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PORaDENsTVÍ ZaMĚŘENÉ Na VOLBU ŠKOLY

Mladí Romové se často potýkají s bariérami, které způsobují, že předčasně ukončují svoji 
vzdělávací dráhu. Organizace IQ Roma servis romským dětem a mládeži nabízí poraden-
ství pro volbu školy jako podpůrnou aktivitu u klientů na základních školách, a to jak 
formou skupinových lekcí, tak individuálního poradenství. Při těchto aktivitách je kladen 
důraz především na pozitivní přístup klientů ke vzdělávání, podporu klienta v uvědomě-
lém rozhodování se o svém navazujícím studiu a překonávání vzdělávacích neúspěchů. 
V neposlední řadě je součástí poradenství také podpora zaměřená na úspěšný přechod 
klientů na zvolené obory navazujícího studia a zvládání všech požadavků ze strany školy 
i jejich sociokulturního prostředí, zejména pak rodiny.

Cílová skupina a zásady poradenství zaměřeného na volbu školy

Cílovou skupinou poradenských aktivit, které tato metodika prezentuje, jsou romské 
děti a mládež žijící z velké části v sociálně vyloučených lokalitách města Brna či při-
lehlých obcích Jihomoravského kraje, kde také navštěvují základní školu. 

Pro efektivní poradenství jsou zásadní některé faktory, jež jeho podobu a volbu metod 
mohou zásadně ovlivnit. Velmi důležitým faktorem je v této oblasti motivace klien-
ta, tedy to, zda je klient k dalšímu vzdělávání motivovaný, nebo zda se jedná spí-
še o zakázku jeho rodiny či školy (zde se velmi zásadní jeví povaha školní instituce, 
jestli se jedná o školu s větším zastoupením romských žáků nebo majoritní mládeže) 
a také klientův postoj ke vzdělávání. Jsou tak definovány nejen vzory a představy 
žáka samotného o jeho budoucnosti a profesním uplatnění, ale i předznamenána po-
doba vztahu mezi klientem a pracovníkem. Právě vztah klienta a pracovníka je pro 
úspěšný poradenský proces stěžejní. Pro jeho vytvoření je dobré, aby pracovník znal 
klienta i z jiné než vzdělávací oblasti (např. z volnočasových aktivit) a uměl vytvořit 
společně s klientem atmosféru důvěry. Důležitým faktorem je i spolupráce s rodi-
nou klienta, která vnímá poradenského pracovníka nejen jako odborníka na danou 
problematiku, ale také jako partnera v řešení otázek spojených se vzdělávací dráhou 
svých dětí. A obdobně důležitá je i spolupráce se školou klienta, tedy s třídním učite-
lem, výchovným poradcem nebo vedením školy, kteří pracovníka mohou vnímat jako 
součást komplexní práce s klientem. Předpoklad, že pracovník zná klienta a rovněž 
poznal jeho rodinné a školní zázemí, mu pomáhá rozeznat klientovy představy o jeho 
budoucnosti v souvislosti s realitou (jeho možnostmi), napomůže provést klienta pro-
cesem vzdělávací dráhy tak, aby výsledky jejich společné práce na klientově zakázce 
byly přínosné. Z našich zkušeností také vyplývá, že klienti potřebují a vyžadují méně 
formální zázemí pro poskytované poradenské služby i neformální přístup, který je 
spíše partnerský až kamarádský, k čemuž je zapotřebí volit i specifické metody práce.
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Dílčí cíle a jednotlivé kroky k jejich naplňování

•	 Předcházení	neúspěchům	v	rámci	povinné	školní	docházky	klientů,	které	by	vedly	
ke snížení šancí klienta k adekvátnímu výběru jeho navazujícího studia či opako-
vání ročníku základní školy: doučování klientů, konzultace příčin a následků školní 
problematiky, workshopy zaměřené na téma moje budoucí profese a příprava na 
ni, stanovování si krátkodobých cílů v rámci zakázky s klientem a jejich průběžné 
vyhodnocování, podpora klienta v rámci rodinného prostředí – konzultace s rodiči 
o zaměření se na kvalitu vzdělávání – podpora klientů v rámci jejich třídního kolek-
tivu – realizace skupinových lekcí na základních školách zaměřených na téma po-
radenství pro volbu školy, kampaně zaměřující se na výběr vhodné základní školy, 
která dokáže klienta kvalitně připravit na jeho budoucí profesní vzdělávání.

