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O čem je tento e-book
… abychom vědeli, co a proč jsme dělali!

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

1.1

O čem je to, na co právě koukáte

B Obsah

Nahlížíte do výzkumné zprávy projektu Průzkum mládeže a definice
rizikových jevů – pilotní projekt podpořený prevencí kriminality
z Magistrátu hlavního města Praha.
Cílem projektu, který byl realizován pod záštitou Proximy Sociale
o.p.s, bylo především zachytit a popsat problémy mladých lidí jejich
vlastní optikou. V projektu jsme využili metodu designu zaměřeného
na člověka, zapojili mladé do celého procesu zkoumání, stavěli na
prvcích peerství a naučili během roku tyto metodologické postupy
několik dalších lidí.
Také vás zajímá, co vnímají mladí lidé jako svoje hlavní problémy
a do jaké míry se jejich pohled potkává s tím, který mají pracovnice
a pracovníci sociálních služeb? Přečtete si také o tom, jak je možné
rozvíjet sociální služby tak, aby k nim našli cestu další mladí lidé,
kteří je potřebují.

O ČEM JE TENTO E-BOOK…
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1.2

Co jsme chtěli zjistit?

B Obsah

Měli jsme několik zadání:
1.

Organizace Proxima Sociale chtěla vědět, jací jsou mladí lidé,
kteří využívají sociální služby či by je využívat mohli.

2. Proximu Sociale také zajímalo, co si mladí o sociálních službách
myslí a jak je může do služeb více zapojit a být jim tak
o něco blíž.
3. Magistrát hlavního města Prahy chtěl mít studii, která bude
definovat rizikové faktory u mládeže a bude navrhovat,
jak pracovat s mladými jinak, případně navrhne motivační
prostředky pro zlepšení stavu.
4. Mladí lidé měli dostat prostor říct svůj názor a navrhnout své
nápady na zlepšení některých situací.

O ČEM JE TENTO E-BOOK…
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1.3

Pro koho jsme výzkum realizovali?
Pro Proximu Sociale
jsme popsali bílá místa v sociálních službách
a nabízíme směr, jak s nimi dále pracovat.
Zároveň jsme navrhli konkrétní snadno
realizovatelné aktivity, kterými je možné
navázat kontakt se skupinami, se kterými
se to dosud spíše nedařilo.

B Obsah

Pro pracovníky a pracovnice
neziskových organizací
nabízíme unikátní metodický manuál, kterým
se mohou inspirovat při zlepšování svých služeb,
tak aby lépe vyhovovali těm, kterým jsou určeny.

Spolu s mladými lidmi

Veřejné správě

jsme popsali, co je štve, a to jejich jazykem a jejich optikou.
Výzkum vzali jako možnost vyjádřit svůj názor a potřeby
s příslibem, že se nad ním někdo další zamyslí. Možná také
skrze výzkum zjistí, že v tom nejsou sami nebo mají stejné
názory jako mladí lidé okolo nich.

přinášíme prioritizované problémy
mladých lidí z pohledu jich samotných,
stejně jako z pohledu těch, kteří s nimi
pracují. Skrze pět person – typických
představitelů mladých lidí, si pracovníci
a pracovnice veřejnoprávních institucí
snadněji představí, ke komu směřují
opatření politik, jichž jsou nositeli.

Pro veřejnost
popisujeme zcela jednoduše to, jak
funguje dnešní mládež, co ji baví, čeho
si váží, ale stejně tak co potřebuje,
co by chtěla a co se jí nelíbí.

O ČEM JE TENTO E-BOOK…
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1.4

Na co jsme přišli?

Popsali jsme problémy mladých lidí
z jejich perspektivy a z perspektivy
Proxima Sociale.
Vytvořili jsme 5 person – typických
představitelů mladých lidí, se kterými
se mohou pracovnice a pracovníci
setkávat. Persony pomohou Proximě
k pochopení toho, jak moc se od sebe lidé
z cílové skupiny liší při navrhování nových
opatření. Dalším aktérům umožňují
pochopit, kdo jsou klienti a klientky
nízkoprahových služeb.

B Obsah

Popsali jsme povahu kontaktu
jednotlivých person s Proximou.
Identifikovali jsme ty persony, které
potřebují sociální služby, a navrhli jsme,
jak s nimi navázat kontakt. Koncept
prvního kontaktu se službou jsme
otestovali v terénu a upravili podle zpětné
vazby uživatelů a uživatelek služby.
Naučili jsme poradní skupinu, jak mohou
pracovat mladí lidé z cílových skupin
spolu s pracovníky a pracovnicemi
sociálních služeb a jak využít metod
designového přemýšlení.
V poradní skupině a s vedením Proximy
Sociale jsme otevřeli otázky ohledně
inovace nízkoprahových zařízení.

O ČEM JE TENTO E-BOOK…
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1.5

Než začnete…

B Obsah

Možná, že to pro vás bude trochu nezvyklý formát. V praxi ale už dlouho
pozorujeme, že lidé, kteří pracují v sociálních službách, nemají na studium
rozsáhlých statí mnoho času. Sepsali jsme proto zprávu, ve které je všechno
podstatné, a která se dá zároveň v rychlosti proscanovat.
Koncepce výzkumu stojí na odborných základech, zpráva je ale napsaná
tak, aby jí měli šanci rozumět nejen odborníci a odbornice, ale i ti, se kterými
jsme se během našeho výzkum setkali – mladí ve věku 13+ let.
Metodologicky jsme přitom vycházeli z tzv. designu zaměřeného na člověka.
Více o této metodě, stejně jako o našem postupu, abyste mohli podobný
výzkum snáze realizovat ve svém prostředí, se dozvíte v páté kapitole.

O ČEM JE TENTO E-BOOK…
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2

Na co jsme přišli
… abychom věděli, co mladé tíží
a jak různé mohou být jejich světy.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

2.0.1

Na co jsme přišli?

B Obsah

V této kapitole vám nabídneme popis šesti problémů mladých lidí
z pohledu jich samotných. Nastiňují, co je pálí, co se jim nelíbí, ale i to,
kde oni sami ví, že by to možná šlo trochu jinak i z jejich strany.
Zároveň kapitola obsahuje popis šesti problémů mladých lidí sepsaných
na základě analýz zpracovaných Proximou Sociale. Ty ukazují, nad
čím přemýšlí sociální pracovníci a pracovnice, a co považují za stěžejní
u mladých lidí zase oni.
Jak vás asi napadne, původní seznam problémů byl mnohem delší. Mladí
je sami prioritizovali a vybrané rozpracovali. Problémy, které neprošly
výběrem, ale přesto jsme je v průběhu celého projektu vnímali jako
důležité, jsou popsány v kapitole čtyři.
V této kapitole přinášíme také pět person – profilů mladých lidí, kteří jsou
zástupci těch, kteří sociální služby využívají či by je mohli potřebovat.
Že jsme se trefili, se ukázalo mimo jiné i tak, že ač se jedná o typy lidí,
a ne reálné osoby, pár lidí se nám v projektu dušovalo, že je určitě zná.

NA CO JSME PŘIŠLI
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2.1

Problémy očima mladých
aneb
Co nás štve v našem okolí a životě?

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

2.1.1

Problémy očima mladých



Potřebujeme někde felit!



Nemáme prachy a potřebujeme je.



Chceme uklizené parky a prostor.



Máme málo kámošů.



Do klubů se nám moc nechce.



Škola je vopruz a nuda.

B Obsah

Není prostor, kde se scházet – venku!
Nedostatek peněz!
Špína v okolí!
Není možnost seznámit se / nedostatek kámošů!
Chodit do klubu je trochu trapný!
Škola není fér a příjemný prostředí!

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.2

Není prostor, kde se scházet – venku!

”

Potřebujeme někde felit!

B Obsah

“

Chceme prostor, kde spolu můžeme bejt. Potřebujeme
ale, aby tam bylo čisto, aby nás tam nikdo moc nehlídal.
Ideální by bylo, kdyby tam byla wifina. Nechceme
tam moc malý děti, teda může to bejt hřiště, ale ne
s děckama. Bylo by dobrý, aby se tam dalo sehnat jídlo
a pití, ideálně i alkohol jako pivko nebo božkov, a mohlo
se tam kouřit. Prostor by měl mít víc míst, kde spolu
můžeme trávit čas po partách a ne s ostatníma. Nesmí
to bejt moc daleko od místa, kde bydlíme. Nejlepší
by bylo, kdyby tam někdy mohlo bejt teplo a hudba.
Rozhodně tam nesmí bejt lidi, co neznáme.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.3

Nedostatek peněz!

”

Nemáme prachy a potřebujeme je

B Obsah

“

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 chodit. Vlastně se nám
ani nechce ji shánět nebo někde pracovat. Na inzerát
bychom nevolali.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.4

Špína v okolí

”

Chceme uklizené parky a prostor

B Obsah

“

Vadí nám, že je v okolí bordel. Nelíbí se nám poházený
odpadky, rozbitý koše, psí hovna na trávnicích, nemáme
si kam sednout. Ale do toho odpadkáče kopneme občas
i my. Nelíbí se nám temná zákoutí a ani třeba okolí
nonstopáčů. Vadí nám, že místa okolo nás jsou zaflusaný
a nevypadaj čistě. Moc se nám v okolí nelíbí zjevy, co se
flákaj a vypadaj divně. Vlastně se vyhejbáme lidem, který
vypadaj jako feťáci.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.5

Nemožnost seznámit se

”

Máme málo kámošů

B Obsah

“

Vlastně chceme mít hodně kámošů. Ale nevíme, kde se
s nima máme seznamovat, aby to bylo oukej. Často se
nebavíme s lidma ze třídy. Někdy nás serou lidi z jiný části
Prahy. Ale kamarády potřebujeme a trochu se bojíme,
že jich máme nebo budeme mít málo. Taky chceme mít
nějakou partu kámošů, ale to bysme museli nějakou najít.
Dost nám vadí, když nás někdo hejtuje a odsuzuje. Víme
taky, že je normální, mít kluka nebo holku. Jenže to není
snadný, protože by taky mohlo bejt blbý, že nás někdo
odmítne. Obecně nechceme bejt za trapný a chceme,
aby nás lidi brali.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.6

Chodit do klubu je trochu trapný

”

Do klubů se nám moc nechce

B Obsah

“

Kluby jsou trochu trapný. Sice nevíme proč, ale určitě
by si o nás kámoši mysleli, že jsme divný, když tam
chodíme. Není moc cool chodit si pro radu a někomu
něco říkat o tom, jak to máme na prd. Do klubů totiž
chodí často looseři a taky lidi, co mají hodně velký
problémy se sebou. Venku nás potkávají teréňáci, občas
nás otravujou a někdy se chovaj jako kurátoři, poučujou
nás a chtějí po nás něco jinýho, než děláme. Vybavení
klubů někdy taky moc nestojí za to, chybí nám tam věci,
který potřebujeme nebo chceme, je to takový zastaralý.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.1.7

Škola není fér a příjemný prostředí!

”

Škola je vopruz a nuda

B Obsah

“

Učitelé jsou kreténi. Škola je většinou nuda a učitelé
nás akorát serou a pořád po nás něco chtějí. Mají na
nás dost často držky. My bysme chtěli, aby to byla větší
zábava. Aby učitel byl parťák. Taky se nám nelíbí vztahy
ve třídě – někdy je to pokřikování, jindy zas hejtování,
odsuzování a někdy i šikana. Víme, co to je, a určitě
nechceme, aby nás někdo šikanoval, hlavně psychicky.
Bylo by lepší, kdybychom spolu vycházeli. Škola taky
trvá dost dlouho a zabírá čas na brigády a zábavu.

PROBLÉMY OČIMA MLADÝCH
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2.2

Problémy očima pracovníků a pracovnic
aneb
Co mladí nezvládají a v čem je třeba jim pomoci?

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

2.2.1

Problémy očima pracovníků a pracovnic



Mladí si hrozbu drog nepřipouští.



Mladí nereagují adekvátně na své okolí.




Mladí mají sníženou introspektivu,
neví, co by je bavilo nebo co umí.



Mladí často zevlí“.
”



Učitelé nesprávně nálepkují studenty.



Chceme více mladých v klubech.

B Obsah

Návykové látky
Vztahy
Peníze a práce
Pasivní trávení volného času
Škola
Kluby nemají vytíženou kapacitu

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.2

Návykové látky

”

Mladí si hrozbu drog nepřipouští

B Obsah

“

Mladí často a nadměrně užívají legální drogy jako je
alkohol a cigarety, čím dál tím častěji také marihuanu.
Opakovaně také experimentují, někdy s pervitinem,
extází nebo LSD. Často nevidí hrozbu v drogách, které
se užívají jinak než standardně, jako třeba pomocí
bongu nebo v případě elektronických cigaret. Někteří
užívají marihuanu a alkohol denně, a toto nadužívání
s sebou nese problémy zejména ve škole, v nedostatku
financí a v rodině. Mezi mládeží dochází i k dealerství.

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.3

Vztahy

”

B Obsah

Mladí nereagují adekvátně na své okolí

Častým problémem mladých jsou vztahy,
ať už rodinné, partnerské, kamarádské
nebo i s institucemi – závisí na věkové
skupině. Mladí jednají impulsivně, často
jsou pro ně důležité vlastní potřeby,
někdy mají absenci empatie. V rodině
bývají mladí vystaveni vysokým nárokům,
rodiče na ně kladou zodpovědnost
jako na dospělé a nevěnují jim tolik
pozornosti, kolik by potřebovali, nebo je
naopak kontrolují příliš mnoho a nedávají

“

jim volnost. Ve škole spolužáci netvoří
party a vzájemně se nekamarádí. Hodně
spolu soupeří. Přátele ale chtějí a chtějí
jich hodně. Bojí se odmítnutí a řeší, jak
navazovat partnerské vztahy. Mladí také
nemají respekt k autoritám, ať už školním
nebo z jiných institucí. Nevnímají potřebu
s nimi spolupracovat, a když už chtějí
spolupracovat, tak chtějí, aby to bylo
na partnerské úrovni.

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.4

Peníze a práce

B Obsah

”

“

Mladí mají sníženou introspektivu, neví, co by je bavilo nebo co umí

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 ní 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.

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.5

Pasivní trávení volného času

”

B Obsah

Mladí často ”zevlí“

Problémem je, že mladí často tráví
čas pasivně, poflakují se, posedávají
v nákupácích“ a na hřištích. Příliš se
”
nevěnují smysluplným nebo prospěšným
činnostem, v některých skupinách
bývají dokonce destruktivní. Nemají
alternativy pro trávení volného času,
nejsou motivováni k jinému způsobu života
a často to s sebou nese i další rizika jako
jsou právě návykové látky, vyvolávání
rozbrojů, poškozování majetku atd. Ulice
je pro ně komfortní zóna, je to to, co

“

umí, znají a je pro ně pohodlné. Nemají
zájem o to zažít něco jiného a přesouvat
se na akci, která je třeba zadarmo
a často i blízko. Často nechtějí realizovat
svoje představy z důvodu předchozího
neúspěchu.

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.6

Škola

B Obsah

”

Učitelé nesprávně nálepkují studenty

“

Špatný prospěch, neomluvené hodiny a reparáty jsou
jedny z důsledků jejich života. U mnohých z nich se
potvrzuje sebenaplňující proroctví, protože neúspěch
je nevede k dalším výkonům. Mladí se bojí neúspěchu,
bojí se toho, že neobstojí do budoucna, i nad tím
hodně přemýšlí. Sami si s tím ale neporadí a většinou
i díky své pasivitě nic neudělají a jen se vezou. Z našich
zkušeností vyplývá, že je škola často nebaví, že je
nudná a že mají problémy s učiteli. Formu výuky
nepovažují za zajímavou. Problémem jsou také vztahy
mezi spolužáky, které mohou vést až k naprosté
demotivaci školu navštěvovat.
PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.2.7

Kluby nemají vytíženou kapacitu

”

Chceme více mladých v klubech

Víme, že je část mladých, kteří naše kluby
nenavštěvují. Je to trochu škoda, protože
si myslíme, že jim máme co nabídnout.
I když bojujeme s tím, že mají specifické
zájmy, které jim u nás z povahy naší
práce nemůžeme dopřát. Ti, kteří k nám
chodí, oceňují naše specifické možnosti,
jako skateové hřiště nebo nabídky
různých specifických akcí. Máme spoustu
možností, ale menší prostor pro jejich
využívání. Prostředí, ve kterém kluby
máme, není vždycky vyhovující a hezké,

B Obsah

“

určitě by se nám líbilo, kdyby bylo
modernější a kdybychom mohli rychleji
reagovat na požadavky mladých. Když se
nám mladé podaří navázat a spolupracují
s námi v klubu, naše práce má pak smysl
a víme, že je ku prospěchu samotným
mladým.

PROBLÉMY OČIMA PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC
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2.3

Srovnání pohledů na problémy
aneb
Co z toho vyplývá a kde se skupiny shodly

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

2.3.1

Problémy, které pojmenovali

B Obsah

Mladí

Proxima Sociale

Nedostatek peněz

Peníze a práce

Špína v okolí

Pasivní trávení volného času – zevling

Není možnost seznámit se

Vztahy

Škola není fér a příjemný prostředí!

Škola

Není prostor, kde se scházet

Kluby nemají vytíženou kapacitu

Chodit do klubu je trochu trapný

Návykové látky

SROVNÁNÍ POHLEDŮ NA PROBLÉMY
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2.3.2

Co nás napadlo při srovnávání pohledů na problémy?

B Obsah

… že mladí lidé umí pojmenovat své problémy zcela jasně a dokážou
říct, co by potřebovali, co je trápí či s čím potřebují pomoc. Sociální
služby ale nevnímají jako ty, které by jim mohly pomoci. Často je
vnímají jako trapný“ a trapní jsou i ti/ty, kdo se na ně obrací.
”
Nezávisle na mladých lidech popsali podobné okruhy problémů, byť
z jiné perspektivy, i pracovníci a pracovnice Proximy Sociale.
Jediný bod, kdy se obě skupiny rozchází, jsou drogy = návykové látky.
Tuto skutečnost přisuzujeme tomu, že mladí lidé legální návykové
látky za drogy nepovažují a že část mladých lidí, kteří užívají nelegální
návykové látky, možná nebyla součástí našich skupin (tuto skutečnost
jsme nezjišťovali).

SROVNÁNÍ POHLEDŮ NA PROBLÉMY
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2.4

Kdo jsou mladí lidé, kteří se mohou
potkávat s Proximou Sociale
Persony

2.4.1

Persony

B Obsah

… lidi, co neexistují, a přece je znáte…

PERSONY
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2.4.2

Persony

B Obsah

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
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2.4.3

Persony: Petr Uličník (16) – drzý skejťák
”

B Obsah

Život mám dost v píči, nejsem looser.“
Milovanej syn bohatejch rodičů, který nemají věčně čas. Ve škole trojkař,
odpoledne skejťák, večer holky a rád si dá pivko a cigáro. Věčně je
s partou a na mobilu sjíždí videa a poslouchá muziku. Je drzej a vůdčí typ.



Má 3 skaty, skateový hadry a fláká
se s partou po skateparcích.
Je hodně drsnej, vtipnej a baví ho lidi
hejtovat. Občas otaguje nějakou zeď,
má kvůli tomu spor s policajtama.



Nejvíc se bojí toho, že by přišel
o kámoše a partu, ve který je
oblíbenej. Chtěl by zkusit parkour,
ale má pocit, že by si v partě mysleli,
že je pitomec. Taky má strach, že se
nezavděčí rodičům.

S Proximou se potkává v parku na lavičkách a chodí do jejich skate parku. Moc se s nima
nebaví, teréňáci si ho podle něj neváží, neberou ho vážně. Maj taky kecy na bordel kolem,
občas nějaký to pivko a rozkopaný koše. Petr ale ví, co dělaj.
PERSONY
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2.4.4

Persony: Pepa Hulín (18) – nezávislý kliďas
”

B Obsah

Keep calm and relax, jebat systém!“
Namísto do školy chodí občas na brigády do Alberta. Máma sama nemá
na rozdávání a otčím je hajzl. Domů chodí už jen kvůli čtyřletý ségře. Ve
škole propadá, ale sám ví, že blbej není. Můj mozek potřebuje utlumit“,
”
říká, když si dává další skéro pro vyklidnění. Lidi, co ho neznaj, si myslí,
že je zevl a jemu je to fuk. Poslouchá totiž reggae a hlavně Marleyho.



Fesťáky, co jsou jiný“ třeba
”
Refufest nebo ekologický akce.
Levičácký knížky, hulení a malá ségra.
Hodně mluví o svobodě, úctě a respektu.



Bojí se, že ségra dopadne jako
máma – najde si kreténa a nebude
v životě šťastná. Teďka má taky strach, že
ho vyhoděj ze školy a bude muset makat
nadosmrti v Albertu. A holka, co by s ní
chtěl žít, si najde chlápka s kravatou.

O Proximě slyšel, ale nezašel tam, i když ho párkrát na ulici zvali. Neví, co by jim říkal
a nestojí o jejich dospělácký rady. Maj taky problém s hulením. Nemá rád instituce jako
policajti nebo kurátoři. Pár problémů už s nima měl.
PERSONY
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2.4.5

Persony: Lucka Štědrá (15) – normální holka
”

B Obsah

Vdám se jednou za Archieho Andrewse!“
V paneláku žije s rodičema a bráchou. Vztahy maj dobrý, ale radši než
doma je s holkama po krámech. Školu dává v pohodě, ale bez nadšení.
Kdyby bylo po jejím, chtěla by žít jak v americkym seriálu, mít dost peněz,
neomezený data a kluka s autem. Chodí na brigošku, ale hledá lepší.



Nejradši je celej den s holkama,
zkouší oblečení a vysedávají
u mekáče nebo ve Starbucksu, kde
maj volnou wifi. Nebo chodí do parku
a doufaj, že projde kolem parta kluků.
Baví ji taky instáč, messenger, tiktok
a další možnosti, kam může dávat svoje
fotky a videa. Je hrozně milá a prej
i empatická.



Má noční můry z toho, že ztloustne,
bojí se pavouků a klaunů.
Po prázdninách má jít na střední, a to
ji taky děsí. Má strach, že udělá průser
a rodiče se budou zlobit.

S Proximou je v kontaktu, chodí si tam pro radu ohledně brigády. Teréňáci si myslí, že by
neměla kouřit a že je to super holka. Do klubu by chodila, kdyby tam byla wifi, její kámošky
a starší kluci. Teďka tam choděj jen děcka a málo nebo divný holky.
PERSONY
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2.4.6

Persony: Michal Tichý (13) – nenápadný outsider
”

B Obsah

Propařil jsem celou noc na kompu.“
Jedináček, co celé dny doma hraje hry na compu. Hodně počítačům
rozumí. Rodiče ho zbožňujou, koupí mu, co chce. Hodně času je taky
u babi a u dědy. Ve škole ho spolužáci nemusej, občas mu něco vylejou
do tašky nebo se mu pošklebujou, protože je tlustej šprt“.
”



Chtěl by žít ve světě fantasy
knížek, kterých má plnej pokojíček.
Když nehraje hry, kouká na seriály jako
jsou Simpsonovi nebo Futurama. Tajně
koukne i na porno na netu. Dá si kolu,
brambůrky nebo si přinese hranolky od
mekáče. Je mu fajn, ale i tak by si přál,
aby ho ostatní víc brali.



Bojí se šikany ze strany spolužáků,
hlavně nadávek a spíš trápení
a samoty, a taky že ho rodiče nebo někdo
jinej nachytaj, jak kouká na porno.

S Proximou je v kontaktu, ale spíš tajně, protože se bojí, že by se mu spolužáci smáli, že je
socka. V klubu byl párkrát pro nějakou radu, ale většinou ho zajímá, jak si najít kámoše.
PERSONY
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2.4.7

Persony: Denny Klubová (14) – královna selfie
”

B Obsah

Možná znáš mý jméno, ale neznáš můj příběh, bro!“
Žije s mámou a starším bráchou. Mám hodně pije a brácha to má na háku
a věčně není doma. Má ráda oblečení a šminky, bez šminek by ven nešla.
Školu končí se čtyřkama a přemýšlí, že by šla na barmanku. Má totiž ráda
párty a diskotéky. Chtěla by být jako youtuberky. Snaží se být oblíbená,
ale neví, jak zařídit, aby měla víc lajků.



Miluje svoje instastories, pořád se
fotí v hadrech i nahá a svoje fotky
často sdílí na instáči a má ráda hodně
lajků. Dokáže protancovat noc v klubu
nebo chodit celej víkend s kámoškama
po krámech. Prachy nemaj, tak se aspoň
koukaj, co by si koupily. Fascinuje ji
svět celebrit.



Spí s klukama, ale bojí se, že
by mohla otěhotnět nebo něco
horšího. Vždycky to ale znova udělá,
bojí se, že by se jí smáli. Když ji kluk
odmítne, má depku. Bezcennej je podle
ní ten, kdo nemá kluka, prachy a dělá ve
fabrice, jako její matka. Bojí se, že nebude
s kámoškama a že nepotká žádný kluky.

S Proximou se občas potká v parku, ale nemluví s nima a ani nechce. Jsou pro ni trapný,
blbě oblečený a ona neví, co by jim říkala. Mluvila by s nima možná o klukách, ale neví,
zda by mohla být upřímná. V zásadě by nechtěla, aby z ní dělali malou, a ví, že by to dělali.
Do sockovýho klubu by nešla.
PERSONY
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3

Kdo službu potřebuje
a co mu Proxima Sociale může nabídnout
… abychom věděli, jak je možné s některými jevy pracovat.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

3.1

Pro koho, proč a co budeme zlepšovat?
aneb
Jak do klubu přitáhnout ty, co se mu normálně vyhnou.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

3.1.1

Pro koho, proč a co budeme zlepšovat?

B Obsah

Nyní už víme, s kým se Proxima v terénu nebo
v nízkoprahovém klubu setkává, co mladí potřebují
a co je trápí. Víme, že se se rozhodně nejedná
o homogenní skupinu, která má stejné potřeby
a představy o trávení volného času. Na koho se ale při
zlepšování služeb zaměřit?
V této kapitole ukážeme, jak jsme přistoupili
k rozhodnutí, pro kterou z person hledat možnosti
zlepšení. A jak návrhy pro konkrétní aktivity vznikaly.
V projektu jsme využili jen dva z nápadů, které
v průběhu setkání vznikly. Jednalo se o ty, které se
dají snadno realizovat a přinesou okamžitý účinek.
Společné přemýšlení nad fungováním nízkoprahových
klubů však přineslo mnohé otázky týkající se jejich
samotné podstaty. Ty jsme však s ohledem na krátký
zbývající čas odložili na případný další projekt.

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.2

Kdo tedy Proximu potřebuje a přitom s ní není v kontaktu?
Setkává se s Proximou
a mluví s nima

B Obsah

100 %

Lucka Štědrá
Michal Tichý

Nepotřebuje Proximu

Potřebuje Proximu
0

100 %

100 %

Petr Uličník
Pepa Hulín

Deny Klubová

Nesetkává se s Proximou
a nemluví s nima

100 %

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.3

A dál víme, že cesta do Proximy může být trnitější,
a zjistili jsme to během výzkumu se skupinami takhle:
Na obrázku je vidět trychtýř, který vede
do Proximy Sociale, v našem případě,
kdy mladí lidé s Proximou spolupracují,
využívají její služby atd. Na začátku
máme tedy v nejširším trychtýři všechny
potenciální klienty a klientky. Na osách
po stranách je potom vidět, jak široký je
kontakt s jednotlivými personami, a kdy
je kontakt s Proximou Sociale přerušen.
Denny má pouze čárku, v zásadě
minimální kontakt, a odchází ihned,
Lucka má širší kontakt, blíže u Proximy
a do Proximy také pravidelně dochází,
je s ní v kontaktu. Petr opouští Proximu
na začátku, když dostane, co potřebuje,
Michal dojde jen na okraj a pak ji opouští
těsně před vchodem atd.

B Obsah

Všichni mladí
(potenciální klienti a klientky PS)

Denny
Pepa

Vstup
do PS

Petr

Lucka
Michal

Všichni ostatní

Všichni ostatní

Proxima Sociale

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.4

Pro koho?

Velikost a rozmanitost skupiny mladých, na
které se Proxima Sociale s ohledem na své
poslání může zaměřovat, je relativně velká.
S některými skupinami, které pro nás reprezentují
např. Lucka Štědrá a Petr Uličník, je Proxima
Sociale v dlouhodobém a fungujícím kontaktu,
a v případě potřeby jim umí bez problémů
poskytnout užitečnou službu.
S ohledem na míru zranitelnosti a zároveň malou
či okrajovou návaznost kontaktu je potřeba
směřovat nové aktivity na skupiny, které na
služby Proxima Sociale navázané nejsou, nebo
jsou velmi málo.

B Obsah

Druhou osobou, která je na tom podobně
jako Denny, je Pepa Hulín. Když jsme jeho
situaci, vzhledem k službám a především
k početní významnosti skupiny, ověřovali,
zjistili jsme, že Pepů“ je spíše méně. Aby
”
se jednalo o početně významnou skupinu,
bylo by personě třeba pozměnit některé její
vlastnosti. A tak se dostalo na Michala. Michal
byl jako potřebný pro hlubší kontakt velmi
často zmiňovaný např. proto, že je terčem
šikany. Mladí ho vidí jako potřebného i proto,
že nemá kamarády a chybí mu sociální
kompetence.

Z diskusí vyplynulo, že by to měla být Denny
Klubová, která s Proximou Sociale vůbec není
v kontaktu, sice je párkrát viděla, ale nechce
s nimi mluvit. Její situaci by ovšem právě práce
ze strany Proximy Sociale mohla být nápomocná.
CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.5

Co ještě mělo vliv na výběr konkrétních aktivit?

B Obsah

Během výzkumu jsme navrhli celou řadu aktivit, které by mohla Proxima Sociale
uspořádat pro posílení a navázání kontaktu s jednotlivými personami. Při výběru
konkrétních aktivit jsme pak zohlednili nabídku nízkoprahových služeb Proximy
Sociale, ale zároveň jsme hledali aktivity, které jsou v souladu s koncepcí prevence
kriminality Hl. města Prahy a cíle nízkoprahových služeb jako zákonné kategorie.
Při konečném výběru jsme se pak rozhodli zaměřit zejména na ty, které by mohly
do Proximy přitáhnout typy mladých lidí, se kterými se dosud uspokojivě nedaří
navázat kontakt.
Při navrhování aktivity se také ukázala potřeba rozšiřování kompetencí pracovnic
a pracovníků Proximy do oblasti digitálního světa.

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.6

Proč Denny Klubová?
Denny se musí s Proximou nejprve potkat!

B Obsah

●● Denny s Proximou Sociale nemluví.
●● Denny Proxima Sociale neumí přemluvit ke kontaktu.
●● Denny Proxima Sociale nezajímá, případně jí přijde pro děti a trapná.
●● Denny je s ohledem na svůj věk a sociální okolí, ve kterém se pohybuje,
skupinou zranitelnou ve vztahu k rizikovým jevům B drogy, neadekvátní
trávení volného času, hrozba promiskuitního života, nevhodné vzorce
chování, ne příliš dobré rodinné podmínky, špatný prospěch.
●● Denny se drží rizikových vzorců“.
”

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.1.7

Proč Michal Tichý?
Proxima Sociale musí Michalovi nabídnout nějakou
alternativu místo klubu, aby nebyl ještě méně cool.

B Obsah

●● Michal Proximu Sociale zná a dokonce je s nimi i v kontaktu,
má s nimi ale velice povrchní vztah.
●● Michal se bojí, že při kontaktu s Proximou bude vypadat jako
looser a okolí ho odsoudí ještě více.
●● Michal chce v Proximě hledat kámoše, ale i rady.
●● Michal je ohrožen absencí sociální sítě“, proto se nemá na koho
”
obrátit a s kým řešit své problémy.
●● Michal je obětí šikany, která má špatný dopad na jeho
psychickou stránku, později by mohla vyústit i ve
fyzické ohrožení.

CO A PROČ ZLEPŠOVAT
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3.2

Jak službu zlepšíme
a jak jsme na to přišli?
aneb
Jak se obout do cizích bot.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

3.2.1

Napřed jsme hledali, co Denny a Michal vlastně chtějí,
za co jsou ochotni zaplatit, co je baví…

B Obsah

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.2

Když jsme to našli…

B Obsah

… přemýšleli jsme, co může Proxima Sociale využít ve svůj prospěch
a zrealizovat to pro Michala a Denny, abychom splnili předpoklad, že
Denny se musí nejprve s Proximou setkat a Michal potřebuje kontakt
s Proximou prohloubit a být motivován se s ní setkávat.
●● Michalovi jsme natipovali akci, která se jmenuje Lan Party, tedy
počítačová online hraní skupiny hráčů – v tomto případě pod
taktovkou Proximy Sociale.
●● Denny jsme nabídli něco, co pro ni je atraktivní, tedy setkání
s oblíbenou youtuberkou, které zorganizuje právě Proxima Sociale.
Akce budou skupinové, pro více osob. Proxima se setká s mladými,
se kterými by se jako v případě Denny vůbec nepotkala. V případě
Michala nakontaktuje široké spektrum mladých, kterým zároveň může
nabídnout další spolupráci, a kteří se tak nebudou cítit, že do Proximy
se chodí jen s problémy.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.3

Pro vybrané aktivity jsme vytvořili story board,

B Obsah

který zachycuje klíčové momenty cesty Michala a Denny na naši akci a její obsah.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.4

A rozpracovali jsme také zákaznickou cestu,

B Obsah

která ukazuje, jak se mladí cítí při průchodu nově nadesignovanou aktivitou.
Zákaznická cesta začíná už tím, když se poprvé o Proximě dozvím, zjišťuju,
co je zač pořádaná akce, přicházím ke vstupním dveřím atd. protože jsme
potřebovali vědět, kde zákaznickou zkušenost klienta či klientky zlepšit.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.5

A navrhli jsme akci, která pomůže navázat kontakt…

B Obsah

Někoho určitě napadne, že jde o nám
tak známou volnočasovku“. Opak je
”
pravdou. Obě aktivity totiž nabídnou
mladým přesně to, co je zajímá, za co
by v případně komerčního pořadatele
byli ochotni i zaplatit, kam přijít opravdu
chtějí. Sociální služby potřebují prostor
pro setkání se zranitelnými skupinami, ale
jejich častým problémem je, jak mladé lidi
dostatečně nalákat, aby na akci skutečně
přišli. A tahle aktivita jim v tom pomůže.

pracovnic a pracovníků důležitá, ale
od vrstevníků či vzorů by pro mladé
lidi mohlo být snadnější je přijmout.
Taková témata mohou být kyberšikana,
vyrovnávání s hejtováním“/ nepřijetím“
”
”
ale třeba i co je sláva a co obnáší. Lan
party zase nese témata jako vytváření
alternativních světů v digitálním prostoru,
posilování sebevědomí a rozšiřování
kontaktů i mimo tento svět či opět
zacházení s kyberšikanou…

Akce bude mít také oproti těm komerčním
ještě další přesah. Během naší práce jsme
hojně diskutovali o tom, že s youtuberkou
se dá domluvit zakázka, co všechno má
být předmětem jejího vystoupení. Je
tak možné se domluvit, že otevře různá
témata, která jsou z pohledu sociálních

Navíc diskuse o obsahu akce otevřela
téma světů mladých (zejména těch
digitálních), do kterých se pracovnice
a pracovníci sociálních služeb sami moc
často nedostanou. A k pohybu v nich jim
občas nějaké ty kompetence chybí.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.6

A pak jsme vymysleli způsob, jak o akci informovat Michala. B Obsah
První návrh zvacího plakátku na Lan Párty, který vznikl v poradní skupině,
jsme po jeho ověření mezi mladými trochu graficky vyladili…

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.7

Návrh zvacího plakátu z poradní skupiny jsme pak upravili
na základě diskuse s mladými o obsahu akce…

B Obsah

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.8

A spolu s popisem služby jsme nechali upravené návrhy
ještě otestovat v terénu

B Obsah

… odkud jsme získali celkem 15 komentářů a reakcí k podobě akce a obsahu plakátků, jako
třeba tyto… (zápisky bez editace)
LAN párty

wowko, skřet, sluchátka, obrázek,
člověk bojující
proti Orkovi

pro hráče, pro lidi,
co tu hru znají, pro
ty, co si chtějí poměřit s dalšími své
síly; wow není moc
pro holky, ale jsou
nějaké, co ji hrajou

klidně bychom se zúčastnili; kdybych tu hru znal, nikdo
z nás ji nehraje; proč ano –
kvůli výhře, nenudil bych se,
nemusel bych se učit. Zajímavý na tom je, že je to blízko
a zdarma, hra GTA je zajímavá
(pozn. té si všimli až v tomto
okamžiku),

někde na náměstí
na Jižáku, před ZŠ,
v obchodním centru

víc cen, víc obrázků
a fotek z obou her,
nějaký efekty – "vybuchující“ pozadí, info
o těch hrách – wow
o čem to je, pro ty,
co to nehrajou.

Bylo by fajn občerstvení zdarma, nemusí
být nic velkýho, pití
a sušenky

skupinka tří kluků 13 let,
WoWko nehrajou, ví
o tom, že existuje, spíš
Fortnite, World of tanks,
nejsou to úplný mega
pařmeni, jeden z nich
nemá ani doma PC, spíš
se věnuje ježdění na
kole, občas u kámoše si
zahraje

Setkání
s youtuberkou

youtuberku
reklama, na
shopaholic nicol,
reklama na tu akci

pro děti, co ji mají
rádi, 13–14 let, spíš
holky, spíš pro holky je to určený, je
to spíš pro holky,
do 11 let, pro teenagery

ano, měla bych o ní zájem, asi
by mi nic nebránilo, zajímavý
by bylo hlavně podpisy a fotky s ní, akce je pro náš určitě
atraktivní, přišla bych, kdyby
to nebylo za peníze, určitě je
to zajímavý, to lidi zajímalo
a přišli by i ti, co sem normálně
nechodí

plakáty na MHD zastávkách, v autobusech, na sociálních
sítích, na lampách,
v klubu, ale i na nástěnce ve škole

Docela mě zaujal tahle. Je to hezky rozložený. I ty fotky. Je to
stručný a hezký.

Jestli bude třeba
nějaký občerstvení
a chápat to, že až je
uvidíme, tak že budeme šílet, neuklidňovat nás a nechat
nás šílet, jestli bude

Holky 13-14 let, jedna
není součástí mainstreamu, ale poslouchá pop
a šla by se podívat ze
zájmu.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.9

Jak bude konkrétně aktivita vypadat?

B Obsah

Jak to celé zařídit?
●● Koncept obou akcí i způsob propagace jsou hotové.
●● Je potřeba udělat rozpočet a vybrat koordinátora nebo koordinátorku akce.
●● Je potřeba vybrat vhodná místa (jsou vytipovaná) a kontaktovat vybrané youtuberky.
●● Zbývá také doladit program a dohodnout se, jak bude probíhat nabídka služeb, tak
aby se vytvořený prostor co nejvíce vytěžil a nebylo to trapný“.
”
●● I do dalších kroků je nutné zapojit samotné mladé. Oni mohou být hlavními tvůrci
a aktivita posiluje jejich silné stránky. Postupně se bude budovat tým, který může
spolupracovat i nadále.
●● Podobné akce by měly pokračovat a neměly by být jednorázovou záležitostí.
●● Cíl akce musí být vždy hledán v protnutí s potřebami mladých a rizikovými jevy.

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.10 a – edit po skončení projektu
		 … navrhnutou LanParty jsme zrealizovali 30. 6. 2019

B Obsah

JAK ZLEPŠOVAT
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3.2.10 b Navržená služba funguje!

B Obsah

●● Účast překonala očekávání
– přišlo 45 mladých lidí ve věku 12 – 19 let
– pro 40 z nich to byl první kontakt s Proximou sociale, jejíž sociální služby
by v budoucnu mohli využít
●● Povedlo se získat spolupráci se SkillZone a Asus. Děkujeme!
●● Akci plánujeme do budoucna zopakovat, protože je cestou, jak představit sociální
služby novým uživatelům a uživatelkám.
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3.2.10 c Co jsme na akci zjistili?

B Obsah

●● Lan Party je nejen cestou, jak prohloubit vztah s personami typu Michal, pro které
jsme akci plánovali. Je i cestou, jak navázat první kontakt s dalšími mladými lidmi.
●● Informace o akci se v online prostoru šířily mezi mladými v podstatě organicky.
●● Je potřeba doplnit stávající metodiku prvního kontaktu s potenciálními uživateli
služby o navázání kontaktu na podobné akci.
●● Potřebujeme prohlubovat informace, které se týkají trávení volného času mladých
v online prostoru, aby PS mohla poskytovat lépe zacílené služby.
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4

Shrnutí výsledků
a postřehů
… abychom nezapomněli, na co vše
jsme přišli a k čemu se můžeme vrátit.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

4.1

B Obsah

Hledali jsme nové možnosti, jak
rozšířit aktivity Proxima Sociale.
Kromě míst, kde jsou inovace
potřeba, se ukázaly také oblasti,
kde se Proxima opravdu vyzná.
Těm jsme se sice do hloubky nevěnovali,
ale určitě stojí za to, je připomenout…

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.2

Co Proxima Sociale dobře ovládá a co jí funguje:

B Obsah

●● Dobré navazování kontaktů přes školy
●● Sociální práce – individuální dlouhodobá spolupráce s navázaným
klientem či klientkou
●● Ochota zkusit nové věci a pracovat na nich
●● Ochota se neustále zlepšovat a navrhovat alternativy
●● Vlastní invence
●● Přátelský přístup
●● Férový přístup
●● Dobrá kvalita poskytovaných služeb

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.3

B Obsah

Objevila se i témata, na která
nezbyl prostor, ale stojí za to na ně
nezapomenout při každodenní práci
a dalších projektech.
Je mnoho jevů, které jsou zásadní a jejich řešení
by mělo být komplexnější, než jsme schopni nabídnout.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.4

Z výzkumu jsme se totiž také dozvěděli, že:

B Obsah

●● Mladí lidé nadužívají elektroniku, své sociální kontakty realizují online.
●● Mladí mohou být zneužívaní a odhalení trvá příliš dlouho.
●● Ve školách se zintenzivňuje šikana.
●● Mladí lidé si občas vyřizují účty hromadnými rvačkami.
●● Mezi nezletilými dochází k dealerství.
●● Mladí lidé jsou častěji pasovaní ze strany rodičů do role dospělých, jejich vztahy
jsou napjaté.
●● Mnohé věci a hodnoty jsou pro mladé trapné, ale definice trapnosti“ je náročná.
”
Pracovat s konceptem trapnosti“ se však ukazuje jako užitečná nutnost.
”

CO JSME NEOTEVŘELI

64

4.5

Mladí lidé také hodně mluvili o svých potřebách,
které spočívají zejména v:

B Obsah

●● přijetí okolím, uznání sebe jako lidí
●● tom, nebýt odsuzován (na základě předsudků)
●● zapadnutí do kolektivu
●● seberealizaci dle vlastního uvážení
●● experimentování, protože je to zábava
●● tom, aby jim někdo nabízel brigády
A také o tom, že:
●● každý má jiné zájmy – sprejování a skate parky baví jen jednu skupinu
●● sociální pracovníci a pracovnice by neměli působit jako kurátoři
●● v klubu by se měla scházet jen parta se stejnými zájmy
●● chtějí free wifi, a to všude
●● chtějí víc kulturních akcí dle svého gusta, ale zadarmo

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.6

B Obsah

Během výzkumu padalo také
mnoho postřehů, které souvisí
s podobou služeb.
A bylo by fajn, kdyby se nad nimi zamyslely
i jiné služby, než je jen Proxima Sociale.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.7 a

B Obsah
●● Nízkoprahové kluby by potřebovaly změnu.
Stávající podoba není příliš atraktivní, moderní
a hezká. Mladým se to nelíbí, proto je aktivně
nenavštěvují. Také jim tam chybí wifi.
●● Bezpečné prostředí pro mladé lidi je jejich
prostředí, služba, za kterou musí docházet, není
úplně in. Lepší jsou služby terénní v jejich prostoru.
●● Bylo by fajn, zbavit se podoby klubu jako doupěte,
udělat prostředí čisté, bez plakátů, například jako
kavárnu B dát mladým prostor pro jejich kreativitu,
každý rok to měnit, navrhnout jim, že se na tom
můžou podílet
●● Tematicky cílí Proxima Sociale častěji na kluky
než na holky. Je třeba přemýšlet, jak více otevřít
prostor i holkám. Část dívek např. zajímají věci,
které se točí okolo životního stylu, kosmetiky,
módy, focení a hudby a vyjít jim trochu vstříc. Je
potřeba dívat se na služby genderovou optikou.
Ptejme se více holek, jak žijí a co je zajímá.

●● Digitální svět je důležitou a přirozenou součástí
života mladých lidí. Aktuální podoba aktivit Proxima
Sociale se však s digitálním světem mladých příliš
neprotíná. Proxima Sociale nemá vyhovující webové
stránky pro klientelu (jsou spíše pro odbornou
veřejnost). Nemá ani instagram, facebook funguje
okrajově. V nízkoprahových zařízeních většinou
není wifi a počítačové vybavení je zastaralé.
●● Několikrát se vyjevila tematičnost (subkulturnost)
klubu a změna v čase, to, že před 10 lety bylo
populární něco neznamená, že je i v současné
chvíli, a mladé to zajímá. Tematické kluby by mohly
být různě po Praze, mladí za atraktivní zábavou
dojedou. Je ale potřeba jim o ní dát atraktivním
způsobem vědět.
●● Proxima Sociale by mohla mít reklamu na své
služby v hudebních klubech a na diskotékách
– sociální zařízení.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.7 b

B Obsah
●● Pracovníci a pracovnice Proximy Sociale by měli
daleko rychleji reagovat na příchod novinek mezi
mladými a udržovat s nimi krok. Pokud mladí sledují
youtubery, jsou na hráčských serverech a mají
instagram, není dobré, když o těchto prostorech
pracovnice a pracovníci Proximy nic nevědí.
●● Návrh padl i na podobu nočních terénů pracovníků
a pracovnici Proximy do klubů, na festivaly atd.
●● Sociální služby se dlouho stanovovaly a ukotvovaly,
a teď je vidět, že nejsou schopny někdy reagovat
na poptávku. Není nutné striktně se držet předem
stanovených hranic, je nutné je s rozmyslem
překračovat.
●● Bylo by fajn přemýšlet o tom, ve kterých chvílích
mohou pracovníci a pracovnice v mladých
vyvolávat pocit, že je to trapný“. Kdy mohou mít
”
mladí pocit, že je poučují či kdy se s nimi prostě
nepotkají, protože prostředky, kterými mladí
komunikují, jsou jimi vnímané jako nevýznamné.
●● Pracovníci a pracovnice nemají dostatek informací
o digitálním životě své klientely. Pohyb v digitálním

světě nepovažují za plnohodnotné trávení volného
času. Není patrná otevřenost a ochota vnořit
se hlouběji do online světa, respektovat ho jako
součást reality dnešní mládeže a pracovat v něm,
využít jeho potenciál pro sociální práce a mluvit
o tématech, která přináší inovativním způsobem.
●● Fajn jsou akce pro mladé, které je budou bavit,
ale na kterých se sami budou podílet:
●● Koncerty a festivaly
●● Cvičení pro děvčata
●● Vzdělávací kurzy dle toho, co je baví
●● Sdílená knihovna
●● Přednášky o zajímavých tématech
●● Sdílení značkového oblečení
●● Zapojení klientů a klientek jako peer pracovníků je
potřeba, je ale potřeba pracovat s tím, že v mnoha
ohledech je to práce jako každá jiná, a tedy by měla
být placená.
●● Mladí často potřebují a shánějí brigádu, Proxima
by se mohla spojit se zaměstnavateli a nabízet
brigády adresně.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.7 c

B Obsah
●● Projekt Kým čím být nabízel svého času ukázku
toho, jak se pracuje v jednotlivých zaměstnáních,
co je na to třeba, autoři projektu byli spojeni
s lékařkami a lékaři, lidmi z IT i z oblasti řemesel.
Ti pak byli ochotni se mladým věnovat a ukázat jim,
jak vypadá jejich pracovní den. Pro většinu mladých
je to nejen možnost, jak se dozvědět, zda jejich
představa je reálná, ale taky třeba prostor pro to
zjistit, jak skutečná práce vypadá.
●● Nové aplikace pro mladé jako např. Jak přežít párty,
Jak přestat kouřit atd.
●● Klub či akce v obchodním centru
●● Magistrát hlavního města Prahy by mohl investovat
do wifi spotů nebo dokonce wifi po celém městě,
mladí by to vítali víc, než si myslíme. Může to být
i prostor, skrze který lze šířit osvětové myšlenky.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.8

V čem byl projekt inovativní a co je jeho přínosem?
●● Sbírali jsme data i od skupiny, která není klienty
a klientkami Proximy Sociale – zjistili jsme, jaký je
důvod a popsali jsme ho v problémech.
●● Snažili jsme se o přenos know-how do sociální
práce – podařilo se nám to, společné setkání
s Proximou a naše prezentace dílčích výstupů
a výsledků ukázala dle zpětných vazeb, že právě
takové know-how se dá využít různě a je pro
sociální práci výhodné.
●● Hledali jsme možnosti, jak pracovat s mladými lidmi
jinak a jakým způsobem jim nabídnout něco, co je
bude bavit – nový produkt, který nabídne aktivitu
pro mladé, kteří mezi klienty a klientkami nejsou.
Proto vznikly dva nápady na akce, které zaujmou
část mladých, která mezi klienty a klienty třeba
prozatím nepatří.
●● Zapojili jsme do výzkumu samotné mladé a celý
proces může pokračovat bez nás – vytvořili jsme
poradní skupinu pracovníků, pracovnic a mladých,
která umí, co potřebuju, k dalšímu postupu.

B Obsah

●● Nabídli jsme mladým možnost ovlivňovat služby
Proximy Sociale – prostřednictvím diskusních
skupin mladí mohli sami přijít s návrhy a ovlivnit
další směřování služeb.
●● Proxima Sociale i jiné organizace a stakeholdeři se
mohou inspirovat, jak pracovat jinak při mapování
potřeb klientů a klientek – protože design
zaměřený na člověka pomůže soustředit se na
potřeby optikou samotných mladých.
●● Popsali jsme nejzásadnější problémy mladých
z pohledů jich samotných a z pohledů pracovníků
s mládeží – a víme tak, nakolik se jejich představy
slučují a že nejsou tak daleko od sebe, jen každý
vidí problémy ze svého pohledu.
●● Díky designu zaměřenému na člověka jsme veškeré
výstupy mohli okamžitě otestovat – proces není
zdlouhavý, má vcelku rychlé výsledky a můžete jít
i mimo kompetence sociální služby. To, co může
pomoci, nemusí být vždy závislé na sociální službě
samotné.

CO JSME NEOTEVŘELI
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4.9

Co bude dál? Tímhle to nekončí

B Obsah

●● Poradní skupina i vedení Proxima Sociale se shodli na tom,
že by bylo užitečné v podobných aktivitách pokračovat.
●● V současnosti máme zmapované problémy i persony a víme,
co mladé i Proximu Sociale trápí.
●● Všichni členové a členky poradní skupiny mají chuť v praxi využívat
designové metody, případně prezentovat výsledky naší práce.
●● Ještě před dokončením projektu jsme proto podali navazující
žádost o dotaci.
●● V rámci dalšího projektu chceme vybrat některou z větších
výzev ke změnám a začít na ní společně pracovat.
●● Plánujeme také využít kompetence, které získali členové a členky
poradní skupiny. Na mnohých aktivitách tak mohou mladí
i pracovníci a pracovnice již pracovat samostatně.

CO JSME NEOTEVŘELI
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5

Co je design zaměřený na člověka,
a jaké metody jsme využili
… abychom vám dali vědět, jak jsme pracovali,
a jak můžete pokračovat i bez nás.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

5.1

Jak jsme v projektu pracovali?

B Obsah

Vzhledem k zadání nám dávalo smysl vyzkoušet využití metod designu zaměřeného
na člověka a zjistit jejich potenciál pro zlepšování sociálních služeb.
●● Na projektu jsme pracovali v průběhu 9 měsíců.
●● Byly jsme dvě výzkumnice a poradní skupina (dále AB) složená ze 3 pracovníků
a pracovnic Proximy a 3 mladých lidí. Spolu jsme nejen pracovali na jednotlivých
fázích, ale i konzultovali problematická místa v procesu. V průběhu jsme
také konzultovali s validační skupinou 3 dalších pracovnic z Proximy, která
komentovala průběžné výsledky a pomáhala s testováním prototypu nové
navržené aktivity – realizovali jsme také 5 setkání poradní skupiny s cílem ověřit
výstupy, prioritizovat a třídit získané informace.
●● Celkem jsme realizovali 5 diskusních skupin, na kterých workshopovými metodami
pracovalo vždy cca 8 mladých lidí napříč různými lokalitami Prahy. Pro některé
to byl první kontakt s Proximou.
●● Průběžné výsledky jsme představili užšímu vedení a na pracovním setkání
Proxima Sociale.

DESIGN ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA
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5.2

Co je Design zaměřený na člověka

B Obsah

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.

Zdroj: IDEO 2013
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5.3

Více o designu zaměřeném na člověka

B Obsah

Podobně jako další designové způsoby práce se design zaměřený na člověka
skládá ze tří fází: inspirace, ideace a implementace.
Ve fázi inspirace (nebo také naslouchání) se učíte přímo od lidí, pro které
navrhujete, tím, že se ponoříte do jejich životů a hluboce porozumíte jejich
potřebám. V ideační fázi (které se někdy říká tvořící) dáváte smysl tomu, co jste
se naučili, hledáte příležitosti pro vytváříte prototypy konkrétních návrhů. Ve
fázi implementace (či realizační práci) uvádíte své řešení do života a nakonec
na trh. V té chvíli byste si již měli být jisti, že vaše řešení bude úspěšné, protože
jste spolupracovali s lidmi, jimž bude služba nebo produkt sloužit.

Zdroj: Design Kit IDEO.org
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5.4

Dvojitý diamant

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.

B Obsah

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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5.5

Jak jsme převedli teorii do praxe

B Obsah

Náš projekt vlastně původně ani neměl být designovým projektem, ale projektem
výhradně výzkumným. I přesto jsme usilovali o to, projít téměř všemi fázemi
designového procesu zahrnujícími porozumění problému, návrh řešení a jeho
otestování v praxi, byť samotná realizace je plánovaná na další rok.
Od běžné praxe se náš projekt lišil zejména ve třech oblastech:
●● Výzkumná a syntetizační fáze byla rozsáhlejší a robustnější. Důvodem bylo,
že cílem a zároveň výstupem projektu jsou publikované výsledky výzkumu.
Výzkum není tedy pouze jedním z kroků při tvorbě nového produktu/služby,
i samotným veřejnosti prezentovaným celkem.
●● Projekt trval déle, než obdobné projekty. Důvodem byl předem plánovaný
harmonogram a možnosti zúčastněných aktérů.
●● Cílem bylo vyzkoušet metodologickou základnu, kterou bude moci zadavatel dále
používat v praxi.
Hodně nám také záleželo na tom, aby se jednalo o proces, do kterého jsou maximálně
zapojeni ti, kterých se nejvíce týkal, tedy mladí lidé z okolí Proxima Sociale.
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5.6

Použité nástroje

B Obsah

Při zpracovávání výzkumu jsme použili řadu metod, na kterých staví design zaměřený
na člověka.
Pokud byste se rozhodli vést designový projekt na podobné téma v sociálních
službách a použít při něm design zaměřený na člověka, můžete se inspirovat naším
postupem. Metody jsou uvedené postupně, podle toho, v jaké fázi projektu jsme
je využili, i když některé, např. post-it brainwriting, se prolínaly prakticky celým
projektem.
V případě, že budete chtít o jednotlivých metodách zjistit více, na každé stránce jsou
uvedeny odkazy na příručky a soubory, kde jsou dané metody více popsány.
Na další straně najdete harmonogram našeho výzkumu. Jak již bylo řečeno, projekt
trval déle, než podobné projekty, náš harmonogram tudíž může posloužit spíše jako
inspirace k postupu, než jako návod na trvání jednotlivých fází výzkumu.
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5.7

Jak šel čas aneb harmonogram máme taky

B Obsah
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5.8

Situační analýza

Situační analýzu je možné chápat
jako zmapování výchozí situace
obyvatel žijících v určitých
lokalitách, které pomůže
k efektivnější práci některého
z aktérů. Situační analýzy jako
nástroj pro pochopení situace
v konkrétních lokalitách a následné
intervence používá dlouhodobě
např. Agentura pro sociální
začleňování.

Zdroje:
Časopis sociální práce 1/2011
Participativní přístupy v sociální práci

B Obsah

V našem projektu sloužily
jako vstupní informace o práci
Proximy tři situační analýzy, které
zpracovali pracovníci a pracovnice
z jednotlivých lokalit. V analýzách
byly popsány způsoby práce
Proxima Sociale, principy fungování
nabízených sociálních služeb
a struktura klientely v lokalitách.
Analýzy zahrnovaly také popis
problémů v lokalitě vnímaných
ze strany pracovnic a pracovníků
a ilustrační kazuistiky.

Situační analýza je cenný zdroj
nejen pro pochopení problémů
a situace v lokalitě, ale i pro
nahlédnutí do toho, jak o své
práci a své klientele přemýšlejí
pracovníci a pracovnice, kteří ji
zpracovávají. Pokud se chystáte
podobnou analýzu zpracovávat
či její zpracování zadávat,
snažte se přemýšlet o tom, jak
v textu maximalizovat vlastní
postřehy a zjištění na úkor
citací v formálních dokumentů
a metodik. Postřehy z praxe
a konkrétní (anonymizované)
popisy konkrétních situací, jsou
pro chápání situace velmi cenným
zdroje poznání.

Kapitoly z kvalitativního výzkumu
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5.9 a

Cyklus zákaznických aktivit

Metoda, která pomáhá pochopit
chování zákazníka.
Mapuje aktivity v čase (Před,
Během a Po).
Používá se pro hledání nápadů
& inovací, hledání hypotéz pro
výzkum a/nebo pro mapování
poznatků.

My jsme ji použili, abychom
pochopili, co dělají mladí, když se
jdou přes den bavit, nebo když
směřují do klubu Proximy:

B Obsah

V prvním kroku se podrobně
popíší jednotlivé aktivity
v sektorech před, během a po.
Ve druhém kroku se se aktivity
klastrují.
Ve třetím hledáme problémy,
kterým jsou vystaveni lidí během
svých aktivit.
Ve čtvrtém je možné hledat
řešení, který může být nový
produkt/služba/zlepšení.

Zdroj: Workshop agentury 2FRESH v rámci Týdne inovací, 22.5.2017
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5.9 b

Cyklus zákaznických aktivit

B Obsah

Před

Během

Jaké aktivity musí
zákazník provést
aby dosáhl své
touhy?

Jaké aktivity zákazník
provádí při dosažení
své touhy?

Aktivita
(potřeby/touha)
zákazníka

Po

Jaké aktivity zákazník
provádí po dosažení
své touhy?
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5.10

Post-it brainwriting

Metoda se používá pro
generování co nejvíce
podnětů a nápadů.

My jsme ji použili,
abychom pochopili,
ve kterých oblastech
života spatřují lidé
v lokalitách problémy.
A také jako způsob,
jak se seznámit s prací
s POST-Ity.

B Obsah

Vymezí se zadání
a otázka.
Účastníci a účastnice
zapisují své nápady
na post-ity. Hlavní
pravidlo – jeden nápad
na jeden lístek.
Poté je přemístí
na zeď.
Nápady pak společně
seskupují (klastrují)
a diskutují na zadané
téma.

Zdroj: Brainwriting: efektivnější než brainstorming?
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5.11

Persony

Persony jsou nástroj,
který z dat vytváří
archetypy současných
nebo budoucích
uživatelů a uživatelek
služby. Pomohou při
vytváření představ,
pro koho vlastně
navrhujeme řešení.

B Obsah

My jsme persony
použili pro to,
abychom pochopili,
s kým se setkává
Proxima při své práci.
Díky personám se
vyjasnilo, že stejná
podoba služby
nemůže být atraktivní
pro všechny uživatele
a uživatelky. Popsali
jsme si také, kdo
služby Proxima
Sociale potřebuje,
ale nevyužívá a proč.
Inovace ve službě
jsme již navrhovali pro
vybranou personu.

Postupů, jak vytvářet
persony, je mnoho.
Prakticky je popsán
např. v souboru
www.100metod.cz.
V našem projektu
na personách
postupně pracoval AB
a mladí v diskusních
skupinách. Výslednou
podobu vytvořily
výzkumnice a validoval
personál Proximy
a mladí lidé. Znali je.

Zdroj: 100metod.cz
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5.12 a Value proposition canvas

Pomáhá objevit reálné potřeby
a problémy (potenciálních)
uživatelů a uživatelek, čímž
umožní vytvořit službu nebo
produkt, který reaguje na jejich
potřeby.
Používá se pro:
●● ujasnění a prioritizaci problémů
cílové skupiny
●● vytvoření návrhu služby
a ověření si, že bude skutečně
odpovídat na potřeby uživatelů
a uživatelek
●● rychlou eliminaci nevhodných
nápadů

Zdroj: 100metod.cz

My jsme VPC použili pro získání
konkrétních nápadů pro inovaci
stávajících služeb a/nebo služeb
nových pro konkrétní persony.

B Obsah

Postup, jak pracovat s VPC je
detailně popsán na internetu
např. v souboru www.100metod.
cz.
V našem projektu jsme s VPC
pracovali jak v poradní skupině,
diskusní skupině pro mladé, tak
i s pracovníky a pracovnicemi
Proximy a dalšími aktéry. Díky
využití konkrétní persony bylo
možné reflektovat, že některé
služby, které jsou považovány
za užitečné z hlediska poslání
Proxima Sociale by si prostě
”
mladí nekoupili“, je tedy třeba
hledat takové služby či aktivity,
které naplní jak potřeby
mladých, tak jsou v souladu s cíli
organizace.
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5.12 b Value proposition canvas

Čím se jí dá pomoct
dosáhnout přání
a očekávání?

B Obsah

Přínosy

Přání a očekávání,
kterých chce
dosáhnout.

Služba
nebo
produkt
Čím nebo jak se
dají zmírnit obavy
a trápení, jak se dají
snížit rizika?

Obavy a trápení

Co člověk chce

Co chce osoba
udělat? Co
potřebuje? Co ji
trápí? Co chce
vyřešit? Na jakém
úkolu pracuje?

Čeho se nejvíce bojí
s ohledem na úkoly
nebo potřeby? Co ho
trápí?
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5.13

Cesta službou

Cesta službou
pomáhá pochopit
zážitek uživatele
nebo uživatelky se
službou od prvních
momentů, kdy se
s ní potkává. Je to
v podstatě návrh nové
služby na papíře, který
ukazuje, kde můžeme
zákazníka ztratit. Aby
tato metoda mohla
fungovat, je potřeba
připravit cestu službou
pro konkrétní personu.

B Obsah

V našem projektu
jsme využili tuto
metodu, abychom
lépe pochopili,
co bude zažívat mladý
člověk, který se dozví
o pořádané akci, při
zvažování, zda se jí
účastní, až po vlastní
návštěvu a pobyt na
akci. Neopomenuli
jsme prostor pro
navázání kontaktu
s Proximou.

Mapování cesty
službou může pomoci
při tvorbě nových,
ale i zlepšování
stávajících služeb.
Pomáhá zejména tam,
kde jsme s uživateli
a uživatelkami
v kontaktu na více
různých kanálech
a potřebujeme
zmapovat jejich
zkušenost. Pomůže
také, když nás zajímají
emoce člověka
v různých fázích či při
řešení životní situace.

Zdroje: Cesta službou
What Is Customer Journey Mapping and How to Start?
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5.14

Prototypování

Prototypování je fáze, kdy
nápady získávají konkrétní
podobu. Díky prototypu můžeme
s nízkými náklady otestovat, zda
má náš produkt nebo služby
potenciál a jak na něj reagují
lidé. Prototypy mohou mít velmi
různou podobu od storyboardů,
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.

B Obsah

Naším cílem bylo dát co
nejkonkrétnější podobu dvěma
různým událostem, které mohou
sloužit jako prostor pro navázání
kontaktu se skupinami, se kterými
se to dosud nedařilo. Pro každou
akci jsme připravili storyboard
a zákaznickou cestu, která je
zakončená uzavřením užitečné
spolupráce. To nám pomohlo
pochopit průběh informování
a možné bariéry účasti na
akci i potřeby, které konkrétní
persona má. Byla také navržena
komunikační strategie a pracovní
verze plakátu, který o akci
informuje.

Po tom, co se rozhodnete,
co budete prototypovat, je
třeba hledat možnosti, jak vaši
myšlenku zhmotnit, tak aby se
dala otestovat. K prototypování
můžete použít papír a tužku,
modelínu, kartóny, lego či různé
online nástroje. Záleží na tom,
co chcete prototypovat a jak
moc se chcete blížit reálnému
produktu. Pro získání inspirace
doporučujeme zadat si heslo
prototyping“ do hledání na
”
youtube.

Zdroje: Design Kit IDEO.ORG. Rapid Prototyping
Prototyping: Learn Eight Common Methods and Best Practices
Rapid Prototyping 1 of 3: Sketching & Paper Prototyping
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5.15

Uživatelské testování

Uživatelské testování umožňuje
zjistit, jak připravovaný produkt
nebo službu vnímají její budoucí
uživatelé či uživatelky. Ukáže
srozumitelnost, nastíní budoucí
očekávání a umožní vidět
problémy, se kterými by se
lidé v praxi potýkali. Může se
odehrávat ve specializované
laboratoři, ale i v jakémkoli jiném
prostředí. Třeba v kavárně,
nízkoprahovém klubu nebo na ulici
– tomu se říká někdy také Guerilla
testování.
Zdroje:
Guerilla uživatelské testovaní
praktický průvodce
Designové myšlení pro knihovny
(s.88 a násl.)

My jsme se rozhodli otestovat
nápady na konkrétní akce
skrze návrh plakátku. Testování
probíhalo při terénní práci podle
připraveného scénáře. Napřed
jsme využili tzv. 5sekundový
test, který nám ukázal, jak klienti
a klientky rozumí plakátu na
první pohled. Následoval krátký
rozhovor. Cílem bylo zjistit
srozumitelnost obsahu plakátu,
očekávání od akce a komentář
k jejímu programu a zájem o účast.
Při testování se jeden pracovník
nebo pracovnice vyptával, druhý
odpovědi zaznamenal. Na základě
vyhodnocení odpovědí jsme
upravili původní verzi plakátu
a komunikaci akce. Z terénu jsme
získali celkem 15 reakcí (9 k jedné,
6 k druhé akci).

B Obsah

Více o uživatelském testování se
píše např. ve 100metod.cz. Pro
testování zpravidla postačí 5 lidí.
Vždy je lepší testovat opakovaně
s méně uživateli a uživatelkami než
jednou s více lidmi. Při testování
je důležité dávat pozor na to,
jak klademe otázky, abychom
uživatele či uživatelku co nejméně
ovlivnili. To může být snadnější
pro lidi, kteří se na návrhu přímo
nepodíleli.
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5.16

Pamatujte, že…

Proces designového myšlení
není lineární, ale iterativní proces
(i proto je těžké/nemožné
ho přesně popsat do návrhů
projektů. Jde v postupných
krocích, kdy se v každém dalším
učíme z toho, co jsme realizovali
v předchozím. Postupně
ověřujeme, že jsme na správné
cestě. Nemáme dopředu popsaný
výsledek vymyšlený na základě
naší expertizy).

B Obsah

Vyžaduje změny v přemýšlení
o situacích, problémech i jejich
řešeních (i o poskytování
sociálních služeb).

Důležitá doporučení jsou:
●● Sžij se s nejistotou, nepanikař,
výsledek nemůžeš znát
předem!
●● Věř designovému procesu.
●● Chyby jsou OK. Věci, které se
nepovedou, jsou cesty, které
nefungují, nikoli tvá selhání.
Pouč se z nich. Ověřuj nápady
v jejich prvotních stádiích.
Neplýtvej časem přemýšlením
na tím, proč to nejde.
●● Produkuj jen takové služby,
o kterých si ověříš, že by si
je mladí koupili, kdyby měli
dostatek prostředků. Nikoli jen
takové, které odpovídají tvojí
představě ideálního světa.
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5.17 a V čem jsem se poučili, kde jsme narazili,
co jsme pokazili a co příště uděláme jinak?

B Obsah

V příštím projektu lépe naplánujeme celý proces. To znamená především následující:
●● Prodloužíme přípravnou fázi včetně plánovací a značně zkrátíme
(zhustíme) celý designový proces do kratšího intervalu. Více
času naopak ponecháme na tvorbu prototypu a jeho opakované
testování.
●● Budeme realistky a uvědomíme si, že přes prázdniny toho
s mladými lidmi moc neupracujeme.
●● Všem, kteří/které se budou procesu účastnit, budeme jasně
komunikovat jejich roli a logiku jednotlivých fází procesu.
●● Dopředu naplánujeme co možná nejvíce termínů setkání poradní
skupiny, aby s tím všichni mohli počítat.
●● Ponecháme si více času na otestování obsahu závěrečné zprávy.
Do poradní skupiny příště nominujeme více zástupců a zástupkyň mladých, aby měli početní převahu nad pracovníky a pracovnicemi sociálních služeb a získali větší prostor pro uplatnění svých názorů.
V diskusních skupinách pro mladé příště rovnou budeme používat zapisovatele/ky při skupinové práci. Mladí lidé velmi neradi píší, a pokud,
tak velmi úsporně. Ten, kdo zapisuje, může též směřovat diskusi.
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5.17 b V čem jsem se poučili, kde jsme narazili,
co jsme pokazili a co příště uděláme jinak?

B Obsah

●● Propříště zrušíme bohaté občerstvení, které jsme měli
tentokrát pro mladé připraveno – konzumace zdržuje,
rozptyluje a pytlíky od chipsů šíleně šustí.
●● Popsané post-ity si budeme fotit a následně popisovat
ihned namístě. Dáme pozor, abychom jako tentokrát žádné
neztratili (ano, to se Petře stalo).
●● Fotky skupinových výstupů jsou cenné. Pokud je někde
zanecháváme, předtím si je příště vždycky vyfotíme.
A fotky nesmažeme! Vždy se dohodneme dopředu, kdo
fotky určitě udělá.
●● Persony nebudeme ověřovat jen po kvalitativní stránce,
ale cíleně i po stránce velikosti skupiny. Nestane se nám
tak to, že v průběhu projektu zjistíme, že persona Pepa
Hulín je sice trefná, ale jedna z jejích charakteristik – chytrý
a sociálně uvědomělý hulič se sklonem k dobru, z ní činí
menšinu. Většina Pepů Hulínů totiž sociálně uvědomělá
není a svou hodnotovou cestu jasně nevidí.
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6

Co jsme přečetli
… abychom vám dali vědět, z čeho jsme čerpali,
co jsme k tomu potřebovali a co si můžete dostudovat sami.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

6.1 a

Co jsme přečetli a využili

B Obsah

●● Agentura pro sociální začleňování.
●● Babich. Nick. Storyboarding in UX Design. UX Planet. 2017.
●● Bajer, Lukáš. Brainwriting: efektivnější než brainstorming? Mít vše hotovo.cz.
2013.
●● Bjelončíková, Monika a kol. Participativní přístupy v sociální práci. Ostravská
univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií. 2016.
●● Toušek, Laco a kol. Kapitoly z kvalitativního výzkumu. Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie. 2015.
●● Boarg. Paul. What Is Customer Journey Mapping and How to Start?
Boagworld.com 2018.
●● Časopis sociální práce 1/2011. Výzkum pro praxi sociální práce.
●● Dam, Rikke a Teo Siang. Prototyping: Learn Eight Common Methods and Best
Practices. The Interaction Design Foundation. 2018. Google. Rapid Prototyping
1 of 3: Sketching & Paper Prototyping. Youtube.
●● HCD: design zaměřený na člověka: soubor nástrojů. Brno: Flow, 2013.
●● Herendy, Csilla. Lego Serious Play Usage in UX Design. Ergomania. 2017.
●● 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.org. Desgin Kit. IDEO.ORG. Nedatováno.
●● Kaše, Ondřej. Guerilla uživatelské testovaní praktický průvodce. 2018.
●● Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021. Oddělení
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6.1 b

Co jsme přečetli a využili

●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●

B Obsah

prevence, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP. Nedatováno.
LIB DESIGN. Stránky o designu služeb v knihovnách, neziskových organizacích
i veřejném sektoru. Masarykova univerzita. KISK 2016.
Minaříková, Pavla a Ladislava Zbiejczuk Suchá (eds.). Knihovníci jako designéři.
Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Masarykova univerzita
Brno 2016.Nessler, Dan. How to solve problems applying a Design Thinking,
UX, HCD or any Creative Process from scratch V2. 2018. UX Collective.
Nielsen, Jakob. How Many Test Users in a Usability Study?
Nielsen Norman Group. 2012.
Norman, Donald A. Design pro každý den. Dokořán 2010.
Programy pro děti a mládež Proxima Sociale.
Schneider, Jakob et all. This Is Service Design Doing: Applying Service Design
Thinking in the Real World. O‘Reilly Media, Inc, USA, 2016
Suchá, Laďka Zbiejczuk a Josef Kocurek. 100 metod. Rozcestník metod pro
inovace informačních služeb. Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK)
na FF MU. 2013.
Workshop agentury 2FRESH v rámci Týdne inovací, 22. 5. 2017
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
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7

Kdo jsme vlastně my
… abyste věděli, kdo všechno se podílel na výzkumu,
pracoval na jeho výstupech a kdo projekt umožnil.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

7.1

Petra Kutálková, PhD. – výzkumnice a autorka

B Obsah

Pracuju v designovém studiu Pábení jako research designerka. Název mé pozice
vlastně i docela dobře odpovídá tomu, kým jsem v posledních pár letech profesně
byla, než jsem do Pábení nastoupila. Výzkumnice, která skrze vyzkoumané
pomáhá vytvářet lepší praxi.
Vystudovala jsem Sociální práci na FF UK a jako sociální pracovnice dlouho
spolupracovala s klienty a klientkami sociálních služeb. Potkávala jsem se
převážně s 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, ubližuje či překáží v narovnání práv, je společenský systém.
Začala jsem se proto zabývat analýzou opatření veřejných politik a možnostmi
jejich změn. A začala studovat Veřejnou a sociální politiku na FSV UK.
Po víc než 15 letech v sociálních službách jsem ale začala pociťovat vyhoření.
Rozhodla jsem se pro radikální profesní změnu a pustila se do studia digitálního
světa a velkých dat. To mě dovedlo k UX, uživatelskému výzkumu a designovým
metodám.
Změnila jsem sektor, ve kterém pracuju, ne však přesvědčení o tom, že lidé jsou
nositeli zdrojů, které umožnují řešení jejich problémů. A do neziskového sektoru
se občas ráda vracím.
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7.2

Mgr. Barbora Pšenicová – výzkumnice a autorka

B Obsah

Vystudovala jsem antropologii a soudobé dějiny a už na vejšce jsem inklinovala
k práci v neziskovém sektoru, v němž už taky 10 let pracuji. Velmi mě ovlivňuje,
myšlenka z jedné konference před lety, která zněla: Práce v NNO je krizovou
”
komunikací. Neustále obhajujete, co děláte, proč to děláte, pro koho to děláte
a co z toho má většinová společnost.“
Během své výzkumné praxe jsem spolupracovala s politickými vězni, mapovala
vyloučenou lokalitu Janov a zkoumala identitu osob vystěhovaných v důsledku
průmyslové těžby. Poslední čtyři roky pracuji v ROZKOŠI bez RIZIKA, kde jsem
mimo jiné byla součástí výzkumného týmu zaměřeného na násilí na ženách
v sexbyznysu. V současné době pracuji na dekriminalizaci prostituce a inovaci
služeb v R-R. Ve své kariéře v neziskovém sektoru jsem se věnovala 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.
Myšlenku design thinking jsem si začala osvojovat až v souvislosti s tímto
výzkumem a hlavně s Petrou, se kterou se nepotkávám výzkumně poprvé.
Nadchla jsem se pro ni a myslím, že je to neuvěřitelná možnost, jak rychle zjistit,
co prostě není in, poučit se z toho a pokračovat lepší cestou – ona totiž inovace
z nebe nepadá, ale human centered design může pomoci.
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7.3

Bc. Karel Franze – člen poradní skupin

B Obsah

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 lektor primárních prevencí v organizaci Proxima Sociale. Mezi mé největší
koníčky patří 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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7.4

Mgr. Anastasiia Skorobogatova – členka poradní skupiny

B Obsah

Vystudovala jsem obor adiktologie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dříve
také obor psychologie na Univerzitě v Rusku. V Proximě Sociale pracuji jako
terénní pracovnice od roku 2016. 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 "). Jsem velmi optimistická,
mám schopnost vidět v lidech to nejlepší. Jsem také velmi tvůrčí a tvořivá, kdy
výsledkem je mnoho šílených nápadů, ze kterých občas i něco vyjde. Věřím, že
i malý kousíček dobra může změnit hodně.

KDO JSME 100

7.5

Bc. Eva Kašáková, Dis. – členka poradní skupiny

B Obsah

Jsem nadšenec, systematik a tak trochu skeptik. I přesto ale věřím ve smysl
práce s lidmi. Proto jsem vystudovala VOŠ sociálně právní, obor Sociální práce
a pokračovala na Univerzitu Hradec Králové, obor Sociální pedagogika se
zaměřením na etopedii. Zároveň už přes 4 roky pracuji v organizaci Proxima
Sociale o.p.s., resp. v NZDM Klubu Jižní pól jako sociální pracovnice a nově
jako regionální koordinátorka programů pro děti a mládež. Když se zrovna
nezabývám profesním rozvojem, ráda trávím čas sama nebo s přáteli, v přírodě
a na koncertech, s knížkou či s myší v ruce, se sluchátky i bez sluchátek a snažím
se vytěžit z života maximum. 
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7.6

Zuzka Burianová - členka poradní skupiny

B Obsah

Ahoj, jmenuju se Zuzka a je mi 16 let, studuju gymnázium. 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 Rep 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
s ostatními tvořit věci, ze kterých něco skutečně bude. Netušila jsem, že i takhle
se dá pracovat.
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7.7

Milan Kučera – člen poradní skupiny

B Obsah

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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7.8

Tomáš Chmela – člen poradní skupiny

B Obsah

Jmenuji se Tomáš. Je mi 16 let a narodil jsem se v Praze. Základní školu jsem
vystudoval na ZŠ ve Vratislavově a nyní studuji obor kadeřník na Středním
odborném učilišti Novovysočanská. Mezi mé největší koníčky patří skateboarding.
Žiju jednotvárný život. Rád se bavím s kámošema, baví mě oblečení a nejvíc mě
baví boty, tenisky Jordan 1. Moji kamarádi by řekli, že jsem až moc upřímnej, moc
urážlivej, ale jsem hodně felící typ a to je baví. Ze všeho si dělám hodně srandu.
Do projektu jsem šel proto, že jsem chtěl zkusit něco novýho, zjistit, jestli mě to
bude bavit a byl jsem zvědavý, co se dozvím, taky jsem chtěl pomoct teréňákovi
Karlovi. Předtím jsem pracoval brigádně v DDM, teď jsem správcem v Proxima
Sociale ve skatovým klubu.
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7.9

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 pomáhat 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

B Obsah

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
4. Vytvářet další programy dle poptávky místní komunity

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

5. Rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb
6. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci svého působení
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7.10

Magistrát hlavního města Prahy – poskytovatel dotace

Oddělení prevence Magistrátu hl. m. Prahy
– oblast prevence kriminality
Koordinátorka prevence kriminality
Mgr. Martina Kryšpínová
Telefon: (+240) 236 00 4164
E-mail: 	 martina.kryspinova@praha.eu

B Obsah

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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8

… a abyste nám mohli napsat
Máme radost, pokud jste dočetli až sem.

FOTOGRAFIE: BARBORA REICHOVÁ

8.1

… a abyste nám mohli napsat.

B Obsah

Máme radost, pokud
jste dočetli až sem.
Od nás už je to všechno. Jestli vás něco
zaujalo, nebo se vám naopak něco
nezdá, případně nám něco chcete sdělit,
napište nám. Budeme rádi!
Petra Kutálková
petra.kutalek@gmail.com
Barbora Pšenicová
b.psenicova@gmail.com
Proxima Sociale
office@proximasociale.cz
NAPIŠTE NÁM
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Problémy mladých lidí jinýma očima
Pilotní výzkum rizikových jevů u mládeže s využitím
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.

ROK VYDÁNÍ:
2018
VYDÁNÍ PODPOŘIL:
Magistrát hlavního města Prahy z dotace
Městského programu prevence kriminality
na rok 2018 v hl. m. Praze
DOSTUPNÉ ONLINE:
www.proximasociale.cz

