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Nejdřív bychom
rádi poděkovali…

Děkujeme!
Vám všem,
kdo jste s námi
pracovali nebo se
s námi propojili:

→

Proximě Sociale o.p.s. za jejich upřímnost
a snahu dojít co nejdál.

→

Sociálnímu odboru MHMP a oddělení prevence
kriminality za jejich podporu, nejen finanční.

→

Pracovníkům a pracovnicím v Proximě Sociale
za jejich ochotu a spolupráci.

→

Celému advisory boardu za jejich čas,
rady a nápady.

→

Čtenářům a čtenářkám a všem,
kdo šíří naše nápady dál.
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1

Úvod a kontext
Vycházíme z aktuálních potřeb mladých lidí.
Ověřujeme své hypotézy, nevybíráme nápady
od stolu.
Potvrzujeme úspěšnost
zvolených metod.

1.1

Jak to všechno začalo?

Jsou to víc než dva roky od chvíle, kdy MHMP
podpořilo nápad organizace Proxima Sociale
prozkoumat situaci a potřeby mladých lidí, kteří
se mohou aktuálně či do budoucna potýkat
s problémy či jinou obtížnou situací.
Výzkum byl od začátku plánovaný jako
participativní, tedy postavený tak, aby se na jeho
plánování i realizaci mohli podílet co nejvíce sami
mladí lidé, kterých se téma týká.
A protože Proxima chtěla své služby také
postupně měnit, rozhodli jsme se využít metod
designu zaměřeného na člověka. Ty umožňují
nejen situaci poznat, ale i navrhnout řešení. Vše
ve spolupráci s těmi, kterých se to nejvíc týká...
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1.2

Jak to bylo dál...

V prvním projektu jsme popsali problémy, kterým
čelí mladí lidé, a i ty, na které naráží Proxima
Sociale. Navrhli a otestovali jsme také dvě akce,
které do klubu přivedou nové skupiny mladých lidí.
Výzkumem jsme popsali několik dalších problémů,
na nichž se mladí i personál shodli, že by se měly
dál řešit.
Navíc jsme měli skupinu lidí, kterou spolupráce
bavila a rozvíjela. Lidé z Proximy i mladí lidé, kteří
byli součástí realizačního týmu v prvním projektu,
chtěli ve společné práci pokračovat.
A tak jsme se rozhodli pokračovat i druhý rok.
Ta práce mě moc bavila, ještě
jsem něco dozvěděla, nabrala
jsem úplně jiné zkušenosti.
(Zuzka)

Dřív mi mladý v terénu říkali
„dobrý den“. Teď se s nimi
potkávám po dvou letech
výzkumu a oni mi říkají „ahoj“.

My si myslíme dost často,
že víme, co mladí chtěj,
ale často to tak není.
(Bára)

(Karel)
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1.3

Co nás motivovalo pokračovat v druhém roce?

Věděli jsme totiž, že můžeme
vytvořit konkrétní službu,
která byla poptávána jako
řešení problémů definovaných
ve výzkumu v prvním roce.

„ job klub“

Hlasováním v Proximě byl jako
nejpalčivější problém vybrán
nedostatek peněz a trable při
hledání práce a na něj navazující
myšlenka „ job klubu“.
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1.4

K „ job klubu“ nás vedly také otázky,
které se objevovaly v průběhu prvního roku projektu.
Jak se dostat k mladým lidem online?
Jak s nimi začít komunikovat v jejich
prostředí? Kde se mladí v online prostředí
pohybují? Jaký má být náš styl, abychom jim
více porozuměli a byli jim blíž?

Víme, že mladí tráví hodně času online.

Jak má vypadat ideální NZDM?
Jak bychom mohli zařídit, že budou kluby
přitažlivější a budou odpovídat tomu, co
mladé lidi baví? Jak je přimět, aby u nás trávili
více času?

Víme, že současná NZDM jim přijdou „trapná“.
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Jakou novou službu můžeme
mladým nabídnout?
Mnoho mladých lidí je ohroženo různými
rizikovými jevy, ale k nám se dostanou
jen někteří, ostatní nepotkáváme nebo
jim nenabízíme adresně to, co potřebují.
Chceme vymyslet program, který bude
přitažlivější, třeba kavárnu – sociální podnik,
pracovní program, komunitní centrum.
Víme, že nenabízíme vždy to, co potřebují.

Jak zmapovat aktivity a nabídnout mladým
jen ty, které je baví?
Skupina mladých lidí není jednolitá, je v ní
obrovská diverzita. Všechny skupiny tak
nejsme schopni zaujmout. Chceme měnit
naše zaměření za participace mladých lidí.

Víme, že mladí mají mnoho koníčků.
Ne vždy všechny známe.
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Na čem stojí
naše práce?
Spolupracujeme napříč skupinou aktérů,
co-designujeme.
Zjišťujeme a ověřujeme přímo mezi mladými lidmi.
Učíme se navzájem.
Využíváme metod designu zaměřeného na člověka.
Myšlenky rozvíjíme postupně a netrváme
na původních představách.

2.1

Spolupracujeme napříč různými skupinami.
Co-designujeme spolu s mladými.

1 pracovník
a 2 pracovnice

• Vedení Proximy Sociale
• Ostatní pracovníci
a pracovnice Proximy
Sociale
• Nízkoprahová zařízení
pro mládež
• Koordinátoři prevence
kriminality
• Jiné sociální služby

Proximy Sociale

6 mladých lidí

2 výzkumnice

ve věku 14–20 let

Jádrový
tým
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2.2

Zjišťujeme informace a ověřujeme naše nápady přímo
mezi mladými lidmi...

Informace jsme
získávali postupně
ve fokusních
skupinách s celkem

84*
mladými
lidmi
ve věku od 13
do 23 let.

Spolu s mladými
lidmi z Proximy
Sociale jsme
s využitím canvasů
mapovali potenciální

3** služby,

negativní
dopady
a rizika

v ostrém
provozu.

které vznikly
v průběhu projektu,
jsme otestovali

spojená se službou.

Celý
koncept
„ job klubu“
a jeho moduly
jsme s využitím
videoprototypu
otestovali s celkem

15 mladými
lidmi.

*

Stavěli jsme na datech o potřebách a životním stylu získaných během prvního roku
projektu, ve druhém roce jsme mluvili s 36 mladými lidmi na téma práce a brigády.
** „Job klubu“ předcházely dvě akce s cílem kontaktovat potenciální zájemce o službu:
LAN party přilákala 45 mladých lidí, jen 5 z nich již znalo PS, na setkání s youtuberkou
dorazilo 60 mladých lidí, jen 10 z nich znalo PS.
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2.3

...i s dalšími stakeholdery.

3 konzultace a setkání
s vedením a metodičkou Proximy Sociale.

4 prezentace výsledků výzkumu
„job klubu“ pro celkem 111 pracovníků a pracovnic z NZDM a městských úřadů,
kteří mohou služby začlenit do své práce.

2 prezentace
pro pracovníky a pracovnice Proximy Sociale spojené s diskusí.
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2.4

Vzájemně jsme si předávali znalosti
a učili se nové dovednosti.

U prezentací byli
obvykle účastni
jako řečníci
i mladí lidé

z advisory
boardu.
Mluvili o svých
aktivitách nebo
o tom, co si
odnášejí.
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Celkem 21
hodin
společného času
advisory boardu
na 6 setkáních
ve druhém roce
projektu.

3. CO JE TO JOB KLUB?

Pracovník
Proximy Sociale
a dvě z mladých
členek advisory
boardu vedli

workshop
"práce na
zkoušku".

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

3 fokusní
skupiny
realizovali sami
lidé z advisory
boardu (mladí
lidé spolu
s pracovníky
a pracovnicemi
z Proximy
Sociale)
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2.5

Využíváme metod designu zaměřeného na člověka.

IDEO, globální designová společnost, která
je jednou z průkopnic této metodologie,
o Designu zaměřeném na člověka říká, že je
to proces a soubor technik, které lze využít
”
při vytváření nových řešení pro svět. Tato
řešení zahrnují produkty, služby, prostředí,
organizace a způsoby interakce.“ (IDEO
2013:6)
Není v tom třeba hledat žádnou vědu.
S využitím popsaných metod můžeme objevit
a otestovat něco nového, co přinese lidem,
s nimiž pracujeme, užitek.
Designový proces IDEO označuje jako
zaměřený na člověka“ právě proto, že začíná
”
u lidí, pro které jsou řešení navrhována, jejichž
životy se snažíme ovlivnit.
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2.6

Design zaměřený na člověka pracuje se schématem
dvojitého diamantu:
Schéma dvojitého diamantu ukazuje
na různé způsoby přemýšlení
během cesty za řešením. Nejprve
se snažíme pochopit kontext,
rozšiřujeme si pohled na problém.
Ve druhé fázi zahušťujeme poznání
do vhledů. Díky vhledům můžeme
generovat nápady a řešení,
z nichž vybíráme ty, které nejvíce
odpovídají potřebám, a vytváříme
prototyp. Podle jednotlivých fází
pak vybíráme metody.

Obecný
problém

Konkrétní
problém

Konkrétní
řešení

Výzkumy

Vhledy

Nápady

Prototypy

Objevování

Definování

Vyvíjení

Předávání

Převzato z: K čemu je design služeb?
Více se dočte zde:
How to solve problems applying
a Design Thinking, UX, HCD or any
Creative Process from scratch V2
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2.7

V našem projektu jsme v prvním roce hlavně
zkoumali a v druhém zase navrhovali a testovali.
První rok

Výzkumy

Vhledy

Druhý rok

Prototypy
Nápady

Věnovali jsme se především poznávání.

Vhledy
Výzkumy

Nápady

Prototypy

Rychle jsme připravili prototypy a začali je testovat.

V běžném designovém procesu slouží výzkum jako poklad pro návrh řešení, nebývá určený
k publikaci. Náš první projekt ale byl plánovaný především jako výzkumný a ve druhém jsme
se o naše zjištění rozhodli podělit, aby mohl sloužit jako inspirace pro někoho dalšího.
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Co je to „ job klub“?
„Job klub“ stavíme tak, aby bylo možné jej
provozovat jako celou službu, nebo využít jen
jeho části.
Tvoříme prototypy, které službu představují.

3.1

„Job klub“:

Je návrh komplexní služby,
která řeší problémy různých
skupin mladých lidí při
hledání práce a pomáhá
předcházet rizikům,
která na ně při cestě
za výdělkem čekají.

Je navržen modulárně.
To znamená tak, aby
bylo možné do praxe
zavést jen vybrané služby
podle aktuálních zdrojů
a kapacit organizace.

Ve své kompletní
podobě je postaven tak,
aby využil online i offline
prostředí, a tím snížil
práh dostupnosti pro
ohrožené skupiny.
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Jednotlivé moduly je
možné provozovat jako
součást sociálních
služeb či komunitních
aktivit pro mládež.
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3.2

Schéma „ job klubu“:
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3.3

Tři různé druhy potíží pří získávání brigády,
tři typy služeb, tři prototypy = jeden „ job klub“.
●● Mladí do 15 let si nemohou legálně
vydělávat peníze.
●● Mladí do 15 let nemají dostatečné
informace o pracovním trhu.
●● Mladí do 15 let nechtějí pracovat
pravidelně.
●● Zaměstnavatelé mohou využít jejich
potenciál jednorázově.
●● Zaměstnavatelé mohou mladým
předat poukázku na cokoli,
co mladí poptávají.

→
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Brigáda na zkoušku
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3.4

Tři různé druhy potíží pří získávání brigády,
tři typy služeb, tři prototypy = jeden „ job klub“.
●● Mladí lidé z učňovských oborů ocení
brigádu ve svém oboru.
●● Mladí lidé z učňovských oborů nechtějí
dělat na praxi jen podřadné práce.
●● Mladí lidé z učňovských oborů často
neví, jak se o brigádu zajímat aktivně
a jak se domoci svých práv.
●● Zaměstnavatelé raději spolupracují
s někým, koho znají.
●● Zaměstnavatelé ocení, pokud u nich
lidé budou delší dobu,
je to pro ně efektivnější.
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Proč někde házet lopatou,
když můžu dělat v oboru?
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3.5

Tři různé druhy potíží pří získávání brigády,
tři typy služeb, tři prototypy = jeden „ job klub“.
●● Mladí na středních školách si myslí,
že se nemohou na brigádě nic naučit.
●● Mladí na středních školách chtějí
pravidelnou brigádu.
●● Mladí na středních školách neví,
jak si mají vybrat brigádu.
●● Zaměstnavatelé s velkou potřebou
zaměstnanců a zaměstnankyň ocení
někoho, kdo jim sloty v práci „vyplní“.
●● Zaměstnavatelé nabízí brigády,
kterým mladí nerozumí.
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Proximo, Proximo, poraď mi!
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Jak se „ job klub“
stavěl?
Sbíráme další poznatky, které se týkají brigád
a první práce.
Připomínáme si, že budeme navrhovat
pro sociální služby.
Analyzujeme data a vymýšlíme
nové služby.
Rozpracováváme koncepty a tvoříme prototypy.
Hledáme rizika služeb a možné nedativní dopady.

4.0

Jak se stavěl „ job klub“?

Cílem projektu bylo kromě návrhu služby i rozšiřovat zkušenosti
s využitými metodami. Lidi ze sociální služeb i z úřadů často zajímá,
jak jsme ke konkrétním věcem došli, jak přesně vypadaly workshopy
s mladými nebo proč jsme se rozhodli tak a ne jinak.
Na dalších slidech jsme se proto snažili zachytit postup krok po kroku.
Je ale potřeba přiznat, že celá akce neprobíhala lineárně, mnohé kroky
se prolínaly a opakovaly, než jsme došli ke konkrétnímu závěru.
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4.1

Máme téma,
které chceme řešit.
Než jsme začali poznávat potřeby mladých
týkající se práce, nevěděli jsme, jaká řešení nás
budou napadat, nebo jestli nápady, které máme
v hlavě, budou užitečné.
Jistotu nám poskytoval proces, který je
zachycen v dvojitém diamantu.

4.1.1

Proč píšeme „ job klub“ v uvozovkách?

Potřebovali jsme vedení organizací, donorům
a lidem, kteří byli v advisory boardu, vysvětlit,
na čem budeme pracovat.
Věděli jsme, že se budeme věnovat oblasti hledání
brigád a první práce. A tak jsme navrhovanou
službu pojmenovali „job klub“.
„Job klub“ nemusel vypadat tak, jak vám ho
představujeme v e-booku. Mohl se stát stejně
tak dobře
●● poradnou na úřadu práce,
●● samostatným webem,

Finální návrh služby
odpovídá potřebám, které
jsme identifikovali při
poznávací fázi, a reaguje na
konkrétní problémy a rizika,
na které mladí narážejí.

●● chatbotem,
●● terénním pracovištěm,
●● nebo taky mohl být přidružen k čemukoli,
co už je stávající službou.
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4.2

Začínáme s poznáváním
Než jsme začali sbírat nové informace, prošli jsme
si to, co jsme věděli z prvního projektu.
Připomněli jsme si zkušenosti z minulého roku.
Přizvali jsme do advisory boardu další mladé lidi.
Ponořili jsme se do dat, která jsme již měli
sesbíraná.

4.2.1

Připomněli jsme si zkušenosti z minulého roku.

Metody

●● Při práci s mladými nejlépe fungovaly ty metody,
kde se kombinovala diskuse se skupinovou prací.
Oproti běžným fokusním skupinám mladí fungují
lépe v menším počtu. Optimálně 4-6 mladých
na fokusku.
●● Fungující motivací, ale i způsobem, jak nastavit
spolupráci, byly malé honoráře za čas strávený
prací ve skupině. Ty jsme zachovali.
●● Všechny metody, které jsme použili v minulém
projektu, jsou popsané zde.
●● Přemýšleli jsme nad celým projektem tak,
aby některé aktivity mohli realizovat samostatně
lidé z advisory boardu.
●● Oproti minulému roku jsme chtěli více zahrnout
lidi z Proximy Sociale a další aktéry.
●● Chtěli jsme také věnovat větší prostor návrhu
a testování služeb jak v konceptu, tak i v ostrém
provozu.
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4.2.2

Přizvali jsme do advisory boardu další mladé lidi.

Tým

●● Z minulého projektu jsme si odnesli
zkušenost, že mladým se v advisory
boardu spolupracuje lépe, pokud jsou nad
„starými“ v přesile.
●● Doplnili jsme proto advisory board o 3 další
mladé lidi, kteří měli o spolupráci zájem.
●● Do advisory boardu se v první půlce
projektu přidala i kolegyně z řad vedoucích
Proximy Sociale, aby se zajistila lepší
komunikace a provázanost projektu
do Proximy.
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4.2.3

Ponořili jsme se do dat, která jsme již měli
sesbíraná z minulého roku.

Data

●● Podívali jsme se na původní zjištění
perspektivou získávání financí, brigád
a první práce.
●● Věděli jsme, že vidění problémů
a potřeb je jiné u mladých samotných
a u lidí z Proximy Sociale.
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4.2.4

Z první části projektu jsme věděli, že

mladí říkají:

„Nemáme prachy a potřebujeme je“

Nemáme moc peněz, většinou spíš žádný. Dost často
kapesný na MHD zahučí v něčem jinym. Pak jezdíme někdy
na černo. Potřebujeme peníze na lepší věci, na jídlo a pití,
možná cigára a alkohol. Jenže nemáme brigádu ani jiný
možnosti, kde peníze sehnat, nevíme, jak ji shánět, nikdo
nám ji nedá nebo jsme furt ve škole, takže nemůžeme na
žádný brigády chodit. Vlastně se nám ani nechce je shánět
nebo někde pracovat. Na inzerát bychom nevolali.
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4.2.5

A také jsme věděli jsme, že

Proxima Sociale říká:

„Mladí mají problém s brigádami“

Mladí si často stěžují, že nemají dost peněz. Není ale jasné,
jaký obnos by si pro svoji potřebu přáli. Víme, že mají problém
shánět brigády. Neví jakou, mají problém v komunikaci při
shánění brigád – v odpovědi na inzerát nebo při pohovoru.
Pokud něco seženou, občas stejně nenastoupí nebo se
v práci neudrží. Neumí moc vycházet s lidmi – s vedením,
s kolegy, neumí se přizpůsobovat firemním kulturám. Ti starší
mívají problém s pracovními návyky. U mnohých z nich jsou
problémem také narůstající dluhy: jezdí na černo, pokuty
neplatí, a pak neví, jak to řešit. Od některých klientů rodiče
vyžadují, aby vydělávali peníze nejen pro sebe, ale i pro
rodinu. Nemohou se osamostatňovat, najít si vlastní bydlení.
Obecně mají problém s finanční gramotností.
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4.2.6

Věděli jsme také, že mladí nejsou jedna parta.
Pro nízkoprahové kluby jsme měli vytvořených pět person*,
z počátku to vypadalo, že je využijeme i pro „ job klub“:

*
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Petr Uličník (16)

Pepa Hulín (18)

Lucka Štědrá (15)

drzý skejťák

nezávislý kliďas

normální holka

Michal Tichý (13)

Denny Klubová (14)

nenápadný outsider

královna selfie

Persony jsou lidi, kteří neexistují, ale přece je znáte. Pomáhají nám navrhovat služby na míru konkrétním potřebám.
Více o personách v sociálních službách zde.
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Jaké metody jsme využili?

Z minulého výzkumu jsme měli spousty poznatků a dat.
Další informace k příbuzným tématům jsme hledali na
internetu. Podobně jako většina výzkumných i mnoho
designových projektů jsme začali tzv. výzkumem od stolu.
Výzkum od stolu, známější pod anglickým názvem desk
research, je levná a relativně rychlá metoda, při které se
vychází z dostupných informací a dat.* Pomocí výzkumu
od stolu můžete zmapovat aktuální situaci, dostupné
informace k tématu, projekty podobné tomu našemu
a získat další inspiraci. Poznání z této fáze nám může také
pomoci lépe formulovat otázky do výzkumu.
Při tvorbě „job klubu“ jsme se zaměřili v první fázi
zejména na poznatky z předchozího výzkumu a projekty,
které poskytují podobné služby (komerční i nekomerční).
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Zpřesňujeme otázky a doplňujeme data.

4.3

Na základě dat, která jsme
měli, jsme si začali klást
další otázky a hledat na ně
odpovědi.
Zajímalo nás, za co mladí utrácejí a kde
a jak peníze shánějí.
Prozkoumali jsme hledání práce ve větě online
i offline.
Zjišťovali jsme, co je při hledání brigád trápí
a kde narážejí na problémy.
A zjistili, že s brigádami to není
tak jednoduché…

4.3.1

Na co mladí peníze potřebují?

Nejčastěji mladí peníze potřebují
nebo chtějí na:
●● Jídlo/sladkosti

A chápou, že si na ně
musí nějak opatřit
prostředky.
Brigáda je nejlepší,
ale ne jedinou možností.

●● Pití
●● Oblečení
●● Elektroniku
●● Lístky – koncert, kino atd.
●● Cigára a alkohol
●● Kredit nebo účty za telefon
(data)
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4.3.2

Kde a jak peníze shánějí v současné době?

Ptali jsme po jejich
zkušenostech se
sháněním výdělku.

Doptávali jsme se,
jak vypadaly jejich
zkušenosti s brigádami.
Zajímalo nás, kolik vlastně
potřebují na měsíc a kolik
stojí věci, které si chtějí
koupit.

Procházeli jsme
společně weby
a aplikace s nabídkami
práce. Nechali jsme si
ukázat, jak mladí brigády
hledají a kde všude.
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Nechali jsme si
popsat i jiné praktiky,
jak sehnat peníze,
než jen vydělávání na
smlouvu.

A v neposlední
řadě jsme
ověřovali data
napříč skupinami.
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4.3.3

Na jaké problémy narážejí?

●● Nedovedou si představit, co se skrývá pod názvy
konkrétních pozic nebo jak se říká pozici, o kterou
by stáli. Guru cashier, asistent prodeje, barista…

...

??!!!

●● Nerozumí slovům či zkratkám, které se používají
v inzerátech. Ač zkratky a slovní spojení znají, neumí
znalosti využít. DPP, CV, flexibilní pracovní doba,
zdravotní průkaz…
●● Minimálně půlka z nich neví, co napsat do motivačního
dopisu, když mají odpovědět na konkrétní pozici.
●● Nevědí, co napsat do CVčka, nemají pracovní
zkušenosti. Často se bojí říct o sobě, co umí, mívají
pocit, že nemají co nabídnout.

1. ÚVOD A KONTEXT

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

4.3.4

Na jaké problémy narážejí?

●● Chybí přijatelné možnosti výdělku. Možnost brigád pro
mladé je značně omezena, obvykle se hledá na dvou
až třech místech na internetu nebo u rodičů. Možnosti
jsou stále stejné: McDonald nebo rozdávání letáků…

Musím sebrat
odvahu zvednout
telefon.
Nabízené brigády
neodpovídají mým
možnostem.

●● Běžná pracovní doba nebo pravidelná brigáda není pro
mladé zajímavou či reálnou možností. Někdy s ohledem
na školu nemohou, někdy nechtějí pracovat dlouhé
směny a pravidelně.
●● Chybí odvaha zvednout telefon nebo napsat mail
zaměstnavateli. To může být nepřekonatelnou
překážkou, pokud jste to nikdy nedělali.
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4.3.5

Na jaké problémy narážejí?
Nerozumím svým
právům a neumím se
bránit…

●● Pracovní smlouvy nečtou nebo je dají ke kontrole
rodičům. Neví, jak je v případě problémů použít.
●● Chybí zkušenosti s vyjednáváním. Těžko si vyjednávají
pracovní podmínky a svá práva (ať je znají nebo ne).
Pokud je nutí pracovat jinak, než bylo domluveno, není
pro ně jednoduché říct „ne“.

!!!

●● Téměř každý zažil, že mu na brigádě nezaplatili.
Většina mladých s tím ale nic neudělala, nevěděla,
jak se bránit.

Jak se bránit?

???
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4.3.6

Na jaké problémy narážejí?

●● Téměř nikdo neví, jak se dává výpověď. Práce končí
buď po dohodnuté době, nebo když je vyhodí.
●● Neumí se bránit. V případě problémů se zeptají rodičů
a kamarádů. Nemají ale nikoho, kdo jim bude věnovat
pozornost a probere s nimi konkrétní kroky, případně
je doprovodí nebo jim nabídne alternativu, které
mohou věřit.

Chybí mi někdo, kdo
by mi pomohl trable
s prací řešit.

Ač jsou považováni za online generaci,
hodně věcí by rádi řešili osobně.
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4.3.7

Jaké metody jsme využili?

Mladých jsme se vyptávali na jejich zkušenosti ve fokusních
skupinách, při kterých jsme kombinovali skupinovou
diskusi, společnou práci s canvasy a nebo ukázky z práce
s brigádovými weby a aplikacemi.
Canvasy jsou šablony, které umožnují strukturovat
získávané informace pro další analýzu. Ty, které
zmiňujeme, jsme popsali v publikaci Problémy mladých
lidí jinýma očima.
V první fázi jsme využili zejména canvas Cyklus
zákaznických aktivit. Ten nám umožnil podrobně zmapovat,
co předchází hledání brigády, jak to na brigádě vypadá a co
následuje. Pracovali jsme také s Value proposition canvas,
díky kterému jsme zachytili potřeby a problémy mladých při
hledání práce a nápady, jak je řešit. Jedno setkání jsme celé
věnovali práci s weby a aplikacemi na hledání brigád. Data
získaná z diskusních skupin jsme průběžně strukturovali
za pomoci affinity diagramů.
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4.3.8

Sledování průchodu weby a aplikacemi na hledání brigád

Abychom lépe porozuměli hledání brigád v online prostoru,
věnovali jsme jednu fokusní skupinu výhradně práci s weby
a aplikacemi. Setkání jsme postavili jako uživatelské
testování vybraných serverů na hledání brigád.
Uživatelské testování ukáže, jak lidé používají konkrétní
produkt nebo službu, s jakými problémy se potýkají,
které funkce jim nejsou jasné či je očekávají, ale nemůžou
je najít.*
Mladé ve skupinách po třech jsme požádali, aby nám
ukázali, jak hledají práci na webu, sociálních sítích
a v aplikacích, poté jsme jim ukázali vybrané stránky
a požádali o splnění zadání. V průběhu celého setkání
jsme využívali metody Think-aloud, při které člověk nahlas
komentuje svůj pohyb na webu či aplikací. Nakonec jsme
zkušenosti společně diskutovali.
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4.3.9

Strukturace dat - affinity diagramy

Během kvalitativního výzkumu vzniká velké množství
dat. Pro jejich strukturaci a získávání vhledů jsme
využívali především tzv. affinity diagramů.
Při tvorbě affinity diagramů spolu s týmem
strukturujeme informace získané z designového
výzkumu do skupin podle souvisejících kategorií.
Nejjednodušší cestou je informace z výzkumu
vypsat na post-ity (jedna informace = jeden
post-it) a post-ity postupně seskupovat podle
podobností do clusterů (neboli skupin), které
pojmenujeme. Ve skupině během práce a na
závěr clustrování diskutujeme souvislosti.*
Kromě affinity diagramů jsme pro strukturaci dat
využívali i dalších analytických metod, které jsou
popsány např na stránkách 100metod.cz.
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Revidujeme původní předpoklady.

4.4

Ukázalo se, že persony,
které jsme měli
z předchozího projektu,
budeme muset upravit.
Každou službu musíme vytvářet na míru pro
konkrétní lidi, kteří se nacházejí v konkrétních
situacích.
Zaměřili jsme se na potřeby našich person.
Zjistili jsme, že je potřeba je revidovat.
Spíš než zájmy a postoje jsou pro hledání práce
zásadní limity jako je věk, možnost nakládat
s volným časem či předchozí zkušenosti.

4.4.1

Ukázalo se, že pro hledání práce je zásadní:

Věk: možnost získat
placenou brigádu se legálně
otvírá v 15 letech, větší rozptyl
v nabídce se však otevře až
s 18. rokem.

Možnost nakládat
s volným časem: brigáda
o prázdninách, možnost
pracovat jednou za dva týdny,
o víkendu, dlouhý/krátký
týden, to jsou zásadní limity
při hledání výdělku.

Typ střední
školy, kterou
navštěvují: mladí, kteří
jsou na učňovských oborech
a odborných školách, chtějí
pracovat v oboru; mladí,
kteří končí ZŠ nebo jsou
na gymnáziích, nemají
většinou představu, co
by chtěli dělat.

1. ÚVOD A KONTEXT

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

Očekávání: ta jsou dle
věku a typu školy od
brigády jiná; někdo vydělává
jednorázově na konkrétní věc,
jiní potřebují pravidelný přísun
financí, někdo se chce něco
naučit, doplnit praxi...

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

4.4.2

Proto jsme se rozhodli revidovat původní persony.

Petr Uličník (16)

Pepa Hulín (18)

Michal Tichý (13)

Denny Klubová (14)

Lucka Štědrá (15)

drzý skejťák

nezávislý kliďas

nenápadný outsider

královna selfie

normální holka

Doplnili jsme Lucku Štědrou a přidali dva kluky.
Ostatní persony jsme používali jako referenci
(na základě dat z rozhovorů).

+

+

Franta Vomáčka (17)

Aleš Záklaďák (14)

Lucka Štědrá (15)
normální holka
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3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

4.4.3

Aleš Zákláďák – 14 let – legálně to nepůjde?

Aleš žije s rodičema a ségrou. Rodiče
nemají na rozhazování, bydlí na sídlišti,
kde Aleš chodí do 8. třídy. Je normální
kluk, který by ale raději než prázdniny
u dědy trávil čas s kámošema na sídláku.
Není zakřiknutý, je společenský.

Co potřebuje?

Co ho baví?

		

●● Hraje občas fotbal, chodí i do Proximy
na streetfotbal

A co brigáda?

●● S kámošema paří hry na mobilu,
má rád Fortnite
●● Když je doma, sjíždí vtipný videa na
netu, hlavně pranky

1. ÚVOD A KONTEXT

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

●● Potřebuje nějaký peníze, asi tak 1500,na měsíc, ale rodiče mu dávají málo
●● Chtěl by si koupit značkovou mikinu
●● Potřebuje, aby ho lidi brali, proto dělá
ty šprýmy

●● Jednorázová (víkendy a ne na dlouho),
peníze hned na ruku
●● Nějaká zajímavá akce, kde může být
i s kámošema
●● Vůbec netuší, že by se měla podepsat
nějaká smlouva, strejda mu peníze za
dřevo taky dal rovnou

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

4.4.4

Franta Vomáčka – 17 let – k čemu je ten učňák?

Franta chodí na učňák kuchař/číšník, je
ve druháku. Škola ho nebaví, ale vaření jo.
Žije jenom s mámou ve starým činžáku
na Chodově. Má holku, se kterou se
potkává každej den. Aby měl peníze navíc,
přeprodává věci. Jinak je dost vyklidněnej,
má to tak trochu na háku.

Co potřebuje?
●● Potřebuje prachy – na cíga, řidičák,
chlast i auto – cca 6 tis. měsíčně
minimálně
●● Nechce bejt kuchař ve čtyřce,
potřebuje zkušenosti, jeho praxe
za moc nestojí
●● Potřebuje mít víc volnosti, a aby mu
do věcí lidi nekrafali

Co ho baví?
●● Pařby o víkendu s kámošema
●● Spánek a válení se v posteli

A co brigáda?

●● Auta, chce strašně řidičák

●● Vydělávat pravidelně, i klidně jako
praxe ve škole, ale aby se něco naučil
v oboru
●● Bavilo by ho, kdyby měl možnost tam
mít místo i po škole
●● Jako ne na černo, ale trochu tápe,
jak to zařídit
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3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

4.4.5

Lucka Štědrá – 16 let – jako nebaví!

Lucka žije s oběma rodiči, který mají
normálně peněz. Ještě má mladšího
bráchu. Mají ji moc rádi a snaží se. Lucka
je hodně štědrá, populární a dobrá duše.
Nový lidi moc nemusí. A nejvíc se bojí
rodičů. Chtěla by nějaký zvíře.

Co potřebuje:
●● Vymyslet, co by vlastně chtěla dělat,
a taky kde sehnat nějakou korunu
●● Chtěla by cca 3 tis. na měsíc, rodiče
jí třeba na kino daj jen 100,●● Trávit čas s kámoškama, kterým věří

Co ji baví?
●● Kámošky a trávení času s nima

A co brigáda?

●● Televize a hlavně seroše, a taky instáč,
sleduje módu, sjíždí instagramy
známejch lidí

●● Chtěla by vydělávat o víkendech, může
i v týdnu, ale pravidelně

●● Občas pije alkohol, trochu kouří

●● Aby jí někdo něco vymyslel a předal,
nebaví ji nic hledat a moc nerozumí
popisům brigád
●● Nechce dělat trapnou práci, za kterou
by se styděla, a smradlavou
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4.4.6

Jak to mají naše persony s penězi a brigádou?
Co chce získat?

Co je jeho/její překážka/obava

Aleš Záklaďák

•
•
•
•
•
•
•

Novou mikinu
Peníze na akce, co ho baví
Udržet si volný čas
Možnost brigády
Radu, co má dát do CV, když nikdy nepracoval
Všechno zařídit
Peníze hned

•
•
•
•
•
•

Nikdo mu nedá peníze, už vůbec ne, když mu není 15
Netuší, jak to chodí, a kam by měl jít
Na netu nic není
Rodiče ho asi jen tak nepustí
Přes týden nemůže, o víkendu často taky ne, jezdí někam s rodičema
Nebude se podřizovat, nechce nic pravidelně

Franta Vomáčka

•
•
•
•
•
•

Zkušenosti
Perspektivu budoucí práce
Peníze
Pravidelnou brigádu, ideálně spojenou s praxí
Info o tom, co se to píše v těch inzerátech
Peníze jako výplatu, a ne úplně bídnou

•
•
•
•
•

Učňák nemá dobrý praxe
Na praxi nemůže pak pracovat po skončení školy
Vůbec netuší, zda odpovídá požadavkům inzerátu
Nechce s nikým moc mluvit, dokud nebude v úzkých
Nechce pořád škrábat brambory, oni ho k ničemu stejně nepustí

Lucka Štědrá

•
•
•
•
•

Hezkou a čistou a cool brigádu
Pravidelný přísun peněz
Jistotu v někom, kdo trhu rozumí
Radu, co s CV
Ideálně peníze 1x za 14 dní

• Vůbec netuší, kam může napsat a co by chtěla dělat, tak radši
nic nedělá
• Bojí se, že jí někdo nezaplatí a ona nebude vědět, co s tím
• Bojí se, že práce bude hnusná a ona nebude vědět, jak to řešit
• Chce si pořád taky ještě užívat, takže nechce pracovat moc často
• Myslí si, že se na brigádě nemůže nic naučit a že musí dělat podřadný práce
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4.4.7

Jaké metody jsme využili?

Pro návrh „job klubu“ jsme chtěli využít persony, které
jsme vytvořili pro nízkoprahové kluby, a doplnit je
o charakteristiku týkající se brigád.
Persony jsou nástroj, který z dat vytváří archetypy
současných nebo budoucích uživatelů a uživatelek
služby. Pomáhají při vytváření představ, pro koho vlastně
navrhujeme řešení.* Práci s personami jsme podrobně
popsali v publikaci Problémy mladých lidí jinýma očima.
Z informací, které jsme postupně získávali od mladých,
se ukázalo, že pro „job klub“ je potřeba postavit persony
primárně na zjištěních, která jsou specificky vázaná na
výchozí situaci při hledání a získávání brigád a první práce.
Persony jsme tedy na základě zjištěných dat revidovali,
resp. vytvořili nové.

*
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100metod.cz
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Pracujeme s kontextem.

4.5

Připomněli jsme si také,
v jakém kontextu novou
službu navrhujeme.
„Job klub“ nebude komerční službou,
která jen reaguje na potřeby. Je projektem
Proxima Sociale.
Projekt byl hrazen z dotací MHMP
na prevenci kriminality.
Tyto faktory, které mají zásadní vliv na to,
jak může služba vypadat.

4.5.1

Poslání Proximy Sociale ve vztahu k „ job klubu“:

Proxima Sociale je neziskovou organizací poskytující spektrum
služeb pro děti a mládež, sociální služby, služby primární prevence.
Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel míst, v nichž
působí. Učí lidi řešit obtížné a nepříznivé životní situace a pomáhá
jim je překonat. Snižuje rizika, se kterými se mladí lidé potýkají,
působí preventivně tam, kde by rizikem mladí mohli být ohroženi,
a zároveň pomáhá ve chvílích, kdy se mladí cítí bezradní a neví,
na koho se obrátit.
Z povahy svého poslání poskytuje odborné sociální poradenství
v mnoha různých tématech, zároveň intervenuje v rámci služeb
krizové pomoci, dokonce nabízí řešení například v programu podpora
rodiny.
Součástí sociálních služeb Proximy Sociale jsou i aktivity, které
brání tomu, aby se mladí dostali do potíží kvůli své neznalosti,
nebo naopak pomáhají s hledáním cest, jak smysluplně trávit čas
a rozvíjet se. Pokud se přitom navíc spojí s místními zaměstnavateli,
naplní tím i své poslání „spojování komunity“.
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4.5.2

Co je důležité pro Proximu Sociale a v čem bude „ job klub“
naplňovat její poslání?
Co u všech naplní závazek
Proximy Sociale?

Co naplní veřejný závazek Proximy Sociale
u jednotlivých person

Aleš Záklaďák

•
•
•
•
•

Prevence rizikových jevů
Poradenství
Možnost navázání, případně upevnění kontaktu
Vzdělávání zábavnou formou
Rozšiřování kompetencí

Franta Vomáčka

•
•
•
•
•
•

Prevence rizikových jevů
Podpora a pomoc ve chvílích, kdy může dojít k problému
Poradenství
Možnost navázání, případně upevnění kontaktu
Vzdělávání zábavnou formou
Rozšiřování kompetencí

•
•
•
•
•

Prevence rizikových jevů
Snižování rizik
Poradenství
Možnost navázání, případně upevnění kontaktu
Zplnomocňování

Rozvoj komunitního života ve spolupráci
se zaměstnavateli, prevence pro trávení
volného času a proti trestné činnosti,
finanční gramotnost a možnost řešit svou
ekonomickou situaci jako návyk do budoucna

Lucka Štědrá
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4.5.3

Zaměření programů Prevence kriminality
ve vztahu k „ job klubu“
Oddělení Prevence kriminality MHMP podporuje činnost
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence
kriminality, která se snaží měnit rizikový způsob života
a která vedou ke zdravějšímu či hodnotnějšímu způsobu
trávení volného času.
Dále podporuje specifické programy prevence kriminality
zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů
zvyšování právního vědomí.
Jeho cílem je také podpora preventivních, vzdělávacích
a informativních akcí vedoucích ke snižování míry ohrožení
kriminalitou, reagování na vývoj trestné činnosti a omezování
příležitosti k páchání trestné činnosti.
Cílem programů je, aby mladí trávili čas smysluplně a tím se
eliminovalo jejich setkávání s rizikovými faktory. Když mají
mladí zájem pracovat, je ale důležité i to, aby práce probíhala
v souladu se zákonem. Když nedostávají smlouvy, mzdy, nebo
práce neodpovídá původně domluveným parametrům, může
jít o hranu trestného činu obchod s lidmi.
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4.5.4

Co je důležité pro Prevenci kriminality MHMP
a v čem bude „ job klub“ naplňovat její strategii?
Jak to u všech souvisí
s prevencí kriminality?

Aleš Záklaďák

Franta Vomáčka

• Předávání právního povědomí
• Smysluplné trávení času
• Informativní aktivity vedoucí ke snižování TČ
Prevence proti nevhodnému trávení času,
které může vést k výtržnostem, předávání
informací o právech na trhu práce, prevence
proti TČ obchod s lidmi a vykořisťování,
prevence proti drobné kriminalitě (krádeže)

Lucka Štědrá

1. ÚVOD A KONTEXT

Jak to souvisí s prevencí kriminality u jednotlivých
person?

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

•
•
•
•
•

Prevence užívání návykových látek
Smysluplné trávení času
Zvyšování kvality života
Změna rizikového způsobu života
Předání právního povědomí

•
•
•
•

Předávání právního povědomí
Smysluplné trávení času
Informativní aktivity vedoucí ke snižování TČ
Zvyšování kvality života
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Vymýšlíme řešení.

4.6

Začali jsme vymýšlet „ job
klub“ postavený ze služeb,
které můžou fungovat
každá samostatně,
ale i jako celek.
Analyzovali jsme všechna data a navrhli koncept
„ job klubu“.
Ten se skládá z informačně edukačního webu
a dílčích služeb, které se odehrávají v online
i offline světe.
Pro každou z person jsme rozpracovali jednu
dílčí službu.

4.6.1

Schéma komplexní služby – online obsah:
Use casy

Online obsah

Konkrétní služby
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4.6.3

Navrhli jsme si schéma „ job klubu“,
který obsahuje web a další dílčí služby.
●● Vyšli jsme z toho, že i přestože mladí
chtějí řešit věci hlavně osobně, své
hledání brigády začínají na webu.

Use casy

Online obsah

●● Proxima se s mladými, pokud je to
možné, chce potkat osobně a navázat
další kontakt.
●● Nad službou jsme přemýšleli jako nad
skládačkou, která nejlíp funguje v celku,
ale každou jednotlivou službu je možné
uvést do praxe samostatně.
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Konkrétní služby

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU
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4.6.4

Obsah webu jsme načrtli jen rámcově…

●● Chtěli jsme, aby služba fungovala online
i ve spolupráci lidmi z Proximy. Věděli
jsme ale, že postavit kompletní web je
mimo možnosti projektu a nad rámec
sociálních služeb. Proto jsme web
načrtli jen rámcově.

Online obsah

●● Na základě potřeb a zjištění jsou
mladými na web navržená edukativní
videa a šablony, test pro výběr vhodné
práce či návod, jak číst inzeráty. Vše
s cílem pomoci mladým hledat práci
a řešit trable samostatně.
●● Proxima chce ale mladým dávat najevo,
že se mohou vždycky ozvat – online
i k osobní schůzce. Na webových
stránkách by proto vždy mělo být
viditelné: „Nevíš si rady? Jsme tu pro
tebe“.
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4.6.5

Detailně jsme se rozhodli věnovat dílčím službám
pro naše persony
●● Detailně jsme pak rozpracovali tři dílčí
služby pro konkrétní persony.

Use casy

●● Všechny jsou postavené tak, aby je bylo
možné samostatně zařadit do praxe
Proximy.
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4.6.6

Jaké metody jsme využili?

Pro sdílení a diskusi nad nápady a vhledy získanými
výzkumem je užitečná jejich vizualizace. Inspiraci
pro to, jak znázornit celek a konkrétní use casy,
nám poskytl konceptový poster.
Konceptový poster je metoda určená pro
jednoduchou prezentaci hlavních myšlenek služby.*
Use case je popis toho, jaké úkony uživatel/ka udělá
při průchodu službou a jak na ně služba reaguje.**
Při návrhu „job klubu“ jsme napřed vybrali tři use
casy, pro které jsme vytvářeli zjednodušený poster.
Nejprve s tužkou a papírem, po té jsme vše přenesli
do aplikace Miro, aby bylo možné s návrhem
pracovat online.

* 100metod.cz
** usability.gov
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Zpřesňujeme návrhy.

4.7

Rozpracovali jsme dílčí
služby pro tři persony.
U každé persony jsme si zvědomili její situaci
a kontext, který přináší poslání Proxima Sociale.
Připravili jsme videoprototyp služby.

4.7.1

Aleš Záklaďák

●● Aleš by si nějaké peníze rád vydělal, ale legálně to není možné,
protože je mu pod 15. Chtěl by novou mikinu, lístky do kina nebo
něco dalšího.
●● Lidé z Proximy ví, že má při hledání práce stejné trable jako jeho
vrstevníci. Budou mu chybět informace o trhu práce a nemá
potřebné dovednosti, které by aspoň napsal do CV.

→ Alešovi jsme vymysleli „práci na zkoušku“:
Aleš může legálně obdržet poukázku od toho, kdo ho zaměstná,
ať už do kina, oblíbeného obchodu či obchodního domu. Svou účast
na takové brigádě ale musí odpracovat účastí na workshopu, kde
se zábavnou formou dozví o trhu práce, až pak může mít krátkou
brigádu třeba na akci Proximy či na kulturním festivalu nebo
sportovní akci.
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4.7.2

Franta Vomáčka

●● Franta by se rád naučil něco nového v oboru, který studuje,
a kdyby bylo možné si tím pravidelně vydělávat, nepohrdl by.
●● Lidé z Proximy ví, že Franta má problém takovou brigádu sehnat
a že neví, jak se dobrat podmínek na pracovním trhu. Zároveň ale
taky tuší, že k nim Franta ne vždycky chce přijít.

→ Frantovi jsme vymysleli „trainee program, buddy institut“:
Franta díky Proximě nejprve zvládne zajímavou formou zjistit,
co potřebuje k uzavření smlouvy nebo jak napsat CV. Pokud bude
chtít, může se na ni obrátit, protože Proxima má kontrakty se
zaměstnavateli, jejichž praxe je pro výkon povolání dobrá. Zároveň
ale Proxima zařídila, že mu v práci někdo pomůže a nebude muset
jen škrábat brambory.
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4.7.3

Lucka Štědrá

●● Lucka by nějaké peníze potřebovala na šminky nebo cigára.
Vlastně ale neví, jestli se jí na brigádu chce. Nenapadá ji totiž ani,
co by mohla vůbec dělat.
●● Lidé z Proximy ví, že Lucka nerozumí pozicím v inzerátech, často
ani slovům, která se tam píšou. Dokonce neumí hledat brigádu
jinde než na pár serverech.

→ Lucce jsme vymysleli „tréninkové pracoviště“:
Lucka si udělá test na stránkách Proximy, aby věděla, co ji
může bavit. Proxima má ale taky dohodnutou spolupráci s pár
společnostmi, co jsou „cool“, a kde může s Luckou den dva pobýt
a nástup do práce jí usnadnit, případně zajistit, aby se o směny
mohla podělit s dalšími. Proximačka jí taky pomůže se smlouvou
a při řešení případných trablů.
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4.7.4

Shrnutí – co potřebují naše persony
a co jim nabízí „ job klub“?
Co všem nabídne
job club?

Co chce získat?

Co je jeho/její překážka/obava

Aleš Záklaďák

•
•
•
•
•

Novou mikinu
Peníze na akce, co ho baví
Udržet si volný čas
Možnost brigády
Radu, co má dát do CV, když nikdy
nepracoval
• Všechno zařídit
• Peníze hned

•
•
•
•
•

Franta Vomáčka

•
•
•
•

Zkušenosti
Perspektivu budoucí práce
Peníze
Pravidelnou brigádu, ideálně
spojenou s praxí
• Info o tom, co se to píše v těch
inzerátech
• Peníze jako výplatu, a ne úplně
bídnou

•
•
•
•
•

Lucka Štědrá

•
•
•
•
•

• Vůbec netuší, kam může napsat a co by chtěla dělat,
tak radši nic nedělá
• Bojí se, že jí někdo nezaplatí a ona nebude vědět, co s tím
• Bojí se, že práce bude hnusná a ona nebude vědět, jak
to řešit
• Chce si pořád taky ještě užívat, takže nechce pracovat moc
často
• Myslí si, že se na brigádě nemůže nic naučit a že musí dělat
podřadný práce
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Hezkou a čistou a cool brigádu
Pravidelný přísun peněz
Jistotu v někom, kdo trhu rozumí
Radu, co s CV
Ideálně peníze 1x za 14 dní

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

Nikdo mu nedá peníze, už vůbec ne, když mu není 15
Netuší, jak to chodí, a kam by měl jít
Na netu nic není
Rodiče ho asi jen tak nepustí
Přes týden nemůže, o víkendu často taky ne, jezdí někam
s rodičema
• Nebude se podřizovat, nechce nic pravidelně

Učňák nemá dobrý praxe
Na praxi nemůže pak pracovat po skončení školy
Vůbec netuší, zda odpovídá požadavkům inzerátu
Nechce s nikým moc mluvit, dokud nebude v úzkých
Nechce pořád škrábat brambory, oni ho k ničemu stejně
nepustí
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Co mu/jí nabídne job klub?

• Workshop, kde si zkusí napsat CV
• Domluví mu brigádu, a řekne mu,
co a jak
• Propojí ho s někým, kdo mu dá
za práci, co si přeje
• Práci jen když bude mít volno

• Na webu mu nabídne videa, která jsou
návody pro otázky ohledně hledání
Prověřené
práce (jak napsat cv, jak číst inzerát,
zaměstnavatele, co má být ve smlouvě atd.)
• Propojí ho se zaměstnavatelem, který
se kterými
není proti, aby tam případně po škole
jsou lidé
taky pracoval
z „job klubu“
• Bude mu k dispozici, kdyby se stalo
v kontaktu
něco, s čím si neví rady

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

• Pomocí testu jí nabídne možnosti,
co by mohla dělat
• Na webu jí ukáže taky šablony na CV
a kde všude se dají sehnat
• Člověka, který s ní může první den jít
do práce a může s ním pak probrat
svoje obavy

6. MÍSTO ZÁVĚRU
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4.7.5

Jaké metody jsme využili?

Nápady získávají konkrétní podobu skrze vytváření
prototypů služby. S pomocí prototypu můžeme
s nízkými náklady otestovat, zda má naše služba
potenciál a jak na ni reagují mladí lidé i další
stakehodeři.
Prototypy mohou mít velmi různou podobu od
storyboardů (podrobněji v předchozí publikaci),
scénářů pro hraní rolí, mockupy až přes fyzické modely
věcí či prostředí. Hlavním cílem je připravit konkrétní
věc, kterou je možné byť třeba ve zjednodušené
podobě otestovat.*
Pro návrh „job klubu“ jsme s využitím storyboardů
připravili videoprototypy jednotlivých služeb.

*
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4.7.6

Videoprototyp

Videoprototyp je další jednoduchou metodou,
jak představit či otestovat službu.
Za pomoci nástrojů typu powerpoint či aplikace
keynote vytvoříme z jednotlivých obrázků storyboardu
videoprezentaci. Prezentaci můžeme doplnit
komentářem nebo hudbou.*
Při navrhování „job klubu“ jsme ve výzkumném týmu
vytvořili storyboardy a napsali doprovodný text k video
prototypu. Storyboardy i doprovodný text pak validovali
a upravili mladí z advisory boardu. Ti ho také podle
svého překreslili a text pod videoprototyp namluvili.

*
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Testujeme. Opakovaně.

4.8

Navržené služby jsme
otestovali. Všechny jako
videoprototypy. Jednu
službu i v ostrém provozu.
Návrhy služeb jsme testovali mezi mladými
i stakeholdery.
Testovali jsme pochopení obsahu služby,
relevanci vzhledem k potřebám mladých
z různých skupin a zájem.
U vedení Proximy Sociale jsme zjišťovali také
možné bariéry zavedení do praxe.
Službu Práce na zkoušku jsme testovali
v ostrém provozu.

4.8.1

Služby v podobě videoprototypů jsme otestovali

Videoprotypy jsme otestovali mezi mladými podobnými těm,
kterým jsou služby určeny.
Zaměřili jsme se na pochopení obsahu služby, vytipované
problematické momenty a specifikování konkrétních představ
o podpoře ze strany Proximy Sociale.
Nad konceptem i videoprototypy jsme diskutovali i s vedením
Proximy. V tomhle případě jsme ověřovali pochopitelnost
a především možné bariéry pro realizaci.
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4.8.2

Práci na zkoušku jsme otestovali v ostrém provozu.

Připravili jsme spolu s advisory boardem program
dvouhodinového workshopu pro mladé lidi do patnácti let.
O možnosti účasti na programu informovali zaměstnanci
a zaměstnankyně mladé osobně, ale také přes facebook
nebo instagram.
Na program se za pár dní přihlásilo přes 20 mladých lidí.
Rozhodoval čas a kapacita možné „brigády na zkoušku“,
do workshopu byli vybráni 4 mladí lidé.
Workshop vedli za pomoci pracovníka Proximy mladí
z advisory boardu.
Workshopu se zúčatnili dva mladí lidé do patnácti let, kteří
pak pár dní na to také absolvovali brigádu nanečisto na
mikulášské akci Proximy. Za tu pak obdrželi vybrané poukázky.
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4.8.3

Dalším krokem k realizaci je navázat spolupráci
se zaměstnavateli.
●● Aby služby byly udržitelné, je potřeba navázat spolupráci
s potenciálními zaměstnavateli. Proxima Sociale musí začít tím,
že připraví seznam takových firem.
●● Aby služby fungovaly, musí přinášet užitek mladým, ale
i zaměstnavatelům, kteří mladým mohou pomoci v jejich
pracovní cestě životem. Mezi nimi jsou i tací, kteří dokonce
takovou pomoc uvítají, protože v budoucnu může snížit
prostředky a mnoho času při zaškolování.

Vzájemnou spoluprací
všichni získávají.

Mladí
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4.8.4

Jaké metody jsme využili?

Job klub klub jako celý návrh a především dílčí
služby jsme testovali v průběhu roku v různých fázích
a opakovaně.
Testování umožňuje zjistit, jak službu vnímají její
budoucí uživatelé či uživatelky. Ukáže, jestli je
srozumitelná, nastíní budoucí očekávání a umožní
vidět problémy, se kterými by se lidé v praxi potýkali.
Testovat můžeme v reálném prostředí, v nízkoprahovém
klubu nebo třeba v kavárně (více v předchozí publikaci).
„Job klub“ jsme testovali jak v podobě videoprotypů,
tak i v ostrém provozu. Testování se ukázalo jako aktivita,
která je pro členy advisory boardu i přes hotový scénář
a záznamový arch samostatně nejobtížněji realizovatelná.
Abychom měli dost dat, museli jsme testování zopakovat.
100metod.cz
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Věnujeme pozornost i rizikům služeb.

4.9

Spolu s mladými jsme
také přemýšleli, kde
může mít služba negativní
dopad a jaká s sebou
návrh nese rizika.
Snažili jsme se předvídat riziková místa
při provozu služby.
Přemýšleli jsme také, zda služba svým
nastavením nevylučuje některé skupiny
mladých.

4.9.1

Přemýšleli jsme nad riziky a negativními dopady.

●● Zjišťování rizik a nezamýšlených dopadů
se řeší nejen v sociální sféře, ale i při
designu služeb.
●● V našem návrhu jsme si vytipovali
místa, kde může dojít k narušení práva
uživatelek a uživatelů služby.
●● Zaměřili jsme se také na situace, kdy
způsob, jakým je služba poskytnuta,
vylučuje některou skupinu.
●● A spolu s mladými i pracovníky
a pracovnicemi Proximy Sociale jsme
situace rozebrali.
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4.9.2

Riziková místa služeb z pohledu mladých:

Mám strach z tlaku ze strany
Proximy, který mi neumožní ukončit
službu, pokud to budu chtít…

Mám strach, že si odnesu jen pocit
méněcennosti…

Někdo zneužije mé informace
nebo je dá někomu dalšímu…

●● Opakované nabízení
a přemlouvání k účasti

●● Hodím se jen na podřadné
práce (výsledek testu)

●● Zneužití dat, která napíšu do
testu (nevím, komu je dají)

●● Nemožnost odejít
z workshopu

●● Cítím se trapně, neschopně,
že se mnou musí někdo
chodit na pracoviště

●● Moje přihláška/životopis bude
putovat někde na internetu

●● Nemožnost ukončit účast
v programu
●● Budou mě kontaktovat, abych
se vrátil, budou tlačit

●● Pracovníci/ice se baví jen
s úspěšnějšími uživateli
služby, zůstávám mimo

●● Budou mě nutit dělat práci,
kterou nechci
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4.9.3

Možná řešení některých rizikových míst:

Chci mít možnost využívat službu
anonymně a nezávazně

●● Testy budou anonymní
●● Informace na netu dávají
dostatek času si vše přečíst
a rozmyslet, pak mohu
napsat do služby
●● Zájem o službu by měl
být nezávazný, abych se
mohl/a rozhodnout
●● Chci videa a návody online

Využívání služby je v pohodě.
Podporují mě a necítím se
při tom trapně

●● Můžu si zvolit způsob
komunikace se službou
(napíšu, přijdu, zavolám)

Můžu se učit i jinak
a pomoci dalším

●● Namísto workshopu natáčení
krátkého edukačního filmu

●● Funguje tak, tak aby to
nebylo pro mě ani pro okolí
trapný, pomáhá nenápadně
●● Podporuje, radí,
ale rozhodnutí nechá vždy
na mě (svoboda)
●● Můžu se spolehnout, že když
něco nebudu vědět/umět,
pracovník/ice tam pro mě
bude (dohody platí)
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4.9.4

Služby pro všechny mladé bez rozdílu?

Kluci vs. holky
– pozor na nabídky, které
oslovují jen dívky nebo
chlapce (jakmile významně
převažují ve službě chlapci,
případně dívky, je potřeba
pátrat po způsobech,
jak službu nebo její variantu
otevřít i druhé skupině).
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Mladí na vozíku, s berlemi,
sluchovým či zrakovým
handicapem
se zdravotním postižením
či po operaci, úrazu atp.
– pozor na místa, kde
jsou schody či jiné bariéry.
Při výběru pracovních
aktivit/nabídky brigád
přemýšlejte, jak vyjít
naproti také i mladým, kteří
mají tělesný či smyslový
handicap.

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

Mladí ze sociálně
slabých rodin
– nepočítejte při přípravě,
propagaci a realizaci aktivit
automaticky s tím, že každý
má smartphone a nonstop
připojení na internet.
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4.9.5

Vždycky něco uteče…

V průběhu zavádění jednotlivých
služeb do provozu je potřeba nad riziky
a možnými negativní dopady znovu
přemýšlet podle konkrétního kontextu.

→ Nám při prezentaci video prototypu

např. došlo, že slovní spojení „házet
lopatou“ mohou vnímat negativně
lidé, kteří pracují manuálně.
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4.9.6

Jaké metody jsme využili?

Etické uvažování při navrhování služeb se postupně
stává stále častěji součástí designového přemýšlení.
U projektů, které jsou hrazeny z veřejných prostředků,
jako byl tento, by nemělo nikdy chybět.
Etická rozvaha se vztahuje na to, jakým způsobem
pracujeme (etika při výzkumu či testování),* i na to,
co navrhujeme** (možné negativní dopady, narušování
práv, přístupnost různým skupinám atp.)
Při návrhu „job klubu“ jsme se soustředili na to,
abychom výzkum i testování dělali s partnerským
přístupem k mladým lidem a s jejich informovaným
souhlasem. Návrh služeb jsme testovali na možné
narušení práv lidí, kteří je budou využívat, a to za pomoci
mladých a na základě jejich zkušeností a obav. Podobně
jsme alespoň teoreticky prověřovali i přístupnost pro
mladé, kteří mají sociální či tělesné znevýhodnění.
*

IDEO (2015) The Little Book of Design Research Ethics
IDEO (2019) Guidelines for Ethical Concept testing
** Sohail, Maheen (2017) How to practice Ethical Design
Design Ethicaly. Redesigned Design Process
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4.10

Pustili jsme projekt
do světa.
Prezentovali jsme naši práci různým zájmovým
skupinám.
Chtěli jsme šířit know-how,
které máme, ale také výsledky.
Víme, jak náročné je získat prostředky na tak
komplexní službu. Chtěli jsme spojovat ty, které
by práce zajímala a chtěli na ní spolupracovat.

4.10.1

Prezentovali jsme náš projekt na různých místech.

Během podzimu 2019 jsme se snažili na mnoha
místech předat naše zkušenosti, ale také
výsledky projektu. Zavázali jsem se během
psaní žádosti, že know-how budeme šířit mezi
další subjekty. Proto jsme uspořádali 4 akce,
během kterých jsme tak činili. Přímo jsme
předali informace 111 lidem mimo Proximu
Sociale a zároveň všem zaměstnancům
a zaměstnankyním Proximy Sociale.
		
●● Konference – 1x (říjen 2019)
●● Prezentace pro donory a úředníky a úřednice
– 1x (listopad 2019)
●● Prezentace pro neziskové subjekty – 2x – na
jedné z nich jsme spolupracovali s Českou
asociací StreetWork (prosinec 2019)
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4.10.2 Naše know how se rozšířilo i mimo neziskové subjekty.

Návrh na spolupráci s obcí v Jihočeském kraji
– nevyužité volné prostory města chce radnice dát
k dispozici mladým lidem, vychází přitom i z našich
materiálů.
Díky konferenci nás oslovili lidé z Kabinetu
informačních studií a knihovnictví a spolu s nimi jsme
uspořádali workshop pro knihovníky a knihovnice na
téma Jak pracovat s mladými v knihovnách za využití
metody HCD.
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4.10.3 Jaké metody jsme využili?

Projekt Job klubu dalším aktérům nabízí dvě
oblasti know-how – službu samotnou, ale
také HCD metody, které mu daly vzniknout.
Pro prezentaci výsledků jsme proto využívali
workshopové metody.
Na workshopu jsme prakticky ukazovali jak
výsledky naší práce, tak i ochutnávku metod
designu zaměřeného na člověka.
Pro ty, které zajímala aplikace služby, jsme
ukazovali, že je „ job klub“ navržený modulárně,
což znamená, že je možné vybrat jen jednu či
některé služby a přidat je do stávající nabídky
organizace. Těm, které zajímaly spíše metody,
jsme za pomoci upravené metodiky The Wallet
Project zprostředkovali proces návrhu služby.
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5

Co tento projekt ukázal.
Učíme se pořád. Když se nám něco
povedlo, i tím, že jsme něco zvorali.
Snažili jsme se, abychom naplno
využili online svět.
Nakonec jsme naplnili všechny cíle.

5.1

Že dobré propojení s týmem je nejdůležitější!

Pro komunikaci v advisory boardu jsme
používali aplikaci trello, aby byly všechny
materiály a všechna data z aktivit na jedné
hromadě.
Pro výzkumný tým neocenitelné
Nebylo to ale úplně praktické pro ty,
kteří s ním neměli zkušenost nebo v něm
nacházeli informace jen jednou za měsíc

Poučeni z prvního roku jsme více
komunikovali s vedením a lidmi z Proximy.
Radili jsme se o obsahu i prezentaci výstupů.
K lepšímu napojení na fungování PS nám
pomohlo zařazení členky vedení Proximy do
advisory boardu.

Kromě trella jsme také využívali další kanály
jako messenger nebo telefon.

Lidé z Proximy tenhle rok mnohem lépe
chápali, o co v našem projektu jde i jak
pracujeme. Našly se i kolegyně, které
chtějí HCD využít při své práci
Designové přemýšlení není otázka jedné
dvouhodinové prezentace

Na messengru je velkou jistotou rychlost
V některých případech funguje klasická
smska líp než všechny další appky,
i u mladých, kteří jsou furt online
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5.2

Že prezentace výsledků... potřebuje víc času,
než by člověk řekl!
U projektů, které jsou roční, vychází prezentace
výsledků vždycky na nejhektičtější období na
konci roku.

Naše prezentace měly za cíl předat lidem z oboru
naše zkušenosti. Připravili jsme několik různých
workshopů tak, abychom naplnili naše cíle.

Měli jsme mnoho dat, která bylo důležité
zveřejnit dřív, než vyjde e-book
Naplánovat akce na konec roku, kdy je aktivit
mnoho, znamenalo, že jsme v daný den
nebyli jediní, kdo něco pořádal
Zjistili jsme, jak náročné je předat, že k cíli jdeme
postupně, zkoušením nových věcí, vracením se,
i zlepšováním, když lidé čekají jasně nastavenou
metodiku zaprvé, zadruhé, zatřetí.
Naučili jsme se vyžádat si zpětnou vazbu
a upravit dle toho naše prezentace, zároveň
tak nabídnout lidem to, co potřebují slyšet,
aby prezentaci plně porozuměli

Během krátké chvíle jsme dokázali přesvědčit
kolegy a kolegyně z oboru, že to funguje,
a dokonce se podařilo zaujmout aktéry mimo
oblast sociálních služeb
U každého workshopu potřebujeme vědět,
kdo tam bude a co by si měl odnést. Když se
potkají lidi z nízkoprahů, úředníci a úřednice
z městských částí a lidi od donora, je občas
nemožné uspokojit potřeby všech. Příště na
to budeme víc pamatovat

Linearita v postupech je ale pořád od lidí
očekávána
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5.3

Že učit někoho takhle pracovat není jednoduché!

Naším cílem bylo také naučit mladé lidi a pracovníky a pracovnice
z proximy sociale metodám, které mohou používat i bez nás.
Upouštěli jsme od žargonu, který je vlastní nám jako
výzkumnému týmu, a tím napomáhali porozumění
Je báječné, když vám mladí lidé řeknou „já už ten diamant
konečně chápu“
Pokud potřebujeme data z testování, musíme napřed také
otestovat, zda záznamové archy, které jsme připravili a) jsou
použitelné a b) budou je mladí umět používat. Jinak se stane,
že testování budeme muset opakovat :-)
Někdy je potřeba více času na vysvětlení aktivity, pokud k ní
přidáváte cíle nebo výstupy a metodické pokyny
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5.4

Že být vždycky online se nemusí vyplácet,
i když je to užitečné!
Nešetříme jen lesy, když netiskneme materiál
a pracujeme online, ale snažíme se také efektivně
využívat čas sdílenou prací online. Kromě trella
jsme využívali i další nástroje jako třeba google disk,
dropbox nebo miro. I proto náš ebook, který právě
čtete, není tištěnou knihou, ale online publikací.
Vlastně je to taková rychle proklikatelná prezentace.
Vždy jsme měli data dostupná dle potřeby
Na datech jsme mohli pracovat sdíleně, tedy často
i najednou, nebo si je také efektivně předávat
Jenže miro se nedá moc dobře vytisknout
Hledat věci zároveň na dropboxu a na gdisku ale
žere čas i nervy. Příště se musíme líp dohodnout
dopředu :-)
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Místo závěru
„Musíme pokračovat, nestačí skončit tam,
kde jsme teď.“ (Bára)
„Funguje to fakt trochu jako byznys. My něco
nabízíme, oni poptávají. A my jsme to zjišťovali,
zda se to propojuje.“ (Nasťa)
„Vlastně pro mě byla skvělá ta participace
s mladýma lidma. Tím, že u toho byli s námi, tím,
že jsme se spolu s nimi učili, i tím, že možná víme,
jak pokračovat.“ (Karel)

6.1

Co znamená inovovat v sociálních službách?

Po dvou letech výzkumu a tvorby nových služeb nebo
aktivit víme, jak náročné je ve velkých organizacích rychle
inovovat. Opakované a rychlé zkoušení věcí, které se
osvědčuje při využívání metod HCD, je těžké včlenit do
zaběhlého fungování velké organizace, která poskytuje
mnoho sociálních služeb. Překážkou nemusí být jen čas
lidí, který ve většině sociálních služeb často chybí. Mohou
to být prostředky, nedostatek odborného personálu, který
si myšlenku vezme za svou, možná i nedůvěra a strach ze
změny.
I tak se nám podařilo během dvou let navrhnout aktivity,
díky kterým navázala Proxima Sociale kontakt s mladými
lidmi ze skupin, kde se to předtím nedařilo. Ve druhém roce
jsme postavili novou službu. Ta počítá s pomalými změnami,
a je proto možné ji zavádět po jednotlivých modulech, které
fungují samostatně. Služby jsou otestované, fungují a do
praxe se zavádí postupně.
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6.2

Design zaměřený na člověka si našel v Proximě
Sociale své místo.
Proxima Sociale navazuje na realizované aktivity. Na základě
otestovaných akcí pro získání nových klientů a klientek (LAN
party a Setkání s youtuberkou) se rozhodla, že je nutné upravit
metodiku prvního kontaktu. Proxima navíc požádala o návazný
projekt, kdy zrealizují několik „LANek“ a přitom přepracují
samotnou metodiku tak, aby odpovídala jinému druhu sociální
práce. Jejich ústředním tématem bude kyberšikana.
Zároveň pak Proximáci a Proximačky začínají vymýšlet,
na co vše by bylo dobré nově poznané metody využít, jaké
mají další možnosti. Proto se s využitím těchto metod nejspíš
dočkají nové podoby některých tiskových materiálů v jedné
ze služeb nebo například přicházejí s nápady, zda je možné
postavit hodinu dějepisu ve škole tak, jak se stavěl „job klub“.
Víme, že nebude možné, aby celý „job klub“ vznikl zítra. Proto
je jeho koncept postavený tak, že může být do praxe zavedený
po částech. Některé z nich už se do provozu Proximy Sociale
pomalu dostávají. A dalším organizacím slouží jako inspirace.

1. ÚVOD A KONTEXT

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

6.3

I užitečné změny a nové služby potřebují zdroje…

Aby věci dál fungovaly, potřebují energii a zdroje. Lidské, finanční a časové.
Nelze spoléhat na to, že se věc vymyslí, otestuje a zavede a vše půjde dál
samo. Je třeba rozvíjet provoz, průběžně kontrolovat, jestli služba stále
naplňuje potřeby mladých, zaměstnavatelů anebo dalších, pro které je určena,
hledat cesty ke zlepšení nebo ke změně. Jinak zkostnatí nebo zahyne…
Věříme ale, že to se v Proximě zatím nestane.
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6.4

A co bychom si přály, abyste si odnesli vy?

1. ÚVOD A KONTEXT

→

Pochopit klienty a klientky pomůže zjistit
„jak na to“. Zapojit je do procesu tvorby
pomůže „spoluvytvořit a vlastnit“.

→

Brát mladé jako partnery zaručí
jejich ochotu s vámi mluvit.

→

HCD je způsob, jak rychle zjistit, co mladí
lidé potřebují, a jestli to, co jim chceme
nabídnout, bude fungovat.

→

Testování se dělá proto, aby se neplýtvalo
energií, invencí, penězi a časem.

→

Komunikace návrhů dovnitř organizace zaručí,
že budou pochopeny i kolegyněmi a kolegy,
a ti jejich realizaci podpoří.
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Z čeho jsme čerpali

7.1

Co jsme přečetli?

• Dam, Rikke a Teo Siang. Prototyping: Learn Eight Common Methods and Best Practices.
The Interaction Design Foundation. 2018.
• Design Ethicaly. Redesigned Design Process.
• Google. Rapid Prototyping 1 of 3: Sketching & Paper Prototyping. Youtube.
• Hřebecký, Roman. Designujeme s nedesignéry aneb nový zásadní text o vývoji Pábení.
Pábení. 22. 11. 2017
• IDEO The Little Book of Design Research Ethics. 2015.
• IDEO. Designové myšlení pro knihovny. Příručka pro knihovny zaměřené na uživatele.
Kabinet informačních studií a knihovnictví MU Brno ve spolupráci s Flow z.s. 2016.
• IDEO. Guidelines for Ethical Concept testing. 2019.
• Sohail, Maheen. How to practice Ethical Design. 14. 4. 2017.
• IDEO.org. Desgin Kit. IDEO.ORG. Nedatováno.
• Institute of Design at Stanford University. An Introduction to Design Thinking. Nedatováno.
• Kutálková, Petra a Pšenicová, Barbora. Problémy mladých lidí jinýma očima. Proxima
Sociale. 2018.
• Nessler, Dan. How to solve problems applying a Design Thinking, UX, HCD or any Creative
Process from scratch V2. 2018. UX Collective.
• Pernice, Kara. Affinity Diagramming for Collaboratively Sorting UX Findings and Design
Ideas. Nielsen Norman Group. 18.2.2018.
• Suchá, Laďka Zbiejczuk a Josef Kocurek. 100 metod. Rozcestník metod pro inovace
informačních služeb. Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) na FF MU. 2013.
• Use Case. Usability.gov. Nedatováno.
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Přílohy
Kdo se všechno na výzkumu podílel?
Poděkování a kontakty
na podporovatele.

8.1

Kdo se na projektu podílel?

8.1.1

Petra Kutálková, výzkumnice a autorka

Pracuju v Pábení jako service designerka specializovaná na výzkum. Pábení
provází korporace a firmy při změnách, pomáhá jim hledat užitečná řešení
a stavět nové služby.
Dřív jsem pracovala v sociálních službách. Jako sociální pracovnice jsem
byla v kontaktu převážně se ženami, které byly vystaveny nějaké formě
násilí, s lidmi v krizi a v dalších zátěžových životních situacích. Postupně
jsem zjišťovala, že to, co jim komplikuje život a překáží v narovnání práv,
je společenský systém. Začala jsem se proto zabývat zkoumáním opatření
veřejných politik a navrhovat jejich změny.
V sociální práci, ve výzkumu i při navrhování služeb se snažím stavět
na spolupráci s lidmi, jejichž situace se navrhované řešení týká. Human
Centred Design mi navíc dává nástroje, které celý proces přesněji směřují
a urychlují – v komerční sféře i v té sociální.
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8.1.2

Barbora Pšenicová, výzkumnice a autorka

Vystudovala jsem antropologii a soudobé dějiny a už na vejšce jsem
inklinovala k práci v neziskovém sektoru, v němž už taky přes 12 pracuji.
Prošla jsem mnohými organizacemi, často jsem pomáhala řídit nějaké
procesy, realizovat projekty a zabývala se tím, co vše by šlo dělat lépe,
věnovala jsem se dlouhá léta práci se znevýhodněnou mládeží, působila
jsem jako lektorka a metodička motivačních programů pro mladé,
vysílala mladé lidi na stáž do zahraničí a pracovala metodami kariérového
poradenství na jejich posunu v životě. Během své výzkumné praxe jsem
spolupracovala s politickými vězni, mapovala vyloučenou lokalitu Janov
a zkoumala identitu osob vystěhovaných v důsledku průmyslové těžby,
byla jsem součástí výzkumného týmu zaměřeného na násilí na ženách
v sexbyznysu. Oslovuje mě konstruktivistické myšlení a obvykle se držím
toho, že všechno jde, jen něco vyžaduje trnitější cestu.
Dlouhodobě bojuji za myšlenku dekriminalizace prostituce, v současné
době se také věnuji své psychoterapeutické praxi a pomáhám některým
neziskovkám realizovat jejich představy, ať už v Proximě Sociale, v La Stradě
nebo třeba v Nevypusť duši.
Design zaměřený na člověka mi umožňuje to, co mám ráda: velmi rychle
zjišťovat, zda zamýšlené změny a inovace mají šanci uspět u cílových
skupin. A zároveň mi dává záruku, že nebudu plýtvat dlouho energií
a prostředky na něco, co takový dopad mít nemusí.
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8.1.3

Karel Franze, člen advisory boardu

Narodil jsem se 13. února roku 1988 v malebném městě Broumov poblíž
okresního města Náchod, kde jsem také vystudoval střední odbornou
školu – Evangelickou akademii, obor Sociální vychovatelství. Následně
jsem úspěšně dokončil bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, obor Hudební management. Po studiu jsem žil
půl roku v Londýně, odkud pochází část mé rodiny. Momentálně žiji v Praze
a pracuji jako terénní sociální pracovník a zástupce koordinátora primárních
prevencí v organizaci Proxima Sociale. Mým největším koníčkem je aktivní
působení v hudební skupině, se kterou koncertuji po celé České republice.
V neposlední řadě se také věnuji organizaci hudebních festivalů a koncertů.
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8.1.4

Anastazie Skorobogotová, členka advisory boardu

Vystudovala jsem obor adiktologie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy
a dříve také obor psychologie na univerzitě v Rusku. V Proximě Sociale
jsem začala jako terénní pracovnice od roku 2016. Dnes dělám regionální
koordinátorku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dříve jsem
absolvovala několik dobrovolnických programů a pracovala v mnoha
organizacích. Pracovala jsem jako vedoucí církevní školy, psycholožka pro
osoby s hendikepem. Na Sibiři jsem jako terénní pracovnice pomáhala lidem
se závislostmi, především na alkoholu, drogách nebo hazardu. V neposlední
řadě jsem měla také na starosti skupinu pro adolescenty z výchovných
ústavů (Dobročinná nadace "Blagodať"). Mám snahu vidět v lidech to
nejlepší a věřím, že i malý kousíček dobra může změnit hodně.
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8.1.5

Václav Toman, člen advisory boardu

Jmenuji se Václav Toman. Je mi 16 let. Rád sportuji a přes sport jsem se
také dostal k tomuto výzkumu. Spolupráce byla fajn a lidi také. A dokonce
jsem díky tomu získal nějaké zkušenosti, třeba jak zacházet s penězi a další.
Užil jsem si to, bylo to fajn.
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8.1.6

Milan Kučera, člen advisory boardu

Žiju v Praze, studoval jsem obor truhlář a v současné době pracuju ve
společnosti Sushi gourmet. Baví mě hudba, rád ji nejen poslouchám,
ale dokonce ji i sám tvořím. Rád se bavím s přáteli, trávím s nimi čas
i aktivně, baví mě jezdit na skatu a chodit na dlouhé procházky. Pracoval
jsem i ve skladu. Živit bych se chtěl hudbou, tedy, tím, co mě baví. Přesto
mě baví i současná práce. Chtěl bych cestovat, podívat se do Ameriky a do
Irska. Rád zkouším nové a zajímavé věci. Ignorování učitelů mi vždycky šlo.
Kamarádi by řekli, že jsem upřímný a pohodový člověk.
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8.1.7

Zuzka, členka advisory boardu

Jmenuju se Zuzka a je mi 16 let, studuju obchodní akademii. První, co jsem
o sobě řekla, když se mě ptali, bylo, že ráda chodím s kamarádkami ven
a koukám na televizi. Taky jsem ráda a hodně na mobilu. Poslouchám Rap
a Pop. Hlavně zpěváka Ektora. Moje neoblíbenější barva je růžová. Růžový je
také celý můj pokoj. Co naopak nemám ráda je brzké ranní vstávání a když
mi někdo říká Zuzano.
Přemýšlím, že bych se jednou stala doktorkou nebo že bych pracovala
v Proximě Sociale. Zatím během studia chodím na brigády. Naposled jsem
prodávala kafe a trdelník ve stánku. Někdy to není snadná práce a na
výplatu se dlouho čeká. Spolupráci na projektu beru jako fajn brigádu.
Původně měla jít moje kámoška, ale nemohla, tak jsem šla místo ní.
Na práci pro Proximu mě baví, že můžu spolu ostatními tvořit věci, ze
kterých něco skutečně bude. Netušila jsem, že i takhle se dá pracovat.
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8.1.8

Bára Hurtišová, členka advisory boardu

Na vysoké škole jsem začala jako dobrovolnice v nízkoprahovém klubu
pro děti a mládež, což mě oslovilo a tak jsem se rozhodla zanechat studia
pedagogiky a rozhodla se přihlásit na obor sociální práce. Vystudovala jsem
Univerzitu Konstantina Filozofa v Nitre a absolvovala studium programů pro
mládež na City College of San Francisko.
Po ukončení studia jsem se věnovala obětem obchodování s lidmi
a prevenci. Po několikaleté praxi s cílovou skupinou dětí a mládeže na
Slovensku jsem před necelými třemi lety nastoupila do Proximy Sociale
o.p.s., kde pracuji jako vedoucí programů pro děti a mládež.
Ráda si o sobě myslím, že jsem optimista, i když mé okolí často tento názor
nesdílí. Mimo práce ráda chodím po přírodě a zdolávám kopce, navštívím
koncert či kino.
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8.1.9

Majda Veselá, členka advisory boardu

Je mi 16 a ráda sportuju. Už dlouho se věnuju cheerleadingu, který je trochu
tanec a trochu akrobacie. Kromě sportování chodím ven s kamarádkama.
Hodně mě baví nakupovat oblečení. Třeba v Bershka a v Zaře.
Když mi Zuzka nabídla, abych se přidala do projektu, netušila jsem, co mě
čeká. Zuzka mi o spolupráci s Proximou řekla, že je to spíš zábava než práce
a že se to musí vidět. Popsat se to totiž úplně nedá. Tak jsem to zkusila
a bavilo mě to. Za rok jsem se toho dost naučila. Třeba komunikovat při
fokuskách, které jsem sama vedla.
Mám ráda svoji kočku, se kterou jsem se chtěla vyfotit, ale kočka nechtěla
:-(
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8.1.10

a další …

●● Kristýna Zítková
●● Jakub Renger
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8.2

Naše podpora

8.3.1

Proxima Sociale o. p. s. – realizátor projektu
Usilujeme o zvyšování kvality života obyvatel městských
částí hl. města Prahy a obcí Středočeského kraje,
v nichž působíme. Poskytujeme dětem, mládeži,
dospělým a rodinám s dětmi různé formy preventivních
a poradenských sociálních služeb (terénní, ambulantní
i pobytové), učíme je řešit obtížné a nepříznivé životní
situace a pomáháme jim je překonat.
Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon:
Email:		
Web:		
FB:			

(+240) 277 007 280 (8:00 – 16:00)
office@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
www.facebook.com/ProximaSociale

Naším cílem je:
1. Poskytovat specifické typy sociálních služeb, především
komunitního a nízkoprahového charakteru, dle potřeb
cílových skupin v místě působení:
● nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
● terénní programy
● programy prevence rizikového chování
● probační a resocializační programy
● azylové bydlení
● krizová pomoc
● odborné sociální poradenství
● sanace rodiny
2. Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb
3. Aktivně působit v regionech své působnosti

Organizace byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 1238.
IČ: 49625624
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Václavské náměstí 42, Praha 1
Číslo účtu: 35–5842040247/0100
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8.3.2

Magistrát hlavního města Prahy – poskytovatel dotace

Oddělení prevence Magistrátu hl. m. Prahy
– oblast prevence kriminality
Ing. Monika Puchelová
Koordinátorka prevence kriminality
Telefon: (+420) 236 00 4164
E-mail:
monika.puchelova@praha.eu
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Oddělení prevence MHMP – oblast prevence
kriminality – organizuje a koordinuje systém prevence
kriminality na území hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ
Praha 1 – 22. Spolupracuje se všemi subjekty v oblasti
prevence kriminality na území Prahy, zabezpečuje
úkoly a priority vlády ČR, zpracovává koncepční
materiály v oblasti prevence kriminality.
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Jinýma očima k novým službám
Prototyp služby pro mladé za využití metod
human centered design.

AUTORKY
Petra Kutálková a Barbora Pšenicová
KOREKTURY
Tereza Vrublová
GRAFICKÁ ÚPRAVA
Matěj Kočka, UV CAT design
VYDALA
Proxima Sociale, o.p.s.
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2020
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Magistrát hlavního města Prahy
z dotace Městského programu prevence
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www.proximasociale.cz

1. ÚVOD A KONTEXT

2. NA ČEM STOJÍ NAŠE PRÁCE

3. CO JE TO JOB KLUB?

4. JAK SE JOB KLUB STAVĚL?

5. CO UKÁZAL TENTO PROJEKT?

6. MÍSTO ZÁVĚRU

7. ZDROJE

8. PŘÍLOHY