•	 Aktivizace	klienta	ve	výběru	navazujícího	studia	(předcházení	tomu,	že	za	klienta	
ve věci volby navazujícího studia rozhoduje rodič nebo jeho budoucí profesní dráhu 
formuje učitel nebo jeho dosavadní školní výsledky): dlouhodobá spolupráce s kli-
entem v oblasti motivace k uvědomělému výběru navazujícího studia, doučování 
klientů ve vybraných předmětech, obecná příprava klienta na přijímací řízení.

•	 Informované	rozhodnutí	klienta	při	volbě	navazujícího	studia	ve	spolupráci	s	jeho	
rodinou: spolupráce s klientem a jeho rodinou v oblasti výběru navazujícího studia, 
odborné poskytování informací týkající se systému středoškolského a vysokoškol-
ského studia, zprostředkování možnosti stipendia apod.

•	 Správná	 sebereflexe	 žáků,	 především	 ve	 vztahu	 ke	 svému	 budoucímu	 povolání,	
a aktivní rozvoj vlastní identity: podpora autonomního rozhodování klienta za 
svoji budoucnost, realizace lekcí osobnostní výchovy na školách i v rámci volnoča-
sových aktivit v nízkoprahovém klubu, tematické besedy a přednášky na toto téma, 
individuální spolupráce s klientem během řízených aktivit.

•	 Zvýšení	angažovanosti	rodičů	ve	věci	budoucího	vzdělávání	a	povolání	u	klientů:	
informovanost rodičů o systému vzdělávání v ČR formou individuálního poraden-
ství a práce v terénu – kontaktování rodičů zapojených klientů a jejich aktivní pří-
stup v otázce budoucího profesního uplatnění jejich dětí, kampaně, pořádání akcí 
pro rodiče s dětmi – cílená podpora dalšího vzdělávání dětí a mládeže a přejímání 
zodpovědnosti rodiny za vzdělávací úspěchy jejich dítěte, podpora procesu mimo-
školního učení – doučování do rodin, doučování klientů spolu s jeho rodičem, zpět-
ná vazba pro rodiče ze školního prostředí, podpora rodičů při komunikaci se školou 
žáka, doprovod a dopomoc v řešení školní problematiky klienta se zástupci školy.

•	 Eliminace	žáků,	kteří	uvažují	o	předčasném	ukončení	svého	základního	vzdělání:	
podpora klientů v získání úplného základního vzdělání, které jim umožní širší vý-
běr oborů v rámci navazujícího studia, konzultace se školou, účast na výchovných 
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komisích žáků, podpora v rámci cíleného doučování klientů, příprava na reparáty, 
opravné zkoušky.

•	 Zvýšení	počtu	přihlášek	na	navazující	studium	u	romských	žáků	ukončujících	ZŠ,	ze-
jména pak podpora jejich úspěšnosti při přechodu na navazující studium: dopomoc 
při administrativních záležitostech týkajících se přihlášek a nástupu na navazující 
studium, včasnou intervencí předcházení tomu, že klient nebo jeho rodič nedodrží 
stanovené termíny pro vyřízení jednotlivých administrativních záležitostí, a tím se 
eliminuje možnost úspěšného přechodu na navazující studium (terénní práce v ro-
dinách klientů), práce s klienty, kteří ukončili základní školu a jsou registrováni na 
úřadu práce, v oblasti jejich motivace k nástupu na navazující studium, spolupráce 
s matkami na mateřské dovolené, které předčasně ukončily svoje vzdělávání.

