale
i pracovní život. Jedná se například o kurzy keramiky, péče
o zahradu, vaření, práce v dílně, apod. K těmto kurzům je
využíváno klíčových prostor komunitního centra, kde se
iniciuje potenciál komunitního života, založený na sdílení
zdrojů (vč. fenoménu sdílené ekonomiky), vzájemné spolupráci a aktivizaci členů komunity, otevřené komunikaci
a společném tvoření: komunitní knihovnu, keramickou
dílnu, komunitní dílnu, kuchyň a komunitní zahradu.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA sdružení růže

• Komunitní kulturní aktivity – filmový a divadelní kroužek cílí zejména na starší děti a mládež, jež natáčí a pod
odborným vedením místních tatínků zpracovávají krátké
dokumentární šoty na zadané téma (např. nejkrásnější
a nejděsivější místo v Nových Hradech). Divadelní kroužek je pojat spíše terapeuticky, kdy se účastníci pod vedením lektorky učí využívat a číst řeč těla a další projevy
při komunikaci.

Integrovanost realizovaného
projektu a inovativní znaky
V Nových Hradech a okolních obcích se nachází velké
množství osob, které jsou sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené. Jedním z důvodů tohoto stavu
je poloha regionu Nových Hradů, která je z pohledu České
republiky periferní a izolována od dalších regionů. Představitelé města Nové Hrady a realizátoři projektu si navíc
uvědomovali nejen vzdálenostní, ale i sociální izolovanost
jednotlivých skupin obyvatel, ať již šlo o seniory, maminky s dětmi, hendikepované občany nebo mládež. Kromě
nastartování společenského života ve městě bylo motivací k vytvoření centra i sjednocení dosud nevyhovujících
a roztříštěných služeb pro občany.
Komunitní centrum Nové Hrady je místem setkávání všech
napříč generacemi a různými skupinami obyvatel s i bez sociálních či jiných hendikepů, což samo o sobě nese výrazný
integrační rozměr. Navíc se v jedné budově komunitního
centra koncentrují jak rozvojové aktivity podpořené z projektu CLLD, tak i další aktivity a služby, které jsou zajišťovány
městem Nové Hrady i dalšími organizacemi poskytujícími
různé sociální služby. Díky tomuto propojení sociálních
a dalších služeb s aktivitami projektu centrum plní i roli
osvěty a přispívá k lepší informovanosti občanů, kteří potenciálně mohou některé služby potřebovat a využít, a na
druhé straně umožnuje těmto organizacím, které dosud
neměly pro svou činnost dostatečné zázemí, rozvíjet své
služby. Zároveň zajišťuje reálnou nízkoprahovost zařízení.
Lidé snadněji ztrácí ostych žádat někde o odbornou pomoc,
a to díky tomu, že poznali právě toto komunitní centrum.
Projekt podpořený z programu OPZ díky jasnému záměru
a vytrvalosti realizátorů vhodně navazuje na projekt investiční, podpořený z Integrovaného operačního programu
(IROP), a vytváří s ním jeden od začátku promyšlený celek
integrovaný do záměru zlepšit život široké komunitě obyvatel města Nové hrady a okolních obcí.

Přínos spolupráce s MAS
• Město Nové Hrady je členem Místní akční skupiny Sdružení růže a představitelé města v čele s panem starostou
se aktivně účastní aktivit MAS a komunitního plánování.
• Příprava projektu komunitního centra byla plánována dlouhodobě a jeho realizace byla zahrnuta do strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení růže.
• MAS Sdružení růže přináší do regionu koncepci a logickou provázanost jednotlivých aktivit v území díky lepší
koordinaci aktivit v regionu.
• Pro komunitní centrum i samotný projekt OPZ byla důležitá i role MAS jakožto propojujícího článku v regionu.
Místní akční skupina díky přípravě strategie a konzultaci
různých projektů propojovala jednotlivé subjekty, které
mohly prostory nebo aktivity komunitního centra využít.

Kdo s projektem dále spolupracuje:
• MAS Sdružení růže
• Dům seniorů Nové hrady
• Škola a školka Nové Hrady
• ICOS Český Krumlov, o.p.s.
• Pečovatelská služba Archa
• Hospicová služba Kleofáš
• Diecézní charita České Budějovice
• OSPOD Trhové Sviny
• a další

MAS Sdružení růže
Založeno:

2004

Počet obcí:

26

Rozloha území:

83 264 ha

Počet obyvatel:

31 997

Počet členů:

39

Případovou studii zpracoval:

