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Vážení přátelé,  

 

dostává se Vám do rukou metodický materiál projektu „Využití mezinárodních 

zkušeností“, který jsme realizovali v roce 2012–2014. Základním cílem projektu při 

opakovaných pobytech zahraničních partnerů bylo získat a na pracovních cestách 

vyzkoušet nové a inovované nástroje a další nasbírat. Tyto nástroje pak bude možné 

použít u nás při práci s cílovou skupinou (dále jen CS) mladých znevýhodněných    

na trhu práce. Sekundárně vznikly specifické vzdělávací programy zaměřené na trh 

práce, oblast financí, přijímání odpovědnosti za finanční zajištěnost sebe i své 

budoucí rodiny a na začlenění do společnosti. Následující text je určen všem, které 

zajímá prioritní téma znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce. 

Na vytvoření materiálu se podílel realizační tým sdružení AMA Asociace absolventů 

manažerů, lektoři vzdělávání, zahraniční partneři a odborníci, kteří inovace sbírali. 

Celý projekt mohl vzniknout díky Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím 

Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a státnímu rozpočtu ČR.  

Děkujeme všem lektorům za jejich myšlenky a poznatky, které jsme mohli zúročit 

v této práci. Prohlašujeme, že metodika byla vytvořena na základě platných teorií a 

našich nasbíraných dat i zkušeností s prací s cílovou skupinou. Původní materiály,    

ze kterých jsme případně čerpali, jsou uvedeny v seznamu literatury. Věříme, že 

práce může pomoci všem, kteří plánují obdobné aktivity se sociálně ohroženou 

mládeží. 
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O PROJEKTU 

O projektu, popis konkrétních klíčových aktivit 

Obecným cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a snížení nezaměstnanosti mladých, kteří jsou 

handicapováni při vstupu na trh práce. Konkrétním cílem projektu bylo přenést do ČR inovace a inovativní 

nástroje na aktivity podporujících zaměstnatelnost osob z CS ze Slovenska, Estonska, Švédska a Portugalska. 

Tyto inovace a inovativní nástroje byly implementovány do každodenní činnosti a projektů projektových 

partnerů i dalších přímo spolupracujících organizací, pilotně byla ověřena jejich funkčnost a dále jsou šířeny 

mezi další organizace patřící do cílové skupiny organizací.  

Nezaměstnanost mladých se v ČR procentuálně i v absolutních číslech zvětšuje. Přitom, pokud se mladý 

člověk nezapojí včas do pracovního procesu, je ohrožen celoživotní nezaměstnaností. Čím delší je časový úsek 

mezi dokončením přípravy na povolání a získáním odpovídajícího zaměstnání, tím problematičtější je nalézt si 

práci a uspět v ní. CS osob je při vstupu na trh práce více či méně znevýhodněna. Mladí nemají potřebné 

znalosti, návyky a dovednosti, které jejich vrstevníci získávají ve funkčních rodinách, často nedosáhnou 

kvalifikace odpovídající jejich schopnostem, nemají zázemí schopné jim poskytnout potřebnou podporu. 

Problémem bývají i předsudky zaměstnavatelů a spoluzaměstnanců často znásobené tím, že osoby z CS často 

v zaměstnání selhávají. Problematika nezaměstnanosti mladých z CS je rozsáhlý a mnohočetný problém. 

Organizace z CS organizací většinou nemají prostředky ani potřebné kontakty a zkušenosti pro spolupráci se 

zahraničními partnery, nemají možnost seznamovat se s účinnými nástroji používanými v zahraničí, ačkoli 

mají o zahraniční zkušenosti velký zájem. Zahraniční zkušenosti jim umožnily inovovat a zvýšit účinnost         

a úspěšnost realizovaných činností i samostatných projektů.  

Projekt byl cíleně zaměřen na přenos inovací ze čtyř zemí EU do ČR. Jednalo se o inovativní nástroje, které     

v zahraničí při práci s CS osob dosahují větší účinnosti, než dosud v ČR využívané nástroje. Dále byl projekt 

inovativní v komplexním přístupu k CS osob, přistupoval k ní podle skutečných potřeb vzhledem k problému 

nezaměstnanosti, nevytvářel tedy ani pozitivní ani negativní diskriminaci. Viz též popis cílových skupin. 

Inovativnost projektu spočívala i v širokém zapojení českých partnerů a celé řady organizací z CS již při 

přípravě projektu. Dále byl projekt inovativní i v tom, že nerozlišoval organizace podle formy a umožnil 

zapojení do projektu jak organizacím zřízeným samosprávami, tak i neziskovým organizacím (dále jen NNO). 

Specifikem projektu bylo i zaměření na prevenci, tedy přípravu na vstup na trh práce a tedy alespoň částečné 

nebo úplné odstranění handicapu, který osoby z CS při vstupu na trh práce mají. Projekt byl otevřený a žádná 

organizace nebyla vyloučena dopředu z možnosti zapojit se do projektu.  

Vyvinuté a přenesené inovace a inovativní nástroje jsou využívány v každodenní praxi NNO i organizacemi 

zřízenými samosprávnými celky a pracujícími s relevantní cílovou skupinou osob. KA 01 a KA 03 byly 
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jednorázové aktivity, které samy o sobě nebudou po skončení projektu pokračovat, ale výsledků a výstupů 

těchto aktivit je využíváno v každodenní praxi organizací s CS. KA 02 pokračuje i po skončení projektu.  

 

Základní údaje o projektu 

Číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00364 

Název projektu: Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených 

nezaměstnaností 

Zkrácený název projektu: Mezinárodní zkušenosti 

Název projektu anglicky: Use of international experience to enhance the employability of young people at risk 

of unemployment 

Datum zahájení realizace projektu:  01. 12. 2012 

Datum ukončení realizace projektu:  30. 11. 2014 

Doba trvání v měsících:    24,0 

Žadatel projektu 

Název žadatele: "AMA – Asociace manažerů absolventů"  

IČ: 26527634  
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Klíčové aktivity 

Číslo aktivity: 01  

Název klíčové aktivity: Vývoj a přenos do ČR inovativních nástrojů k řešení problémů cílové 

skupiny projektu  

Aktivita probíhala po celou dobu projektu. V rámci této aktivity jsme absolvovali výjezd se zaměstnanci       

od českých partnerů do 4 zemí, z kterých byli zahraniční partneři. Usilovně jsme sbírali inovace při návštěvách 

v různých organizacích pracujících s cílovou skupinou. Zároveň nás navštívili na jeden týden právě zahraniční 

odborníci, kteří se potkávali s lidmi z jiných než partnerských NNO a vedly se dalekosáhlé debaty, které 

nastavovaly sesbírané inovace. Zároveň jsme pořádali závěrečný workshop odborného týmu, kde jsme 

zhodnotili přínos projektu i jednotlivých inovovaných nástrojů. 

 Číslo aktivity: 02  

Název klíčové aktivity: Šíření výstupu projektu  

Pořádali jsme 4x mezinárodní jednodenní seminář za účasti zahraničního experta (v době týdenních 

soustředění) v různých lokalitách. Semináře měly mít informační část (informace o projektu a jeho aktivitách) 

a vzdělávací část zaměřenou na přenos inovovaných nástrojů vyvinutých v KA 01 do praxe. Na konci projektu 

byla realizována Mezinárodní dvoudenní konference za účasti 4 zahraničních expertů (od každého 

zahraničního partnera jeden) a odborného týmu. Dále jsme realizovali 3 podoby workshopů: 

1. Vzdělávací workshopy – popis nástrojů sesbíraných v zahraničí, které byly představovány jednotlivým 

organizacím. 

2. Aplikační workshopy – konkrétní inovace a jejich zapojení do organizace. 

3. Hodnotící workshopy – zhodnocení přenosu inovací. 

Číslo aktivity: 03  

Název klíčové aktivity: Pilotní ověřování inovovaných nástrojů  

Ve dvou bězích (každý běh obsahoval 6 víkendových soustředění, počet účastníků 10 - 15, průměrně 12) byl 

pilotně realizován inovovaný vzdělávací specifický program vyvinutý žadatelem a inovovaný o zahraniční 

zkušenosti. Vzdělávací program byl výhradně zaměřen na znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému 

uplatnění se na pracovním trhu, které mladí získávají ve funkčních rodinách (nikoliv ve škole) a které CS osob 

chybí. Vzdělávací program měl 4 samostatné bloky (moduly), které budou popsány v této publikaci. 

Jednotlivé dílčí moduly a nástroje vzdělávacího programu jsou také zahrnuty v této publikaci. Další inovované 
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nástroje jsou shrnuté v Příručce dobré praxe, která je k dispozici na stranách realizátora nebo v produktech 

ESF. Nástroje byly pilotně ověřovány v organizacích českých partnerů a dalších zapojených organizací         

při jejich běžné činnosti. Zácvik příslušných pracovníků při zavádění inovovaných nástrojů i supervizi          

při pilotním ověřování a zhodnocení přínosu vedl některý z pracovníků odborného týmu. 

Výstupem této aktivity je právě tato příručka. Její cíl je zřejmý. Snažíme se předat materiál, se kterým budou 

moci používat ti, kteří pracují s mládeží, aniž by měli nějaké další znalosti či informace. Každá aktivita z této 

příručky může být vybrána samostatně. 
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Partneři projektu 

Zahraniční partneři projektu  

1. Partner projektu: Villa Ramadas International Treatment Centre  

Partner má dlouhodobé zkušenosti a vynikající výsledky s navracením osob dlouhodobě sociálně vyloučených 

a nezaměstnatelných zpět na trh práce. Přitom se jedná o osoby společností většinou odmítané, při jejich 

návratu na trh práce je nutné překonávat velkou nedůvěru a značné předsudky. Na rozdíl od ostatních partnerů 

se jedná o renomované centrum léčby závislostí situované v regionu Alcobaca (asi 60 km od Lisabonu          

ve venkovském regionu). Partner má vypracovaný sofistikovaný systém nástrojů a postupů, které vedou          

k tomu, že vysoké procento mladých klientů přes své kombinované handicapy je schopno najít a udržet si 

práci. Spolu s tím, že je uznávaným mezinárodním centrem léčby závislostí, je i motorem pro udržování 

místního partnerství a spolupráce. Organizace spolupracuje s dalšími subjekty včetně významných podniků a 

orgánů státní správy a samosprávy. Její úspěchy na poli integrace znevýhodněných mladých lidí zpět na trh 

práce jsou vysoké. Přestože je vysoce prestižní a uznávanou mezinárodní organizací, např. je členem Britské 

asociace pro poradenství a psychoterapii a členem Evropské asociace pro léčbu závislostí, je zároveň i 

komunitním centrem pro místní populaci. Stala se nedílnou součástí místní komunity, poskytuje i pracovní 

příležitosti v komunitě.  

2. Partner projektu: Nitra Community Foundation  

Nezastupitelná role tohoto partnera byla v tom, že díky svým grantovým programům a dlouhodobému 

působení v regionu, zná velice dobře a důkladně organizace v regionu. Tento region má vysokou míru 

nezaměstnanosti a navíc řeší palčivou otázku nezaměstnanosti romské populace často žijící v ghettech. 

Nitranská komunitní nadace je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života lidí ve městě 

Nitra a v nitranském regionu. Je zakládajícím členem Asociace komunitních nadací na Slovensku. 

Spoluzakladatelem nadace je i město Nitra. Má dobře zpracovanou dárcovskou filantropii. Mezi partnery patří 

renomované slovenské firmy. Je organizací, která je příjemcem finančních prostředků z daňových asignací. 

Tvoří most mezi těmi, kteří potřebují finanční podporu na realizaci neziskových aktivit v místě, kde žijí a těmi, 

kteří jsou schopni tyto aktivity podpořit. Za období své činnosti podpořila více než 750 projektů. Nadace 

získala dlouhodobé zkušenosti s realizací mezinárodních projektů a má rozsáhlé kontakty s NNO realizujícími 

projekty pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 

vyloučením. Nezastupitelné jsou zkušenosti se zaměstnáváním Romů v oblastech, kde je nejen vysoká míra 

nezaměstnanosti, ale i velká koncentrace romské populace. Speciálně je nadace zaměřena na podporu projektů 

pro mladé lidi opouštějící ústavní zařízení. V samotné Nitře a v okolí je několik dětských domovů.  
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3. Partner projektu: NGO Tartu Catholic Education Centre  

NGO Tartu přímo pracuje s cílovou skupinou osob. Konkrétně připravuje na trh práce mladé opouštějící 

ústavní zařízení, mladé ze sociálně znevýhodněných rodin (alkohol, samoživitelky, nezaměstnaní a mladé 

obtížně zaměstnatelné). Inovativní přístup spočívá v dlouhodobé podpoře mladých, tedy nejen pro ně najít 

uplatnění na trhu práce, ale dlouhodobě je sledovat a podporovat. NGO Tartu Educational Centre je příkladem 

organizace, které se podařilo na neformální bázi propojit různé subjekty, jejichž společným zájmem je 

investicí do vzdělávání a přípravy na povolání podporovat zaměstnatelnost a zaměstnatelnost cílové skupiny 

osob. Jedná o skutečně nestátní organizaci (nezávislou na státních financích, netypické pro Estonsko), která 

sama provozuje vzdělávací instituci a komunitní centrum a je v úzkém partnerství s nestátním dětským 

domovem a domovem na půl cesty, podnikateli, státní správou a samosprávou. Jedinečnost organizace spočívá 

v tom, že základem rozsáhlého místního partnerství je vzdělávání. V průběhu let se program výchovy a 

vzdělávání postupně rozrostl na komplex aktivit pro podporu dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin v místní 

komunitě. V současné době je organizace uznávanou a respektovanou neziskovou organizací s rozsáhlou sítí 

kontaktů a programů z oblasti místního partnerství a spolupráce s dalšími partnery. Jako úspěšný žadatel          

z fondů ESF na investiční i měkké projekty zná problematiku ESF, je schopna vytipovat příklady dobré praxe. 

Jakožto organizace, která realizuje projekty pro začlenění sociálně znevýhodněných mladých lidí                    

do společnosti a na trh práce, má zájem o prohloubení spolupráce.  

4. Partner projektu: SISU Idrottsutbildarna  

SISU přímo pracuje s cílovou skupinou osob, konkrétně připravuje na trh práce mladé ze sociálně 

znevýhodněných rodin (drogy, samoživitelky, nezaměstnaní) a mladé obtížně zaměstnatelné. Inovativní 

přístup spočívá v tom, že ve spolupráci s místní správou, samosprávou a s ekonomickými subjekty vytváří 

pracovní místa a hledá uplatnění na trhu práce. Jedná se o střešní NNO sdružující přes 50 neziskových 

organizací v oblasti Vastergotland. Má velice dobře rozvinuté partnerství se všemi subjekty v oblasti včetně 

významných podnikatelů. Je těsně propojena se školícím zařízením celoživotního vzdělávání ve Vaře. 

Historickým základem byla spolupráce přes sportovní aktivity. Jedná se o fenomén, který u nás zatím není 

vůbec rozšířen a přitom se ukazuje, že může fungovat jako základní kámen zvyšování zaměstnanosti. SISU má 

i dlouhodobé zkušenosti s realizováním projektů z oblasti LZZ.  

Čeští partneři projektu  

1. Partner projektu: Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240  

Silná stránka tohoto českého partnera spočívá v tom, že dlouhodobě přímo pracuje se segmentem z cílové 

skupiny osob, které v sobě kombinují několik druhů handicapů. Jedná se o mladé lidi opouštějící ústavní 

zařízení, ale navíc jsou z lokalit s vysokou měrou nezaměstnanosti, jsou z romské komunity nebo s mentálním 

postižením. Úkolem dětského domova je zajistit komplexní výchovnou a vzdělávací péči dětem s mentálním 

postižením, ze sociálně slabých rodin, vyloučených lokalit a dále dětem, které z nejrůznějších příčin nemohou 
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být vychovávány ve vlastních rodinách. Hlavním cílem dětského domova je připravit děti na co nejpřirozenější 

začlenění do života, tzn. vést je k samostatnosti, odpovědnosti za vykonanou práci a vlastní činy, neseparovat 

je v domově, naučit je pracovat, vybavit finanční gramotností, pracovními návyky a alespoň minimálními 

znalostmi problematiky trhu práce. Děti z domovů mají nižší sociální dovednosti i psychickou stabilitu. 

Absencí podnětného rodinného prostředí nemají vytvořený ucelený obraz okolního světa, nemají zažitý hlubší 

citový vztah k určité osobě a v důsledku toho nemají odstup, ostych, zábrany, nejsou připraveny na běžný 

život, nechápou náležitě pojmy jako věrnost, svědomitost, zodpovědnost a spolehlivost. 

2. Partner projektu: KOUS Vysočina  

Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina, z.s. (dále jen KOUS Vysočina) 

navazuje na dlouholetou spolupráci nestátních neziskových organizací z Kraje Vysočina (dále jen NNO), která 

sahá až do roku 1995. Partner je prostředníkem komunikace a spolupráce mezi účastníky projektu z Kraje 

Vysočina, kteří jsou v přímém kontaktu s cílovou skupinou a žadatelem. Podílí se na šíření informací a 

výstupů tohoto projektu v Kraji Vysočina. KOUS je prostřednictvím minimálně 10 členských organizací 

zaměřen na práci s cílovou skupinou. Cenná je různorodost práce jednotlivých členských organizací, zahrnuje 

cílovou skupinu z řad neziskových organizací (mládež z pěstounských rodin, děti a mládež cizinců, děti a 

mládež z vyloučených lokalit (romské děti), děti a mládež se zdravotním postižením). KOUS Vysočina je        

v současné době jedinou všeoborovou zastřešující organizací NNO na úrovni Kraje Vysočina. Má své 

zástupce v mnoha orgánech kraje a je legitimním zprostředkovatelem informací mezi neziskovým sektorem 

kraje a ostatními sektory (podnikatelským i veřejnou správou).  

3. Partner projektu: Proxima Sociale o. p. s.  

Proxima Sociale, o. p. s. je v přímém kontaktu s cílovou skupinou osob z Prahy a  Středočeského kraje a to 

skrze projekty, které pro tuto cílovou skupinu realizuje ve svých nízkoprahových klubech. Struktura projektů 

je vytvořena s cílem prevence sociálně patologických jevů a posilování návyků, které vedou k růstu 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Do projektu budou přednostně zařazováni ti, kteří jsou vystaveni vysokému 

riziku růstu dlouhodobé nezaměstnanosti či hrozbě výkonu trestu. Proxima Sociale o. p. s. působí v oblasti 

práce s mládeží od roku 1995. V současné době realizuje organizace následující služby a programy: 

nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní programy pro děti a mládež (velká sídliště - Praha 9, 11, 12, 13, 

16, ale i menší města mimo hlavní město Praha, a to konkrétně v Dobříši a Mladé Boleslavi), dále občanskou 

poradu, azylový byt pro matky s dětmi, krizovou pomoc, preventivní programy na základních školách a 

probační programy pro mladistvé pachatele. Prostřednictvím svých programů je v přímém kontaktu s cílovou 

skupinou osob na velkých pražských sídlištích a ve středočeském regionu. Nízkoprahové kluby pro děti a 

mládež mají obecně za cíl orientaci na mladé lidi v období dospívání a pomáhají je bezpečně tímto obdobím 

provést. Jde o mládež, která je v tomto období nejvíce ohrožena nežádoucími společenskými jevy, vyhraňuje 

se vůči společnosti za použití rizikových způsobů života (páchá drobnou kriminalitu, vandalismus či 

sympatizuje s extremistickými skupinami a hnutími). Většinou tato mládež přichází ze sociálně slabých rodin, 
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z rodin s výskytem sociálně patologických jevů. Děti a mládež naší cílové skupiny se dlouhodobě potýkají      

s problémy ve škole, které vyplývají ze způsobu jejich života nebo z nedostačujících podmínek ke studiu, a tak 

často spadají do skupiny těžko zaměstnatelných. Lze odhadnout, že ročně využije služeb Proxima Sociale 

o.p.s. 1700 uživatelů nízkoprahových služeb.  

4. Partner projektu: Spolu dětem o.p.s. 

Spolu dětem o.p.s. je v přímém kontaktu s cílovou skupinou mladých lidí s nařízenou ústavní nebo ochrannou 

výchovou ve věku15 až 21 let z celé České republiky, a to skrze zážitkově edukační projekty, které pro tuto 

cílovou skupinu realizuje. Struktura projektů je vytvořena s cílem, aby si mladí lidé po odchodu z ústavního 

zařízení byli schopni najít a udržet zaměstnání, a aby získali praktické dovednosti potřebné k uplatnění na trhu 

práce i v běžném životě. Napomáhá tomu, aby ústavní zařízení opouštěli mladí lidé s posílenou schopností žít 

smysluplný osobní život ve fungujících vztazích. Komplexně posiluje samostatnost mládeže a připravuje ji na 

životní situace, které bude muset po odchodu z dětského domova řešit. Snahou projektů je i kompenzace 

nedostatků ústavní výchovy, posílení takových schopností a dovedností mládeže, které jim umožní úspěšně se 

zapojit do běžné společnosti. Struktura a program zážitkově edukačních projektů je každoročně upravován a 

reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny. Do projektů jsou přednostně zařazována zařízení se sídlem             

v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti, např. severní Morava. Předpokládaný počet osob z cílové 

skupiny, na které budou mít aktivity projektu vliv je 50 osob. Činnost žadatele vychází z 14letých zkušeností   

s cílovou skupinou. Spolu dětem o.p.s. (dříve OPS při Nadaci Terezy Maxové) vznikla v roce 2006. Předtím 

tvořili její zaměstnanci projektový tým Nadace Terezy Maxové. Zkušenosti získává žadatel na odborných 

konferencích, pracovních návštěvách v dětských domovech a na vzdělávacích kurzech či seminářích.  
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Cílová skupina 

Hlavní cílovou skupinou osob byla mládež od 15 do 26 let připravující se a vstupující na trh práce. Mladí jsou 

z různých příčin znevýhodněni při vstupu i udržení se na trhu práce. Typově se jedná o mladé lidi opouštějící 

ústavní zařízení, mladé z vyloučených lokalit (včetně romských), mladé, kteří jsou traumatizováni výskytem 

sociálně patologických jevů v jejich rodinách, mladé vyrůstající v pěstounských rodinách (zejména mladí 

etnicky se odlišující od pěstounů a mladí přijatí do pěstounských rodin v pozdějším věku), mladí bez vlastního 

rodinného zázemí a mladí s lehkou mentální retardací nebo poruchami chování. Projekt je především zaměřen 

na osoby s více znevýhodňujícími faktory, s tzv. duální diagnózou, např. Rom/ka opouštějící ústavní zařízení 

pocházející z vyloučené lokality a navíc s mentálním handicapem, a na samostatné cílové podskupiny mladých 

opouštějících ústavní zařízení a mladé pocházející ze sociálně vyloučených romských lokalit.
1
  

Je důležité si uvědomit, že u skupiny mladých z DD není snadné zobecňovat, tedy vyhledávat nějaká dělítka či 

podobné znaky. Přesto jsme na základě dlouholeté zkušenosti při práci s touto CS a již provedených analýz 

v minulých letech byli schopni vytvořit charakteristiku skupiny. Pomohl nám například projekt Začlenění 

mládeže ohrožené sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce CZ.1.04/3.1.02/67.00089, v kterém 

jsme tehdy připravovali podrobný materiál Sylabus, který je k dispozici v databázi produktů.  

Skupiny bývají velice pestré. Podíl na chování mladých z DD je do značné míry ovlivněn jejich původními 

podmínkami, tedy rodinou a vazbami na ni. Základní teorie osobnosti říkají, že osobnost člověka se utváří 

během prvních několika málo let našeho života. Nepřekvapí nás tedy úvaha nad tím, jaké asi dětství mají 

mladiství za sebou, v jakém prostředí vyrůstali, jak na ně bylo působeno, jak to ovlivnilo jejich vnímání světa, 

důvěru v sebe sama a celkovou orientaci v životě s přesahem do jejich každodenního života. Jejich osudy jsou 

často příliš těžké, než aby je mladí nesli sami, zároveň je nutno říci, že psychická deprivace a negativní 

dopady jejich dřívějšího života mají vliv na jejich pozdější chování a jednání ve společnosti. Není nutné 

přivírat oči nad tím, jakými osudy si mladí prošli. A právě seznam takových bolestivých zážitků může být 

velice různorodý, ať už jde o ztrátu blízké osoby, úmrtí, psychické deprivace, úraz, domácí násilí, zneužívání, 

dlouhodobou agresi nebo zanedbávání. Tyto zážitky mají za následek funkční poruchy, které ovlivňují život 

člověka v podobě osobních bloků a neuróz. Laicky řečeno, to špatné, co se v dětství a mládí naučili, si pak 

přenášejí do svých dospělých životů. Tady se jedná především o špatné vzorce chování, špatné (pokud vůbec 

nějaké) sociální návyky a neobvyklé jednání v případě řešení běžných i konfliktních situací. A proto je pak 

otázkou, do jaké míry po nich můžeme požadovat, aby jejich chování v budoucnu odpovídalo většinovým 

hodnotám společnosti?  

Proto také naše organizace přišla s tímto neformálním vzděláváním, u kterého se domníváme, že je schopno do 

jisté míry suplovat přípravu na život. Víme totiž, že ústavní výchova i celý systém péče o ohrožené děti, ať je 

                                                           
1
 Dalšími CS byly: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené 

organizace a jejich zaměstnanci, zaměstnavatelé a nestátní neziskové organizace. 
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v dané situaci pro mladistvé sebelepším základem, vždy znamená izolaci od vnějšího světa. A že vyšší počet 

dětí v některých zařízeních neumožňuje individuální práci s nimi a nevytváří podmínky pro individuální 

rozvoj osobnosti. Je ovšem neoddiskutovatelné, že právě DD má velký vliv na chování jedinců.  Za každým 

mladým, kterým prošel naším kurzem, je vidět totiž jiný vychovatel, vedoucí či ředitel DD, jehož vliv se 

odráží právě v chování mladých. 

Naším vzděláváním prošlo 28 mladých z dětských domovů během dvou běhů. Každý běh měl průměrně 14 

účastníků. Víme ze zkušenosti, že vyšší počty neumožní individuální přístup, který je ze strany lektora v tomto 

případě nutný. Na základě našich dosavadních zkušeností s realizací neformálního vzdělávání pro tuto CS a 

nasbíraných zkušeností z tohoto projektu můžeme konstatovat společné rysy a charakterizovat zvolenou 

cílovou skupinu.  

Převažující společné rysy naší cílové skupiny: 

o náladovost 

o časté kolísání pozornosti 

o rychlá ztráta motivace k plnění úkolů při sebemenším náznaku neúspěchu 

o časté velké rozdíly mezi jedinci ve skupině – vyjadřovací schopnosti, schopnost analýzy a 

syntézy, rozumové dovednosti, nasbírané znalosti 

o velká potřeba obdivu a individuální péče 

o problém s týmovou spoluprací, skupina zaměřená na koalici minimálního počtu osob 

o nevyspělost, nesamostatnost 

o lídr skupiny ovlivňuje ostatní při práci, někteří jedinci mají náznak spolupráce a pomoci slabším 

o nerespektování autorit a nastavených pravidel, případně jen jejich obcházení 

o nereálné představy o životě dospělých 

o často vyšší představa o svých schopnostech než reálné možnosti 

o touha opustit zařízení DD v co nejbližším termínu – „být nezávislý“. 

Program byl v tomto projektu tedy nastavován tak, aby skupině v celé šíři vyhovoval, proto je vždy nutné plné 

zapojení týmu pro postihnutí individuální potřeby mladých. Není jednoduché vybrat správný tým lektorů, 

který bude nejen erudovaný a vzdělaný, ale také bude mít jistý druh sociálního cítění a značnou dávku 

empatie. Proto jsou nároky kladené na lektory obvykle vysoké. Musíme si totiž uvědomit, že odborné 

působení lektorského týmu může mít značný dopad na další vývoj a směřování účastníků programu v jejich 

dalším životě, a proto považujeme za dobré věnovat této oblasti zvýšenou pozornost. Bez kvalitní a časově 
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náročné přípravy, úzké spolupráce celého realizačního týmu by nebylo možné pomýšlet na úspěch tohoto 

programu.  

Potvrdila se důležitost dobré součinnosti všech realizátorů projektu od jeho vedení přes koordinátora, lektory a 

pedagogický dozor. Pro efektivní řízení takového vzdělávání a samotný úspěšný postup ve vzdělávání se 

držíme toho, že tým musí kooperovat a tzv. „si padnout do oka“. Přátelské vztahy a dobrá atmosféra už           

v tomto prvním článku celého projektu jsou velikou výhodou pro další spolupráci. Účastníci sami vycítí, že 

tým je soudržný a funkční, nebo právě naopak. V opačném případě totiž může nastat kolize ve vzdělávání.  

Sdílení konkrétních zkušeností mezi lektory probíhalo i pomocí písemného záznamu pro celý realizační tým a 

zejména pro další navazující lektory. Důraz je při hodnocení kladen  na atmosféru, skupinový proces a chování 

účastníků i mimo oficiální část programu.  

Ukázka definovaných otázek pro zhodnocení uskutečněného víkendu (lektory): 

Jak hodnotíte realizovaný víkend (z pohledu tématu a stanovených cílů setkání, zvládlo se vše, co bylo 

naplánováno)? 

Byl nutné provést nějaký zásah do nastaveného programu a harmonogramu (co bylo v plánu dopoledne, 

odpoledne, večer)? Co bylo příčinou? 

Jak hodnotíte skupinu mladistvých? Máte nějaké konkrétní postřehy a doporučení k jednotlivým osobám?  

Co se během víkendu osvědčilo (techniky, aktivity)? Co bylo z pohledu lektora nejvíce užitečné, přínosné pro 

celou skupinu nebo jednotlivce? 

Co byste příště nezařazovali, co se neosvědčilo, co není vhodné pro danou skupinu (aktivita, hra, interaktivní 

výklad atd.) 

Navrhujete nějaké další konkrétní doporučení?  

 

A právě tato hodnocení pak pomáhají při analýzách, nastavování programu nebo i při definici jednotlivých 

charakteristik mladistvých.  
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VZDĚLÁVACÍ MODULOVÝ SPECIFICKÝ PROGRAM 

Vzdělávací moduly 

Vzdělávací modulový specifický program byl rozdělen na čtyři samostatné bloky (moduly). Ty byly následně 

rozděleny na 6 víkendových setkání pro jednu skupinu osob. Každý víkend měl 16 výukových hodin. 

Vzdělávací bloky byly následující: 

1. Sociální dovednosti potřebné k integraci do společnosti. 

2. Sociální dovednosti potřebné k uplatnění se na trhu práce. 

3. Vše o penězích a cenách. 

4. Rodinná bilance. 

Bloky byly uspořádány tak, aby reflektovaly potřebu cílové skupiny. Z našich dlouholetých zkušeností totiž 

vyplynulo, v čem mají mladí mezery a k jakým faktům se případně potřebují dostat, aby uspěli na trhu práce. 

V následujících stránkách vám tedy bloky představíme, aby bylo zřejmé, z čeho následně vyplývá kapitola o 

jednotlivých víkendech. 

1. Sociální dovednosti potřebné k integraci do společnosti 

Tento blok je určen pro rozvoj vzdělání v oblasti sociálních dovedností, které skýtají především odhalení 

vlastních schopností zúčastněných. Pod vedením zkušených lektorů jsou účastníci vedeni k tomu, aby stanovili 

své vlastní silné a slabé stránky, dokázali si uvědomit své cíle a našli spolu s lektory cestu ke svým cílům.      

V průběhu bloku byla budována jejich sebedůvěra a rozvíjen jejich smysl pro každodenní realitu, která leckdy 

mládeži z naší CS schází. Zároveň dostali možnost se zorientovat ve společenských normách. Nedílnou 

součástí byly také základy etiky. Jak vyplynulo z předchozích projektů, netvoří teorie morálky součást 

vědomostí, které mládež ovládá. Pozornost byla dále věnována i problematice komunikace – konkrétnímu 

nácviku aktivního naslouchání, zpětné vazbě, neverbální komunikaci. Zjistili jsme totiž, že většina z účastníků 

se sice domnívá, že s komunikací problém nemá, nicméně nejsou schopni následně formulovat jasné 

odpovědi, neumí se příliš dobře prezentovat, diskuse a komunikace v týmu jim činí značné obtíže. Proto byl 

tento blok rozdělen na dva víkendy.  

První víkend se věnoval komunikaci, druhý víkend byl zaměřen na odhalování silných a slabých stránek. Sami 

jsme je označili jako komunikační dovednosti a sociální dovednosti. Hlavním cílem komunikačních 

dovedností je jejich rozvoj a trénink s důrazem na praktická cvičení. Jak se vyjádřil jeden z lektorů ve svém 

hodnocení: „Oblast komunikace nebyla ani zdaleka probrána, zvládnuta. Měli by se v komunikaci a 

spolupráci zdokonalovat i v dalším průběhu. Např. podávání a přijímání zpětné vazby, zvládání svých emocí, 

předcházení a řešení konfliktů.“ 
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Účastníci na druhém víkendu měli za úkol uvědomit si své silné a slabé stránky, byli motivování k odhalení 

svých schopností a dovedností, které jsou důležité pro uplatnění v životě. Jak uvedl další z lektorů: 

„Nedokážou se soustředit na delší výklad, používání cizích slov je pro ně matoucí, nerozumí i běžným pojmům, 

je třeba si ověřovat porozumění. Někteří mají problémy se čtením, úkoly a návody je třeba zadávat ústně. 

Velikost písma na pracovních listech potřebují větší. Písemný projev je pro většinu účastníků obtížný.              

U většiny malá představivost!“ 

2. Sociální dovednosti potřebné k uplatnění se na trhu práce 

U účastníků je třeba navodit představu, která je v běžných rodinách samozřejmá. Chodit do práce na určenou 

dobu je nutné, každý pracovník musí svou práci odvádět svědomitě, za dobrou práci následuje adekvátní 

odměna. S tím jde ruku v ruce i další téma tohoto bloku: občanská práva a povinnosti. Jak je dnes velice 

běžné, svá práva mládež zná, ale s povinnostmi je už větší potíž. Proto jsme se je snažili motivovat pomocí 

tohoto bloku k tomu, že být dobrým zaměstnancem přináší také adekvátní ohodnocení. Zároveň jsme v tomto 

bloku probírali důležité mezníky zákoníku práce: smlouvy, na co má zaměstnanec nárok, jaké jsou jeho 

povinnosti vzhledem k zaměstnavateli. Nedílnou součástí byl také exkurz do pracovní hierarchie a 

komunikace na pracovišti. Pro úspěšný vstup a udržení se na trhu práce bylo nutné věnovat pozornost 

nacvičení práce v týmu, vzájemné spolupráci, pochopení týmové vazby a uvědomění si, že tým tvoří lidé 

kolem nás. Jako podpora vstupu na trh práce bylo do výuky zapojeno „učení se učením“ a trénování paměti     

s cílem podpořit zájem o učení i další vzdělávání. 

Třetí víkend byl konkrétně zaměřen na zákoník práce (především na pracovní smlouvy, druhy pracovních 

poměrů, co je dovolená, ošetřování člena rodiny apod.), dále na orientaci na trhu práce, na možnosti jak a kde 

hledat práci. Probírána byla odměna za vykonanou práci, kolik dostane zaměstnanec podle profese zaměstnání 

průměrný plat, jaký je vývoj průměrné mzdy. Lektor víkendu k tomu dodává: „Na základě uskutečněného 

běhu se domnívám, že představivost účastníků, když se snaží, není na nízké úrovni. Rezervy bych viděl              

v psaném projevu či ve schopnosti rozlišovat, jaké dovednosti a vlastnosti mohou být relevantní pro prezentaci 

sebe sama na trhu práce.“ 

Čtvrtý víkend se nesl ve znamení životopisů, pohovorů, vztahů na pracovišti a dovednosti správné prezentace. 

V neposlední řadě byl cílem nácvik komunikace na pracovišti a objasnění některých občanských práv či 

etických momentů pro lepší uplatnění nejen na trhu práce. Lektorka víkendu ohodnotil skupinu následovně: 

„Mezery jsem našla především v tom, že neznají adekvátní platy k pozicím, které budou vykonávat. Stejně tak 

mají problém s fantazií, jak jsem nastínila výše. Bylo by třeba, aby byla trénována, aby byli schopni občas 

přemýšlet abstraktně (pokud to bude možné). Stejně tak si myslím, že by jim neuškodilo, kdyby museli pracovat 

všichni najednou na jednom úkolu. Nejsou na tým zvyklí, umí pracovat vedle sebe, ne spolu.“ 
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3. Vše o penězích a cenách 

Finanční gramotnost patří mezi prioritní oblast ve vzdělávání všech mladistvých, neboť současná zadluženost 

rodin je na historickém maximu. Proto se toto téma nemůže vyhýbat ani cílové skupině, protože je důležité 

vést mládež k tomu, aby uměla zacházet s penězi. Základem tematického bloku byl především základní 

přehled o produktech, které trh s financemi nabízí, tudíž byly probírány banky a různé skupiny, které se věnují 

půjčování peněz. Jejich produkty jako úvěry, hypotéky, spoření a jiné byly probírány tak, aby účastníci věděli, 

čemu se vyhnout, případně co je ještě výhodné. Dále se lektoři věnovali terminologii z bankovnictví a hodnotě 

peněz. Nedílnou součást tvořila také nekalá reklama, která se čím dál tím častěji stává běžnou pomůckou pro 

získání nových důvěřivců. Na závěr víkendu byly probírány slevy v obchodních řetězcích, nabídka a poptávka 

na trhu a jejich dopad na spotřebitele. Celkovým cílem bylo přesvědčit účastníky, že nejvýhodnější je si peníze 

vydělat a ušetřit, případně být opatrný při jejich získávání jinou cestou, např. půjčkou. Lektor víkendu            

při ohlédnutí za svou prací dodává: „Osvědčilo se sedět v kruhu, kde všichni na všechny vidí, nepůsobí to na 

ně školně. Dále se osvědčilo používat zážitkové techniky, práce v menších skupinkách a diskuze. Osvědčila se 

diskuze, pokud je na téma, které se jich dotýká, tak jsou ochotni se o něm bavit. Také pracovat ve skupinkách a 

hrát hry na odreagování…“ 

4. Rodinná bilance 

Poslední blok a zároveň samostatný víkend byl věnován ekonomickému fungování rodiny. Účastníci byli 

seznámeni s tzv. peněžní a rozpočtovou gramotností. Účelem celého bloku bylo nastolit reálné situace, které 

mohou nastat v rodinném rozpočtu, a účastníci byli nuceni se s nimi vypořádat na základě informací, které 

dostali na předešlém víkendu. Mezi další témata patřila odpovědnost za peníze a rodinný rozpočet. Bylo cílem 

ukázat účastníkům, jak důležité je své peníze využívat bystře a chytře. Proto víkend probíhal pomocí 

metodické hry „cash-flow“, což ještě více umocnilo nabyté informace. Pro mládež z CS je totiž velice 

důležité, aby jejich získané informace byly upevňovány pomocí reálných situací a jim srozumitelných,             

k čemuž dopomáhá i naše metoda „učení hrou“. A vzhledem k tomu, že CS vůbec nezná ve větší míře poměry, 

které panují v rodinách, byl tento blok chytrým vyústěním celých šesti víkendů. Lektor tohoto tématu na 

základě reflexe svého víkendu ke skupině dodal: „Bylo pro ně náročné pracovat s nějakou abstrakcí a mluvit 

o sobě – co si přejí, co plánují, co si myslí a jak co cítí.  Ale nevím, zda to nezařazovat, spíše možná trošku 

pozvolněji, protože evidentně nejsou zvyklí reflektovat svůj život, nejsou v domově vedeni k tomu, aby 

prezentovali svoje přání a vize a aby se zamýšleli nad tím, co v životě chtějí.“ 
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Téma víkendu: v úvodu krátké vzájemné lepší poznání, většina víkendu zaměřena hlavně                    

na komunikaci a následně na konflikty a jejich řešení 

Cíl víkendu: rozvoj komunikačních dovedností 

Metody: interaktivní výklad, skupinová diskuse zarámovaná výkladem lektora, skupinová i individuální 

práce, prezentace (společné práce), hry, týmové aktivity jak indoor tak outdoor, workshop, soutěže 

Bodově program:  

1. den - zahájení, představení, očekávání, pravidla 

2. den - outdoorové aktivity na hřišti, kresba pravidel, jejich připravená aktivita do programu, jak lépe 

komunikovat, komunikační trychtýř, liška a sýr, empatie, kresba týmového erbu a prezentace, stavba 

věže, opět aktivita venku – telegraf – vytváření komunikačního systém na přenos zprávy na dálku, 

individuální a skupinová aktivita Simpsonová poušť, odhad emocí v komunikaci, pantomima 

3. den - outdoorové aktivity na hřišti, jejich připravená aktivita, možnosti řešení konfliktů, mimika – 

rozpoznání výrazů a co znamenají, ruce – co dávám této skupině a co si od ní beru, teploměr týmové 

atmosféry, hodnocení 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Pozitivní hodnocení programu a celého víkendu. Předpokládám, že opět rádi přijedou. Je pro ně důležitý také 

kolektiv, jak se v něm cítí. Je potřeba věnovat pozornost pozitivní týmové atmosféře a její podpoře. Co by 

mělo být jinak – zaznělo vícekrát, že by chtěli více přestávek. Nechtějí moc sedět na židlích. Také se 

nechtějí mezi sebou hádat, ale občas na sebe hezky vystartují, tak možná i tomuto tématu věnovat občas 

nějakou pozornost, kontrolovat, zda se to zlepšilo atd. Dále chtějí vice her. Optimálně vyžadují hry,               

při kterých jsou všichni zapojeni a mohou se u toho i hýbat. 

 

 

 

 

Konkrétní metodiky – jednotlivé víkendy 

První víkend 
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Nástroj č. 1 

Název: Telegraf 

Popis: Lektor vytvoří dva týmy, které se mají domluvit, jak si předají zprávu (konkrétní větu) 

na velkou vzdálenost. Musí se domluvit, kdo bude vysílat a kdo dešifrovat předem 

domluvené znaky a sestaví z nich výsledek. Zábavné, současně ne moc jednoduché a 

někdy potřebují trochu doporučit lektorem, jak na situaci nahlížet. Čas na přípravu cca 

15 minut než si domluví, jak si budou jednotlivá písmena na dálku ukazovat, či zvolí 

nějaké zvuky. Následuje (už venku) rozdělení v každé skupince na příjemce a vysílače 

zprávy a může se začít. 

Cíl: Cílem je spolupráce na tvorbě specifického komunikačního systému, kterým si budou 

schopni předat vymyšlenou zprávu (úkol lektora) na velkou vzdálenost. 

Časová dotace: 0,5 hod. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Nutná společná příprava – uvědomí si její důležitost a současně musí spolupracovat, 

vzájemně komunikovat, být tvořiví. 

Reflexe: Jak byl jejich systém efektivní a rychlý pro přenos zprávy? Kdo jak přispěl k týmovému 

výsledku? Jak by to mohli v případném opakovaní vylepšit? Je možné zkusit i více 

zpráv s postupným nárůstem množství informací nebo složitosti. 

Limity: Jedná se o venkovní aktivitu, příprava může být indoor. 

Pomůcky: Papír, tužka, co si vymyslí nebo najdou 

Doporučení:  Netlačit je, ať to rychle vymyslí. 

 Pokud nebudou mít nápady, tak je trochu navést, co by mohli vyzkoušet. 
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  Nástroj č. 2 

Název: Teploměr týmové atmosféry 

Popis: Lektor postupně prochází jednotlivé stupně teploměru: ocenění, obavy a starosti               

a záhady, stížnosti s doporučením, nové informace, naděje a přání. Vyzývá účastníky, ať 

se ke každému stupni vyjádří a učí se sdělovat konstruktivním způsobem své názory       

a  postoje. Lektor se k tomu také připojuje svými příspěvky. 

Cíl: Je to prostředek k dosažení odpovědnosti vůči sobě a ostatním. 

Cíl: vyjádřit potřeby a zájmy, sblížení, poznání, za účelem zlepšení v komunikaci           

a poskytování zpětné vazby 

Cílem aktivity Teploměr není hádat se, ani všechno vyřešit, ale naslouchat si, učit se 

vyjednávat, a teprve pak buď souhlasit, nebo nesouhlasit. 

Teploměr nabízí strukturovaný způsob. 

Časová dotace: 20 – 30 min. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Učí se efektivně, konstruktivně komunikovat a podávat si zpětnou vazbu. 

Reflexe: Celá aktivita představuje reflexi dění ve skupině, jak situaci každý prožívá s důrazem na 

jeho potřeby. 

Limity: Aspoň částečné fungování skupiny při nějaké aktivitě, nezačínat s neznámou skupinou 

jako první aktivitu, hodí se na konce dne nebo na závěr 

Pomůcky: Flip s nakresleným teploměrem 

Doporučení:  Nechat je, ať o každém stupni přemýšlí a řeknou, co si myslí, cítí. 

 Lektor by měl být aktivní a případně jako první přijít se svým postřehem, reflexí. 
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Téma víkendu: Sociální dovednosti potřebné k integraci do společnosti, budování sebedůvěry a sebepoznání.  

Tento blok je určen pro rozvoj vzdělání v oblasti sociálních dovedností, které skýtají především odhalení 

svých vlastních schopností. Pod vedením zkušených lektorů budou účastníci nuceni k tomu, aby stanovili své 

vlastní silné a slabé stránky, dokázali si uvědomit své cíle a našli spolu s lektory cestu ke svým cílům.             

V průběhu bloku bude budována jejich sebedůvěra a rozvíjen jejich smysl pro každodenní realitu, která leckdy 

mládeži z naší CS schází. Zároveň se budou moci zorientovat ve společenských normách. Nedílnou součástí 

jsou také základy etiky. Z předchozích projektů vyplynulo, že netvoří součást vědomostí, které mládež ovládá. 

Pozornost bude věnována i problematice komunikace – konkrétnímu nácviku aktivního naslouchání, zpětné 

vazbě, neverbální komunikaci. 

Cíl víkendu: rozpoznání schopností a dovedností účastníků, podpoření vnitřní motivace, posilování 

sebevědomí, podpora schopnosti sebehodnocení, stanovení vlastních silných a slabých stránek, zpřehlednění 

společenských norem, objektivní vnímání každodenní reality, naučit se formulovat svá očekávání a vyjadřovat 

svůj vlastní názor 

Metody: hry na koncentraci, pozornost a paměť v místnosti, týmové venkovní aktivity, skupinová práce, 

relaxační, tvořivé aktivity, interaktivní výklad, skupinová diskuse, prezentace (výstava), hraní rolí (divadlo) 

metoda pozorování, sebereflexe 

Bodově program: odhalování silných a slabých stránek, sebepoznání, motivace, asertivita, emoční 

inteligence, relaxace, tvořivost, řešení problémů, paměťové hry, metoda hraní rolí, evaluace 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Skupina si přála více herních aktivit a méně výkladu. Při některých složitějších aktivitách otevřeně říkali, že se 

nudí! Někteří neradi prezentovali své postřehy před ostatními. Nejvíce se líbily hry na spolupráci, venkovní 

aktivity, pohled pro kamaráda – kladné vlastnosti, kreslení emocí, burza vlastností. Hodnocení probíhalo 

formou dotazníku, 7 tvrzení. Účastníci zakroužkovali na škále v dotazníku hodnocení víkendu. Škála +2, +1. 

0, -1, -2. Nejlepší hodnocení +2, nejhorší hodnocení -2. Účastníků celkem bylo 15. 

Ukázka: 

 Seminář mě bavil: 11krát +2(velmi bavil), 4krát +1(bavil) 

 Nálada v kurzu byla: 12krát +2 (skvělá), 3krát +1 (příjemná) 

 Ostatní účastníci: 3krát (mi velmi pomáhali), 4krát (pomáhali), 3krát (průměr), 5krát (mě velmi brzdili) 

Druhý víkend 
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 Během víkendu jsem se mohl ve skupině uplatnit: 7krát (velmi dobře), 4krát (celkem ano), 4x (vůbec ne)  

 Probíraná témata pro mě byla: 11krát (velmi zajímavá), 4krát (zajímavá) 

 

Nástroj č. 3 

Název: Osa upřímnosti 

Popis: Každý napíše zcela anonymně na pracovní list papíru nějaké sdělení skupině, které jí 

doposud neřekl. Lektor si tyto papíry vybere a na tabuli napíše škálu hodnocení 

upřímnosti: 

(velmi upřímné---upřímné---těžko posoudit---neupřímné---velmi neupřímné). 

Potom lektor předčítá postupně informace nahlas. Účastníci se musí domluvit, jak moc 

je tvrzení upřímné a kam ho zařadit na osu upřímnosti.  

Cíl: Cílem tohoto cvičení je trénování vzájemné upřímnostia komunikace mezi účastníky.  

Časová dotace: 10 min. 

Přínos aktivity: Ukáže se, nakolik může každý jednotlivec ovlivnit svým komunikativním chováním 

společný proces. Účastníci se musí domluvit na zařazení tvrzení na osu upřímnosti.  

Reflexe: Překvapilo mě něco? Jak bylo ohodnoceno mé sdělení?  

Pomůcky: Tabule, papíry, psací pomůcky 

Doporučení: Doporučuje se zachovat anonymitu jednotlivých účastníků.  

  

Nástroj č. 4 

Název: Dražba vlastností 

Popis: Účastníci si napíší pod svou tabulku vlastnosti, které jsou pro ně důležité. Lektor draží 

jednotlivé vlastnosti tak, že zdvihne kartičku s vlastností. Každá vlastnost se draží jen 

jednou. Nejnižší nabídka za kartičku je 1 bod. Kdo ze skupiny dá za vlastnost nejvíce 
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bodů, ten si ji může nalepit do tabulky. Každý má 100 bodů, které může libovolně 

rozdělit. Účastníci si zapisují do tabulky, kolik utratili a kolik jim zbývá.  

Cíl: Účastníci si mají uvědomit, které vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti jsou pro ně 

obzvlášť důležité.  

Časová dotace: 25 min. 

Přínos aktivity: Každý sám rozhoduje, jakou hodnotu má pro něj určitá vlastnost.  

Reflexe: Jsem spokojen s vydraženými vlastnostmi vzhledem k vydaným bodům?  

Pomůcky: Kartičky s vlastnostmi 1x, pro každého účastníka pracovní list, lepidlo 

Doporučení: Body budou srozumitelnější, pokud je účastníci budou považovat za peníze. Vyrobit 100 

„Prameňáků“ a fyzicky je utrácet.  
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Téma víkendu: Zákoník práce, pracovní smlouvy, pracovní trh 

Cíl víkendu: Cílem a hlavní náplní víkendového programu je pomoci účastníkům s orientací                   

na pracovním trhu a při hledání potenciálního pracovního uplatnění. V rámci semináře budeme věnovat 

pozornost klíčovým prvkům zákoníku práce – pracovnímu poměru, zákonným podmínkám jeho vzniku a 

zániku či doplňujícím dohodám konaným mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda                 

o pracovní činnosti). Účastníci si ze semináře také odnesou povědomí o tom, z jakých zdrojů se mohou 

dozvědět o konkrétních pracovních nabídkách. 

Metody: PP prezentace, diskuse, aktivity podporující tvůrčí činnost a představivost, venkovní aktivity, 

týmová spolupráce, řešení konkrétních situací. 

Bodově program:  

1. den: zahájení, diskuse nad pravidly programu, napište co nejvíce povolání  na písmeno – hra, smysl 

práce, proč je důležité práci mít, co nám dává, co naopak bere – diskuse.  

2. den: venkovní aktivita, kam se obrátit, když práci hledám, pracovní smlouvy mimo HPP – dohoda o provedení práce, 

dohoda o pracovní činnosti, tichá pošta – povolání, hlavní pracovní poměr, pracovní smlouvy a jejich obsah, PR základem – 

hra, vztahy na pracovišti, kufr na povolání – hra, odměna za práci (peníze – k čemu slouží?), večerní workshop na týmovou 

spolupráci a orientaci 

3. den: moje dobré a špatné vlastnosti – sebereflexe, variace na aktivitu Inzerát, zopakování důležitých 

poznatků z víkendového běhu, závěrečná evaluace, aktivita Šest fází se prolínala celým průběhem 

víkendového běhu 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Účastníci jsou s průběhem těchto víkendových běhů podle svých slov spokojeni – jsou rádi, že se dostanou 

mimo zaběhlý režim domova a líbí se jim pestrost aktivit v programu. Rádi by hráli více her, velmi ocenili 

večerní procházku centrem Prahy, město je pro ně velké rozptýlení. 

 

 

 

Třetí víkend 
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Nástroj č. 5 

Název: Inzerát 

Popis:  V této aktivitě vystupují účastníci každý sám za sebe. Každý účastník napíše na papír 

text, v němž se bude snažit vystihnout své předpoklady pro zisk pracovního místa. 

Papíry se poté vyberou a krátké texty lektor přečte. Účastníci mohou zkusit uhodnout, 

kdo je autorem daného textu. Rovněž s pomocí lektora jednotlivé texty zhodnotí. 

Cíl:  Cílem je připravit účastníky na prezentaci svých schopností a dovedností, které jim 

pomohou při uplatňování na pracovním trhu. 

Časová dotace: 30 min. 

Počet účastníků: Neomezený  

Přínos aktivity: Účastníci se pokusí vystihnout své osobní přednosti, o nichž se domnívají, že jim 

pomohou při hledání pracovního místa či brigády. Mohou získat zpětnou vazbu jak od 

svých vrstevníků, tak od lektora.  

Reflexe (citát): „Úspěch spočívá v cestě od porážky k porážce bez ztráty víry.“ 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Papíry, tužky 

Doporučení:  

 

Nástroj č. 6 

Název: Výběr povolání 

Popis:  Aktivita se může uskutečnit v návaznosti na aktivitu č. 3. Účastníci se rozdělí na menší skupiny a nejdříve 

si každý v duchu rozmyslí povolání, o němž je přesvědčen, že by pro něj bylo vhodné. Poté každý 
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účastník zkusí navrhnout vhodná povolání pro ostatní členy své podskupiny. Následně se v diskusi 

porovnávají povolání, která si vybrali účastníci sami pro sebe s těmi, která pro ně navrhli ostatní.  

Cíl:  Cílem aktivity je, aby účastníci zkusili přemýšlet o možnostech budoucího uplatnění 

v pracovním životě. 

Časová dotace: 60 min. 

Počet účastníků: Neomezený 

Počet členů v týmu lze měnit v závislosti na celkovém počtu účastníků, větší počet účastníků časovou 

náročnost aktivity zvýší.  

Přínos aktivity: Aktivita může účastníkům dále pomoci obhájit si(či pozměnit) svůj pohled na věc v rámci širší diskuse a 

konfrontace s odlišnými stanovisky.  

Reflexe (citát): „Najděte si něco, co vás baví a někoho, kdo vám za to zaplatí.“ 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Žádné 

Doporučení:  
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Téma víkendu: Týmová spolupráce, pracovní vztahy, pracovní hierarchie, životopis 

Cíl víkendu: Cílem tohoto víkendu je seznámit účastníky s tím, co je tým týmová spolupráce, ukázat jim, jak důležitá 

je pro některé úkoly, je běžným motorem některých pracovních procesů. Kromě toho považujeme umění týmové 

spolupráce za něco, co v reálném životě mnoha lidem chybí, proto má program spět i k tomu, že si mladí osvojí práci v týmu 

a zjistí, že dva jsou víc než jeden. Kromě týmové spolupráce se víkend zaměřuje také na pracovní hierarchii, vztahy na 

pracovišti a slušné chování. Víkendem se tedy táhne linie týmové spolupráce, kterou pak simulují i nácviky z pracoviště 

(založené právě na vztazích na pracovišti), s čímž ruku v ruce jde slušné chování, kterého, jak známo, není nikdy dost. 

Posledním bodem je získat dovednost napsat svůj životopis a dokázat tak vypíchnout své klady důležité pro vytoužené 

pracovní místo. 

Metody: nácviky situací, simulace, diskuse, výklad interaktivní formou, video výuka 

Bodově program:  

1. den: výklad týmová spolupráce, životopis, aktivity: čím budu, slož si životopis, kouzelný proutek, silné prsty, 

myšičkárna 

2. den: výklad – diskuse a komunikace, pracovní hierarchie, pohovor, evaluace – co si pamatují z víkendu, 

stopovačka s úkoly na termínyz předchozích víkendů, týmové hry venku, aktivity: vědecká konference, řidičák 

pro život – diskuse, kreslení, motivační videa, nácvik pohovoru – simulace, odlehčovací aktivity  

3. den: výklad k chování na pracovišti, co je image, jak se má člověk, prezentovat, etika, etiketa, shrnutí víkendu, 

aktivity: testík z etikety, dobíjení baterek, vyhodnocení soutěže, evaluace (post it, strom) 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Osvědčilo se, když lektor nepřednáší. Tento názor se opakuje už poněkolikáté. Frontální výklad pro ně není zajímavý a 

nebaví je. Pomáhá, pokud se vypráví o běžném životě, „jak jsem já taky byla na pohovoru nebo mám kamaráda, který 

dělá tohle.“ Je pro ně zajímavé, když se příklad spojí s reálnou osobou nebo příběhem. Bavila je videa a hry venku. Tvrdí 

sice, že nechtějí mluvit, ale nakonec se dostaneme vždycky k tomu, že pokud nejsou vyloženě hodně stydliví, tak mluvit 

přede všemi chtějí, chtějí prezentovat výsledky a sami sebe.  

Výsledky evaluace z flipu STROM: 

plus: hry – 2x, skákání – 4x, prezentace – 1x, kreslení stromu – 1x (obdoba Baumtestu trochu jinak), DD má talent – 4x, 2x 

hádání pohádkových postav, videa se Špačkem – 1x, líbilo se mi vše – 7x, nebyly hádky – 1x, mluví se s námi normálně – 2x, 

mínus: prezentace – 1x, víc her – 2x, že jsme byli málo venku – 1x, nespolupráce ve skupinách – 2x, lektor by mohl mluvit 

pomaleji – 1x, aktivita otázky – 1x  

Čtvrtý víkend 
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Nástroj č. 7 

Název: Tým je víc než jeden 

Popis: Skupiny musí být trochu vyvážené, pokud to půjde. Je otázkou, nakolik má být toto rozdělení 

demokratické, v našem případě jsme skupiny rozhodli my. Tím jsme docílili jednak toho, že 

skupiny byly vyvážené, je také výhodou to, že spolu musí pracovat ti, kteří nejsou velcí kamarádi. 

Tím má efekt týmové spolupráce větší dopad. Aktivita má několik dílčích her, které jsou složeny 

tak, aby byla nutnost týmové spolupráce. 

Kouzelný prut: Kouzelný prut může být libovolná co možná nejlehčí hůlka (lískový prut, silnější 

drát), musí být dostatečně dlouhá, aby se podél ní vešli ve dvou řadách naproti sobě všichni hráči. 

Velký počet hráčů může být opět rozdělen na menší skupinky, například po deseti lidech (podle 

délky prutu). Hráči, kteří stojí ve dvou řadách, natáhnou proti sobě ruce a na natažené ukazováčky 

položí prut. Úkol je nyní velmi prostý. Dokážete společně položit prut na zem? Jedinou podmínkou 

je, že prut musíte pokládat opravdu všichni společně, to znamená, že se všichni hráči musí neustále 

dotýkat prsty prutu. Pokud si chcete hru užít a nebudete švindlovat, zjistíte, že úloha je poměrně 

náročná a kouzelný prut často spíše stoupá vzhůru, i když se ho snažíte pokládat. 

Proč je tak těžké pokládat prut společně dolů? Zkuste si jako triviální úlohu na rozklad sil spočítat, 

jaká síla působí na jeden prst (zřejmě budete muset určit hmotnost prutu). Problém je v tom, že při 

pokládání musíte tuto malou sílu nepatrně zmenšovat – a to všichni najednou.  

Dokážete "táhnout za jeden provaz", i když nejde o velké síly, ale naopak velmi malé? 

Silné prsty: V předchozí hře o kouzelném prutu šlo o to, jak lehkým předmětem dokážete 

manipulovat na prstech. Nyní si můžete naopak vyzkoušet, jak těžký předmět unesete společně 

pouze na prstech. Dokážete pouze na prstech unést svého kamaráda?  

Kolik lidí nejméně je na to potřeba?  

Člověk, který je zvedán, si může lehnout například na dvě židle, aby se ostatní mohli postavit 

okolo a lehce se k němu dostat. Je také vhodné, vyzkoušet si zvedání člověka  

s nějakou pevnou deskou (například stolkem), na které leží. Většinou je totiž zvedání v 

takovém případě o poznání snazší. Při zvedání se můžete různě prostřídat a všímat si, jak 

musíte být rozestavěni, aby byly vaše prsty zatěžovány přibližně rovnoměrně. 

Myšičkárna: Každá družina má jednu kostku a střídá se v házení a kreslí části myší podle toho, co 

hodili. 

6 – tělíčko 
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5 – hlava 

4 – nožička 

3 – pusinka 

2 – oči nebo nos 

1 – ucho 

Bez tělíčka se nemůže kreslit nic, a uši a oči se nemůžou kreslit bez hlavičky.  

První tým, který myš sestaví, hru zastaví a pak se spočtou věci, které jsou na myšce hotové. 

Štafetové sbírání čísel: Je sada čísel, rozházená v řaděa otočená číslem dolů, aby nebylo vidět: 1 – 

10 (každé pole označeno provazy, šňůrkou). Každá skupina musí čísla štafetově sbírat – první musí 

sebrat jedničku, pak běží druhý pro dvojku, třetí pro trojku a tak dále, než jsou čísla sebrána. Hra 

končí, když má družstvo sesbíráno. Ostatní dostanou body podle počtu čísel. 

Osobnosti: Můžete využít stolní hru s osobnostmi již předepsanými, nebo můžete vypsat podle 

počtu skupin osobnosti sami. Může jít o pohádkové bytosti, herce, hudebníky, ale i postavy ze 

známých filmů či historie (15 do každé skupiny). Každá skupina má svůj balíček. Jeden ve skupině 

napovídá a ostatní hádají. Uhádnuté se odkládají na hromádku vedle, neuhádnuté zpět do balíčku na 

hádání. Hra končí, když uhádnou všechny postavy. Napovídající se střídají. Tato hra se dá použít i 

s obměnou za slova, kdy se hádají slova a v nápovědě nesmí být kořen slova. U obou variant musí 

být nejdříve domluvena pravidla, jak se slova mohou napovídat. 

Časová 

posloupnost: 

Každá hra má svého vítěze. Můžete týmy bodovat postupně, hry použít každou zvlášť. Pro lepší 

demonstraci týmové spolupráce můžete ubírat a přehazovat počet členů ve skupinách. 

Cíl: Dokázat účastníkům, že každý úkol má daný počet osob, které ho zvládnou co nejefektivněji. Počet 

her a jejich podoba záleží na konkrétní situaci. Účastníci jsou nuceni k tomu, aby spolupracovali a 

aby se dohromady zapojili. Aktivita by měla mít delší časovou dotaci než například hodinu, ideálně 

by měla být složena z aktivit na celý víkend. Odstup totiž pomůže uvědomit si důležitost samotné 

týmové práce. 

Časová dotace: 15 min. každá hra 

Přínos aktivity: Naučit se pracovat v týmu, je důležité, aby účastníci byli vedeni k tomu, co je cílem. Bez 

společného cíle není společného výsledku. Hry mají tedy demonstrovat, jak je důležité, 

aby spolupracovali. 

Reflexe: Víc hlav, víc ví! 
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Pomůcky: Kostky, stolní hra na hádání osobnosti (můžete připravit sami), čísla na štafetu, proutek, 

dvě židle, šňůrka 

Doporučení: K týmové spolupráci je dobré, když se hry hrají napříč víkendem a jsou bodované. 

 

 Nástroj č. 8 

Název: Otázky a odpovědi! 

Popis: Běžná hra do terénu jako stopovaná – v tomto případě jsou otázky pro týmy stejné, takže ti, co jsou 

první, se na ně nesmí dívat. Vyjít by druhý tým měl přibližně po 10 minutách, aby se v cíli nečekalo 

moc dlouho. Pak se přehodí. První tým kreslí šipky, kudy jde (křídami, lektor musí předem znát 

trasu). Tam, kde nechává úkol (dopis), nakreslí obálku se šipkou, kterým směrem je úkol ukryt. 

Dá se ale hrát v týmu v místnosti i venku před budovou. Pak lektor rozdává otázky po  

jedné do skupiny, ta vyplňuje. Závěr je stejný: 

Sejdou se všechny skupiny u flipchartu a odpovídá se na otázky, u každé je dobré se zastavit a 

znovu upřesnit. Hodnocení dle správných odpovědí pro tým (není nutné). 

Aktivita je v podstatě evaluací na hodnocení pemza informací, které účastníci získali během 

víkendů. Otázky tedy mohou být různé, přikládám dvě varianty: 

EVALUAČNÍ: 

1. Jaké jsou druhy komunikace, napište i příklad. 

2. Zkuste zjistit, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Můžete použít cokoli a kohokoli pro 

tuto odpověď. 

3. Vzpomeňte si, kolik byla částka pro celou rodinu v rozpočtu na předešlém víkendu. Napište ji a 

zkuste vymyslet tři základní věci, které platit musíte. 

4. Napište, kde si můžete půjčit peníze, jak se nejjednodušeji nazývá půjčka peněz a jestli vrátíte 

stejně, jako si půjčíte. 

5. Co je CV a co v něm určitě musí být? 

6. Rolník se vrací z trhu, kde koupil kozu, mladého vlka a kapustu. Na cestě domů se musí přepravit 

přes řeku. Jeho loďka je malá, a proto na ni může vzít pouze jednu ze třech věcí (zvířat). Na břehu 
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nemůže spolu zůstat koza a kapusta (protože by ji koza snědla), ani koza s vlkem (koza by ho mohla 

pokousat. Jak rolník vše dostane na druhý břeh bez újmy? 

7. Napište, kolik věcí má váš tým společného: společné zájmy, vlastnosti. 

8. Doplňte: 

Co je šeptem, to je ……………………....! 

Co můžeš udělat …………….…, neodkládej na ……………….. 

Dočkej času jako …………………... klasu. 

Bez peněz do ……………………... nelez. 

Boží ……………….... melou pomalu, ale jistě. 

Jaký pán, takový ……………….…. 

Kam nechodí ………………….…., tam chodí ……………………… 

Kde nic není, ani ………………………... nebere. 

Kdo pozdě chodí, sám sobě ……………...….…………….…. má ……………….. nohy. 

Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.  

9. Odpovězte na otázky: 

I. Kolik obyvatel má ČR?  

II. Jaká je nezaměstnanost v ČR? 

III. Jak dlouho trvá zkušební lhůta? 

IV. Jaký je rozdíl mezi DPP a HPP? 

V. Kolik hodin je běžná pracovní doba? 

VI. Kolik je průměrná hrubá mzda v ČR? 

10. Zkuste rychle vymyslet 3 úkoly, na které je třeba týmová spolupráce. 

DO TERÉNU: 

1. Najděte 5 různých květin, listů apod. a vezměte je s sebou do cíle. 

2. Vypište na kus papíru 10 nejčastějších běžných lží. 
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3. Zazpívejte nám libovolnou píseň, ve které vystupují zvířátka. Je nutné, abychom vás slyšeli. 

4. Každý známe mnoho zkratek (např. ČR, CHKO) a víme, co znamenají. Teď si vyberte nějaké 

slovo, které normálně zkratkou není, a zkuste vymyslet, co by zkratka mohlo znamenat: Např. 

PEKLO – Prostřednictvím Ekologických Katastrof Lidstvu Odzvonilo. 

Zapište na papír tři taková slova jako zkratku s jejich překlady. 

5. Oživte si pět zvířat (lesních, domácích) a zkuste je interpretovat tak, abychom vás slyšeli. 

6. Odpovězte na následující hádanku a odpovědi zapište: 

Rolník se vrací z trhu, kde koupil kozu, mladého vlkaa kapustu. Na cestě domů se musí přepravit 

přes řeku. Jeho loďka je malá, a proto na ni může vzít pouze jednu ze třech věcí (zvířat). Na břehu 

nemůže spolu zůstat koza a kapusta (protože by ji koza snědla), ani koza s vlkem (koza by ho mohla 

pokousat). Jak rolník vše dostane na druhý břeh bez újmy? 

Řešení: Nejprve převeze na druhý břeh kozu, potom se vrátí pro vlka a převeze ho také na druhý 

břeh. Kozu potom vezme zpět a vymění ji za kapustu. Tu nechá na druhé straně  

s vlkem a vrátí se pro kozu. 

7. Každý z vás je jedno slovo v jazykolamu Petře, Petře, nepřepři toho vepře, jestliže toho vepře 

přepepříš, tak si ho taky sám sníš! (Lektor rozdělí slova v kroužku.) Pak řekněte jazykolam 3x za 

sebou (tak aby slovo vyšlo na všechny). 

8. Doplňte: 

Co je šeptem, to je …..! 

Co můžeš udělat …, neodkládej na ….. 

Dočkej času jako …. klasu. 

Bez peněz do …. nelez. 

Boží …. melou pomalu, ale jistě. 

Jaký pán, takový …. 

Kam nechodí …., tam chodí …. 

Kde nic není, ani …. nebere. 

Kdo pozdě chodí, sám sobě ….…. má …. nohy. 

Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem. 
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(Komu se nelení, tomu se zelení.) 

9. Odpovězte na otázky: 

I. Kolik obyvatel má ČR? 

II. Jaká je nezaměstnanost v ČR? 

III. Jak dlouho trvá zkušební lhůta? 

IV. Jaký je rozdíl mezi DPP a HPP? 

V. Kolik hodin je běžná pracovní doba? 

VI. Kolik je průměrná hrubá mzda v ČR? 

10. Hledejte nás!!! 

Časová 

posloupnost: 

Je dobré, když je zařazena po poledním klidu, venku je aktivita rozhýbe a prohlédnou si okolí, 

uvnitř je to pak v zásadě jedno. 

Cíl: Evaluace nebo upevnění získaných vědomostí, sbírání nových vědomostí, v případě venkovní 

aktivity pohyb na vzduchu, v případě vnitřní aktivity je možná diskuse 

Časová dotace: 60 min. uvnitř, venku podle délky trasy 

Přínos aktivity: Lektor zjistí, co si účastníci pamatují, ti si upevní získané znalosti. 

Reflexe: Zopakuj si, co ses naučil! 

Pomůcky: karty s úkoly, odpovědi, na varianty venku křídy na šipky 

Doporučení:  Otázky se dají měnit. 

 Musíte si připravit odpovědi dopředu (ne všichni si je pamatujeme). 

 Pokud budete volit alternativu uvnitř, musíte z toho trochu udělat „bojovku“, např. dát je 

do různých koutů místnosti, „vyhecovat“ je. Aktivita je dlouhá a může být pro ně nudnější 

(Pokud můžete dát každou skupinu jinam, je to výhodnější.) 

 Délka trasy by neměla být delší než 2 km 
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Téma víkendu: Produkty na finančním trhu, instituce zapojené do finančního trhu, zacházení s penězi, 

zadlužení a hrozby z něj (exekuce apod.) 

Cíl víkendu: Cílem víkendu je účastníky seznámit s termíny, se kterými se mohou setkat v běžném 

životě v oblasti financí. Také je preventivně připravit na rizika, která jsou spojená s jejich vstupem                 

do samostatného života tj. osamostatnění se (půjčky, jak zacházet s penězi, kapesné, zadlužení se). Přínos 

víkendu pro účastníky je, že spousty situací si budou moct vyzkoušet „na nečisto“ a zároveň získat orientaci    

ve finanční gramotnosti, která je v dnešním světě potřebná a nezbytná pro orientaci na trhu. 

Metody: brainstorming – práce ve skupinkách, kde se vyjadřují k danému tématu, na flip píší vše, co je 

k tématu napadá, diskuze – během víkendu společně diskutujeme o tom, co prožíváme, vyjadřujeme vlastní 

názor a zároveň posloucháme ostatní, individuální práce – každý pracuje sám nad zadaným tématem. Tuto 

metodu používáme v kombinaci s výtvarnou technikou. 

Bodově program:  

1. den: seznámení s lektorem – test o lektorce, hříčka – toaletní papír, neviditelná smlouva, 

brainstorming – práce po skupinkách s počítači 

2. den: výstava, shrnutí, zhodnocení výstavy, čím víc platíš, tím víc platíš, dluhová past, ovečky a pastýř, 

finanční pojmy, městečko Palermo  

3. den: dobrý den, paní Nováková, komiks aneb domýšlení příběhů, scénky zaměřené na téma, závěrečná 

evaluace víkendu – riskuj 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Vnímala jsem celkově, že někteří účastníci jsou tam povinně. Naopak u některých účastníků, bylo velmi 

příjemné, že měli zájem se něco nového dozvědět a byli aktivní během víkendu. Účastníky velmi bavilo hrát 

si, ať už městečko Palermo nebo jiné aktivizační hry.  

Ukázka z výsledků evaluace: 

Na pobytu se mi líbilo: 1 (známka) x 7 (počet účastníků), 2 x 5, 3 x 3, 4 x 0, 5 x 0 

Lektorovi jsem rozuměl/a a líbilo se mi, jakým způsobem s námi pracoval:1 (známka) x 8 (počet účastníků), 2 

x 4 (Něčemu jsem rozuměla, ale něčemu ne, celkově to bylo ale v pohodě. Dobrý pochopila. Jo rozuměl jsem 

Pátý víkend 
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tomu, co jsi říkala. Rozuměla jsem všemu, jen bych mezi ty hry zařadila i nějaký mluvení), 3 x 3 (srovnávání 

lístečků), 4 x 0, 5 x0 

Program, který mám za sebou, mě bavil, nenudil/a jsem se: 

1 (známka) x 9 (počet účastníků), 2 x 4, 3 x 2, 4 x 0, 5 x 0 

Věc, která tě zaujala, pamatuješ si ji: výstava 8x, městečko Palermo 4x, čím víc platíš, tím víc platíš 6x, 

dluhová past 2x, hra s toaletním papírem 2x 

Co ti na pobytu chybělo: nic 9x, nevím 3x, stoly 3x 

Nástroj č. 9 

Název: Dluhová past 

Popis:  Před začátkem hry potřebujeme vyznačit čtyři území: dluhová past, spotřebitelský úvěr, 

území bez dluhů a bez většího majetku, vlastnictví automobilu a domu, milionový 

majetek. Jednotlivé oblasti jsou vyznačené například provazem na zemi a navazují na sebe 

– kromě krajních území (dluhová past a milionový majetek) sousedí tedy každé území s 

dvěma vedlejšími. Mezi těmito úrovněmi se hráči budou pohybovat, stačí například 

položit na zem švihadla ve vzdálenosti asi dva metry od sebe. Cílem je od dluhové pasti, 

kde všichni začínají, skončit jako milionář. Postupuje se formou náhody – kámen, nůžky, 

papír. Střihat si mohou spolu pouze dvojice hráčů na stejné úrovni, přičemž vítěz 

postupuje výš  

a poražený klesá. Hra se dynamicky vyvíjí až do stadia, kdy část dokončila na úroveň 

milionáře, ale část zůstala v území bez možnosti se posunout. 

Cíl:  Hráči se názorně seznámí s pojmem dluhová past. 

Časová dotace: 15 min. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno 

Přínos 

aktivity: 

Účastníci se zážitkovou formou seznámí s pojmem dluhová past. 
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Reflexe (citát): Po skončení hry můžeme účastníkům položit například tyto otázky: 

Myslíte, že v realitě je přestup mezi jednotlivými úrovněmi podobně závislý na náhodě? 

Jak by vám přišlo, kdyby hráči na začátku hry začínali s různou úrovní majetku? 

Jak jste se cítili, když jste se vrátili do nižšího pásma? Jaké to bylo skončit definitivně v 

dluhové pasti? 

Jak jste se cítili, když jste se posunuli do vyššího pásma. Jaké to bylo stát se milionářem? 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Provaz nebo křída na vymezení prostoru 

Doporučení: Hra je nepříjemně realistická pro častěji prohrávající, kteří postupně ztrácí motivaci 

pokračovat dál. Je dobré si toho všimnout a zhodnotit v závěrečné diskusi.  

Hráči mohou velmi rychle zapomenout, na co je má hra upozornit a jednoduše myslí jen 

na stříhání. Předejít tomu lze použitím lístků představujících peníze. Začínalo by se na 

úrovni bez dluhů a většího majetku a každý má tři lístečky. Dva hráči si střihnou, 

poražený vítězi jeden lístek dá a oba se přesunou dle stávajících pravidel. V případě, že si 

střihají dva hráči v „dluhové pasti“ vítěz si vezme od poraženého lísteka posune se o 

stupeň výš. Poražený žádný nemá, a proto musí jeden nový vzít od vedoucího. Tato verze 

sice hru trochu komplikuje, ale hráči dostanou do rukou „peníze“ a pocit, že něco získávají 

nebo naopak ztrácí. 

  

Nástroj č. 10 

Název: Čím víc platíš, tím víc platíš 

Popis:  Hra, která demonstruje, jak se i malé dluhy mohou vymknout kontrole. Na hru 

potřebujeme dva organizátory. Jeden je „prodejcem úvěrů“, druhý („výběrčí“) potom 

dohlíží na jejich splácení, má na starosti sankce za pozdní platby.  V případě více hráčů 

(odhadem od 8 výše) může být praktické mít „výběrčích“ více. V herním prostoru jsou 

dvě vymezená místa: „práce“ a „doma“. Hráči se pohybují mezi těmito dvěma místy, už 

proto že na místě označeném „práce“ si vždy mohou vyzvednout mzdu (zadaný počet – 
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doporučujeme 10 papírků nebo jiné „měny“). Život jim ovšem komplikuje prodejce úvěrů. 

Číhá na cestě mezi prací a domovem. Když někoho chytí, vnutí (hráči si losují) mu lístek s 

půjčkou anebos nepříjemnou událostí (nemoc či ztráta zaměstnání). Papírek s půjčkou 

obsahuje celkovou částku (např. 20), počet a výši splátek (včetně rozumného úroku např. 

11×2 – první číslo je počet splátek, druhé výše jedné splátky) a frekvenci, jak často je 

potřeba platit (např. každé 2 minuty). Negativní události jsou potom lístečky, kde je 

uvedeno omezení (nemoc znamená poloviční příjem (5), ztráta zaměstnání – pětinový 

příjem (2)) a doba, jak dlouho trvá (rozmezí 1–5 minut). Všechny získané peníze, úvěry i 

nešťastné události hráči shromažďují u sebe „doma“. Organizátor, který má na starosti 

splácení úvěrů,v příslušných časových intervalech inkasuje splátky (vezme příslušný počet 

lístečků z hromádky hráče a pro vlastní přehled může škrtnout horní číslo na lístečku a 

přepsat ho tím, kolik ještě zbývá, či naopak přičíst penále). Pokud neník dispozici dost 

peněz na zaplacení, připíše k dlužné částce sankci ve výši 100 % splátky. Po nějaké době 

(20–40 minut) hra končí a je čas na závěrečnou diskusi. 

Cíl:  Seznámit účastníky s výhodami a nevýhodami půjček zážitkovou formou. 

Časová dotace: 40 min. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Hráči si zjednodušeně vyzkoušejí splácení dluhů a komplikace, které při tom mohou 

nastat. 

Reflexe (citát): Na závěr aktivity proběhne diskuze, během které pokládáme několik otázek. 

Jaké to je, když člověk nestíhá splácet a dluhy se mu vinou penále rychle zvyšují? 

Jaká výše půjček se dá vůči příjmu stihnout splácet? 

Jak vás ovlivnily „nešťastné události.“ Daly se zvládnout, nebo představovaly zásadní 

problém? 

Co člověk riskuje, když si bere půjčku? A jaké z toho má naopak výhody? 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Papírky představující peníze, papírky úvěrů (odhadem 3 a více na hráče), papírky 

negativních událostí (méně než úvěrů – jeden až dva na hráče) 
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Doporučení: Problém může nastat, když se hráči rozhodnou papírek s nešťastnou událostí cestou 

„ztratit“. Také není úplně jednoduché sledovat všechny termíny placení, hodí se mít  

k dispozici více lidí. Problém s měřením časů se dá vyřešit tak, že splátky jsou splatné 

vždy, když se hráč vrátí domů s výplatou, nikoli v určitý čas. 
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Téma víkendu: Hodnota peněz, nekalá reklama, nácvik rodinného rozpočtu, slevy v obchodních 

řetězcích, nabídka a poptávka na trhu, odpovědnost za peníze a rodinný rozpočet 

Cíl víkendu: Cílem víkendu je, aby si účastníci uvědomili hodnotu peněz, co pro ně peníze v životě znamenají. Aby 

dokázali pracovat ve skupině a prezentovat výsledky své práce. Dále je cílem víkendu podat informace o praktikách 

obchodů, reklamě a různých slevách. Účastníci by měli vědět, na co si dávat pozor a jak nenaletět nekalé reklamě. Dalším 

cílem je schopnost vypočítat si svoje měsíční životní náklady, nácvik tvorby rodinného rozpočtu. 

Metody: práce se skupinou, prezentace, diskuze, zkušenostní učení, reflexe a sebereflexe, brainstorming 

Bodově program:  

1. den: přivítání, představení víkendového tématu, očekávání, zopakování pravidel, hra Kdo je jako já, homepage – 

kreativní tvorba vlastního profilu Já teď a já za 5 let, prezentace, napojení na síť, hodnoty, diskuze, hodnota peněz 

2. den: úvodní kolečko, téma dne, karty v kruhu – hříčka, brainstorming na téma peníze, prezentace výsledků, diskuze, 

založme si spolek – práce ve skupině, diskuze, prezentace, trefný název – vymýšlení, prezentace, hlasování a 

vyhlášení vítěze, běžné měsíční náklady, reklama – ukázky, diskuze, tvorba vlastní reklamy, natáčení  promítání 

3. den: úvodní kolečko, přivítání do dne, téma dne, mrkaná – hříčka, opakování probíraných témat – otázky a odpovědi, 

představení herního portálu zaměřeného na peníze: www.csas.cz/sporinek, rodinný rozpočet, podnikání, bankovní 

účet, úvěry, lednička – pozitivní zpětná vazba od druhých a pro druhé, zpětná vazba od účastníků 

Závěr (z pohledu účastníků, výsledky evaluace): 

Program nesmí být přetížen novými informacemi, protože se celkem rychle zahltí a přestávají vnímat, jak sami říkají, nudí 

se. Spíše dobře reagují, když se vypíchnou podstatné věci a ty se zopakují. Jsou velmi hraví, proto se osvědčilo vkládat mezi 

bloky různé hry a v sobotu odpoledne vyrazit ven na čerstvý vzduch.  

Ukázka výsledků evaluace: 

1. Na pobytu se mi líbilo – průměrná známka 1,7. 

2. Lektorovi jsem rozuměl/a a líbilo se mi, jaký způsobem s námi pracoval. – průměrná známka 1,4. 

3. Tomu, o čem jsme si povídali, jsem rozuměl/a a chápal/a. – průměrná známka 1,5. 

4. V uplynulých dnech jsem se dozvěděl/a nějaké nové informace, které jsem dřív neznal/a – průměrná 

známka 1,3. 

5. Myslím, že v životě využiji poznatky, které jsem se tady dozvěděl/a. – průměrná známka 1,6.  

Šestý víkend 
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6. Program, který mám za sebou, mě bavil. Nenudil/a jsme se. – průměrná známka 1,7. 

7. Těším se na příští setkání. – průměrná známka 1,4. 

8. Jaký nový poznatek si odvážíš? – rozpočet 4x, nové znalosti, za které jsem rád, auto je drahý, nic. 

9. Která z aktivit tě nejvíce zaujala? – reklama – 3x, nic, rozpočtování – 4x, hry – 4x, založme si spolek. 

 

Nástroj č. 11 

Název: Běžné měsíční výdaje 

Popis:  Výukový workshop s diskuzí. Práce v malých skupinkách. Na úvod proběhne diskuze a sběr nápadů 

(brainstorming). Účastníci budou hledat odpověď na otázku: „Co všechno musí člověk (rodina) platit 

každý měsíc?“ Poté proběhne výběr a případné doplnění skutečně povinných či nejčastějších měsíčních 

výdajů. Každá skupinka obdrží jednu oblast (jídlo, auto, byt) a za pomoci veřejně přístupných informací 

se pokusí vypočítat, kolik peněz na danou oblast budou potřebovat. 

Poté svoji práci skupinka zapíše na flipchart a prezentuje ostatním. Následuje diskuze nad výsledky a 

případné doplnění ze strany lektora. 

Cíl:  Uvědomění si co vše člověk (rodina) běžně měsíčně musí zaplatit. Co kolik stojí. Naučit se vyhledávat 

informace na internetu. Schopnost aplikovat získané informace do praxe. 

Časová dotace: 90 min. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Účastník si uvědomí, co vše se může objevit v běžných měsíčních výdajích jedince (rodiny). 

Reflexe (citát): Každý má prostor říci, co ho překvapilo a co pro něho byla nová informace. 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Počítače (do trojice jeden), flipchart, připojení k internetu 

Doporučení: Pozor na ztrátu pozornosti účastníků. Je potřeba přesně definovat, co mají v dané oblasti zjistit a z čeho 

mají vycházet, jinak hrozí, že se v tom účastníc ztratí a přestanou pracovat. Také je důležité zařadit 

Přestávku, aby účastníci neztratili koncentraci. 
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Nástroj č. 12 

Název: Finance a rodina 

Popis:  Práce ve skupinách. Každá skupina obdrží flipchartový papír s nadepsanou otázkou (každá skupina 

jinou) a má vymezený čas, během něhož se snaží vymyslet co nejvíce odpovědí na danou otázku. 

Otázky jsou následující:  Co musíme doma platit? 

1. Co nemusíme doma platit? 

2. Jak můžeme ušetřit peníze? 

3. Jak můžeme rodině přinést více peněz? 

4. Jak se dají strávit Vánoce bez peněz? 

5. Jak vyřešit dovolenou s omezeným rozpočtem?  
Jde o to vymyslet co nejvíce odpovědí, není cílem vyhledávat správné a nejlepší odpovědi. Poté každá 

skupinka prezentuje ostatním svoji otázku a odpovědi. Následuje případné doplnění odpovědí a diskuze 

nad tématy, která se při hledání odpovědí vynořila. 

Cíl:  Otevřít témata a přimět účastníky, aby se nad nimi zamysleli. Získání informací díky spolupráci s 

ostatními. Rozvoj schopnosti prezentovat svoji práci. 

Časová dotace: 45 min. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Díky práci ve skupinách a následné prezentaci se otevřou hlavní témata celého víkendu. Účastníci 

díky odpovědím sami přinesou to, co o dané oblasti již vědí a co naopak ne. Díky tomu, že mají hledat 

co nejvíce odpovědí a nejsou limitování hodnocením správnosti odpovědí, podněcuje tato aktivita co 

nejširší myšlení a uvažování o zadaných tématech. 

Reflexe (citát): Peníze štěstí nepřináší! 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Flipchartové papíry a fixy 

Doporučení: Úspěšnost aktivity částečně závisí na správné formulaci otázek. Je potřeba si neustále ověřovat, že 

skupinka otázce rozumí. Lektor musí mezi skupinkami neustále chodit a podněcovat je k tomu aby 

vymysleli co nejvíce odpovědí, i když si nejsou jisti jejich správností. 
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Popis naší práce – postupy, metody, nástroje a výukové pomůcky 

Náš program vychází ze základních předpokladů, u kterých se domníváme, že je mladí mají znát. Všechny 

tematické bloky a následně jejich aplikace do programu lektora se tedy točí okolo základních premis: 

• Každý z nás má ve společnosti svou roli a rolí hraje několik. 

• Máma s tátou si našli práci, do které pravidelně chodí. 

• Chodit do práce znamená mít peníze, za které si mohu něco koupit. 

• Vydělávat peníze je těžší než je utrácet. 

• Musím být schopen rozvrhnout, za co své peníze utratím. 

• Musím umět být asertivní, abych byl schopen odmítnout to, co není správné. 

• Když pracuji nebo žiji s více lidmi okolo sebe, musím s nimi umět mluvit a třeba je pochopit. 

• Vím, v čem jsem dobrý, a co mi nejde. 

• Vím, na koho se mohu obrátit, když budu mít problém. 

• Dokážu se na sebe spolehnout. 

• Etika pro mě není cizí slovo a vím, že existují zásady slušného chování. 

• Psal jsem životopis a tuším, k čemu slouží motivační dopis. 

• Vím, že nikdy nemám podepisovat to, co neznám. 

• Vím, kde mohu hledat práci. 

• Chápu rozdíl mezi brigádou a stálou prací. 

• Není pro mě překvapením, že se ostatní nemusí cítit jako já. 

• Vím, co musím udělat, abych byl lepší nebo dosáhl toho, co chci. 

Tyto body byly vždy zohledněny při přípravě jednotlivých programů. Zároveň na ně navazují základní 

principy, které se musí objevit v každém programu a které lektoři musí dodržovat jako jistý závazný postup: 

1. Motivace účastníků – základním parametrem je motivace samotných účastníků, jak před započetím 

programu, tak v jeho průběhu. To ale neznamená, že by tato motivace měla skončit se vzděláváním. 

Vždy je dobré, pokud jsme schopni motivovat účastníky i do budoucna, vytvořit jim pozitivní 

motivaci, kterou se případně mohou i oni sami nabíjet. Ruku v ruce s motivací pak jde i princip „co 
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očekávám“, kdy se na začátek každého programu jeví jako důležité pomocí brainstormingu nabídnout 

prostor účastníkům a ptát se jich, co očekávají od obsahu, lektora atd. 

2. Základní vymezení „co je cílem“ – je důležité zapojit samotné účastníky do programu, dát jim 

možnost podílet se na obsahu. Vždy je potřeba dopředu jasně stanovit cíle aktivit, popsat důvody, proč 

se daná aktivita realizuje a zároveň nabídnout mladým možnost se zapojit do její tvorby či například 

ohodnotit ji nebo podat pomocnou ruku při její změně.  

3. Interaktivní způsob vzdělávání – omezení monologu neboli klasické školní frontální výuky. Nenechte 

se mýlit, nejde o rezignaci na výklad, ale spíše řízené diskuse, různé formy brainstormingu nebo 

brainwritingu, které vyžadují maximální zapojení všech zúčastněných. Můžete samozřejmě cíleně 

vyvolávat jednotlivé účastníky, což vede ke zvyšování pozornosti. Přesto, právě tento princip je velice 

náročný pro samotného lektora a jeho přípravu, proto je dobré ji nepodceňovat (otázky, tematické 

návrhy a jiné). 

4. Převod teorie do praxe – tento princip je založen na teoretických faktech, které přenášíme do 

účastníkova běžného života. Jde o systém propracovaných aktivit, které obvykle slouží jako modelové 

situace, jejichž cílem je praktický nácvik, tzv. učení se prožitkem. Ve druhém případě se tento princip 

využívá, pokud přenášíme pojmy a fakta do běžného života. (Např. jeden můj známý měl tuhle 

možnost si půjčit peníze, rozbila jsem auto mého kamaráda, narodilo se mé kamarádce dítě v 16 letech 

atd.). K tomuto účelu je dobré program doplňovat o řadu her, cvičení, dialogových a skupinových 

aktivit, modelových situací se zpětnovazebním rozborem nad dosaženým výsledkem. Domníváme se, 

že právě tzv. škola hrou má své úspěchy. Nelze je vymazat jen proto, že nebudí v některých kruzích 

respekt, který si zaslouží. 

5. Zpětná vazba – každý zná tento pojem a každý si pod ním představuje něco jiného. Zpětná vazba 

ovšem prochází všemi principy, neboť bez ní není možné postoupit dál, zdokonalit se nebo si 

uvědomit vlastní selhání či chybu. Proto je důležité účastníkům adekvátní zpětnou vazbu také dávat – 

není myšlena ovšem vazba negativní. Je pouze na lektorovi, jak formulovat tuto potřebu do pozitivní 

konotace, aby nevyvolala to, co nazývá úpadek zájmu a motivace. Stejně tak je velice vítané zpětnou 

vazbu obrátit a dát také možnost mladým, aby hodnotili, co se jim líbí a nelíbí. 

6. Poradenství – založeno na individuálním přístupu a schopnosti lektora okamžitě a cíleně reagovat na 

změnu nálady účastníků. Zároveň se předpokládá, že lektor je schopen individuálního poradenství, 

tudíž ovládá jistou plejádu informací napříč všemi bloky. Jak říkáme, dobrý lektor je erudovaný 

lektor. 

Důraz při tvorbě vzdělávacích modulů byl kladen na současné trendy a ověřená teoretická východiska 

přinášející žádoucí efektivitu vzdělávání. Osvědčil se partnerský způsob jednání, individuální přístup, 

interaktivní princip a učení zaměřené směrem k praktickému životu. Jak říkáme, lektor není vychovatelem ani 
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rodičem, může být kamarádem s jistou dávkou autority. Díky tomu totiž bude mít snazší cestu k účastníkům a 

dokáže s nimi lépe pracovat.  

Pro naše vzdělávání, je tedy důležité PĚT PAMATUJ!  

 Pamatuj, že každý má možnost volby. 

 Pamatuj, že kdokoli z nás se může změnit.  

 Pamatuj, že potřebujeme zažít pocit sounáležitosti s ostatními, potřebujeme mít pocit, že někam patříme a máme 

někde své místo.  

 Pamatuj, že se chceme cítit důležití a významní. 

 Pamatuj, že potřebujeme mít pocit sebedůvěry. 

Základní metody pro práci s CS 

 Ledolamky - navázání osobnějšího“ kontaktu, projevení zájmu o každého a přiblížení se účastníkům, 

prolomení ledů pomocí takzvaných „ledolamek“. Otevřená a přímá komunikace – sdílíme své názory 

a pocity s ostatními. Vzájemnou spoluprací, empatií, respektem, společným hledáním řešení 

pomáháme mladistvým účastníkům osvojit si optimální způsoby komunikace. Tohle vše nám mohou 

hry ledolamky nabídnout a jejich úspěch tkví především v tom, že jsme schopni s účastníky pracovat 

daleko intenzivněji. 

 Evaluace – ověření, ukotvení znalostí a dovedností. V první fázi jde vždy o shrnutí na konci 

jednotlivého tematického vzdělávání. Každý lektor musí shrnout svůj víkend, zopakovat, co se 

probíralo, co bylo tématem víkendu, jaké informace si účastníci mají odnést. Ve druhé fázi používána 

jako ověřování těchto nabitých zkušeností nebo hodnocení programu. 

 Postup pro upevňování: aktivita – zapamatujeme si lépe to, k čemu máme aktivní vztah, motivace – co 

souvisí s naší motivací, uspokojením našich potřeb, emoce – co v nás vyvolává citovou odezvu, 

zkušenosti – s čím jsme se již v praxi setkali, činnosti – co souvisí s činností, kterou vykonáváme, 

opakování – přechází ve zkušenost, postoje – s kladným vztahem k učení se, co je pro nás důležité, 

uspořádání – uspořádaný a logický celek, smysluplnost, úspěch – pocit dosažení cíle, uspokojení 

potřeby. 

 Týmová spolupráce – účastníci jsou rozděleni na několik skupin a snaží se pracovat pohromadě na 

zadaném úkolu. Někdy se stává, že slabší jedinci se práci vyhýbají nebo je silnější svým názorem 

převálcují. Lektor musí toto korigovat a snažit se zapojit všechny. Tato metoda slouží k tomu, aby si 

mladí uvědomili výhody a nevýhody práce v týmu a naučili se, že nikdy nebudou žít sami. 
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 Brainstorming a brainwriting – práce pohromadě, lektor si vždy připraví jednotlivá témata a otázky, 

potom pomáhá skupině s vyjádřením, hledá jejich názor, pátrá po něm. Obvykle slouží k počáteční 

aktivitě před výkladem, prověřují se znalosti účastníků, jejich vědomosti o daném tématu. 

 Prezentace – připravená prezentace vypsáním základních bodů na flipchart nebo powerpointová 

prezentace. Je vhodné znát skupinu předem. Někteří účastníci nedokážou s PP pracovat, jiní její 

použití vítají. Slouží k upevňování informací, které lektor přednáší, také umožňuje zpětné probírání 

toho, co bylo tématem. 

 Diskuze - během víkendu společně diskutujeme o tom, co prožíváme, vyjadřujeme vlastní názor a 

zároveň posloucháme ostatní. Není důležité zjišťovat jen to, co účastníci znají, je třeba otevírat prostor 

pro jejich vlastní vyjádření, projev jejich názoru. K tomu je možné využít několik aktivit. 

 Reflexe a sebereflexe – účelem je přimět účastníky zamýšlet se nad kolektivem a sebou samým. Jak se 

cítí ostatní, když dělám určitou věc, jak se cítím já, když mi někdo říká danou informaci, proč mi 

někdo něco říká atd. Účastníci si také mají odnést povědomí o svých silných a slabých stránkách. 

K tomu se dá vyžít několik dílčích aktivit, např. metoda pozorování, hry zaměřené na kooperaci, 

metoda hraní rolí a jiné.  

 Aktivity podporující tvůrčí činnost, představivost a relaxační aktivity jsou velice oblíbené všemi 

účastníky. Většina z nich je velice výtvarně zručná, proto rádi cokoli kreslí. Doporučujeme do jednoho 

tématu zařadit nějakou prezentaci sebe samého na základě výtvarného ztvárnění. Dále také často 

zařazujeme divadlo, výrobu nějakých konkrétních věcí a dále relaxační hry za doprovodu hudby, 

kterou si třeba sami účastníci vyberou. 

 Výklad interaktivní formou – pomocí prezentací, obrázků a invokačních otázek se snažíme do 

každého výkladu účastníky vtáhnout, nejde o výuku školní, účastníci nesedí v lavicích, pokud 

výtvarně pracují, sedí v kroužku, na koberci a spolu s lektorem se podílí na samotném programu. 

Zapojujeme je tedy cílenými otázkami. 

 Prezentace před skupinou – skrytý trénink prezentačních dovedností, skýtá komunikaci, sociální 

dovednosti a jiné. V každém bloku se vždy objeví aktivita, která směřuje k tomu, že jedinci prezentují 

sebe, týmový úkol nebo své dovednosti. Cílem je také upevnit sebevědomí účastníků, pomoci jim 

zlepšit se v sebeprezentaci. 

 Reálné nácviky situace – jde o simulace. Je důležité, aby si účastníci dovedli představit probíraná 

témata a termíny v reálném a nejlépe k nim blízkém prostředí, proto se snažíme pomocí předem 

popsaných scének, her a diskusí simulovat to, co je může potkat (např. nácvik pohovoru, 

představování své práce, obhajoba svého názoru, pozice v rodině). 
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 Video výuka – motivační videa jsou snadno vstřebatelná a pro cílovou skupinu působí jako zábavnější 

forma než výklad. 

 Outdoorové aktivity – pokud je možnost, vždycky je lepší odlehčit program tím, že strávíme jeho část 

na čerstvém vzduchu. V první řadě se mohou s účastníky hrát různé hry zapadající do konceptu 

programu venku, na hřišti, v lese. Druhá možnost je pak, pokud to prostředí umožňuje, výklad zcela 

přesunout ven. 

Výukový materiál 

Jako každé vzdělávání se ani my neobjedeme bez základních pomůcek, které jsou nutné k psaní, kreslení a 

jiným aktivitám tohoto typu. Mezi základní nástroje tedy patří: 

1. výtvarné pomůcky – pastelky, tužky, papíry, barevné papíry, fixy, lepidla, izolepa, nůžky 

2. podpůrné předměty – časopisy na koláže, flipchartové papíry a tabule, flipchartové fixy 

3. technika – dataprojektor, reprobedny, počítač 

Pak připravujeme předměty, které jsou nutné k ostatním aktivitám, obvykle tedy patří k nějakým běžným 

věcem, které nejsou finančně náročné, ale je dobré, když je tzv. vzdělávací bednička“ obsahuje, protože se 

z nich dá tvořit nebo s nimi vylepšit nějaká aktivita: 

1. karty, stolní deskové hry, kostky 

2. provazy, křídy 

3. šátky, míče na míčové hry 

4. bavlnky, korálky, kusy látek 

5. špejle, drátky 

 

Poslední skupinu pak tvoří různé podpůrné materiály, které se dají vyhledat kdekoli na internetu: 

1. motivační videa 

2. videa k různým aktivitám – zprávy z televizních novin, videa ke konkrétnímu tématu 

3. obrázky – k neverbální komunikaci, k příběhům aj. 
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APLIKACE INOVACÍ 

Inovace zapojené do vzdělávání 

Na následujících stranách vám představíme inovace sesbírané v navštívených organizacích, které jsme spolu   

s lektory přepracovali tak, aby je bylo možné využít při práci s cílovou skupinou. Jde jen o inovace, které byly 

použité přímo na specifickém programu. Ostatním inovacím se věnuje náš materiál Příručka dobré praxe. 

Nástroj č. 1.
2
 

Název: Obrázkové příkazy 

Popis:  Před aktivitou lektor vyzve účastníky, aby spolu dohromady zapsali pravidla, která by 

měla platit po celou dobu vzdělávacího běhu. Lektor musí sám korigovat smysluplnou 

diskusí průběh aktivity, neboť jsou daná pravidla (žádný alkohol, večerka), která 

nebývají vítána. Po zapsání těchto pravidel lektor vyzve účastníky, aby se rozdělili do 

skupin. Každá skupina obdrží flipchart a pastelky, tužky a fixy, lektor rovnoměrně 

pravidla rozdělí každé skupině. Každá skupina pak bude mít za úkol výtvarně ztvárnit 

přiřazená pravidla. 

Cíl:  Seberealizace při výtvarné činnosti, podílení se na rozhodování ze strany klienta, 

vytvoření systému pravidel, zapamatování si informace na základě výtvarné činnosti 

Časová dotace: 1,5 hod. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno 

Přínos aktivity: Výtvarná seberealizace vede obvykle ke zvyšování sebevědomí, skrytě je v aktivitě 

obsazeno upevňování pravidel a jejich zapamatování, účastníci mají také pocit, že mají 

možnost rozhodovat a podílet se na finální podobě. 

Reflexe: Dbej na to, co bys chtěl, aby se tu dělo nebo naopak nedělo! 

Limity: Žádné 

                                                           
2
 Tato čísla odpovídají stanoveným číslům v tabulce nástrojů, která je k dispozici v přílohách. (č. 1) 
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Pomůcky:  Flipchartové papíry, fixy, tužky, pastelky 

Doporučení:  je nutno, aby lektor diskusi o pravidlech vedl 

 je třeba mít předem připraven seznam pravidel, který se bude pomocí řízené 

debaty vkládat do diskuse 

 

Nástroj č. 4. 

Název: Organizovaný chaos 

Popis:  Lektor vyzve k přihlášení, případně vybere se zájemců dvojici, trojici, která má za úkol 

připravit společnou aktivitu, která bude oficiální částí programu. Musí jít o zajímavou a 

hodnotnou aktivitu, do které jsou zapojeni všichni účastníci. Může být  

i tematicky zaměřená na komunikaci. Vybrané osoby budou mít minimálně půl dne na 

přípravu (o pauzách, ve volném čase, většinou ale nepotřebují moc času) a lektor je 

supervizor, pomáhá účastníkům s přípravou. 

Cíl:  Aktivní zapojení účastníků do tvorby víkendového programu. Zvýšit jejich zájem tím, že 

mohou sami ovlivnit program (na 30 min.) a umožnit jim přispět tím, že si vyberou svoji 

vlastní preferovanou aktivitu (zábavnou hru), do které musí být zapojeni všichni.  

Časová dotace: 0,5 hod. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno 

Přínos aktivity: S účastníka kurzu se stává vedoucí programu a vyzkouší si druhou stranu, novou roli a 

stává se hlavním strůjcem toho, co se bude dít. Rozvoj tvořivosti, spolupráce a podpora 

individuální aktivity. 

Reflexe: Motivace ostatních k vymýšlení smysluplného trávení času/programu, možnost získat 

ocenění skupiny i lektora za skvěle připravenou aktivitu, uvědomění si, že nemusím být 

pasivním členem víkendu ale i jeho tvůrcem. 
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Limity: Žádné 

Pomůcky:  Individuální 

Doporučení:  být k dispozici jako pomoc, případně inspirovat na aktivitu 

 účastníci mohou být losováni a k sobě si mohou vybrat někoho do dvojice, 

trojice 

 lektor aktivitu sleduje, účastní se jí a případně zasáhne, když se přestane dařit a 

účastníci potřebují pomoct 

 

Nástroj č. 32. 

Název: Milý deníčku.  

Popis:  Deníček je uspořádaný soubor vybraných textů, vyplněných dotazníků, obrázků a 

ostatních materiálů, které vznikají během programu. Účastníkům se ponechává prostor 

pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. Studenti sbírají, třídí a 

zařazují svůj vlastní materiál a průběžně ho dle potřeby sdílejí s ostatními, prezentují, 

obhajují své názory a postoje. Dochází k sebereflexi. Účastníci se hodnotí jako lidská 

bytost se svými kladnými i zápornými vlastnostmi. Zamýšlejí se nad svou osobností, třídí 

si myšlenky, prověřují postoje, probírají své city. 

Cíl:  Účastníkům materiál slouží k sebepoznání, připomenutí a opakování probraných témat. 

Pomáhá jim plánovat další úkoly a strategií vlastního rozvoje.  

Přebírají spoluzodpovědnosti za své učení a rozvoj.  

Časová dotace: Min. 6 hod., po každé aktivitě je možnost zápisu, využití volného času na pokojích, 

závisí na schopnostech a potřebě jednotlivých účastníků 

Počet účastníků: Pro všechny zúčastněné 

Přínos aktivity: Práce s deníkem má podobu rituálu, účastníci tak postupně získají jistotu v zapisování a 

třídění materiálu. Zpětně hodnotí své chování a sbírají náměty pro rozhodování 

v obdobných situacích v běžném životě.  
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Reflexe: Účastníci při zakládání svých prací sledují vlastní úsilí. Každý může být v něčem 

úspěšný i na něco šikovný. Důraz se klade na nalézání zdařilých prací a jejich oceňování.  

Limity: Vliv na činnost může mít nestabilita emocionální stránky zúčastněných. Účastníci mohou 

být k sobě velmi kritičtí nebo přehnaně sebevědomí. Mohou být také ovlivněni 

hodnocením a názory lektora nebo celé skupiny svých vrstevníků. 

Pomůcky:  Pracovní listy na zakládání, linkovaný papír, portfolio nebo desky pro uložení materiálu, 

psací potřeby, pastelky 

Doporučení: K jednotlivým pracovním listům si mohou zapisovat své názory, hodnocení a postřehy. 

Procvičují si techniky sebereflexea sebehodnocení.  

Nejdříve se musí vybudovat bezpečné, pozitivní a podnětné ovzduší. Účastníci si mohou 

pravidelně zapisovat do  deníčku podle svého zájmu, mohou si psát své postřehy i ve 

volném čase. Bere se ohled na potřeby a zájmy. Mohou sledovat své pokroky  

a sdílet vzájemně zážitky a případné úspěchy.  

 

Nástroj č. 43. 

Název: Celoroční akademie - výroba a výstava vlastních výrobků – loutky, náramky přátelství, 

mandaly, doplněný obrázek (volně dle Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení) 

Popis:  1. Jednoduchá loutka. Podle šablony nebo podle své fantazie nakreslí jednoduchý tvar 

loutky na papírovou obálku. Z barevného papíru, zbytku látek, bavlnek aj. si vyzdobí 

loutku. Po straně sáčků vystřihnou otvory pro ruce. Prostrčí malíček a palec.  

2. Náramek přátelství je ozdobný pásek na ruku. Prameny dvojité příze nebo bavlnky na 

vyšívání se zavěsí na kroužek. Pomocí jednoduchých uzlů se drhá náramek. 

3. Vybarvení mandaly. 

4. Dokreslení předtištěných grafických prvků (půlkruh, tečka, pravý úhel, vlnovka, 

přerušovaná čára). Obrázek se dokreslí podle fantazie.  

Dokončené výrobky a výsledky práce se rozvěsí po místnosti. Všichni účastníci si mohou 

výstavu prohlédnout a ohodnotit, jak se při tvorbě cítili. Hlasováním se zvolí nejzdařilejší 
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práce. 

Cíl:  Identifikace tvořivosti, tzv. tvořivé ladění osobnosti, odhad kreativního potenciálu 

osobnosti 

Časová dotace: 20 – 60 min. 

Počet 

účastníků: 

Všichni účastníci 

Přínos aktivity: Uplatňují fantazii a tvořivosti při výrobě loutek. Tvorba umožňuje dostat se do kontaktu s 

vlastními pocity a emocemi a dává prostor pro jejich zpracování. Při tvorbě mandaly 

(kruhový obrazec s harmonicky uspořádanými prvky) dochází ke zklidnění. Po vytvoření 

mandaly často přichází pocit seberealizace, sebeocenění a spokojení sama se sebou. Lidé 

se navzájem mohou obdarovat náramky a stvrdit tak svoje přátelství. Vyzkouší si vlastní 

tvořivost.  

Reflexe: 1. K tomu, aby se mohlo hrát divadlo, nejsou potřeba drahé kostýmy. Účastníci si mohou 

vyrobit loutku z běžných zbytků a kombinovat různé materiály.  

2. Přátelství se vyznačuje vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském 

vztahu se ke svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. 

Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie.  

3. Mandala je symbolem jednoty a rovnováhy vyskytuje se ve všech dobách, kulturách i 

náboženstvích. Jsou to diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. 

Mandala je již tradičně meditační pomůckou. Dnes se mandala používá pro posílení 

žádoucích osobních vlastností, k léčení a harmonizaci.  

4. Při dokreslování načrtnutých obrázků sledujeme společně kritéria: použití každého z 5 

prvků (přímé dokreslení každého prvku, nakreslení nových prvků, které nejsou součástí 

dokreslení, grafické spojení fragmentů, tematické spojení fragmentů, využití perspektivy, 

např. trojrozměrné zobrazení kresby, humor, emocionalita/afektivita/expresivita kresby, 

nekonvenčnost  

v manipulaci s materiálem (př. otočení listu), nekonvenčnost ve využití abstraktního 

tématu. Kreativita je vnímána jako soubor schopností, které umožňují uměleckou, 

vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Vzniká něčeho nového a originálního. 

Limity: Účastníci mohou kreslit, co je napadne, nic není špatně, každý pracuje podle své fantazie.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
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Pomůcky:  Vlnitá lepenka, čtvrtka, mrkací oči, papírové sáčky, zbytky látek, bavlnky, stužky, 

barvy, pastelky aj., nůžky, lepidlo, vzory na mandalu, vzory na dokreslení 

Doporučení: Tvůrčí řešení problémů je přínosné. Povzbuzuje se v originální tvorbě, účastníci se 

motivují k dokončení práce.  

 

Nástroj č. 21. 

Název: Divadelní spolek  

Popis:  Před výrobou loutek je třeba domluvit téma představení. Rozdat účinkujícím jednotlivé 

postavy z jednoduché divadelní hry, pohádky nebo muzikálu. Na závěr sehrát pohádkový 

příběh.  

Cíl:  Zapojit účastníky do konkrétních činností a díky spolupráci dovést ke konkrétnímu 

výstupu. Účastníci převezmou určené role a pak sehrají situace, do kterých se postavy 

smyšleného pohádkového příběhu dostávají. Cílem interaktivní části představení je 

komunikace s postavami z příběhu a hledání východiska příběhu. Rozvíjíme 

představivost a fantazii.  

Časová dotace: Příprava 60 min., představení 30 min. 

Počet 

účastníků: 

Pro všechny zúčastněné 

Přínos aktivity: Uvědomit si společné úsilí, spolupůsobení zaměřené na dosažení výsledku. Všichni by 

měli být zainteresováni. Dramatizace příběhu má velký přesah do oblasti osobnostního, 

sociálního a morálního rozvoje. Vyzkoušet si schopnosti improvizace. 

Reflexe: Vnímají všemi smysly. Mladí potřebují důvěřovat budoucnosti. Díky pohádkovému 

příběhu mohou získat pocit, že dobro zvítězí. Jak je příjemné hraní rolí? 

Limity: Důležité je nastolit ovzduší důvěry. Všichni nemusí hrát divadlo, někteří jen spolupracují 

a pomáhají při organizaci. Větší slovní zásoba a slovní pohotovost je výhodná pro 
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improvizaci herců.  

Pomůcky:  Vyrobené papírové loutky, pomůcky na sepsání scénáře, případně jednoduché kulisy 

Doporučení: Pokud by nedošlo ke shodě mezi účastníky, připravíme si vlastní námět na divadelní hru.  

 

Nástroj č. 58. 

Název: PR základem 

Popis:  Účastníci nejdříve ve skupinkách vyrobí libovolný vlastní výrobek. Jejich úkolem pak 

bude vytvořit marketingovou strategii, tzn. vymyslet název firmy, pojmenovat výrobek, 

navrhnout jeho logo, doplnit jej sloganem, ocenit si jej a zamyslet se, pro jaké cílové 

skupiny zákazníků by mohl být daný výrobek zajímavý. Dále každá skupinka napíše 

krátkou PR zprávu, kde stručně popíše „příběh“ svého výrobku. Na konci aktivity se 

uskuteční společný trh, na němž se každá skupina bude prezentovat. 

Cíl:  Cílem je seznámit účastníky kurzu se základními pojmy z oboru PR a marketing. 

Aktivita jim může pomoci jak při uplatnění na pracovním trhu, tak při orientaci ve stále 

složitějších informačních strukturách světa médií.  

Časová dotace: 1,5 až 2 hod. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno 

Přínos aktivity: Účastníci si vyzkouší prezentaci výrobku, který sami navrhnou. Zkusí sami vymyslet, jak 

svůj výrobek nabídnout. Aktivita by měla podpořit jejich vlastní iniciativu a tvořivost.  

Reflexe: Každá věc má svého kupce! 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Flipchartové papíry, fixy, tužky, pastelky, špejle, notebook 
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Doporučení:  Je dobré poradit účastníkům s výrobky, které lze snáze vyrobit a snadněji 

prodat (nábytek, dřevěné věci, krb, loď apod.) 

  

Nástroj č. 13. 

Název: Šest fází 

Popis:  Po každém úspěšném absolvování bloku se bude konat společný „indiánský“ rituál. 

V jeho rámci bude obřadně zakončena jedna fáze kurzu, poté bude následovat přechodná 

fáze. Každý pak získá za absolvování rituálu nějaký talisman, který bude symbolizovat, 

že se účastník v kurzu posunul o jednu fázi výše.  

Cíl:  Uvědomit si, že za dosažený úspěch se můžeme pochválit a sdílet svou radost se svými 

blízkými. Nástroj vychází z konceptu přechodových rituálů antropologa Arnolda van 

Gennepa.  

Časová dotace: Průběžná po celé trvání běhu 

Počet 

účastníků: 

Neomezený 

Přínos aktivity: Aktivita by měla pomoci postupně s každým dílčím úspěchem zvyšovat sebevědomí 

účastníků.  

Reflexe: „Každou fází získávám nové vědomosti a zlepšuji se.“ 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  6 věcí (mohou být umístěny do skupiny nebo každému zvlášť), které budou symbolicky 

znamenat přechod z jedné fáze do druhé (korálek, mince, čokoláda), můžete vytvořit 

papírovou medaili aj.  

Doporučení:  Každý lektor musí předem vytipovat dané fáze a seznámit s nimi účastníky. 

Dále je třeba informovat o tom, co se musí udělat pro přechod do druhé fáze. 
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Nástroj č. 25. 

Název: Pracovní návyky 

Popis:  Nácvik pohovoru, chování na pracovišti 

První den se účastníci seznámí s tím, co je životopis, jak se píše a jaké formality musí 

mít. Nejjednodušší formou takové aktivity je pro začátek dát mladým jeden rozstřihaný 

životopis někoho jiného a nechat je, aby body seskládali sami. Pak dojde k diskuzi o 

tom, kde má která věc být a proč, jak má vypadat atd. Na papír pak ve skupině životopis 

správný nalepí. 

Druhý den lektor pustí motivační videa: chování na pracovišti, pracovní pohovor. 

Následně v řízené diskuzi probere na základě invokačních parametrů s účastníky, probírá 

základní měřítka chování na pracovišti a u pohovoru.  

Pak dostanou účastníci do skupiny jednu nabídku reálné práce, kterou si lektor předem 

připraví. Úkolem je vymyslet životopis pro zájemce o pracovní místo, který by co 

nejvíce odpovídal podmínkám v práci. Vymyslí životopis a připraví otázky na pohovor. 

Následně vymyslí, jak půjdou oblečeni na pohovor, co si sebou musí vzít a jak se budou 

prezentovat. Vše si napíšou na papír. 

Vyberou ze svého středu jednoho, který bude uchazečem. Lektor s dozorem budou dělat 

komisi. Proběhne pohovor. Ostatní dávají pozor a odhalují chyby v pohovoru u 

uchazeče. Jeho skupina už do toho nemůže vstupovat. Ti, co dávali pozor, si na papír 

píšou chyby a pak je přednesou všem. Skupiny se prohodí. Když skončí poslední 

skupina, dostanou všichni šanci upravit svůj projev a znovu zkusit své štěstí. 

Otázky pro komisi k diskuzi: 

1. Kolik byste chtěl brát peněz? 

2. Kolik hodin byste chtěl pracovat? 

3. Co víte o benefitech, o jaké máte zájem? 

4. Kolik byste chtěl dovolené? 

5. S kým byste chtěl pracovat, s kolika lidmi? 

6. Chtěl byste mít každý týden porady? 
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Cíl:  Vysvětlit základní pojmy – pracovní hierarchie, životopis, praktickým nácvikem osvojit 

dovednost psát CV, zkusit si nácvikem, jaké to je prezentovat sám sebe. 

Časová dotace: Více dnů, každá část cca 30 min., pohovor a příprava 90 min. 

Počet: 

účastníků: 

Není omezeno, lepší ve skupinách 

Přínos aktivity: Celým procesem se mladým ukazuje, jak důležitá je prezentace. První dojem má své 

opodstatnění. Někdy nedostanou druhou šanci. Zároveň je tak učíme, jak má životopis 

vypadat. Není nutné házet flintu do žita. 

Reflexe: První dojem dělá své! 

Limity: Aktivita je poměrně náročná na soustředění, proto je lepší ji prolnout v programu a ne 

dělat najednou.  

Pomůcky:  Motivační videa, rozstříhaný stejný životopis dle počtu skupin, nabídky práce, otázky 

pro komisi 

Doporučení:  Je lepší, když jsou účastníci ve skupinách. 

 Komise by se na pohovor měla připravit – pročíst inzeráty, připravit si seznam 

otázek, rozdělit, kdo jakou roli hraje (hodný, přísný apod.) 

 S mladými se musí hodně mluvit a pracovat na tom, co se po nich chce, jak 

vypadá správné CV, co je pracovní proces, lektor tedy musí mít předem seznam 

všech úskalí, o kterých by mladým měl říci. 

  

Nástroj č. 7. 

Název: Řidičák 

Popis:  Lektor dá každému účastníkovi předem vyplněnou tabulku s parametry, čím budu, co 

proto musím udělat apod. Pak spolu s účastníky vyplní list. Listy si účastníci mohou 

odnést, ale budou použity ještě během víkendu. Účastníci mají možnost využít počítač 
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k vyplnění listu. Ten je složen z následujících otázek: 

 Čím chci být?        

 Kolik bych chtěl vydělávat peněz měsíčně?   

 Jaká by měla být má pracovní doba?     

 Co bych měl studovat?       

 Co bych měl umět?      

 

Druhá část listu je zaměřená na současný stav!      

 Co studuji.        

 Co umím.         

 Kde bych měl pracovat vzhledem k současným podmínkám.    

Lektor mluví o tom, jak se mohou představy lišit, jak je důležité mít cíl a vědět, jak 

k němu mám správně dojít. Následně je vedena diskuze. Na tabuli se vypíšou povolání, 

kým chtějí mladí být. Lektor vede diskuzi, co je k tomu potřeba. 

Druhý den si každý vezme to, co napsal do svého řidičáku den předtím. Dle toho, co si 

vysnil, vytvoří koláž nebo kresbu. Pak bude obrázek prezentovat před ostatními. Koláž 

by měla odpovídat na otázky: 

 Čím bych chtěl být? 

 Jak bude vypadat má práce? 

 Kolik za ní budu brát peněz? Možno vyjádřit majetkem. 

 Co budu přesně v práci dělat? 

Následně jsou všechny koláže představeny. Tato aktivita je spíše odlehčující v rámci 

celého programu. Je ale dobré ukázat na ní, jak je těžké například jen znázornit 

představu, natož pak ji realizovat. Mladí si musí uvědomit, že pokud pro to sami nic 

neudělají a nemají jasno, čeho chtějí dosáhnout, těžko budou pracovat na nějakém cíli. 

Cíl:  Stanovit na počátku jasnou diagnostiku (tedy v tomto případě cíl), naučit je jasně 

definovat požadavky a z toho vyplývající podmínky pro splnění cíle. 
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Časová dotace: 2x 45 min. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno 

Přínos aktivity: Pomoci jim se rozhodnout, ukázat jim dveře a nabídnout alternativu k požadavkům, které 

mají, reálně zhodnotit jejich možnosti ve spolupráci s nimi. 

Reflexe: Stanovit své cíle a umět vymyslet postup, kterým se k cíli dostanu. 

Limity: Nutné zapojení lektora 

Pomůcky:  Papíry, pastelky, lepidla, časopisy, formulář na „čím budu“ (připraví si lektor), nůžky, 

čtvrtky, tabule 

Doporučení:  Lektor pouze vede, neřídí, nabízí možnosti apod. 

 Je dobré, aby byl list hravý a barevný, zajímavý. 

 

Nástroj č. 27. 

Název: Zájmová činnost jako zaměstnání / scénky 

Popis:  Z počátku lektor shrnuje společně s účastníky témata, o kterých se bavili v předchozích 

blocích a aktivitách. Následně je rozdán komiks, který si společně s účastníky projde a 

popíše, o co v něm jde. Následně lektor mapuje u účastníků, co by si kdo rád koupil, ale 

zatím na to nemá peníze. Společně diskutují o tom, jaké jsou možnosti a jaké by volili 

účastníci. Následně jsou rozděleni dobrovolně do skupin, ve kterých se zamýšlejí nad 

konkrétními situacemi, které vycházejí z komiksu.    

Cíl:  Účastníci si skrze scénky vyzkouší situace týkající se oblasti financí, trhu a hospodaření 

s penězi.   

Vyzkoušet si aplikovat znalosti teoretické v praxi, zároveň trénovat dovednosti 

komunikace s druhými lidmi, sebeprezentace, podpořit odvahu prosadit si svůj názor. 
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Časová dotace: 60 min. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeno, práce po skupinkách tj. minimální počet 2 až 3 lidé v jedné skupině 

Přínos aktivity: Účastníci mohli využívat nejen informace a dovednosti, které měli již dříve, ale i 

informace nasbírané během setkání. Také mohli zapojit fantazii. 

Reflexe: Opravdu bychom se takto zachovali v reálném životě? 

Co bys dělal ty? 

Jaké to má důsledky a naopak výhody? 

Co mám dělat, když si nevím rady? 

Co děláme běžně, když si nevíme rady? 

Kdo si šetří? 

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Komiks 

Doporučení: Komiks není nutný, možno pouze diskuze a na základě aktuálních potřeb skupin 

přizpůsobit zadání scének. 

  

Nástroj č. 39. 

Název: Pozitivní motivace / finanční pojmy 

Popis:  Na začátku lektor rozdělí účastníky do skupin, kterým přidělí barvu. Úkolem 

účastníků je vysbírat papírky dané barvy v určitém poli. 

Následně přiřazují pojmy k jejich správným významům. Mají možnost využívat 

internet či jakýkoliv jiný zdroj. 
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Cíl:  Cílem je zjistit, jak se orientuji v pojmech na trhu finanční gramotnosti a pojmech 

souvisejících s financemi. 

Časová dotace: 60 min. 

Počet 

účastníků: 

Neomezeně 

Přínos 

aktivity: 

Účastníci si interaktivní formou zmapují, které vědomosti už mají a co naopak by 

si měli ještě doplnit, upřesnit. Stává se, že účastníci mají mylné informace 

teoretické a zde mají možnost si je pravdivě ověřit a ujistit se, zda je to tak i 

v reálném životě. 

Reflexe: Kde se konkrétně s určitými pojmy můžeme setkat? 

Limity: Není možné aktivitu dělat bez následného prověření a vysvětlení jednotlivých 

pojmů. 

Pomůcky:  Pojmy na barevných papírkách, počítač s internetem 

Doporučení: Možno i bez internetu, ale je to těžší 

  

Nástroj č. 18. 

Název: Založme si spolek 

Popis:  Na začátku aktivity si s účastníky vyjasníme některé pojmy. Probíhá sezení v kruhu, kdy 

lektor stojí u flipchartu a zapisuje důležité informace. Položí otázku, zda vědí, co jsou to 

spolky, k čemu jsou dobré, jak fungují v obci, ve městě. Pak se zeptá na pojem 

komunita, co si o něm myslí, kdo je komunita a proč je dobré se o místní komunitu 

zajímat a angažovat se v ní.  

Na úvodní diskuzi navazuje druhá fáze: sběr nápadů. Zeptá se účastníků, co jim v jejich 

obci chybí, jaká činnost, kroužek, spolek jim chybí a chtěli by, aby u nich fungoval. 

Jednotlivé nápady zapisujeme na flipchart. Poté rozdělí účastníky na dvojice či trojice a 
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každá skupinka si zvolí jednu oblast, které by se chtěla věnovat. Pak dostanou papír, 

tužku a určitý čas, během kterého mají za úkol vymyslet projekt nového spolku. Co bude 

předmětem jejich činnosti. Jak budou aktivity financovat. Co vše budou potřebovat 

k realizaci nápadů (povolení, peníze, materiální vybavení, lidské zdroje). Samozřejmě 

mají také za úkol vymyslet „trefný název“ spolku, viz další aktivita. Závěry zapíší na 

flipchartový papír. 

Po určité době se opět všichni sejdou v kruhu a proběhne další část programu – 

prezentace projektů. Jednotlivé skupinky prezentují projekty svých spolků. Prezentace 

probíhá tak, že se jim představí situace, že se svým nápadem přicházejí na jednání 

obecního zastupitelstva a musí představit zastupitelům svůj projekt a jeho potřebnost a 

prospěšnost pro místní komunitu.  

Po prezentacích proběhne poslední část programu – hlasovánía volba nejlepšího 

projektu. Každý má jeden hlas a nesmí hlasovat pro svůj projekt. Na konec následuje 

vyhlášení vítěze a diskuze proč je dobré se angažovat v místní komunitě, zda by chtěli 

svůj projekt skutečně realizovat a jaké k tomu mají možnosti.  

Cíl:  Účastník ví, co je to komunita a jak se může do komunitního života v obci zapojit. Ví, co 

znamená spolek a co je jeho posláním. Zvládá se zamyslet nad tím, jaká činnost v obci, 

kde žije, chybí. Uvažuje, jak by se mohl zapojit. Umí vymyslet jednoduchý projekt 

činnosti spolku. Dokáže diskutovat s ostatními o různých nápadech na spolkovou 

činnost.  

Časová dotace: 50 min. 

Počet účastníků: Neomezeno 

Přínos aktivity: Účastníci si díky aktivitě uvědomí, že je potřeba dívat se okolo sebe a vnímat okolí a 

jeho potřeby. Díky aktivitě zjistí, že vymyslet zajímavou činnost může každý a že i oni 

mají možnost zapojit se do života místní komunity.  

Reflexe: Co mohu já přinést místní komunitě v obci, kde žiji? Chtěl bych se aktivně zapojit do 

spolkového života v obci? Proč ano, proč ne? Jaké mám možnosti?  

Limity: Žádné 

Pomůcky:  Flipchartové papíry, fixy, tužky, papíry A4 
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Doporučení:  Je potřeba věnovat pozornost úvodní diskuzi na téma „místní komunita“ 

a spolky. Ověřit, že tomu účastníci porozuměli. 

 V průběhu tvorby projektů je potřeba jednotlivé skupinky obcházet a 

podněcovat jejich činnost.  

 Při závěrečné diskuzi dbát na to aby mluvil každý účastník sám za sebe 

a ne za skupinu.  

 

Nástroj č. 52. 

Název: Trefný název 

Popis:  Aktivita navazuje na aktivitu „Založme si spolek“. Základem je opět diskuze nad tím, 

jak na nás působí názvy různých obchodů, společností, firem. Snažíme se o to, aby 

účastníci definovali, co je na názvech zajímá a co vše má název říci těm, kteří ho vidí, 

slyší.  

Poté zadáme, aby účastníci v rámci přípravy projektu svého spolku vymysleli co nejlepší 

název, který ostatní zaujme a bude v něm obsažena i náplň činnosti.  

V rámci prezentace projektů spolků jsou prezentovány i názvy spolků. Poté proběhne 

volba nejlepšího a nejtrefnějšího názvu.  

Cíl:  Účastník dokáže definovat, jak na něho působí názvy. Ví, co vše může název obsahovat. 

Umí vymyslet adekvátní název k náplni činnosti svého spolku.  

Časová dotace: 30 min. 

Počet účastníků: Neomezeně 

Přínos aktivity: Účastníci si uvědomí, že název organizace na nás působí už dříve, než se s ní blíže 

seznámíme. Uvědomí si, že správný název je základ úspěchu. Vyzkouší si, že jsou 

schopni také oni vymyslet spoustu trefných názvů.  

Reflexe: Jak se vám vymýšlel název? Jak jste zvolili ten nejlepší? Dokázali jste se všichni ve 

skupině domluvit a poslouchat? Jak to probíhalo?  
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Limity: Žádné  

Pomůcky:  Flipchartový papír, fixy.  

Doporučení: 
 Dbát na to, aby skutečně ve skupinách diskutovali a dávali prostor všem členům 

skupiny.  

 Dobře provést úvodní diskuzi, aby účastníci pochopili význam dobrého trefného 

názvu.  

 Podněcovat účastníky, aby se nebáli pustit uzdu fantazii a skutečně vymýšleli co 

nejvíce názvů, ze kterých potom budou moci vybírat.  
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Projekty ze zahraničí pro práci s mládeží 

Projekty, které vám nyní představíme, není samozřejmě možné použít u nás plně nebo je 

zahrnout jako kompletní projekt ve všech případech, jde ale o jistou obdobu projektů 

s mladými lidmi, které je možné aplikovat nebo se z nich inspirovat. Sesbírány byly 

v Estonsku, Švédsku, Portugalsku a na Slovensku. 

Název projektu:  

Chci žít vlastní život - Maarja Village 

Popis projektu:  

Zabývá se uplatněním 20 dlouhodobě nezaměstnaných 

lidí s handicapem na trhu práce mimo vesničku, 60 

osob projde měsíčním pracovním pobytem. 

Použité nástroje:  

 Tým pracovníků připravujících cílovou 

skupinu. Zprostředkovatel aktivně vyhledává 

pracovní pozice, které jsou využitelné pro 

cílovou skupinu; supervizor půl roku 

individuálně připravuje konkrétního člověka na 

danou pozici; realizátor působí na konkrétním 

místě, vyjednává se zaměstnavatelem, 

vyhodnocuje s klientem dosavadní činnost. 

 Důležitá vstupní analýza. Práce s klientem 

vyžaduje důkladnou vstupní analýzu 

(možnost HAMET testu, díky měsíčnímu 

semináři je možné zcela posoudit schopnost 

členů cílové skupiny v různých provozních 

oblastech), získání odborného profilu. 

 Osobní asistence doma. Osobní asistent 

pomáhá zvýšit nezávislost členů cílové 

skupiny, důraz je  

 kladen na učení a režii, aby byli klienti 

soběstační, mohli jít do práce a sociálně 

komunikovali v různých kruzích, našli si 

koníček atd. 

 Spolupráce s dobrovolníky i   dobrovolníky 

ze zahraničí. Podporuje rozvoj jazykových 

znalostí a seznamování se s jinými kulturami. 

Inovace: 

 Vstupní analýza – důležité vstupní 

podmínky, co klient chce, kam spěje, co umí, 

co mu schází, specializace na činnost dětí 

podle zájmů a následně příprava k podobnému 

budoucímu povolání, možná spolupráce se 

školskými institucemi, viz č. inovace 7. 

 Spolupráce s dobrovolníky ze zahraničí – 

možnost otevřít dveře dobrovolníkům jak 

místním, tak lidem ze zahraničí, kteří se budou 

podílet na chodu organizací formou stáže, 

zaměstnání či brigádou, nový duch do 

organizace, nové myšlenky, komparace 

několika různých faktorů, o kterých se 

v domácích podmínkách například nemluví, viz 

č. inovace 8. 

 Vesnička svépomocí – bydlení pro 

handicapované postaveno z valné části za účasti 

rodičů a dobrovolníků. Rodiče původně 

zakoupili pozemky, a pak se sháněly možné 
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dotace. Zároveň je zde patrné, že není problém 

izolovat skupinu na základě toho, že má vlastní 

útočiště, když jsou klienti plně integrování do 

městského života, viz  č. inovace 11. 
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Název projektu:  

První krok – Animus Apertus 

Popis projektu:  

Cílem projektu je naučit jeho účastnice, tedy šest 

děvčat z Útulku sv. Vincenta, navrhovat oblečení a 

zároveň ho dokázat šitím zhotovit. Součástí 

projektu je také příprava divadelní inscenace, v níž 

budou právě tato děvčata hrát. Navrhnou a ušijí si 

pro ni vlastní kostýmy. Hra si klade za cíl přiblížit 

veřejnosti život dětí z dětských domovů. 

Projekt je založen na zvyšování znalostí a 

dovedností účastnic, děvčat odchovaných 

v různých dětských domovech na Slovensku, které 

postrádají odbornou kvalifikaci potřebnou pro 

pracovní uplatnění. Děvčata jsou v rámci projektu 

třemi lektorkami vzdělávána v krejčovství počínaje 

návrhy oděvů až po jeho vlastní zhotovení. Na tuto 

nově nabytou kvalifikaci též získají certifikát. 

Zároveň jsou děvčata vzdělávána v anglickém 

jazyce, komunikačních dovednostech a pravidelně 

se též věnují přípravě divadelního představení, 

které je jedním z výstupů projektu. Je tedy 

důmyslně propojováno vzdělávání účastnic 

s pracovní činností, a tím pro ně vytvořen velmi 

pestrý program dne. Pro účastnice projektu byla 

nově založena a ze získaných finančních 

prostředků plně vybavena krejčovská dílna přímo 

v místě jejich bydliště – Útulku Sv. Vincenta 

v Banské Bystřici. Šest děvčat se tak pravidelně 

každý den věnuje nácviku šicích dovedností, 

navrhují a zhotovují kostýmy určené pro divadelní 

představení, pracují na zakázkách, jež se 

realizátorům projektu podařilo získat, např. obleky  

 

 

pro včelaře, šijí ložní prádlo využitelné v útulku, 

navrhují a šijí oblečení pro volný čas, ale též noční 

prádlo apod. V záměru mají vytvoření webových 

stránek, kde by bylo možné dílnu prezentovat a 

kde by zhotovené výrobky mohli zájemci zakoupit. 

Vedle této práce se děvčata každý den věnují 

přípravě divadelního představení o životě dětí 

z dětských domovů, jež bude v závěru projektu 

představeno veřejnosti. Útulek pracuje i na tom, 

aby bylo možné zaměstnat nebo vytvořit prostředí i 

pro ty dívky, které nemají tak šikovné ruce, aby 

mohly šít. Proto byla v rámci projektu uzavřena 

smlouva s Rakouskem, kde se dívky školí, jak 

pěstovat nějaké plodiny, které si pak mohou 

pěstovat  

a prodávat samy na základě získaných zkušeností. 

Použité nástroje:  

 Celodenní dohled v domě na půli cesty. 

 Využití vlastních prostor k práci, která může 

naučit základní pracovní návyky. Důležitý je 

začátek, není podstatné, o jakou jde práci. 

Mladí, kteří opouštějí dětské domovy, se často 

obracejí na tzv. domy na půli cesty. Zároveň se 

ale potýkají s nezaměstnaností.  

Díky takovémuto nástroji dostanou práci přímo 

v místě, a tím získají potřebnou praxi. 

 Možnost konzultace i po odchodu z domova. 

 Budování sebedůvěry a prostor pro 

seberealizaci prostřednictvím divadelního 

představení – díky zaujetí paní Vierky 

Dubačové, která zároveň dělá tzv. přirozený 

dohled a garanta činnosti zapojených dívek. 
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Samotný projekt, který napsaly dívky z cílové 

skupiny, spojuje dvě důležité věci. Dívky 

zapojené do projektu jsou zcela ztotožněny s cíli 

projektu, jsou velmi motivované a získaly tak na 

realizaci finanční prostředky. 

Inovace: 

 Budování sebedůvěry prostřednictvím 

občanského sdružení – podmínky             

pro založení občanského sdružení (nyní 

spolku) jsou obdobné, stačí tři osoby 

k založení spolku. Je ale potřeba najít 

společný zájem. Mladí jsou tedy vedeni 

k tomu, aby vymysleli, jaký spolek s jakým 

cílem založit. Jejich kroky jsou 

kontrolovány, ale samotná správa a 

myšlenka zůstává na nich, viz č. inovace 18 a 

22. 

 Využití vlastních prostor k práci, která 

může naučit základní pracovní návyky. Není 

nutné pronajímat složitě prostory nebo je 

vyhledávat, je možné využít ty vlastní. 

Organizace tak v jedné místnosti zřídila šicí 

dílnu, svěřence má tedy pod kontrolou  

a zároveň nemusí platit nikde nájemné apod., 

viz č. inovace 19. 

 Možnost konzultace i po odchodu 

z domova. I když se u nás o tuto formu 

pokoušíme, stále nemá své místo.                 

Na Slovensku a přímo v této organizaci ji 

povýšili, snaží se o to, aby mladí mohli 

dostat background po odchodu z DD, aby 

měli možnost se někoho na něco zeptat, viz 

č. inovace 20. 

 Prostor pro seberealizaci pomocí divadelní 

hry – příklad dobré praxe a toho, jak je 

vhodné osobu z cílové skupiny zapojit do 

dané aktivity a navodit atmosféru, aby cílová 

skupina přijala danou aktivitu za svou. Díky 

této aktivitě si mohou dívky odzkoušet 

základy finanční gramotnosti v reálu, 

hospodaření projektu, vyúčtování, finanční 

bilance, viz č. inovace 21 a 22. 
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Název projektu: 

Mladí nitranští filantropové – Nitranská komunitná 

nadaciá 

Popis projektu:  

Cílem tohoto programu je získání mladých lidí pro šíření 

myšlenky dobrovolné práce a šíření myšlenky filantropie 

mezi mladými lidmi. Projekt má za cíl vést k aktivnímu 

zájmu o řešení potřeb komunity, v níž žijí a k podpoře 

různých zajímavých občanských aktivit, které zvyšují 

kvalitu života na jejím území. Program Mladí nitranští 

filantropové vznikl na základě inspirace ze západní 

Evropy, kde už roky funguje program Youthbank. Je to 

grantový program, který spravují mládežníci nejčastěji ve 

věku od 16 do 25 let. Granty na tento program uděluje 

mládežnická komise. Koordinuje a organizačně jej 

zabezpečuje komunitní nadace. Asociace komunitních 

nadací je zástupcem projektu vůči hlavnímu donorovi, 

Nadaci SPP. Ostatní aktivity (vzdělávání, jednorázové 

aktivity apod.) si realizuje každá komunitní nadace zvlášť 

a získává si zdroje samostatně. Vzhledem k tomu, že je 

tento projekt zaměřený na neformální vzdělávání 

mladých filantropů v různých oblastech, získává             

na školící aktivity komunitní nadace v Nitře také zdroje 

z Evropské unie, například z programu Mládež v akci, 

dále dotačních programů Ministerstva školství či             

ze zahraničních programů (Global Fund for Community 

Foundation). 

Mladí pro mladé 

1. Zapojení mladých do rozhodování 

Mladí lidé, kteří jsou do tohoto programu zapojeni, 

získávají nové zkušenosti a zároveň se přímo zapojují       

do rozvoje své komunity. V programu absolvují jednotlivé  

 

kroky jeho realizace, vybudování samotného týmu, 

zaměření na přípravu grantů, realizaci grantového 

programu, vyhodnocení programu jako celku. Díky této 

praxi jsou mladí lidé, kteří spravují projekt, zkušenější  

a lépe uplatnitelní na trhu práce. Jak řekla ředitelka 

Komunitní nadace: „Absolventi projektu Mladí nitranští 

filantropové jsou hotovými dospělými. Umí komunikovat, 

rozhodovat se, mají zvládnuté organizační schopnosti.“ 

Program přímo zapojuje mladé lidí do přípravy, realizace a 

rozhodování  

o projektech. Taktéž je učí, jak si podat vlastní grantovou 

žádost. 

2. Podpora mladých v jejich aktivitách 

Možnost vyzkoušet si, jak přetvořit vlastní nápad                

na užitečný projekt. Možnost získat 333 euro na realizaci 

svého nápadu.  

Jaké aktivity můžou mladí lidé realizovat? 

- ochrana a podpora zdraví 

- prevence, léčba, podpora a rozvoj tělesné kultury 

- poskytování sociální pomoci 

- podpora vzdělávání 

- ochrana lidských práv 

- ochrana životního prostředí 

- zachování kulturních hodnot a podpora aktivní kultury 

Program přináší ještě jednu velmi důležitou přidanou 

hodnotu. Poskytuje mladým dobrovolníkům neformální 

vzdělávání formou různých školení, na nichž participují 

nejen samotní účastníci projektu, ale i jejich vrstevníci, 

kteří byli „mladými filantropy“ podpořeni. Tak se vytváří 

platforma pro spolupráci aktivních mladých 

dobrovolníků z regionu, kteří kromě grantového 
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programu připravují a realizují i jiné projekty. Vzniká 

neformální spolupracující síť. Nejprve je ustanovena 

projektová komise, která pracuje při Nitranské komunitní 

nadaci a která administruje grantový program od jeho 

vyhlášení až po vyhodnocení. Tato skupina vyhlašuje 

grantovou výzvu pro své vrstevníky – ostatní mladé lidi v 

rámci Nitranského kraje. Po vyhlášení výzvy se mladí 

lidé od 15 do 30 let mohou ucházet o grant. Každý 

projekt je vyhodnocován individuálně, je podpořen 

osobními setkáními mládežnické komise spolu                  

s jednotlivými žadateli. Následně jsou některé aktivity 

vybrány, podpořeny a zrealizovány. Na každý 

realizovaný projekt přijde projektová komise osobně a 

podílí se na jeho realizaci, pomáhají, vykonávají tzv. 

osobní mentoring. Osobní kontakty po dobu konzultací a 

monitoringů podporují lepší kontakty mladých 

dobrovolníků v kraji a otevírají možnosti na další 

spolupráci. V budoucích letech se počítá s iniciativou 

skupiny i v oblasti získávání prostředků na regrantování. 

Skupina zkusí získat poměrnou část financí, které 

následně komunitní nadace doplní ze svých zdrojů.         

V závěru programu se uskutečňuje jeho komplexní 

vyhodnocení na úrovni jednotlivých komunitních nadací. 

V různých formách některé nadace realizují tzv. burzu 

nápadů, což jsou prezentace pro veřejnost, která 

představuje podpořené projekty v rámci daného roku. 

Nitranská komunitní nadace organizuje Čajovnu, kde 

Mladí nitranští filantropové a podpoření vrstevníci 

realizují třídenní setkání pro veřejnost, na němž propagují 

svůj grantový program i ostatní dobrovolnické aktivity 

mladých lidí z regionu.  

Použité nástroje:  

 Komunikace několika institucí najednou. 

Instituce spolu komunikují, snaží se docílit 

nějakého společného cíle. Spolupracují 

neziskové organizace, školy a samospráva. 

 Předávání řízení a zodpovědnosti mladistvým. 

Mladí jsou vedeni k tomu, aby sami vymýšleli a 

řídili projekty, jsou podporováni mentory          

ze strany NNO, ti jim předávají své zkušenosti. 

Nápady mladých jsou akceptovány, dochází     

ke zvyšování motivace mladých lidí. 

 Simulace běžných situací z pracovního 

procesu. Tím, že mladí vymýšlí své vlastní 

projekty, jsou nuceni k nácvikům pracovních 

povinností, neboť projekty vedou od A do Z. 

Dobrovolná činnost funguje jako praxe pro 

budoucí povolání. 

Inovace: 

 Předávání řízení a zodpovědnosti mladistvým. 

Mladí jsou vedeni k tomu, aby vymýšleli projekty, 

nabádáni k přemýšlení o potřebnosti něčeho pro 

lokalitu. Následně jsou jejich nápady plně 

akceptovány a mentoři směřují mladé k realizaci 

projektu. Předpokládané je také využití supervize, 

viz č. inovace 25. 

 Simulace běžných situací z pracovního 

procesu – souvisí s bodem výše. Lze ji použít 

v již fungující organizaci se zaběhlými projekty. 

Formou stáže mladí simulují pracovní proces, 

vstávají, manažersky jej spravují, musí řešit 

problémy běžného pracovního dne. Zaměřuje se 

na praktické zvládnutí běžných situací, viz č. 

inovace 26. 
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Název projektu:  

IGU Idriot, Glädje und Utveckling - IGU  

Popis projektu:  

Projekt je založen na myšlence, že každý by měl nalézt     

ve společnosti své uplatnění a být vnímán jako její 

plnohodnotný člen. Klienti projektu jsou finančně 

zabezpečeni od státu, avšak pracovníci IGU pro ně 

vyhledávají pracovní příležitosti v rámci sportovních 

klubů, kde klienti vykonávají různé pomocné práce dle 

svých schopností. V projektu je zapojeno 25 klientů, jimž 

se věnují 3 pracovníci. Pracovníci mají široké kontakty 

mezi sportovními kluby a hledají v nich uplatnění pro své 

klienty. Zohledňována je představa klientů o tom, co by 

chtěli dělat, co je baví, pro co mají předpoklady. Jakmile 

je klient přidělen do nějaké organizace, stará se zde o něj 

jeden pracovník, jenž za tuto činnost není speciálně 

honorován. Kluby za práci klientům nic neplatí, placeni 

jsou městem. Jeho výše je spíše symbolická, má 

motivační funkci. Zázemí projektu je ve sportovním 

klubu Mariedals IK, jehož sportoviště mohou klienti 

využívat. 

Samotný projekt IGU je jediným svého druhu v celém 

Švédsku. Jeho zaměřením je zaměstnávání osob, jež jsou 

ohroženy na trhu práce. Předchází mu diagnostika,            

na základě které se hledá pracovní uplatnění s důrazem 

na specifické požadavky a schopnosti klienta. K tomu 

všemu slouží také několik dalších aktivit, kterými se IGU 

zabývá (více viz použité nástroje). Správným systémem 

koordinace došlo k propojení velkého sportovního klubu 

ve městě právě s IGU. Proto není problém sehnat pro ně 

zaměstnání. Mariedals naopak velice chytře spojuje 

obyvatele různého věku, pohlaví a skupin v jednu 

sportovní nadšeneckou skupinu. Nesnaží se o to, aby 

sportoviště bylo elitářské, naopak zpřístupňují je všem.  

Tím se i síť kontaktů pro IGU nepřímo rozšiřuje, protože 

každý má možnost vidět, že právě zde jsou znevýhodnění 

úspěšně zaměstnáváni. Obě organizace pořádají několik 

stěžejních akcí jak pospolu, tak samostatně. IGU je 

ovšem převážně zacílené na CS, kdežto sportovní klub 

toto neodlišuje, zaměstnává 3 pracovníky, koordinátory. 

Díky myšlence poskytnout lidem se zdravotním 

postižením bezpečné, smysluplné a podnětné prostředí se 

snaží v rámci organizace o jejich všestranný rozvoj. 

Důležitou část přímé práce s klientem tak tvoří 

vzdělávání. Kromě seminářů a workshopů k tématům 

osobnostního rozvoje, kurzů vaření a péče o zdraví, je 

další vzdělávání řízeno poptávkou právě od samotných 

klientů. Pokud tedy navrhnou nějaké téma, kterému by se 

rádi věnovali, pracovníci téma přednesou či naleznou 

kompetentní osobu, která může téma odpřednášet. 

Asistenti s klienty pracují i na nácviku různých typů 

dovedností, jež se týkají jejich práce, důležitá je taktéž 

komunikace o jejich pocitech či dojmech z jejich 

pracovní aktivity. Tato setkání probíhají každou středu a 

jsou doplněna o další vzdělávání. 

Co se týče samotného financování pracovního místa či 

platu, je každý klient v rámci systému LSS (zákon               

o sociální péči) vyplácen částkou, která je v ČR 

definována jako sociální dávka. Částka je však 

samozřejmě jiná. Klient projektu IGU pak za svou práci 

nedostává plat od samotného klubu, v němž je 

zaměstnán, ale dostane nějakou minimální mzdu od 

města. Kolik částka činí, se nám nepodařilo zjistit. Na 

přiděleném pracovním místě klient pracuje 11 měsíců, 

měsíc má volno (obvykle v době přestávky samotného 

IGU). Zajímavé však je, že pracovníci, kteří se jim pak 

věnují na pracovišti, tedy v konkrétním sportovním 

klubu, nemají nic společného s IGU, nepobírají žádné 
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příspěvky ke mzdě. Respektive místní mentalita velí, že 

tato forma dobrovolné pomoci je pro ně samozřejmostí.  

Použité nástroje:  

 Pravidelná sezení s klienty – pořádání 

workshopů, vzdělávacích a dalších akcí              

pro klienty. Témata jsou volena na základě 

poptávky a diagnostiky klientů. 

 Individuální poradenství – při sezení jsou 

s klienty prováděny hloubkové rozhovory, které 

přesně vystihnou, co klient žádá, jaké má 

možnosti, dovednosti, v čem je třeba se zlepšit, 

hledají silné a slabé stránky. 

 Cílené hledání zaměstnání na základě zájmu a 

dovedností klienta. Zaměstnání je pak voleno na 

základě toho, jaké předpoklady klient má, nejde    

o zaplnění prázdného místa či jeho vytváření, 

klient například může sekat trávu na hřišti, uklízet 

v tělocvičně, starat se o zázemí sportovního týmu 

apod. 

 Vyplňování volného času – díky letním 

táborům, sportovním akcím a jiným aktivitám 

mají klienti možnost se setkávat v rámci těchto 

dní jak mezi sebou, tak s širším okolím, dále se 

svými asistenty a zaměstnavateli. Vyplňováním 

volného času je tak pro klienty zajištěna potřeba 

společenského kontaktu. 

 Budování sebedůvěry při pořádání různých 

akcí – tím, že klienti mají možnost se například 

podílet na pořádání sportovní akce pro školu, jsou 

zapojeni do společenského života a mají možnost 

se seberealizovat, někteří z nich dokonce 

pomáhají trenérům u dětských sportovních klubů. 

 Sport je pro ně spojujícím článkem – spojuje a 

propojuje, především fotbal. Heslo zní: „Fotbal 

může hrát každý, nevytváří žádné bariéry.“ 

 Propojování s jinými organizacemi – v rámci 

síťování se organizace snaží mezi sebou 

propojovat a prohlubovat svůj seznam kontaktů. 

Nejen tedy, že pak mohou nalézat další vhodná 

pracovní místa, nýbrž se mohou spolu se svými 

klienty podílet i na chodu sportovišť a pořádání 

akcí. 

 Systém financování – spolupracují především 

s místní samosprávou a jsou úzce spojeni se SISU, 

čímž je zajištěn jistý druh příjmů. Tím, že 

sportovní klub například umožňuje prodej 

občerstvení pro ty, co sportoviště využívají či mají 

členské příspěvky, je pro ně nejen lepší 

financování, ale také například vytvořili další 

pracovní místa. 

Inovace: 

 Cílené propojování se zaměstnavateli, 

síťování – propojování organizací, které spolu na 

první pohled nemají nic společného. Spojovacím 

článkem je vždy potenciál člověka. 

 Podporované zaměstnávání pro mladé lidi se 

znevýhodněním a opouštějící ústavní zařízení. 

sportovní sdružení se nacházejí i v malých 

městech či vesničkách. Dá se tedy využít 

kontaktů v místní komunitě a mladého člověka 

umístit např. přijmout na místo údržby. Viz č. 

inovace 29, 35, 30. 

 Provázání sportovní aktivit FICE v ČR – 

pokusit se implementovat model projektu IGU 

do českých podmínek, viz č. inovace 37.  
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 Název projektu:  

Social a Arbetsmarknad – Nimbus Boende 

Popis projektu:  

Nimbus má celkovou kapacitu 16 míst, v současné době je 

obsazeno 11 míst. Pracuje zde 24 zaměstnanců, provoz 

zařízení je nepřetržitý, tj. 7 dní týdnu. Prostory zařízení jsou 

rozděleny na 2 chodby po 8 pokojích, 1 společnou kuchyň a 

sociální zařízení. Někteří vychovatelé jsou bývalí studenti 

Vara folkhögskola. Při své práci vychovatelé využívají 

širokého spektra výchovné činnosti. S klienty provádějí 

praktický nácvik dovedností (péče o domácnost, praní, 

vaření, žehlení apod.), vedou s nimi rozhovory  

o jejich současné situaci a pohledu do budoucnosti, 

připravují se s klienty do školy. Flexibilně reagují na potřeby 

jednotlivce i skupiny. Práce s klienty probíhá ve švédštině, 

aby si přivykli na jazyk. Pokud je potřeba probrat něco 

důležitého, je přítomen překladatel. Ve škole mají imigranti 

speciální hodiny výuky švédštiny v rámci programu 

„zasvěcení do jazyka“. Zaměstnanci kladou důraz                

na pozitivní motivaci klientů. Jejich snahou je, aby si 

mladiství dokončili vzdělání, našli si práci a postupně se 

začlenili do společnosti. Motivací k práci se zvyšuje             

ve Švédsku uplatňovaná premisa rovnosti a garance určitého 

mzdového standartu  

Klienti Nimbusu mají mimo jiné svého kurátora, který jim 

poskytuje podporu i po odchodu ze zařízení (každé 3–4 

měsíce návštěva a informace o tom jak se klientovi daří).    

Na jedné chodbě pracují vždy dva pracovníci. V době naší 

návštěvy byl v zařízení „jeden na jednoho“ tedy 1 

vychovatel a 1 mladistvý. S klienty zařízení pracují v případě 

potřeby i externisté, např. psycholog, sociální pracovník. 

Vychovatelé pracují s klienty na tom, jak se o sebe postarat, 

jak vypadá život ve Švédsku  

(kontakt s místními úřady, jak trávit volný čas, jak si uvařit, 

vyprat, uklidit). Vzhledem ke kulturnímu zázemí 

mladistvých je nutné pracovat s genderovou otázkou. Z toho 

důvodu vychovatelé dělají „ženskou“ práci (vaření, praní, 

úklid) a ženy“ mužskou“ (řízení auta). 

Pokud jsou klienti starší 18 let a jsou schopni se o sebe sami 

postarat, mohou přejít do startovacího bytu, který spadá     

pod zařízení, ale je umístěný v běžné zástavbě. Pokud pobyt 

zde zvládne, následuje úplné osamostatnění. Každý student 

pobírá 115 euro měsíčně kapesné (do 21 let). Toto kapesné 

se dělí na dětský příspěvek a příspěvek pro středoškoláky. 

Vysokoškoláci využívají studentských půjček od státu.       

Od otevření Nimbusu prošlo zařízením 30 mladých lidí. 

Ročně pak město přijme 70 osob (rodiny s dětmi). 

Roční počet imigrantů, které Lidköping přijímá, je sedm 

desítek, 17 jich je bez rodin v rámci této organizace. Je            

k dispozici 16 pokojů (bytů), v současné době je naplněno 

11 z nich.  

Použité nástroje:  

 Systém postupného zvládání integračních 

kroků s akcentem na motivaci k samostatnosti 

a soběstačnosti. Cílem je imigrantům přiblížit 

fungování švédské společnosti. Rozdělují je, aby 

mezi sebou nemluvili svým rodným jazykem, ale 

aby se co nejrychleji naučili švédštinu. Učí se, jak 

společnost funguje, mají možnost se k tématu 

dozvědět cokoli, jsou zapojeni do všech aktivit 

(především ve škole). 

 Bydlení rodinného typu. Chlapci bydlí                

na internátě, kde je v každém patře 8 pokojů a 

společná kuchyň. Celodenně jsou jim k dispozici 

vychovatelé. Společně vaří, nakupují, vedou 

domácnost. Vychovatelé se starají o náplň volného 
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času, pomáhají chlapcům s domácími úkoly, 

nahrazují jim rodinu.  

 Integrace do společnosti. Vychovatelé klienty 

učí, jak švédská společnost funguje, jak si zařídit 

vše potřebné na úřadech. Mluví s nimi 

švédštinou, aby se co nejdříve naučili jazyk, bez 

jehož znalosti je problematické najít práci. 

Pouze na začátku využívají tlumočníky, aby 

pochopili vše podstatné. Cílem je, aby si 

osvojili, na jakých principech společnost 

funguje, seznámili se s odlišnou mentalitou, než 

na jakou jsou zvyklí.  

Pro chlapce z paternalisticky založených 

společností je důležité pochopení rovnosti mužů 

a žen ve Švédsku. Vychovatelé jsou proto muži 

i ženy, dělají stejnou práci. Jdou tak příkladem, 

ukazují, jak se reálně ve Švédsku žije. Chlapci 

navštěvují běžné školy, jsou v kontaktu se 

švédskými dětmi, pomáhá jim to zvládnout 

rychleji jazyk.  

 Tréninkové bydlení. Po dosažení 18 let mají 

chlapci možnost najmout si na zkoušku byt. Jedná 

se o tréninkové byty určené přímo pro klienty 

Nimbusu. Pokud se jim nedaří, mohou se vrátit 

zpět do internátu.  

 Návazná péče. Po opuštění Nimbusu jsou klienti i 

nadále pod dohledem. Dohled trvá do doby, než si 

najdou práci a stanou se soběstačnými, nejdéle    

do 21 let. Každé 3–4 měsíce se setkávají                

ve skupině s pracovníkem Nimbusu, sdílí 

zkušenosti. Pracovníci jim nadále pomáhají.  

   

 

Inovace: 

 Přísný, ale pravidelný a hlavně nesmírně 

efektivní přístup. Pravidla jednoznačně plodí 

úspěch, žádná společnost nefunguje bez 

mantinelů. Tuto skutečnost využili právě 

v Nimbusu, nebojí se pravidla definovat, funguje 

jakýsi reciproční vztah založený na důvěře, obě 

strany pak plní to, co mají. 

 Jasně stanovená pravidla. Nemůžeme počítat 

s tím, že když pravidla měníme, bude se to 

klientům líbit, pravidla musí být nastavená 

srozumitelně především pro ně, musí být také 

jasně definované tresty při porušení pravidel či 

naopak odměny za jejich dodržování. 

 Důraz na pozitivní motivaci klientů pro 

zapojení do společnosti. Učí se jazyk, ale 

seznamují se rovněž s tím, jak se ve Švédsku žije, 

jaké hodnoty a mentalitu je potřeba přijmout. Tím, 

že nejsou diskriminováni, je jejich vlastní přístup 

daleko více založen na snaze začlenit se, viz č. 

inovace 38, 40, 41. 

 Motivace ke vzdělávání a dokončení studia – 

nutné předpoklady pro nalezení pracovního 

uplatnění. Je třeba jasně stanovit žebříček priorit a 

ukázat klientům, že se správnou prací člověk dojde 

k úspěchu lépe než bez ní. K lepší práci pak 

pomůže vzdělání, viz č. inovace 39, 41. 

 Snaha o to, aby se cizinci nesdružovali do ghett 
a netvořili stát ve státě, nad kterým nikdo nemá 

kontrolu. Kdo chce ve Švédsku dobře žít, musí se 

přizpůsobit, nikoliv pouze profitovat ze sociálního 

systému, viz č. inovace 42. 
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Název projektu:  

GIP – Associação Cultural da Juventude 

Popis projektu:  

Projekt ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOÍNHO DA 

JUVENTUDE je zaměřený na motivaci, vzdělávání, 

vyhledání vhodné práce na zkušenou, mentorování, ale i 

poradenství. Nejprve vždy dělají profil klienta, jeho 

znalosti, život, vzdělání, jeho silné a slabší stránky. Každý 

klient má pak vlastní kartu, ve které je kromě těchto 

základních údajů také postup práce s ním, tyto karty pak 

zpracovává státní úřad. Dále dojde k vyhledávání 

zkušebního místa, řídí se profilem klienta, sám klient pak 

musí dojít k rozhodnutí, že je připraven na zaměstnání. 

Pokud mu nějaké znalosti chybí, je nutné je doplňovat 

(apel na to, aby si je doplňovali při práci, ne před ní), 

vzdělávání, dokončit školu nebo najít novou dovednost. 

Mají cílené partnerství se školami a vzdělávacími 

institucemi proto, aby nedublovali jejich práci. Hodně 

motivují klienty k podnikání. 

Používají tzv. techniku bilančních kompetencí – zájem, 

zaměstnání, komunikace, vzdělání, dovednosti – snaha o 

sebeanalýzu. Práce s klientem trvá obvykle tři měsíce. 

Mají velké množství kontaktů na různá pracovní místa, 

kde jsou schopni klientům hradit stipendium (200 euro) 

místo platu od zaměstnavatele po dobu 6 měsíců, kdy 

klient získá schopnosti a návyky pro trh práce. Klient má 

svého mentora, který kontroluje, jestli klient vykonává 

dohodnutou práci. 

Takto připravení klienti jsou odesílání na státní úřad 

práce, kde mají možnost získat zaměstnání dle svých 

možností a schopností. Výstupem projektu je dvacet 

obsazených pracovních míst.  

Použité nástroje:  

 Organizace i se svými pobočkami se nachází 

přímo v lokalitě. Tj. největší plus této organizace. 

 Organizace nerozlišuje cílové skupiny a 

zároveň propojuje všechny oblasti pomoci 

najednou. V současné době pracují na 68 

projektech s různými cílovými skupinami, snaží se 

provádět komplexní pomoc, nejen hledání 

pracovního uplatnění, nýbrž i zajištění školy 

dětem, možnost stravování, vyplňování volného 

času. 

 Prezentace lokality navenek. Práce s lidmi 

z lokality má vést k prezentaci pozitivních věcí 

navenek. 

 Práce s lidmi mimo lokalitu. Každý sem může 

přijít požádat o radu, není dáno, že to vždy musí 

být někdo odtud. (Souvisí úzce s vymezením 

cílových skupin, které tu tolik nefunguje.) 

 Zaměstnanci organizace jsou z 50% obyvateli 

lokality. Dochází tak k umělému snižování 

zaměstnanosti, také k tomu, že lidé z lokality je 

berou ze začátku vážněji, odbourávají se bariéry. 

 Diagnostika žadatelů o zaměstnání – 

vícestupňová diagnostika založena na několika 

testovacích sadách a rozhovorech s uchazečem, 

propracovanější než metodika Úřadů práce v ČR. 

 Projekt na placené stáže u firem. V rámci 

projektu mohou ti nejlepší pracovat například půl 

roku u nějaké organizace, mzda je hrazena 

z projektu. 

 Nezdvojuje se práce vzdělávacích organizací. 

Nejprve se vždy hledají organizace, které vzdělání 
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či rekvalifikaci mohou poskytnout. Nechtějí, aby 

organizací, které dělají totéž, bylo více, ale aby se 

tyto věci spíše centralizovaly. 

 Mezinárodní spolupráce. Mohou sem přijíždět 

spolupracovat studenti a zaměstnanci NNO 

z celého světa, výpomoc vítají. 

Inovace: 

 Placené stáže. Samotný projekt GIP má dotaci na 

několik pracovních míst mimo lokalitu. 

Zaměstnavatel tedy nemusí hradit mzdu 

zaměstnance, hradí jej GIP po dobu 6 měsíců, viz  

č. inovace 48. 

 Zaměstnávání klientů na přímou práci 

s klienty. Velkou část místních zaměstnanců tvoří 

samotní klienti. Učí se pracovním návykům, 

zároveň mají plat a rozšiřují své zkušenosti 

(kuchaři v jídelnách, učitelky v MŠ, vedoucí 

kroužků, běžná administrativa), viz č. inovace 49. 

 Práce v lokalitě. Organizace, která pomáhá 

místním, nesídlí někde v centru Lisabonu, ale 

přímo v lokalitě. Tím je nejen blíž klientům, ale 

zaměstnanci mají také větší povědomí o fungování 

v lokalitě, viz č. inovace 47. 
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ZÁVĚR 

Výzkum CS – analýza CS a jejích potřeb při vzdělávání 

Naše evaluace byla zaměřena na několik oblastí. První oblast se věnovala hodnocení kurzu. 

Otázky zjišťovaly informaci, zda se mladým na kurzu líbilo, zda by jej doporučili dál, zda mají 

pocit, že se u nás něco nového naučili a obdobného typu. Druhá sada otázek byla 

zacílena na znalosti, které si z kurzu odnášejí a byla zároveň prověřením některých jejich 

znalostí. Ve všech těchto typech otázek šlo o momenty, které byly během vzdělávání 

probírány déle. Nejednalo se jen o pouhé zmínky. Třetí blok byl směřován na osobní poznání 

a na budoucnost, popřípadě na jistý systém sebehodnocení. Ptali jsme se, zda mladí tuší, 

co bude v jejich budoucím životě, co budou dělat atd. Poslední blok byl orientován na 

analýzu jejich společných charakteristik, které se týkají pozornosti, učení a jiných 

dovedností. Ten považujeme za obzvlášť důležitý už kvůli případnému nastavování dalších 

vzdělávacích programů. Naše dotazníky z běhů (28 kusů) jsme propojili s již vyplněnými 

dotazníky z projektu Správná šance. Pouze otázky, které se týkaly přímo hodnocení kurzu, 

jsou pouze od našich 28 podpořených osob. Dohromady jde o vzorek 94 mladistvých z DD. 
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První blok se týkal hodnocení kurzu. Jak si můžete všimnout, 46% z dotázaných by kurz doporučilo i ostatním 

bez výhrad. S těmito odpověďmi konotují i odpovědi na otázku další: 
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škála 1 - 10 (1=doporučuji / 10=nedoporučuji) 

Pokud byste měl/a tento program doporučit nebo nedoporučit pro 

děti z dalších dětských domovů,  

jak byste se rozhodl/a?  

Zaškrtněte na vyznačené škále 0 až 10. 
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Dá se tedy předpokládat, že 50% z účastníků považuje kurz za dobrý, a zároveň předpokládá, že informace do 

budoucna využije. Velice zajímavé je pak další hodnocení. Je třeba brát na paměť, že evaluace jsou 

realizovány s odstupem, tedy například 2 až 3 měsíců od ukončení kurzu. 

 

8% 
8% 

34% 

50% 

Ohlédněte se nyní za realizovanými víkendy. Myslíte si, že Vám 

získané znalostí a dovednosti pomohli (pomohou do budoucna) ? 

a)      Ne, není tomu tak 

b)      Spíše si myslím, že ne 

c)      Něco použiji, něco asi ne 

d)     Souhlasím s tím, že získané znalosti a dovednosti v životě využiji 
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Jak tedy vidíte, pouze 17% z účastníků si myslí, že informace, které jsme se jim snažili předat, nemají své 

uplatnění v jejich reálném životě či jim nijak nepomohou. Zbytek se domnívá (83%), že informace jednou 

využijí, byly důležité, nebo je už dokonce využili. 

Tento blok by se dal uzavřít tím, že je podstatné předávat mladým praktické nácviky situací, které je mohou 

potkat, představovat jim různé svízelné situace, do kterých se mohou dostat, protože to pak povede k tomu, že 

nebudou v budoucnu překvapeni. A my víme, že právě kombinace našich metod a výukového programu je 

baví a dokážu si pod ní představit konkrétní cíl a naučit se něco ze života. 

 

 

 

 

 

11% 
6% 

48% 

35% 

Využil/a jste již ze získaných informací (dovedností, znalostí) něco 

v běžném životě?  

a)      Ne, nepředpokládám 

b)      Použil, ale nepomohlo mi to 

c)      Zatím ne, předpokládám spíše do budoucna 

d)     Ano, použil a pomohlo mi to 
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Druhý blok se věnoval znalostem, které si z kurzu odnášejí. Není překvapením, že v zásadě necílíme vždy     

na faktické informace a pojmy, spíše se je snažíme nějakým způsobem s fakty seznámit, aby měli představu,    

o co se jedná. Přesto ale některé části považujeme za důležité, a proto se můžeme odrazit od prvních dvou 

grafů, které nepřekvapili nás a nepřekvapí zřejmě ani vás. 

 

96% 

4% 

0% 

Jak se nazývají peníze, které se půjčují od banky? 

a) úvěr 

b) dar 

c) závěr 



 

VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŽENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

92 

 

 

 

Podotýkáme hned na začátek, že nikoho z dotazovaných nenapadlo, že vrátí méně nebo že by peníze od banky 

byly závěr. To považujeme za velice pozitivní. Mladí si teď po nějakých zkušenostech s kurzy o finanční 

gramotnosti dokážou dobře představit, jak se navyšují jejich půjčky o úroky nebo že když nesplácí, budou 

platit déle a ještě více, případně jim hrozí exekuce. Také vědí, že existují bankovní a nebankovní instituce, 

které půjčují peníze. Na našem kurzu jsme je nechali také počítat modelový příklad „kolik budou splácet 

když“, dle aktuálních sazeb jedné z nejmenovaných nebankovních institucí. A k našemu překvapení se také 

většina shodla, že se to nevyplatí. Přesvědčit je ale o formě šetření peněz je běh na dlouhou trať. To také 

ukazuje další graf, kde jsme se pídili po tom, na co je vlastně vhodné si půjčovat peníze. 

 

94% 

6% 

 Když si od banky půjčíš peníze, kolik musíš bance vrátit? 

a) víc 

b) stejně 

c) méně 
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Většina dospělých, která žije již se svou vlastní nukleární rodinou, moc dobře ví, že jsou oblasti, na které není 

dobré si půjčovat, i když se toho mnozí z nás nedrží. Jsou to především dovolené, dárky i vybavení 

domácnosti. Všimněte si ovšem, že naši účastnici by si na tyto věci půjčili z 32%. Když jsme se ptali na to, co 

je vybavení domácnosti, někteří uvedli pračku nebo ledničku, jiní televizi nebo počítač. Proto je právě 

vybavení domácnosti považováno za ne zcela nezbytnou věc, na kterou si musíme půjčovat. Jinak je tomu 

v případě zdravotní péče. V našem systému máme přístup ke zdravotnictví v zásadě bezplatný, což znamená, 

že sice můžete platit na ambulanci nebo za operace v zahraničí, ale slepé střevo spadá do rozmezí bezplatné 

péče, stejně jako třeba porod nebo injekce na tetanus. Proto považuje tuto hodnotu 23% právě v této části      

za odpověď, kterou bychom chtěli slyšet jako hodnotitelé, nikoli za tu, o které se mladí domnívají, že tak má 

skutečně být. V zásadě jde o jistý sociologický jev, který se dá označit jako skóre lži. Mohli bychom se k tomu 

připojit i v případě půjčení si na školu nebo kurz (18%), i když po rozmluvách s respondenty si většina z nich 

skutečně myslí, že zaplatit si rekvalifikaci, jazykový kurz nebo soukromou školu je dobrý nápad. Poslední 

možností byl byt a auto, řešili jsme s mladými hypoteční úvěry a úvěry na auta, stejně tak jsme jim 

vysvětlovali, že auto není povinnost a nové nemusí mít každý. Velkým překvapením pak pro ně totiž bývá, 

jaké jsou náklady na pořízený majetek. Počítali jsme s nimi, kolik utratí za auto ročně při běžné spotřebě a 

počtu ujetých km, nebo kolik bude představovat hypotéka či nájem v případě bytu za určitých podmínek). 

11% 3% 

23% 

18% 

18% 

27% 

Na co je dobré si půjčit peníze? 

a)      Na dovolenou 

b)      Na dárky pro známé 

c)      Na zdravotní péči 

d)     Na vybavení domácnosti 

e)      Na školní poplatky nebo 
vzdělávací kurz 

f)       Na byt nebo auto 
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Přesto 27 procent není mnoho. Dodáváme, že mladí měli možnost zatrhnout více možností (bylo zatrženo 

128x z 94 respondentů). 

Následující graf ukazuje, že pojmosloví rozhodně není problematika ukončená, protože 44% neví, jaký je 

rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Za to graf věnující se pomoci ve finanční tísni je značně ovlivněn naším 

vzděláním, neboť do doby, než se na našich kurzech mladí seznámili s pojmem občanská poradna, netušili      

o její existenci nebo jejich službách. Přesto bychom se rádi zastavili u odpovědi rodina a přátelé. Všimněte si, 

že 30% je poměrně vysoké procento. A my se ptali respondentů, jak je možné, je napadla právě rodina, která 

je leckdy nositelem toho, že jsou v ústavní péči nebo ji vůbec nemají. Obecně je totiž jejich inklinace k rodině 

na vysoké úrovni a často spoléhají, že když ji mají, mají se kam vrátit nebo mají někoho, o koho se mohou 

opřít. Domníváme se ale, že právě tato mystifikace není dobrým východiskem pro jejich další rozvoj. 

 

 

31% 

56% 

13% 

Můžeš platit debetní kartou, i když nemáš na účtu peníze? 

a)    Ano 

b)   Ne 

c)    Nevím 
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Otázky z finanční gramotnosti nebyly jediné, které dokládaly znalosti nabyté na kurzu, ale dobře ilustrují, jak 

mladí přemýšlí. V následujících grafech je přehled jiných znalostí, které jsme očekávali, že si mladí odnesou. 

 

 

 

 

30% 

20% 

36% 

14% 

Kdo mi může pomoci v tíživé finanční situaci? 

a)      Rodina a přátelé 

b)      Poradna 

c)      Finanční poradce 

d)     Banka 
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Možnosti 

Kde mohu hledat práci? 
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44% 

0% 

48% 

8% 

Jaké náležitosti má mít pracovní smlouva? 

a)      Datum, podpis, smluvní vztah, plat a 

počet hodin 

b)      Datum, podpis, plat a dobu  na svačinu 

c)      Datum, podpis, smluvní vztah, plat a 

počet hodin, jména zúčastěných stran 

d)     Datum, podpis, smluvní vztah a plat 

6% 

2% 
0% 

92% 

Co je CV? 

a)      Internetová zkratka 

b)      Zkratka pro odpočet plynu 

c)      Značení elektrického výboje 

d)     Zkratka Curriculum vitae - 

životopisu 
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Další blok otázek byl zaměřen na budoucnost našich účastníků. Začněme tím, že 75% ví, že v životě mohou 

být úspěšní a záleží to pouze na nich. Ano, můžeme přemýšlet nad tím, jak je možné, že mladí v 23% 

odpovídají, že neví, a v 2% dokonce, že není možné být úspěšný. Jde o motivaci, která mladým schází, o které 

jsme mluvili již v předchozích kapitolách. Rychle vzplanou a rychle jejich nadšení opadá a při menším 

neúspěchu raději vzdají svůj boj. To deklaruje právě i tato otázka a odpovědi na ni. 

 

 

 

 

 

 

75% 

23% 

2% 

 Mohu být v životě úspěšný? 

a) Ano, záleží jen na mně. b) Nevím, uvidím časem. c) Ne, nemůžu. 
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Ptali jsme se také, jestli mladí o své budoucnosti přemýšlí. Můžete vidět, že 94% z nich také tak činí. Přesto, 

pouhých 48% ví, kde chtějí pracovat po ukončení školy (52% neví), a 81% z nich se domnívá, že tuší, co pro 

svou vysněnou práci musí udělat. To vyplývá z otázky, jejíž graf neuvádíme. V 81 procentech se mladí 

domnívají, že ví, co musí pro svou vysněnou práci udělat, což nekoreluje s výsledkem, že 48% má představu  

o tom, jaká by ta práce mohla být. Výsledky by tedy měly být podobné, ale jsou diametrálně rozdílné.           

To může být vysvětleno tak, že pro respondenty je rozdíl mezi tím, kde by pracovat chtěli a kde pracovat 

budou. 

 

 

61% 

33% 

6% 

 Přemýšlím o své budoucnosti? 

a) Často přemýšlím o své 

budoucnosti. 

b) Někdy přemýšlím o své 

budoucnosti. 

c) Vůbec nepřemýšlím o své 

budoucnosti. 
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Přestože 94% mladistvých plánuje budoucnost, dokonce o ní přemýšlí, je zvláštní, že život dospělého si 

nedokáže představit ani polovina z nich (52%). 

 

48% 

10% 

42% 

Mám představu o tom, kde budu pracovat, až skončím ve škole? 

a)      Ano b)      Ne c)      Nevím 
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Z tohoto bloku tedy vyplývá, jak důležitý je individuální přístup a jistý typ mentorství. Tato mládež potřebuje 

sociální interakce se zkušenějšími lidmi, přátelskou podporu. Je totiž zjevné, že jejich představa o budoucnosti 

je víceméně nedostačující. Tento fakt se odrazil i na našich kurzech, při kterých jsme věnovali pozornost 

budoucnosti účastníků a jejich aktivizaci v sociálním i pracovním životě, dostávali doporučení k dosažení 

dílčích životních cílů. Pro dospívající je obtížné nalézt pozitivní a uspokojující vzory, proto také tuto oblast 

považujeme za základní ve vztahu ke vzdělávání i obecně k práci s CS. 

 

 

 

48% 

40% 

12% 

 Představuji si, že jsem dospělý/á. Vím, jaké starosti má dospělý 

člověk o domácnost a rodinu? 

a) Ano, umím si dobře představit, jak 

budu žít jako dospělý. 

b) Trochu si život dospělého představit 

umím, ale nemám povědomí o 

starostech o domácnost a rodinu. 

c) Vůbec nevím, jak budu žít jako 

dospělý.  
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Zajímavé také bylo, když jsme po respondentech chtěli, aby nějakým způsobem hodnotili sami sebe. Možná 

není překvapením, že většina z nich se hodnotí na vyšší úrovni ve svých schopnostech, než na jaké jsou. 

 

50% 

34% 

8% 
8% 

Rád/a hodnotím veřejně, co se mi podařilo, líbilo nebo nelíbilo? 

a) Ano, dokážu mluvit před 

ostatními. 

b) Ve větší skupině nerad mluvím, 

ale v malé skupině lidí, kterým 

důvěřuji, dokážu hodnotit. 

c) Co se mi líbilo (nebo nelíbilo) 

raději napíšu. Nechci mluvit 

veřejně.  

d) Nikdy se veřejně neprojevuji. 
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Jak vidíte, 50% z nich si myslí, že dokáže mluvit před ostatními například něco hodnotit. My se ovšem 

domníváme na základě zkušeností, že tomu tak není, protože valná část z nich má s mluveným projevem velké 

problémy. Dále také mnoho z nich není schopno kriticky se k něčemu postavit, pokud se nejedná o jejich 

samotná práva. 69% z nich se dokonce domnívá, že je ostatní poslouchají. Kdybychom přistoupili na variantu, 

že jde o nějaké leadery, které skupiny mívají, i tak by tento počet byl příliš vysoký. Velice pozitivně se jeví 

odpověď na otázku, zda má účastník nějaké dobré vlastnosti, 89% z nich odpovědělo, že ano, přičemž 37% má 

dle svého názoru stejně kladných jako záporných, 52% se domnívá, že má daleko více kladných (graf není 

uveden). Tuto skutečnost považujeme za ilustrativní pro naši domněnku, jak důležitá je individuální motivace. 

Dotazník byl prováděn po kurzu a vzhledem k tomu, že právě stanovování těchto silných a slabých stránek je 

tématem jednoho bloku, troufáme si tvrdit, že právě vzdělávání tohoto charakteru jim pomáhá. Poslední 

z tohoto bloku pak uvádíme následující graf. 

69% 

17% 

14% 

Diskutuji rád/a o věcech s druhými lidmi. Umím svoje postoje a 

názory vysvětlit ostatním? 

a) Ano, většinou mě kamarádi 

poslouchají. 

b) Snažím se, ale ostatní mě 

neposlouchají. 

c) Neumím vysvětlovat ostatním a 

stydím se mluvit před ostatními.  
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Je pro nás důležité, že jejich empatie není úplně na nízké úrovni a v některých případech jsou schopni si 

uvědomit důsledky svého jednání v některých situacích.  

 

 

 

 

73% 

6% 

21% 

Vím, jak se cítí moji přátelé a rodina, když se stane třeba něco zlého? 

a) Rozumím tomu, jak se lidé cítí, 

a chápu, proč se lidé chovají 

určitým způsobem.  

b) Nechápu druhé lidi, neumím se 

vžít do toho, jak se cítí. 

c) O lidech často přemýšlím, ale 

někdy nechápu, proč se chovají 

určitým způsobem. 
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Poslední blok otázek byl orientován na analýzu a potřeby cílové skupiny. Zaprvé jsme na základě interpretace 

dat došli k tomu, že 86%z dotázaných ocení nebo si dokonce přeje, aby jejich úsilí bylo vidět a někdo je 

pochválil.  

 

 

 

 

86% 

4% 

10% 

  Jsem rád/a, když je mé úsilí ohodnoceno nebo si někdo všimne, že se 

snažím?  

a) Jsem rád, když si dospělí všimnou, že se 

snažím. 

b) Je mi lhostejné, jestli si mě dospělí 

všímají.  

c) Nemám rád, když si mě někdo všímá. 
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Zároveň 35% přiznalo, že je vždy ovlivní chování dospělých v jejich okolí a 56% respondentů uvedlo v této 

samé otázce, že sice záleží na osobě, která má být vzorem, ale úhrnně je také ovlivní (graf není uveden). Tento 

myšlenkový proces u CS se dá spojit i s tím, že cca 72% z nich rádo pracuje ve skupině nebo jí dává přednost 

před samostatnou prací. Jak vidno, základem jejich motivace se stává úspěch, který mohou sdílet, nebo 

samotné ocenění, které je pro ně dalším motorem.  

 

 

17% 

35% 

37% 

11% 

Spolupracuji rád/a ve skupině? 

a) Ve skupině spolupracuji, jen když 

musím. 

b) Ve skupině občas spolupracuji a 

nedělá mi to větší problémy.  

c) Raději pracuji ve skupině než sám. 

d) Nerad pracuji ve skupině.  
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Další otázka, ke které se váže následující graf, jasně deklaruje, že 70% z dotázaných říká rádo svůj názor, což 

koreluje i s představou, že chtějí být mladí v nějaké skupině, které ho mohou přednášet  

 

 

 

 

70% 

20% 

10% 

Vyhovuje mi vyjadřovat svůj názor? 

a) Ano, rád říkám svůj názor. 

b) Většinou nemám vlastní názor, 

přikloním se k většině. 

c) Ne, raději mlčím. 
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V dalším bodě navazujeme na představu mladých o pravidlech a povinnostech. Není novinkou, že většina 

z nich dobře zná svá práva, ale s povinností to bývá horší. Na našich kurzech jsme měli vždy nastavená 

pravidla, u kterých jsme očekávali, že je mladí budou dodržovat. A jak se oni sami staví k pravidlům? Většina 

z nich je převážně dodržuje (91%), přesto víme z následujících rozhovorů a diskuzí, že pravidla je většinou 

omezují, nemají je rádi. A právě pravidla jsou také důvodem, proč touží po nezávislosti a obvykle se snaží 

vymanit z ústavní výchovy co nejdříve. 

Poslední otázka z tohoto bloku je důležitá pro případné další vzdělávání mladých a zároveň kopíruje naši představu o tom, 

jak je třeba je vzdělávat. Zaměřuje se na dotaz, jaký typ učení mladým vyhovuje. Jasně vidíte, že 52% vyhovuje, že si 

mohou vyzkoušet, jak věc funguje, nebo v případě 15% se obrací na obrázky, jak samotná věc funguje. Tím vlastně 

potvrzují naši představu o tom, že frontální výuka není nejvhodnějším způsobem jejich vzdělávání. Právě reálné nácviky 

jsou to, co jim může pomoci 

 

58% 

33% 

9% 

Dodržuji společná a jasná pravidla? 

a) Pokud se na nich můžeme domluvit, 

pravidla poctivě dodržuji. 

b) Pravidla dodržuji, pokud mi 

vyhovují, ale nedodržuji je vždy. 

c) Pravidla většinou porušuji, nebaví 

mě něco dodržovat.  
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Jak tedy vyplývá z naší analýzy, převážná část mladistvých má problém s tím, co bude v budoucnu dělat, kde bude pracovat. 

Nedokážou si zcela představit, co všechno obnáší život dospělého. Jejich učení je daleko výhodnější založit na převodu teorie 

do praxe. Dozvěděli jsme se, že i přes neustálé vzdělávání ve finanční gramotnosti je právě tato oblast stěžejní pro faktické 

informace, které mladým schází. Víme také, že většina z nich má nějaký problém s komunikací. Neumějí veřejně vyjádřit 

nebo ohodnotit sami sebe. Mladí sice ve skupině rádi pracují, ale nezvládají týmovou práci jako skutečnou komparaci úkolů 

mezi nimi samými, chybí jim snaha naslouchání druhým, nedokážou potvrdit pravdu protivníka. Tomu je třeba se naučit. A 

mladí prozatím nejsou přesvědčeni o tom, že je to důležité. Proto tomu nevěnují pozornost. Považujeme tedy  za nezbytné 

dále mladé vzdělávat a pomáhat jim k jejich osobnímu rozvoji. Zároveň se domníváme, že mladým velice pomáhá jistý druh 

mentorství, nějaký životní vzor či někdo, kdo věnuje individuální péči některému z nich. Jsou tak více motivováni k vyšším 

výkonům. Je zřejmé, že motivace je právě to, co mladí potřebují.  

15% 

29% 52% 

4% 

 Co mi nejčastěji pomůže při učení něčeho nového (např. při použití 

nového fotoaparátu)? 

a) Nejčastěji mi pomůže, když si prohlédnu 

obrázky s návodem. 

b) Nejčastěji mi pomůže, když si poslechnu 

výklad/vysvětlení. 

c) Nejčastěji mi pomůže, když si vyzkouším, 

jak věc funguje. 

d) Nebaví mě zkoušet něco nového. 
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Vyhodnocení užitečnosti projektu 

Při realizaci projektu jsme se zaměřili na inovativní metody a postupy, které vedou ke zvyšování 

zaměstnatelnosti mladých lidí se znevýhodněním. Naše práce spočívala především v tom, že jsme se metody 

v evropských NNO snažili nalézt, pak jsme se je snažili pojmenovat a vytřídit podle jednotlivých postupů. 

Hlavní přínos naší práce spatřujeme v tom, že se nám podařilo zpracovat konkrétní baterii inovací včetně 

návrhu na jejich využití v českých podmínkách. Vybrané nástroje jsme vyzkoušeli v praxi. Konkrétní výsledky 

naší práce jsme popsali ve dvou výstupech projektu: v publikaci Příručka dobré praxe a v tomto dokumentu      

k modulovému specifickému vzdělávacímu programu. Silnou stránkou obou výstupů je, že jsou konkrétní a 

jasně popisují, jak je možné s jednotlivými inovacemi pracovat, jaké jsou přednosti či omezení. 

Splnění stanoveného cíle se nám podařilo také proto, že jsme dobře zvolili a zapojili jednotlivé partnery.      

Do projektu bylo zapojeno celkem 8 partnerů. Se všemi jsme pracovali již při přípravě projektu, známe se 

velice dobře dlouhá léta. Jejich zapojení nebylo samoúčelné s ohledem na podmínky vyhlášení výzvy, kde 

mezinárodní spolupráce byla podmínkou pro podání projektu. Koordinace tolika partnerů je administrativně 

náročná. Se čtyřmi zahraničními partnery spolupracujeme již téměř dvě desítky let. Dosud jsme však pracovali 

s každým zahraničním partnerem zvlášť, v tomto projektu jsme je propojili mezi sebou a těžili jsme tak nejen  

z poznatků a zkušeností z jednotlivých zemí, ale i z kombinace jejich vzájemné spolupráce. To se ukázalo jako 

velmi inovativní a přínosné nejen pro tento projekt, ale i pro budoucí spolupráci. Každý zahraniční partner 

pochází z jiného socioekonomického prostředí, má jiný přístup k řešení. Pro všechny je však společný jeden 

cíl. Pomáhají mladým lidem se znevýhodněním orientovat se v běžném životě a při nástupu do práce. 

Silnou stránkou zahraniční spolupráce je to, že velice dobře známe zahraniční prostředí a můžeme se             

na kolegy v zahraničí spolehnout. Realizovali jsme společně již řadu projektů. Podmínky pro zahraniční 

partnery jsou v těchto typech projektů krajně nevýhodné. Zahraniční partner nemůže za zajištění odborných 

programů pro české účastníky ani za svá odborná vystoupení v ČR dostat odměnu, za organizaci programu      

v zahraničí opět nemůže dostat žádné prostředky, takže jeho motivací je opravdu filantropie a chuť sdílet 

zkušenost. 

Inovativní bylo i zapojení čtyř českých partnerů. Opět to byli partneři, se kterými spolupracujeme již dlouhou 

dobu. Také jsme je díky projektu zasíťovali. Jejich propojení navzájem a výměna zkušeností z práce s cílovou 

skupinou přinesla řadu inspirativních námětů. Partner KOUS navíc zastřešuje více než stovku dalších malých 

neziskových organizací v regionu Vysočina a naším cílem bylo zapojit do projektu především menší 

organizace, které samy nemají dostatek kapacity pro navazování mezinárodní spolupráce.  
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Při realizaci projektu jsme kombinovali různé metody a postupy: pracovní setkání za účasti zahraničních 

expertů v našich organizacích, výjezdy českých pracovníků do ciziny, mezinárodní setkání s pozváním dalších 

účastníků, vzdělávací workshop, aplikační a hodnotící workshopy a mezinárodní konferenci. Hlavní přínos     

v kombinaci uvedených postupů vidíme v tom, že zahraniční experti při svých pracovních pobytech u nás měli 

možnost s cílovou skupinou pracovat, poznat tak naše odlišnosti a připravit cesty našich účastníků do ciziny 

tzv. na „míru“. Model opakované cesty zahraničních expertů po roce opět k nám, práce s organizacemi a 

vyvrcholení konferencí s praktickými workshopy a nácviky se ukázal jako optimální.  

Teď se obraťme konkrétně k našemu obecnému cíli. Účelem bylo zvýšení zaměstnatelnosti a snížení 

nezaměstnanosti mladých, kteří jsou handicapovaní při vstupu na trh práce. Pokud v projektu nevytváříte nová 

pracovní místa a vaše indikátory nejsou zaměřené na počet zaměstnaných mladých, nedá se tento cíl konkrétně 

podpořit. Proto šlo také o náš obecný cíl. Úmyslem bylo totiž podpořit i ty, kteří s mladými pracují, aby i oni 

byli schopni mladým předat důležité nástroje pro vstup na trh práce a začlenění do dospělého života. Věříme 

totiž, že mladí potřebují individuální péči, která jim v jistých případech není poskytována, což vede k jejich 

apatii, a proto následně i vysoké nezaměstnanosti. Přenášíme tak náš systém vzdělávání do dětských domovů, 

nízkoprahových center a jiných organizací, které s mládeží pracují. Právě pracovníci s mládeží jsou pak 

schopni mladým předat to, co budou v budoucnu potřebovat. A v tom je právě náš úspěch. Abych totiž mohl 

být zaměstnán, musím znát své místo, své cíle, mít srovnaný svůj život. Nelze přemýšlet o zaměstnatelnosti 

jako o balíku, který je odosobněn od našeho soukromého či veřejného života. Doufáme, že právě inovace a 

vzdělávání povede ke společnému cíli: mít úspěšné mladé, kteří nerezignovali. 

Hodnocení aplikací inovací v ČR 

Významným přínosem byla možnost řadu inovovaných nástrojů a metod okamžitě vyzkoušet v praxi a zjistit, 

zda a jak fungují.  Podařilo se nám obohatit o nové zkušenosti nejen cílovou skupinu mladých lidí, ale 

seznámit i zahraniční partnery s některými novými postupy, které naopak hodlají využít sami při práci             

s mladými lidmi. To je opět příslib budoucí spolupráce. 

Při realizaci projektu jsme shromáždili velké množství inovativních přístupů a metod, které vedou                  

ke snižování nezaměstnatelnosti mladých znevýhodněných lidí. Popsali jsme je podrobně v jednotlivých 

částech, jak v této publikaci, tak v Příručce dobré praxe. Informace jsme vztahovali buď k jednotlivým zemím, 

odkud jsme inovace čerpali, či je roztřídili podle oblastí, ve kterých jsme vzdělávali znevýhodněné mladé.     

Na tomto místě bychom chtěli udělat zkrácený souhrn inovací s vybranými příklady. Je to i proto, že kromě 

inovací, které mají přímou návaznost na znevýhodněné mladé, jsme se setkali s řadou dalších inovativních 

námětů, o nichž se domníváme, že mohou být pro čtenáře zajímavou inspirací při jejich práci. Takové náměty 
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by neměly být opomenuty. Uvědomujeme si, že některé námi pojmenované inovace jsou „inovativní 

sekundárně“ v tom smyslu, že jejich používání může být v jiném kontextu, než jsme zvyklí z naší praxe my.  

Zde uvádíme další možné nástroje, které se dají použít pro cílovou skupinu znevýhodněných mladých 

přímo ve vzdělávání nebo v jejich okolí. Tabulka aplikovatelných nástrojů je uvedena v příloze této 

publikace. 

Bez nutných systémových změn: Obrázkové příklady, Řidičák, Organizovaný chaos, řád v neřádu, Hledej 

svoje vazby, Otevřené dveře pro dobrovolníky, Výrobek ve středu zájmu, Spolupráce s ÚP, Společný prostor 

pro všechny, Zpátky pro radu, Kontrola z vrchu, Praxe v teorii, Můj milý deníčku, Sociální sítě. 

Aplikovatelné se změnami: Bydlení naostro, E-shop, Vesnička svépomocí, Projekt IGU, 6 fází, Spolupráce 

s ÚP, Od začátku do konce, Koučing jako forma vedení lidí, Zapojme se, Být užitečný komunitě, Celoroční 

akademie, Pozitivní motivace, Technika vede, Diagnostika na začátku, Nejprve příčina pak řešení, Smysluplné 

výrobky. 

Neaplikovatelné: Dejte mi dva roky, Občan on – line, Mezistupeň vzdělávání. 

Dále uvádíme zpětnou vazbu lektorů na použité inovace při vzdělávání. 

1. Použil jsem kresbu pravidel, věřím, že se osvědčila. Více si uvědomí žádoucí pravidla víkendu. Dále jsem využil 

aktivitu Organizovaný chaos, která je jejich vlastní a osvědčila se. Doporučuji zařadit i do dalších víkendů, případně 

večerního programu. 

2. Deníček je uspořádaný soubor vybraných textů, vyplněných dotazníků, obrázků a ostatních materiálů, které vznikají 

během programu. Účastníkům se ponechává prostor pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. 

Studenti sbírají, třídí a zařazují svůj vlastní materiál a průběžně ho dle potřeby sdílejí s ostatními, prezentují, obhajují 

své názory a postoje. Dochází k sebereflexi. Výroba a výstava vlastních výrobků – loutky, náramky přátelství, 

mandaly. Relaxační a tvořivá činnost během celého víkendu. Divadelní představení – hraní rolí a zapojení účastníků 

do konkrétních činností. Účastníci převezmou určené role, a pak sehrají situace, do kterých se postavy smyšleného 

příběhu dostávají. Cílem interaktivní části představení je komunikace s postavami z příběhu a hledání východiska 

příběhu. Dochází k rozvíjení představivosti a fantazie. Do druhé běhu jsem je ani neupravovala, poněvadž mladé to 

s menšími obměnami bavilo. 

3. V průběhu běhu bylo využito dvou modelových aktivit z partnerských zemí (adaptovaných na téma a prostředí 

víkendového běhu). Jednalo se jednak o aktivitu PR základem, jejímž cílem bylo, aby si účastníci vyrobili nějaký 

výrobek, vymysleli k němu slogan, grafický návrh, název, cenu a zamysleli se nad tím, komu by svůj výrobek mohli 
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prodávat. Aktivita skupinu zabavila na delší čas, účastníci mohli využít svých tvůrčích schopností. Jelikož se 

pracovalo ve skupinkách, každý mohl zastat nějakou práci, při které si více věřil. Jednotlivci ve skupinkách současně 

spolupracovali jako tým. Výsledkem pak byla společná prezentace výrobků i doprovodných sloganů, grafik apod. 

Druhou aktivitou bylo Šest fází. Smyslem aktivity bylo, aby si účastníci uvědomili, že každá nově nabytá znalost či 

zkušenost je posouvá dále. Běh tak byl symbolicky rozdělen na šest fází a po každé zdárně ukončené fázi celá skupina 

obdržela minci jako důkaz jejího úspěšného zakončení. Domnívám se, že obě aktivity jsou velice zajímavé a mladé to 

bavilo. 

4. Účastníci si skrze scénky vyzkoušeli situace týkající se oblasti financí, trhu a hospodaření s penězi. Zároveň trénovali 

dovednost komunikace s druhými lidmi, sebeprezentaci, odvahu a prosazení vlastního názoru. Celkově mohli během 

scének uplatit znalosti, které se dozvěděli během víkendu. Tento způsob práce doporučuji. Aby se mladí mohli 

orientovat při aktivitě Finanční pojmy, byla nezbytná znalost pojmů. Hravou formou účastníci měli možnost 

zmapovat, jak jsou na tom se znalostmi a případně si je doplnit. Mohli k tomu využít internet, počítače i jiné zdroje. 

Bylo to náročné, ale potřebné. Tuto techniku bych příště udělala postupně. To znamená, nejdříve méně pojmů a 

postupně během víkendů přidávat nové. Není možné zahltit informacemi najednou. Pro některé účastníky bylo příliš 

obtížné vstřebat nové pojmy. 

5. Řidičák pro život jsem do druhého běhu předělala, vyškrtla jsem spodní kolonku o vytoužené práci a zaměřila se na 

to, co budou dělat. Tím jsem otevřela velice zajímavou diskuzi na téma, jaké jsou platy, co k jaké práci potřebujete, 

vystudování vysoké školy opravdu neznamená peníze nebo úspěch v práci. Zakončila jsem vše tím, že milion 

měsíčně vydělává málokdo. Musím říct, že sám Řidičák má tu výhodu, že může být jednak jednorázovou aktivitou 

pro diskuzi a také dlouhodobější aktivitu spojenou třeba s individuálním plánem nebo koučováním.  

6. Použil jsem aktivity: Založ si svůj spolek a Trefný název. Tyto aktivity byly celkem úspěšné a pro cílovou skupinu 

pochopitelné. Velkým překvapením však bylo zjištění, že účastníci nejsou vůbec zvyklí žít s obcí, kde je DD. Nevědí, 

čím žije místní komunita, jsou zcela izolováni. Myslel jsem si, že v dnešní době již toto není možné. Proto jsme se 

věnovali více definování pojmu, co je komunita. Zabývali jsme se otázkou, proč je důležité o tom mluvit. Zajímalo 

mě, co si myslí, že by obyvatelům obce zlepšilo život. Přemýšleli jsme, proč se do této aktivity mohou zapojovat. 