Příklad z praxe v oblasti poradenství pro volbu školy

Vybraným příkladem z praxe poradenských lekcí spojených s individuálními konzul-
tacemi v oblasti školní problematiky je příběh šestnáctileté dívky, klientky IQ Roma 
servisu. Klientka se účastnila poradenských lekcí v 8. a 9. třídě základní školy. Na lek-
cích byla z počátku tichá, málo se zapojovala ve skupinových diskusích, v rámci sku-
pinové práce přenechávala iniciativu v plnění úkolů svým spolužákům. V zadaných in-
dividuálních úkolech byla pečlivá, ale nerada prezentovala svoje názory před třídním 
kolektivem. Postupem času, s narůstajícím počtem realizovaných lekcí v dané třídě, 
kdy pracovnice mohla blíže poznat povahu dívky a více pracovat s jejím ostychem, se 
stále více zapojovala do jednotlivých aktivit a technik. Pracovnice v rámci skupino-
vé práce cíleně podporovala její schopnost sebeprezentace, prosazení svých názorů 
a sebevědomí před třídním kolektivem. Klientce byla paralelně poskytována také in-
dividuální podpora, která probíhala v rámci konzultací v IQ Roma servisu. Z rozhovorů 
s klientkou vyplynulo, že i přes určité preference si stále není jistá výběrem svého 
budoucího studia a celkové profesní orientace. V rámci technik, které byly využívány 
v lekcích, se tato situace potvrzovala, protože na každé navazující hodině měnila svo-
je rozhodnutí nebo raději volila negaci v přístupu k navazujícímu vzdělání. Měla obavy 
i z jejího nepřijetí novým třídním kolektivem z toho důvodu, že je Romka. Pracovnice 
blíže poznala také rodinu klientky – klientka byla nejmladším dítětem, její rodiče byli 
v otázce volby budoucího studia své dcery zcela benevolentní. Její volnočasové zájmy 
byly orientovány především na moderní tanec a klientka uvažovala i o možnosti při-
hlásit se na taneční konzervatoř. V rámci dlouhodobější intervence a konzultací však 
tuto variantu sama zavrhla. Klientka měla na základní škole spíše průměrný prospěch, 
což ovlivňovalo i její konečné rozhodnutí. Bylo ji nabídnuto doučování, které klientka 
nevyužila. Předpoklady a ambice pro studium však u ní byly nesporné, potřebovala jen 
cílenou motivaci a podporu v oblasti dalšího vzdělávání. Stejně tak její rodina oce-
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nila větší informovanost o oborech, kam se může jejich dcera přihlásit, o systému 
podávání přihlášek na školu a dopomoc při jejich vyplnění, o možnostech stipendia 
na navazujícím stupni studia a celkové diskuzi nad budoucí profesní dráhou jejich dce-
ry. Toto jim bylo poskytnuto díky systému dlouhodobé spolupráce, během níž měla 
klientka spolu s pracovnicí rozplánované jednotlivé kroky, vedoucí k úspěšnému pra-
covnímu uplatnění. Pozornost byla věnována i podpoře ze strany rodiny, posilová-
ní jejího sebevědomí a sebehodnocení, jejichž absence bránila překonávání nesnází 
během povinné školní docházky. Klientka může i nadále využívat poradenské služby 
IQ Roma servisu. V současné době studuje na Střední odborné škole potravinářské 
a služeb Charbulova v Brně, obor: kuchař/číšník. Rovněž navštěvuje nárazově doučo-
vání, v této věci pracovnice spolupracuje také se školou klientky. Spolu s její rodinou 
je řešena ze strany IQ Roma servisu otázka stipendijní podpory jejího studia. Klientka 
je nyní spokojená, našla si v kolektivu kamarády i přes počáteční obavy z toho, že je 
ve třídě jediná Romka. 

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Poradenství pro volbu školy.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.



9

PORaDENsTVÍ ZaMĚŘENÉ Na VOLBU POVOLÁNÍ

Aktivita „poradenství pro volbu povolání“ si klade za cíl podporovat úspěšný přechod 
romské mládeže ze základního stupně vzdělávání na navazující studium adekvátního 
typu. Zároveň směřuje k tomu, aby klienti byli schopni úspěšně dokončit své preferované 
studium a měli větší možnost uplatnit se na trhu práce. Poradenství pro volbu povolání 
přirozeně navazuje na poskytování poradenských služeb pro žáky základních škol. V ide-
álním případě tedy klient s poradcem pokračuje v již nastavené spolupráci, kterou spolu 
zahájili během školní docházky klientova primárního vzdělávání. 

Cílová skupina a zásady poradenství zaměřeného na volbu povolání

Cílovou skupinou aktivity je romská mládež, která ukončuje své primární vzdělání, 
dále ti, kteří nastoupili na navazující studium nebo je předčasně ukončili, ale i mladí 
nezaměstnaní žijící z velké části v sociálně vyloučených lokalitách. Podpora je po-
skytována také rodinám klientů. Vede k posílení angažovanosti rodičů ve věci bu-
doucího vzdělávání a výběru povolání svých dětí. Poradce informuje rodiče o systému 
vzdělávání, konzultuje s ním výběr studia, poskytuje jim podporu při řešení školních 
záležitostí, konzultuje možnost využívání stipendijních programů aj. Jedním z cílů 
aktivity je také navázání kontaktu se školami. Spolupráce s učiteli probíhá formou 
konzultací o výsledcích romských žáků a domluvy na doučování. Poradce zprostředko-
vává informace rodině o probíhající spolupráci se školou a naopak, po domluvě s rodiči 
se účastní konzultací, případně výchovných komisí klienta.

Hlavním východiskem realizace aktivity je předpoklad, že mladí Romové s vyšším stup-
něm vzdělání mají prokazatelně větší možnost pracovního uplatnění. Mohou také 
úspěšněji bojovat proti diskriminaci vyskytující se na trhu práce. Ze zkušeností vy-
plývá, že je mnoho romských žáků, kteří by mohli zvládnout přestup na navazující 
studium a úspěšně studium na dané škole ukončit, avšak jejich cesta k úspěchu bývá 
komplikovanější než pro majoritní dítě. Faktem stále zůstává, že romští žáci, se který-
mi jsme v rámci poskytované služby v kontaktu, navštěvovali zejména základní školy 
s většinovým zastoupením žáků z minority. Pohybovali se tak v kolektivu, kde nebyli 
nuceni řešit otázku své rozdílnosti na základě etnické příslušnosti. Tímto a dalšími 
faktory z toho plynoucích byla ovlivněna i celá výuka a celkový přístup žáků ke škole.

Aktivita probíhá formou skupinových lekcí, realizovaných přímo na škole klientů, 
které jsou tematicky zaměřeny především na úspěšné dokončení navazujícího studia 
a na zvýšení orientace na trhu práce. Koncepce lekcí je sestavena z 15-ti tematických 
okruhů. Je v nich zároveň zohledněna i aktuální potřeba žáků a škol v oblasti podpory 
osobnosti jedince, jeho postojů a rozvoje v profesním růstu. Jednotlivými tématy jsou 
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například: vztah žáka ke škole a vzdělání obecně, hodnoty středoškoláka, rozvoj vůle 
a	poznávání	sama	sebe,	schopnost	sebeprezentace,	sebereflexe,	přijímání	a	dávání	
zpětné vazby. Důležitou oblastí je téma vztahů v třídním kolektivu a téma předsudků. 
Stěžejní bývají oblasti budoucí orientace žáka na trhu práce, možnosti dalšího studia 
a pracovního uplatnění, praktické rady, tipy a cvičení ve vyhledávání konkrétního pra-
covního uplatnění pro konkrétního žáka.

Individuální poradenství pro klienta a jeho rodinu se orientuje na téma školní pro-
blematiky, a to zejména v oblastech podpory žáka při zvládání požadavků školy, pro-
spěchu a domluvy doučování, řešení výchovných záležitostí na škole a diskriminace, 
hledání alternativ pro zvládání školní docházky, jako jsou individuální plány a jejich 
plnění. Dále jsou řešeny přestupy klienta na jiné obory nebo školu, dopomoc při vy-
hledávání zaměstnání, příprava na pracovní pohovor a nástup do zaměstnání, ale 
i pomoc při vyhledávání brigád při studiu a administrativní podpora při zařizování 
stipendia pro klienta. Individuální poradenství probíhá v prostorách IQ Roma servi-
su, a to buď v místnosti tomu určené, nebo v méně formálním prostředí klubových 
prostor. Poradce bývá nezřídka v kontaktu i s rodiči klienta, se kterými konzultace 
probíhá většinou po domluvě v jejich domácnosti. Rodiče mohou přijít do poradny 
v IQ Roma servisu spolu s klientem nebo sami. 

Mladým nezaměstnaným je poskytována zejména podpora při hledání zaměstnání, 
jsou s nimi konzultovány kompetence k tomu potřebné, prakticky jsou připravováni 
na pracovní pohovor a nástup do zaměstnání. Tato aktivita probíhá formou individu-
álních konzultací v poradně nebo v rámci skupinových setkání za tímto účelem smlu-
vených.

Dílčí cíle a jednotlivé kroky k jejich naplňování

•	 Posilování	rozhodnutí	žáků	úspěšně	přecházet	na	navazující	studium	a	splnění	po-
žadavků přijímacího řízení na vybranou školu, odstranění pasivity v přípravě na 
budoucí povolání, eliminace žáků, kteří chtějí ukončit předčasně své navazující 
studium, zvýšení počtu žáků na navazujícím studiu, přihlédnutí na specifika a indi-
viduální potřeby každého klienta.

•	 Zapojení	osobnostní	a	sociální	výchovy	do	profesního	poradenství,	podpoření	indi-
viduality a osobnosti jedince pomocí technik, které vedou k rozvoji komunikačních 
dovedností,	týmové	spolupráce	a	empatie,	schopnosti	sebereflexe	a	pojmenování	
svých charakterových vlastností a zájmů.

•	 Rozvíjení	správné	sebereflexe	žáků,	především	ve	vztahu	ke	svému	budoucímu	po-
volání a aktivní rozvoj vlastní identity. 
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•	 Kontaktování	 rodičů	 zapojených	 klientů,	 s	 rodiči	 je	 zejména	 komunikován	 jejich	
přístup k budoucímu povolání dítěte a soustavné přípravy na navazujícím stupni 
studia.

Příklad z praxe v oblasti poradenství pro volbu školy

Níže popsaný příklad z praxe se soustředí na vývoj práce s konkrétní skupinou žáků, 
u kterých je zaznamenáván průběžný postup a pozitivní rozvoj spolupráce v rámci po-
skytování poradenství pro volbu povolání.

Žáci třetích ročníků odborného učiliště v Brně byli na úvodní skupinové lekci sezná-
meni s poradenskou aktivitou, byla s nimi nastavena pravidla spolupráce a představe-
na jim témata jednotlivých lekcí. Cílem lekcí bylo posílení jejich budoucího uplatnění 
na trhu práce a zvýšení kompetencí pro samostatné vyhledávání pracovních nabídek 
a úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na preferovanou pracovní pozici. Od žáků byl 
vyžadován aktivní přístup v rámci jednotlivých tematických bloků. Participovali na 
přípravě programu tak, aby pro ně byly výstupy z lekcí co nejužitečnější. Žáci byli na 
začátku spolupráce méně aktivní v zapojování se do jednotlivých aktivit, měli ostych 
z vystupování a prezentování svých názorů a postojů před ostatními. Zpočátku byla 
proto volena forma kombinace přednášky a individuální práce na tématech. Postupně, 
když byla překročena bariéra ostychu žáků mezi sebou a před lektory, byla využívaná 
spíše forma interaktivního učení. Žáci byli ochotni vystupovat před třídním kolekti-
vem a otevřeně hodnotit postoje svoje i ostatních spolužáků. Lektoři tak mohli využít 
princip učení se navzájem a získávání zpětné vazby od spolužáků na jednotlivé zadané 
úkoly. 

V první lekci byl kladen důraz na seznámení se se všemi žáky, na získání přehledu 
o tom, jak třída pracuje a na jaký styl předávání informací je zvyklá. Ze zkušeností 
vyplynulo, že žáci jsou zvyklí na výuku stylem přednášky. Druhá lekce tudíž respek-
tovala nastavení třídního kolektivu a žákům byly předány informace o možnostech 
budoucího uplatnění v jejich profesi, fungování nabídky a spolupráce s úřadem práce 
a rizika nelegální práce přednostně formou přednášky. Průběžně se lektorky snažily, 
aby o těchto tématech diskutovali žáci mezi sebou a prezentovali svoje postoje před 
ostatními spolužáky. Další lekce probíhaly obdobnou formou, ale informativní část 
byla záměrně zkracována a na žáky byla přenášena větší zodpovědnost v zapojení se 
v aktivitách.

V konečném důsledku byli všichni žáci schopni vystupovat v modelových situacích – 
např.	 v	 praktickém	 nácviku	 pracovního	 pohovoru	 se	 zaměstnavatelem.	 Reflektovali	
svoje pocity, obavy a připravenost na pracovní pohovor, učili se od sebe navzájem. 
Sami žáci byli rádi za danou zkušenost a sami požadovali opakování nácviku pracov-
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ního	pohovoru,	jelikož	reflektovali,	že	je	toto	pro	ně	přínosné.	Na	konci	spolupráce	
s danou třídou byl zřetelný posun v aktivitě jednotlivých žáků a způsobu práce s tříd-
ním kolektivem a osvojování si nových znalostí a dovedností. Žáci získali chuť se o toto 
téma více zajímat, aktivně se podílet na vyhledávání budoucího zaměstnání a jejich 
uplatnění na trhu práce.

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Poradenství pro volbu povolání.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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INTERDIsCIPLINÁRNÍ PŘÍsTUP V PRÁCI s RODINOU  
(METODa CasE MaNaGEMENTU)

Metoda case management (rovněž tzv. koordinovaná spolupráce, interdisciplinární pří-
stup) představuje nástroj efektivní práce s klientem, jehož sociální situace a problémy 
vyžadují podporu z více odborných služeb a úspěšné vyřešení je do značné míry závis-
lé právě na efektivní koordinaci spolupráce. Smyslem case managementu je vytvoření 
funkčního modelu koordinace služeb pracujících s konkrétní cílovou skupinou. V ČR se 
tato metoda nejprve využívala převážně v oblasti péče o duševně nemocné a s klienty 
závislými na návykových látkách, již několik let je využívána také v tzv. sanaci rodiny. 

IQ Roma servis začal pilotně zavádět koordinovanou spolupráci (case management) 
nejprve v rámci jednotlivých programů organizace – mezi pedagogickými a sociální-
mi pracovníky, s cílem komplexního řešení nejrůznějších problémů v rodině (u dětí, 
dospělých). Od roku 2011 začal systematicky rozvíjet koordinovanou spolupráci při 
řešení problematické péče a výchovy dětí, přičemž hlavním partnerem ve spolupráci 
jsou zde zejména pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a školská zařízení. 
Principy koordinované spolupráce jsou dále rozvíjeny i mimo oblast péče a výchovy 
dětí, např. při řešení zadluženosti nájemníků v úzké spolupráci s bytovými odbory 
a soukromými majiteli, při rozhodování o schvalování sociálních dávek hmotné nouze 
ve spolupráci s pracovníky sociálních odborů a obecně kdekoliv, kde úspěšnost vyře-
šení problémů závisí na efektivitě spolupráce více subjektů.

V jakých případech je podle nás vhodné metodu case management využívat:

•	 pokud	úspěšnost	případu	závisí	do	jisté	míry	právě	na	efektivní	spolupráci	institucí	
(koordinaci, komunikaci, sladění různých metod práce s klientem, legislativního 
vymezení aj.),

•	 pokud	klient	vyžaduje	dlouhodobou,	individuální	a	komplexní	podporu	ze	strany	
více odborníků (vs. jednorázové řešení, odbornost pracovníka plně dostačuje vyře-
šení případu),

•	 pokud	je	klient	ochotný	přistoupit	na	spolupráci	(existuje	alespoň	minimální	míra	
„dobrovolnosti“, motivace k aktivnímu zapojení),

•	 pokud	je	možné	stanovit	reálný	cíl	a	způsob	jeho	naplnění	(vs.	spolupráce	na	nere-
álném cíli – z hlediska času, odbornosti, zdrojů, možností),

•	 pokud	 je	 situace	 vnímána	 jako	 „problematická“	 alespoň	 jednou	 ze	 zapojených	
stran (např. pracovnicí sociálně-právní ochrany dětí, terénní sociální pracovnicí, 
dítětem, rodičem, blízkou osobou rodiny apod.).
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Role case managera:

•	 hraje	klíčovou	roli	jak	pro	klienta	(rodinu),	tak	pro	spolupracující	subjekty:	koor-
dinuje celý proces, svolává společná setkání a dohlíží na jasné výstupy ze setkání, 
zajišťuje sdílení informací mezi spolupracujícími stranami apod., 

•	 vyhledává	a	kontaktuje	klienty	(jednotlivé	členy	rodiny),	má	přehled	o	jejich	po-
třebách, přáních, možnostech, omezeních, je průvodcem klienta při hledání cesty 
v systému služeb,

•	 je	odpovědný	za	celkové	individuální	plánování	s	jednotlivými	členy	rodiny	–	za	de-
finování objednávek (dobře formulovaných cílů jednotlivých členů rodiny, očeká-
vání odborníků, nabídek služeb, za průběžné vyhodnocování těchto cílů),

•	 koordinuje	 pracovníky,	 kteří	 jsou	 odpovědní	 za	 plánování	 jednotlivých	 zakázek	
v rodině – odborníky tzv. interního týmu organizace (terénního sociálního pracov-
níka, pedagoga, pracovníka mateřského centra či poradny), tak odborníky mimo 
organizaci (pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, učitele základní školy, lékaře, 
pracovníky odborů sociální péče, bytových odborů, neziskové organizace atd.),

•	 zprostředkovává	navazující	odborné	služby,	zapojuje	je	do	koordinované	spolupráce,

•	 vyhodnocuje	efektivitu	koordinované	spolupráce,	navrhuje	postupy	zvyšující	kvali-
tu poskytované služby a celkové spolupráce.

Průběh zavádění koordinované spolupráce v práci s rodinou:

•	 definování	cílové	skupiny	a	cílů	spolupráce,	navržení	modelu	koordinované	spolu-
práce (míra sdílení informací a společného vyhodnocování, principů, metod a pod-
mínek spolupráce, práv klientů, ujasnění role case managera a dalších odborníků 
atd.), vymezení nabídky poskytované služby pro klienty (v případě více rolí case 
managera), navržení základního složení interdisciplinárního týmu atd.,

•	 představení	modelu	spolupráce	potencionálním	spolupracujícím	subjektům;	zjiště-
ní jejich očekávání, potřeb a představ o spolupráci, 

•	 úprava	 modelu	 spolupráce	 tak,	 aby	 zahrnoval	 a	 respektoval	 potřeby	 a	 možnosti	
všech spolupracujících stran.

Realizace spolupráce v konkrétním klientském případu:

1. Setkání s iniciátorem (osoba, která vnímá potřebu koordinované spolupráce) – 
zjištění jeho očekávání, potřeb a možností v konkrétním případu (pokud není za-
tím souhlas klienta, je představen případ anonymně). Tyto informace mohou být 
od iniciátora zjištěny rovněž prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace. 
V případě, že očekávání (objednávka) iniciátora odpovídá nabídce koordinované 
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spolupráce, domluva na dalších krocích spolupráce. Projednání podmínek koordi-
nované spolupráce, uzavření dohody o spolupráci.

2. Společné setkání s klientem (již informovaným o charakteru spolupráce, ochotným 
využít nabídky služby) – pečlivé vysvětlení nabídky spolupráce klientovi, zjištění 
jeho očekávání od spolupráce a potřeb, sdělení a objasnění očekávání institucí od 
klienta. V případě vzájemné shody (všech zúčastněných) definování předběžné 
zakázky (cílů spolupráce, kroků, důsledků v případě naplnění/nenaplnění cílů). 
Domluva na dalších setkáních (s klientem a institucemi). Toto setkání může mít 
podobu tzv. případové konference.

3. Průběžná koordinace služby.

4. Průběžný monitoring situace klienta (vyjasnění potřeb a zdrojů klienta, konkre-
tizace cílů), individuální plánování s klientem a odborníky, dle potřeby realizace 
dalších případových konferencí.

5. Průběžné vyhodnocování spolupráce (s klientem i v rámci interdisciplinárního 
týmu), na základě toho zavádění potřebných opatření pro zkvalitnění koordinova-
né	spolupráce,	průběžné	reflektování	spolupráce	v	rámci	intervizí,	supervizí,	další-
ho vzdělávání pracovníků.

6. Uzavření případu a závěrečné vyhodnocení spolupráce (s klientem, interdiscipli-
nárním týmem).

Vybrané cílové skupiny case managementu:

Primární: 

•	 rodiny,	 které	 žijí	 v	 podmínkách	 sociálního	 vyloučení	 a	 kde	 hrozí	 odebrání	 dítěte	
z rodiny,

•	 rodiny,	kterým	bylo	dítě	již	odebráno	a	které	usilují	o	jeho	návrat	z	ústavního	za-
řízení nebo rodiny, které potřebují podporu pro udržení dítěte v rodině po jeho 
návratu z ústavního zařízení,

•	 vzhledem	k	poslání	a	nabídce	služeb	v	organizaci	se	zaměřujeme	úžeji	zejména	na	
rodiny romského původu, které jsou ohroženy sociálním vyloučeným (bydlí v ne-
vyhovujících či nestabilních bytových podmínkách, bydlí na tzv. „špatné adrese“ 
v prostředí ubytoven, rodiče s nízkou kvalifikací a ekonomickým zajištěním, potý-
kající se s diskriminací, rodiny s problematickou péčí a výchovou dětí, rodiny ohro-
žené patologickými jevy – gambling, závislosti, prostituce apod.),

•	 pracujeme	jak	s	 rodinami	„dobrovolnými“,	 tak	„méně	dobrovolnými“	(tj.	primár-
ně doporučenými jinou osobou, která považuje situaci rodiny za „problematickou“ 
(zejména OSPOD, kurátoři, soud).
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Sekundární: 

•	 pracovníci	orgánu	sociálně-právní	ochrany	dětí,

•	 školská	zařízení,	lékař,	pracovníci	dalších	služeb	a	zařízení	atd.

Popis příčin potřebnosti koordinované spolupráce především s pracovníky sociál-
ně-právní ochrany dětí):

•	 práce	s	rodinou	v	zakázkách	týkající	se	péče	a	výchovy	dětí	probíhá	mnohdy	para-
lelně ze strany více organizací a institucí (orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
NNO, školských zařízení, lékařů atd.). Instituce vedou klienta (mnohdy v dobré 
víře) ke krokům, které jsou však navzájem protichůdné, doporučují již dříve neú-
spěšné strategie, služby se dublují → dochází k chaotickému řešení situace klienta, 
což klade mj. i vyšší ekonomické nároky na systém.

