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Komunitní služby knihoven a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

Eva Semrádová

Dotace ve prospěch sociálně vyloučených občanů

Realita

Knihovna jako místo otevřené všem na sebe bere nelehký úkol sloužit celému spektru veřejnosti od dětského věku 

až po seniory. Má bohatství v podobě bezpečného a neutrálního prostoru pro realizaci těchto služeb, ale často 

chudý rozpočet, který brzdí kvalitu, diferencovanost či kreativitu nabídky. Přítomnost zvýšeného počtu osob 

ohrožených sociálním vyloučením[1] v obci či regionu s sebou nese zvýšené požadavky na osobnost knihovníka a 

materiální vybavení a vyžaduje spolupráci s dalšími kulturními institucemi, školami, neziskovými organizacemi.

Angažovanost knihoven vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením sledoval celostátní průzkum, který 

proběhl z iniciativy Agentury pro sociální začleňování[2] počátkem roku 2015 ve městech do 25 000 obyvatel. 

Výzkum zajišťovalo Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s Knihovnickým institutem Národní knihovny 

ČR, zúčastnilo se 370 knihoven a s prvními výstupy se mohla knihovnická veřejnost seznámit na semináři 

s názvem Veřejné knihovny – partneři socioekonomického regionálního rozvoje, který proběhl 15. 5. 2015 v Praze. 

V rámci výzkumu bylo definováno 12 skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením: 

1. nízkopříjmové skupiny obyvatel,

2. dlouhodobě nezaměstnaní,

3. rodiny, děti, mládež žijící v nepříznivé sociální situaci,

4. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí,

5. lidé bez domova,

6. senioři,

7. osoby se zdravotním postižením,

8. etnické skupiny (zejména Romové),

9. migranti a další národnostní menšiny,

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,

11. osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu,

12. psychicky nemocní lidé.

Výsledky ukázaly, že knihovny dostatečně vnímají potřebu zabývat se těmito skupinami, ale v konkrétní praxi se to 

neprojevuje. Nabídka se orientuje jen na některé výše vyjmenované skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti 

v nepříznivé sociální situaci) a i u těchto skupin je více plánů než samotné realizace; například 76 % dotázaných 

knihoven vidí velkou potřebu se věnovat dětem ze sociálně slabých rodin, ale jen 21 % z nich uskutečnilo pro tyto 

děti nějakou speciálně zaměřenou službu nebo akci. Nabídku uzpůsobenou pro národnostní menšiny může doložit 

5 % knihoven a 14 % knihoven se alespoň jednorázově zabývá komunitní činností pro dlouhodobě nezaměstnané. 

Klíčové faktory, které brzdí aktivitu knihoven, jsou nejčastěji: nezájem cílových skupin, předchozí negativní 

zkušenosti, nezájem zřizovatele, nedostatek vzdělaného personálu bez předsudků, nedostatek prostor, 

problematická spolupráce s dalšími organizacemi (i spolupráce s místními akčními skupinami byla hodnocena jako 

problematická) a limitované finanční zdroje (využívání dotací komplikuje finanční spoluúčast a povinná udržitelnost 



projektu).

Inspirace        

Výzkum bude (v době psaní článku) teprve publikován na webu Centra občanského vzdělávání[3] a doplněn 

„příklady dobré praxe“. Dva z těchto příkladů byly taktéž prezentovány na již zmíněném semináři v Praze; jednalo 

se o: 

• činnost pobočky Knihovny města Ostravy se specializací na integraci Romů,[4]

• zaměstnávání zdravotně postižených formou chráněných dílen v kavárně Městské knihovny Louny.[5]

Realizace

Poskytování příležitosti k sociálnímu začleňování se daří tam, kde je cílená podpora zřizovatele a lidé v knihovně 

vnímají svou práci jako poslání. Finanční prostředky pro daný účel mohou řešit dotace ve prospěch sociálně 

vyloučených občanů. Žadatelem je zpravidla zřizovatel knihovny nebo se o ně mohou ucházet neziskové 

organizace v partnerské spolupráci s knihovnou.

Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 (ESIF 2014+) otevírají výzvy i v tomto roce. Operační 

program zaměstnanost[6] (OPZ 2. 1.) spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (kontakt: Ing. Šárka 

Müllerová, oddělení projektů sociálního začleňování MPSV - sarka.mullerova@mpsv.cz). Integrovaný regionální 

operační program[7] (IROP prioritní osa 2.4.) zaměřený na celoživotní vzdělávání inzeruje Ministerstvo pro místní 

rozvoj (kontakt: Mgr. Jakub Horáček, Odbor řízení operačních programů MMR - jakub.horacek@mmr.cz).

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz 

[1] Základní pojmy v této oblasti definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociálním vyloučením je 

rozuměno „vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé 

sociální situace“. Sociální začleňování je definováno jako „proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do 

ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za 

běžný“.

[2] Agentura pro sociální začleňování: www.socialni-zaclenovani.cz, garant: Mgr. Petr Čáp, cap.petr@vlada.cz

[3] Viz http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

[4] Více o projektu pro Romy na: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/91-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/

[5] Více o projektu pro tělesně postižené na: http://www.mkl.cz/socialni-sluzba

[6] Více o OPZ na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-

Zamestnanost

[7] Více o IROP na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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