Účastníci byli schopni vymyslet projekty, které by je zajímaly a mají pocit, že by jejich okolí potřebovalo. Reálnost 

projektů už byla na horší úrovni, nicméně oproti jiným skupinám byly projekty propracovanější a více se blížily 

realitě. Příště by bylo dobré věnovat více prostoru a času diskuzi o důležitosti trefného názvu. 
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Závěrem 

Každý chápe, že obecně práce se znevýhodněnými mladými není jednoduchá. Naší 

devízou je neotřelý pohled na mladé. Pokud je vychovatel a lektor s mladými 

v každodenním kontaktu, může se stát, že pocítí syndrom vyhoření. Naši lektoři se 

skupinou mladých strávili vždy jeden víkend, ze svého pohledu vytvářeli hodnocení 

skupiny a zároveň navrhovali možnosti, jakým způsobem je možné s mladými pracovat i 

do budoucna.  

 

„Oblast komunikace nebyla ani zdaleka probrána a zvládnuta. Měli by se  

v komunikaci a spolupráci zdokonalovat i v dalším průběhu, např. podávání  

a přijímání zpětné vazby, zvládání svých emocí, předcházení a řešení konfliktů. Dále 

je vhodnější volit interaktivní způsob předávání nových informací a dovedností, není 

účelný klasický školský postup. Osvědčilo se posilovat u nich zodpovědnost a vést je 

k tomu, že mohou ovlivňovat věci kolem sebe. Je záhodno podporovat jejich vnitřní 

motivaci, angažovanost a zápal pro aktivitu. Celé oblasti komunikace je potřeba 

věnovat více času zkoušením si konkrétních situací, tréninkem, cílenou aktivitou i 

hrou.“ 

„Důležité je dodržovat hygienické přestávky. Pracují max. 50 minut (30min. pracovní 

aktivita a 20 minut odlehčující hry) a 10 minut přestávka. Nové informace obtížně 

zpracovávají. Mladí nejsou sami vnitřně motivovaní a aktivní. Čekají, co se jim 

hotového předloží. Všímám si jejich nechuti cokoli dělat. Celé oblasti je potřeba 

věnovat více času, upozadit výklad, spíše hrát role a trénovat hry napodobující 

reálný život.“  

 

„Na základě uskutečněného běhu se domnívám, že představivost účastníků, když se 

snaží, není na nízké úrovni. Rezervy bych viděl v psaném projevu, ve schopnosti 

rozlišovat, jaké dovednosti a vlastnosti mohou být relevantní pro prezentaci sebe 
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sama na trhu práce. Určitě by bylo dobré, kdyby se dále vzdělávali. V mnoha 

ohledech jsou vidět větší či menší rezervy, na druhou stranu skupině nechyběla 

motivace vstřebávat nové věci. Dost záleží na tom, jakou formou jsou nové 

informace předávány. Možná by se dala jejich obliba nových médií a digitálních 

pomůcek využít pro více smysluplné práce v samotném běhu. Při aktivitě PR 

základem zvolily dvě ze tří skupin zpracování v elektronické formě.“  

„Mezery jsem našla především v tom, že neznají například adekvátní platy k pozicím, 

které budou v budoucnu zastávat. Stejně tak mají problém s fantazií, jak jsem 

nastínila výše. Bylo by třeba, aby byla trénována, aby byli schopni občas, pokud to 

bude možné, přemýšlet abstraktně. Stejně tak si myslím, že by jim neuškodilo, kdyby 

museli pracovat všichni najednou na jednom úkolu. Nejsou na tým zvyklí, umí dělat 

vedle sebe, nedokážou pracovat spolu. Určitě se hodí věnovat pozornost životním 

hodnotám, normám a dále financím a utrácení peněz.“  

 

„Je nezbytné propojování informací s realitou, tj. aplikace teorie do praxe ve všech 

oblastech, kterými prochází. Osvědčila se diskuze a škola hrou. Je třeba, aby jim 

bylo zdůrazňováno, jaká rizika je v životě mohou potkat, co dělat, když si nebudou 

vědět rady. Dále je nutné pracovat s pojmy a situacemi, které je venku čekají. Ať už 

se týkají oblasti finanční gramotnosti, nebo např. partnerství. Určitě pracovat se 

skupinovou dynamikou a pravidly, dále respektování ostatních a posilovat jejich 

vlastní náhled na sebe, tedy co já umím, jaké mám schopnosti a dovednosti.“ 

 

„Určitě bych se zaměřil dále na vzájemnou spolupráci mezi mladými a práci ve 

skupině. Bylo by velmi vhodné se věnovat zpětné vazbě a sebereflexi, naučit je, že 

je dobré zpětně hodnotit svoje jednání a konání, je dobré sdílet  

s ostatními i za cenu toho, že jim moje nápady a názory mohou přijít směšné. Také 

jako velmi prospěšné bych viděl pracovat na schopnosti prezentovat vlastní práci. 

Mám dojem, že si moc nevěří, a když viděli rodinný rozpočet, tak někteří téměř 

upadli do „deprese“, že toto nemůžou nikdy zvládnout, tak si myslím, že by bylo 

dobré podpořit jejich sebevědomí.“ 
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Věříme, že naše práce stále není u konce. Právě díky tomuto projektu se podařilo 

otevřít nové dveře v přístupu ke vzdělávání mladých, a tak profilovat jeho obsah 

právě pro jejich potřeby. Je pro nás velkým potěšením, že jsme mohli spolupracovat 

s organizacemi, které nejen naše práce nadchla, ale se kterými zůstaneme ve 

spojení pracovním i do budoucna. Na závěr bychom tedy rádi poděkovali všem 

partnerům, organizacím, které se podíleli na našich aktivitách, lidem, kteří s námi 

spolupracovali. Dále patří náš dík také odborníkům a lektorům, díky kterým vznikly 

naše výstupy. Čtenářům velice děkujeme za jejich zájem a doufáme, že jim naše 

práce bude nápomocna při dosahování na jejich cíle. 

 

Za organizaci AMA  Barbora Pšenicová a Irena Zemánková 
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Příloha č. 1 

Č. 
Země 

původu 
Název nástroje Stručný popis Cíl nástroje 

1. Estonsko 
Obrázkové 

příkazy 

Umožňují přenést pravidla pomocí 

obrázku, nikoli slov. 

 

 

 

 

Dochází k seberealizaci při 

výtvarné činnosti, podílení se na 

rozhodování ze strany klienta, 

vytvoření systému pravidel, 

zapamatování si informace na 

základě výtvarné činnosti. 

2. Estonsko Dejte mi dva roky 

Mladí opouštějící DD mají 2 roky 

reálného života k dobru, přesto jsou pod 

dohledem a mají možnost konzultace 

v DD.  

Možnost konzultace vede k 

tomu, že mládež opouštějící DD 

se necítí tak ztracená a má 

možnost se poradit. 

3. Estonsko 
Bydlení  

na ostrově 

Startovací byty jsou placeny obcí, klienti 

jen platí příspěvek (pro DD). 

Byt není v prostorách DD. 

Startovací byty tohoto typu 

vedou k daleko větší 

samostatnosti a dospělému 

životu na ostro, důvěra a 

zodpovědnost posouvá mladé 

dál. 

4. Estonsko 
Organizovaný 

chaos 

Řidič je vychovatel, vychovatel řídí auto.  

V organizaci mají všichni oficiálně své 

místo, ale jinak každý může suplovat 

každého a dělá to. 

 

Organizační schéma pomáhá 

organizaci nejen finančně, ale 

technicky díky zastupitelnosti. 

Pro mladistvé je toto schéma 

jednodušší. 

5. Estonsko Řád v neřádu 

Formálnost není důležitá, pravidla 

fungují, ale vztahy jsou založeny spíše 

na důvěře v mládež. Nejsou tedy žádné 

platné dohledové mechanismy, mají ale 

vždy společné večeře v 19:00, kde 

popisují třeba celý den. 

Neformálnost pomáhá mladým 

se rychleji adaptovat a přemýšlet  

o situacích jinak tím, že nejsou 

hnáni samozvanou autoritou, ale 

mají možnost volby. 
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6. Estonsko 
Hledej  

svoje vazby 

Je důraz na to, aby mladí byli zapojeni 

do života mimo komunitu DD - 

kamarádi, koníčky, děti nejsou 

organizovány na jedné akci, každé dítě 

má své aktivity. 

Hledání vazeb mimo DD 

napomáhá pozdější integraci do 

společnosti po odchodu z DD. 

 

7. Estonsko Řidičák 

Při vstupní analýze je kladen velký důraz 

na to, že musí být dopředu dobře 

popsáno a zanalyzováno, co klient žádá, 

kam spěje, co potřebuje a co je cílem 

celého vzdělávání či práce s ním. Vytváří 

se tedy karta v podobě oprávnění a 

dovedností, ale i postupu do budoucna. 

Analýza cílů a získávání 

dovedností vede k tomu, že 

mladí mají přehled ve svých 

vlastních cestách, mohou se jimi 

řídit či inspirovat. 

 

8. Estonsko 
Otevřené dveře 

pro dobrovolníky 

 

Organizace přijímá dobrovolníky z 

celého světa a nabízí jim stáž při přímé 

práci s klienty (efektivní a ekonomické 

řešení pro organizaci). 

Dobrovolnictví vede nejen k 

novým závanům od organizace., 

ale také je pro ni velice 

ekonomicky efektivní. 

9. Estonsko 
Výrobek ve 

středu zájmu 

Při chráněných dílnách se vyrábí 

výrobky, které prošly nějakou 

marketingovou strategií, je o ně zájem, 

jsou jednoduché na výrobu, na trhu je po 

nich poptávka. 

Cíleně vybrané výrobky tím, že 

jsou jednoduché, pomáhají při 

seberealizaci, stejně tak tím, že 

se prodají, pokud jsou dobře 

vybrány na základě poptávky. 

10. Estonsko E-shop 

Umožňuje prodávání výrobků na 

internetu, jde o ucelený proces, do 

kterého se znevýhodnění mohou zapojit. 

Vyrob, zabal a pošli. 

 

Ukázat, že při realizaci dobrého 

nápadu lze zajistit zisk, dokázat, 

že je třeba dotáhnout dobrý 

nápad až do realizace. Práce je 

pro zisk organizace, není pouze 

jako terapie. 
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11. Estonsko 
Vesnička  

svépomocí 

Vesnička jako bydlení pro znevýhodněné 

byla postavena svépomocí, rodiče 

zakoupili pozemky, a pak se postupně 

začaly z dotací a sesbíraných darů stavět 

domky. 

Cílem bylo nejen vybudovat 

vesnici pro mentálně postižené 

podle posledních 

architektonických trendů, ale 

vytvořit prostředí k práci a 

zapojit se do života v místní 

komunitě. 

12. Estonsko Spolupráce s ÚP 

ÚP spolupracuje s organizací a zároveň  

s klienty, vede k většímu úspěchu při 

shánění práce, oblasti nejsou tak 

oddělené jako u nás 

Využití individuálního přístupu 

ke klientovi, znalost jeho potřeb, 

spolupráce je založena na důvěře  

v klienta (není třeba dokladovat 

např. lístky za dopravu). 

Souhrnně vede k lepšímu 

nalezení vhodného pracovního 

uplatnění. 

13. Estonsko 6 fází 

Je stanoveno 6 fází ÚP, kterými musí 

každý klient projít, když hledá práci, cíle 

stanoví ÚP a jsou stejné pro každého, jde  

o přechodové rituály, klient se vzdělává  

a prochází jimi, až je připraven, 

přechody jsou oslavovány. 

Důraz je kladen na stanovení  

a dosahování postupných 

reálnějších cílů, klient je 

pozitivně motivován, dobře 

působí malé dílčí úspěchy. 

14. Estonsko Občan on-line 

Funguje jako elektronický systém sdílení 

dat občana a státu, propojení 

vzdělávacích institucí, úřadů, státu. 

Zavedeno je jednoduché sdílení 

dostupných informací místo 

papírování. Rychle lze zjistit, 

zda např. klient pracuje načerno. 

Umožní rychlé a účinné 

nápravné opatření. 

15. Estonsko Důvěra v klienta 

Kontrola je čistě formální nástroj, který 

úřady nepoužívají. Vládne všeobecná 

důvěra v klienta, např. cestovné není 

nutné dokladovat, rekvalifikace mají 

klientovi pomoci, ne obsadit místo. 

Ubytování se poskytne bez dokladování. 

Přetrvává důvěra v klienta,  

v případě selhání jsou sankce. 

16. Estonsko Case manager 

Na ÚP je jeden člověk, který se věnuje 

jen zaměstnávání, ne papírům, jde o 

pomocníka při hledání práce.  

Důraz je kladen na individuální 

přístup ke klientovi, hledání 

práce na míru.  
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17. Estonsko Job klub 

Oblast je platná pro celé Estonsko, 

nacvičuji se pohovory, psaní životopisů, 

hledání práce, institucionalizovaná 

služba, výpomoc od státu. 

Jedná se o tzv. pracovní 

inkubátory, kde je individuální 

přístup ke klientovi. Cílem je 

hledat řešení nikoliv důvody, 

proč něco nejde. 

18. Slovensko Založme si spolek 

Mládež si může pod vedením mentora 

založit vlastní spolek, který se bude 

zabývat jejich oblastí zájmu. Podporují 

se všechny aktivity v komunitě. 

Vedou mladé k aktivnímu 

přístupu k životu, zapojení se do 

dění v místní komunitě. 

19. Slovensko 
Využijme  

plně prostor 

V prostorách DD, startovacích bytů 

apod. je možné využít i prostor k práci, 

například šicí dílny, výrobní prostory 

apod. 

Poskytují mladým praktické 

pracovní návyky využitelné 

v praxi, šití za cenu nízkých 

nákladů. Prostory jsou vlastní, 

lektoři bývají dobrovolníci, 

výrobky prodejné. 

20. Slovensko Zpátky pro radu 

Do DD se mládež může vracet, ale jde  

o přesvědčovací proces, kdy je jim tato 

možnost nabízena cíleně. Přijď si pro 

pomoc! 

Umožňuje poskytnout šanci. 

Pokud mladí chtějí a aktivně 

přijdou, dostanou záchranné 

lano.  

21. Slovensko 
Od začátku  

do konce 

Prostor pro seberealizaci a zkoušku 

pracovních návyků je nabídnout 

mladým. Mají možnost začít projekt od 

začátku do konce se vším všudy (pod 

vedením mentora), např. divadelní 

spolek, pěstování česneku. 

Účelem je zapojit mladé do 

konkrétní pracovní činnosti, 

která vede ke 

konkurenceschopnému výstupu. 

22. Slovensko 

Koučing jako 

forma vedení 

mladých 

Mladí realizují aktivity a pracovní 

návyky, k jejich vedení se využívají 

prvky koučingu tak, aby se efektivněji 

dosáhlo kýženého výsledku. 

Cílem je aktivizovat mladé 

prostřednictvím nenásilného 

vedení za použití prvků 

koučingu. 
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23. Slovensko Zapojme se 

Mládež v akci má možnost vycestovat. 

Je totiž možné, aby pracovali někde  

v cizině v rámci tohoto projektu. 

Získají potřebnou praxi pro život 

formou dobrovolnického pobytu  

v cizině. 

24. Slovensko Kontrola z vrchu 

Vedoucí domova na půl cesty přísně  

a pravidelně kontroluje mládež a jejich 

život mimo ubytovnu. Volá do práce, 

zda tam byli, jak si vedou, kontroluje 

jejich kroky. Nemusí to být vždy 

viditelné. 

Represivními metodami se snaží 

přispět k osamostatňování 

mladých. 

25. Slovensko 
Mladí 

filantropové 

Mladí dobrovolníci si napíšou svůj 

vlastní projekt na základě svých představ 

a mentor je vede k realizaci. Projekt je 

obdobný jako u NNO, předávání řízení a 

zodpovědnosti, malé peníze, rychle se 

otáčí akceptování nápadů. 

Chtějí naučit mladé aktivní 

participaci při rozhodování, 

vychovávají nové filantropické 

generace. Hledají a nalézají 

lidské a finanční zdroje 

v komunitě. 

26. Slovensko Pracovní návyky 

Simulují pracovní proces. Nejde o 

zábavu, ale o práci, chodí do kanceláře, 

pracují s papíry, organizují a realizují. 

Získají potřebné pracovní 

návyky. 

27. Slovensko Náš prostor 

Vlastní prostory organizace musí být 

přizpůsobeny CS, nejen výzdoba a 

bezbariérovost, ale kontaktní místa by 

měla být útulná, možnost šaten, úschovy, 

kavárna. Na prostoru je viditelné, že žije 

životem komunity. 

Chtějí vypěstovat v mladých 

pocit sounáležitosti s organizací 

či místem, kde pracuji. 

28. Slovensko 
Zájmová činnost 

jako zaměstnání 

Divadlo a hraní v divadelním spolku je 

zaměstnáním. Chovají se k nim tak a tím 

je přejímána znalost trhu práce a osvojují 

se dovednosti. Nemusí jít o divadlo, 

může jít o jakýkoli koníček, který se 

stane prací. 

Úkolem je ukázat mladým i 

společnosti, že divadelní hra je 

stejný pracovní výrobek jako 

každý jiný.  



 

VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH 

OHROŽENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ (CZ.1.04/5.1.01/77.00364) 

 

125 

 

29. Švédsko Neziskovky sobě 

Dochází k cílenému propojování NNO 

mezi sebou. Organizace se propojují na 

základě společné myšlenky, nikoli 

primárního společného zájmu či CS. 

Tedy spojují se ty, které spolu třeba 

nemají nic společného (sportovní klub a 

organizace pracující  

s handicapovanými). Mohou si pomáhat, 

jedni vytváří pracovní místo, druzí nabízí 

dobrovolníky pro akce apod. 

Mohou dokázat, že systém 

sociální péče funguje efektivně, 

aniž je třeba mít akreditaci 

poskytovatele péče a být 

specializován na sociální práce.  

30. Švédsko 
Být užitečný 

komunitě 

Handicapovaní mají možnost podílet se 

na životě v komunitě tak, že jsou do 

něho zapojeni při akcích, vypomáhají, 

pomáhají trenérům při trénování dětí, 

organizují akce. 

Přizpůsobují užitečnou pracovní 

aktivitu možnostem klienta. 

Nachází vždy způsob, jak zajistit 

fungování  

i za cenu rozložení aktivity na 

jednoduché úkony. 

31. Švédsko 
Mezistupeň 

vzdělávání 

Ti, co nedokončili běžné střední 

vzdělání, mají možnost přihlásit se do 

kurzu, který jim nabídne ukončení 

nějakého takového typu vzdělávání. 

Umožnit mladým dosáhnout 

vzdělávání přiměřeného 

možnostem, individuálním 

přístupem s využitím 

stoprocentní integrace. Učitelé 

vzdělávají celé spektrum od 

vysoce schopných po mladé s 

omezenými možnostmi  

v rámci jedné budovy. Vše se 

jmenuje gymnázium.  

32. Švédsko Praxe v teorii 

Matematika, cizí jazyk, přírodověda jsou 

běžné názvy předmětů, které zapojují 

reálný život. V matematice se učí 

finanční gramotnost, v cizím jazyce se 

učí pomocí filmů v originále, 

přírodověda nabádá k třídění odpadu. 

Aplikují teoretická pravidla do 

každodenního života.  
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33. Švédsko 
Myšlenkové 

mapy 

Mladí využívají "myšlenkových map", 

aby jednoduše graficky ztvárnili své 

myšlenky a snáze si tak uvědomili 

souvislosti mezi jednotlivými 

myšlenkami. 

Naučí mladé pracovat s 

nástrojem myšlenkové mapy pro 

snazší uspořádání svých 

myšlenek. 

34. Švédsko Můj milý deníčku 

Začátek i konec týdne je v komunitě 

ukončen společným sezením a 

vytvářením podoby deníku formou 

videa, psaní, soupisu činností, co budu 

dělat, co jsem dělal, co jsem se naučil. 

Učí mladé systematické týmové 

práci a vyhodnocování, 

upamatování a zažití si nových 

zkušeností.  

35. Švédsko Výměnné pobyty 

Výměnné pobyty se studenty z oboru 

"vedoucí volnočasových aktivit" jsou 

otevřeny, někoho vítají a sami vyšlou. 

Získají potřebnou praxi pro život 

formou dobrovolnického pobytu  

v cizině. Přijetím cizího 

praktikanta získají "pomocnou" 

ruku pro organizaci. 

36. Švédsko Sociální sítě 

Zapojují mladé do profilu organizace, 

mládež vytvoří stránky na FB, jsou 

reportéry, popisují chod komunity, 

vkládají fotky, není řízeno ze shora. 

Naučí mladé pracovat s 

moderními technologiemi, 

zapojují je do aktivního života 

v komunitě. 

37. Švédsko Projekt IGU 
Projekt zaměstnanosti pro znevýhodněné 

je celý přenositelný.  

Poskytují klientům bezpečné, 

smysluplné, podnětné prostředí 

pro osobní rozvoj a spolupracují 

při hledání pracovního uplatnění.  

38. Švédsko 
Chci žít vlastní 

život - projekt 

Projekt je určený pro mladé migranty, 

kteří chtějí začít žít v cizí zemi. 
  

39. Švédsko 
Společný prostor 

pro všechny 

Ve škole existují prostory, kde se všichni 

potkávají (studenti, handicapování, 

učitelé), např. jídelna. Nejsou určená 

místa pro jednotlivé skupiny. Všichni tu 

jedí pohromadě formou švédských stolů. 

Nikdo nestojí frontu, nikdo nepředbíhá. 

Dochází k integraci v reálném 

každodenním životě. 
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40. Švédsko Migrační politika 

Migrační politika je založena na 

integračních kvótách. Každá obec je 

povinna se postarat o jisté procento 

migrantů, a to bez výjimek a výhrad. 

Usměrňují a rozloží dopad 

migrantů na komunitu. 

41. Švédsko 
Pozitivní 

motivace 

Migranti jsou motivováni k zapojení se 

do společnosti. Neučí je jen jazyk a 

běžná práva, ale i jak společnost funguje, 

jaké má hodnoty a normy, kdo zde může 

žít a jak. 

 

Co nejrychlejší integrují do 

švédské společnosti. 

42. Švédsko Plná integrace 

Snaží se o to, aby se znevýhodnění 

nesdružovali do ghett, systém jim to 

neumožňuje. 

 

Co nejrychleji integrují do 

švédské společnosti.  

43. Švédsko 
Celoroční 

akademie 

Aktivity klubu a mládeže jsou průběžně 

představovány společnosti. Pořádají se 

festivaly, výstavy, různé akce, dochází  

k propojování s komunitou. 

Učí komunitu pozitivně vnímat 

mladé z jejího nejbližšího okolí. 

44. Švédsko Klub pro všechny 

Centrum volnočasových aktivit není 

omezen věkem nebo skupinou, ve 

volných prostorách se tak mohou 

setkávat staří i mladí, znevýhodnění a 

lidé ze společnosti. Neexistují žádné 

meze, každé tvůrčí myšlence a fantazii 

jsou dveře otevřené. Kdo chce fotit, 

napsat si tu úkoly, potkat se  

s kamarády, začít tančit? Tady máš 

možnost. 

 

Spojují generace, využívají 

efektivně prostory, např. klub 

mládeže je dopoledne pro 

seniory. 

45. Švédsko Noční hlídka 

Přísná pravidla klubu vedou 

k dodržování. Existuje daná forma trestu 

(porušení pravidel=trest). Dále mají 

noční hlídky rodiče. Sami rodiče z města 

o víkendech po restauracích kontrolují, 

zda mládež nepopíjí alkohol. 

Snaží se naučit mladé dodržovat 

základní společenské normy. 
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46. Švédsko Práce nanečisto 

Ať už jde o to, že výrobky zde vytvořené 

mohou pak klienti prodávat či nabízet, 

nebo o to, že si sami zkusí něco 

zorganizovat. Např. nahrají CD nebo 

hlídají mladší klienty. 

Nabízejí širokou plejádu 

možností dle vlastní kreativity.  

47. Portugalsko Práce v lokalitě 
Organizace působí přímo ve vyloučené 

lokalitě. 

Dávají pracovní příležitosti 

vlastním lidem ve vyloučené 

lokalitě. 

48. Portugalsko GIP 

Projekt zaměstnanosti, který zařizuje 

půlroční místa v běžných firmách 

pomocí evropského projektu Equel. 

Poskytují nutnou finančně 

dotovanou praxi jako předpoklad 

dalšího nalezení pracovního 

uplatnění. 

 

49. Portugalsko 
Klient 

odborníkem 

Organizace v lokalitě zaměstnává přímo 

klienty (z 50% tvoří zaměstnance právě 

oni), pak také pracují s klienty. 

Využít vlastního potenciálu. 

50. Portugalsko Technika vede 

Administrativa není papírová, ale ve 

sdíleném systému, pracovní tým má 

tablety a dochází tak k okamžitému 

přenosu informací, odpadá starost o 

papíry, hledání.  

 

Moderními technologiemi ušetří 

administrativní náklady a 

umožní operativně sdílet 

informace. 

51. Portugalsko 

Nerozhoduje míra 

závislosti, 

postižení 

Pracují s jakoukoli závislostí dohromady. 

Pracují s klientem na objasnění 

příčin problémů, neoddělují 

druhy závislostí. 

52. Portugalsko Nerozhoduje CS 

Není důležitá míra postižení, typ 

znevýhodnění, pracují se všemi 

najednou. Zvedá se tak vlastně 

vzdělanost zaměstnanců, kteří neustále 

zvyšují svou kvalifikaci a ještě ke všemu 

to má dobrý účinek na klienty, kteří mají 

možnost s větším spektrem lidí. 

Chápou nové druhy problémů při 

léčbě závislostí jako výzvu  

k dalšímu vzdělávání 

zaměstnanců. 
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53. Portugalsko 
Diagnostika na 

začátku 

Pro práci s klientem je důležitá správná  

a celková počáteční diagnostika klienta, 

tedy, jaké jsou jeho handicapy, možnosti 

aj. Klientele je věnována dost dlouhá 

doba, někdy i v řádu měsíců. 

Důkladná počáteční diagnóza je 

nutný předpoklad k úspěšné 

terapii. 

54. Portugalsko Trefný název 

Organizace musí mít trefný název, který 

popisuje třeba záměr, cíl nebo něco 

jiného, co vypovídá o podstatě 

organizace. 

 

Uvědomují si, že trefný název je 

záruka úspěchu. 

55. Portugalsko 
Prodáváme  

know-how 

Každá organizace má nějaké své vlastní 

know-how, pracuje s nějakými 

upravenými metodami s CS, vymýšlí 

různé způsoby přístupu k nim apod. Celý 

tento funkční balík některé organizace 

prodávají jako své know how. 

 

Vlastní zpracované know-how 

léčby slouží jako prodejný 

produkt. 

56. Portugalsko 
Nejprve příčina, 

pak řešení 

Během odvykání nebo léčby (či terapie) 

je vždy důležité soustředit se na to, proč 

závislost či choroba vznikla. Dnes se 

spíše řeší následek a ten se léčí, ale v 

Portugalsku se začíná od začátku, od 

příčiny problému. 

Nacházejí příčinu problému, 

vlastní léčba je jen důsledek. 

57. Portugalsko 
Smysluplné 

výrobky 

Vyrábějí výrobky takové, které obstojí 

na trhu, bude po nich poptávka, bude 

provedena analýza trhu, následně 

promyšlen marketing, výroba musí být 

jednoduchá, výrobky zajímavé. 

Vytvářejí konkurenceschopné 

výrobky se zajištěným odbytem. 

58. Portugalsko PR základem 

Dbá se na to, aby organizace měla 

funkční PR - festivaly, časopisy, které 

píší  o organizaci, novináři, 

propracovaná strategie spolupráce s 

jinými atd., spolupráce s médii. 

Vypracují stejně kvalitní PR  

a marketingovou strategii jako 

běžná firma. 
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59. Portugalsko 
Vpusťme mezi 

nás odborníky 

U nás platí sice zákon o sociálních 

službách, ale není nutné aplikovat to 

pouze na sociální službu jako takovou, v 

zásadě jde o to, že něco přednáší či 

pracují s CS praví odborníci, tedy 

arteterapii učí malíř (jde přeci o 

kreslení), fotografický kroužek učí 

fotograf, nebo například hojně 

vypomáhají jako na stáži studenti 

nějakých oborů. 

Prostřednictvím opravdových 

odborníků. Např. malíř v 

malířském ateliéru, sochař v 

keramickém ateliéry umožní 

klientům reálný prožitek s 

kvalitním výsledkem. 

60. Portugalsko 
Vícezdroj jako 

základ fungování 

Žádná z organizací není financována 

pouze z jednoho zdroje, všechny mají 

vícezdrojové financování. Obvykle se 

jedná o stát, granty z EU, sponzory, ale i 

organizace se snaží spolu s klienty něco 

vytvářet a mít z toho peníze. 

Přežít lze i v podmínkách krize. 
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