•	 odborníci	z	různých	institucí	o	sobě	někdy	nevědí	nebo	nesdílí	informace	o	tomtéž	
klientovi, rodině, přitom pracují na zakázkách se shodným cílem,

•	 rodina	a	její	členové	mají	různé	potřeby,	problémů	k	řešení	je	mnohdy	několik	na-
jednou, navzájem spolu úzce souvisí, kapacita a odbornost jednoho pracovníka na 
všechno nestačí,

•	 každý	odborník/instituce	má	vždy	trochu	jiná	poslání,	cíle,	odpovědnosti,	vychází	
z jiného legislativního rámce, představ o vhodném řešení, využívají různé metody 
práce s klientem.

•	 dochází	 ke	 vzájemnému	 neporozumění,	 pracovníci	 preferují	 samostatnou	 práci	
s klientem před koordinovanou spoluprací s ostatními odborníky, tím se opět sni-
žuje šance na vzájemné porozumění,

•	 kvůli	nedostatečné	znalosti	komplexní	situace	klienta	se	instituce	zabývají	více	dů-
sledky, nikoliv příčinami problémů → problémy se tak u klienta v různé míře objevují 
opakovaně, přenáší se do dalších generací,

•	 z	nedostatku	času,	kapacity,	z	pocitu	velké	odpovědnosti	uplatňují	pracovníci	spíše	
kontrolu, která sice může zabránit bezprostřednímu zhoršení situace → z dlouho-
dobého hlediska však klienta nijak nerozvíjí, snižuje jeho důvěru ve vlastní kom-
petence, činí ho závislým na vnější pomoci nebo z něj dělá „nespolupracujícího“, 
snižuje jeho motivaci aktivně řešit své problémy,

•	 to	vše	může	mít	v	důsledku	negativní	dopad	na	samotnou	situaci	klienta	a	snižu-
je šance na jeho sociální začlenění, klient získá nedůvěru vůči pracovníkům, není 
motivován spolupracovat, není schopen řešit problémy sám a pro společnost při-
jatelným způsobem → klient (rodina) se stává klientem věčným, navždy závislým na 
pomoci sociálního systému.
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Cíle, které v rámci koordinované péče s rodinou máme:

Obecný cíl:

Podporujeme jednotlivé členy rodiny tak, aby mohli využít své přirozené zdroje a roz-
víjeli své kompetence v péči a výchově svých dětí. Usilujeme o to, aby rodina zůstala 
pohromadě, pokud to není pro fungování rodiny a zdravý vývoj jejích členů ohrožující.

Dílčí cíle v práci s rodinou:

•	 posilování	 rodičovských	 kompetencí	 (empatický	 přístup	 k	 dítěti,	 zdravotní	 péče,	
stravování, oblékaní, komunikace, podpora ve vývoji a vzdělávání atd.),

•	 posilování	kompetencí	dětí	(pozitivní	přístup	k	vzdělávání,	pravidelná	domácí	pří-
prava, přijetí odpovědnosti, respekt k rodičům atd.),

•	 zdravé	 fungování	 vztahů	 v	 rodině	 (partnerských,	 rodič-dítě,	 sourozenci,	 blízké	
okolí),

•	 ekonomické	hospodaření	v	domácnosti	(úklid,	úsporné	strategie	–	spotřeba	ener-
gií, nákupy, rozhodování dle vhodných priorit),

•	 aktivní	řešení	zadluženosti	(komerční,	bydlení),

•	 zvyšování	kvalifikace,	úspěšné	zařazení	na	trhu	práce,

•	 efektivní	komunikace	a	spolupráce	s	institucemi,

•	 znalost	svých	práv	a	povinností,	schopnost	obhájit	svá	práva.

Dílčí cíle ve spolupráci s institucemi:

•	 partnerský	vztah	mezi	institucemi	založený	na	důvěře,	respektu,	respektu	k	odliš-
ným pohledům, strategiím (metody práce, principy, cíle),

•	 transparentní	nastavení	spolupráce,	pravidel	a	jejich	oboustranné	dodržování,

•	 společné	 individuální	 plánování	 a	 vyhodnocování	 úspěšnosti,	 realizace	 případo-
vých konferencí,

•	 sdílení	příkladů	dobré	praxe,	spolupráce	na	tvorbě	společných	metodik	case	man-
agementu v práci s rodinou.

Principy a metody, které se snažíme v koordinované spolupráci s klienty a institu-
cemi uplatňovat:

•	 pracujeme	jak	s	klienty	„dobrovolnými“,	tak	„nedobrovolnými“	v	úzké	spolupráci	
s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, školami apod.,
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•	 pracujeme	intenzivně	na	postupném	posilování	kompetencí	rodičů,	dětí	a	blízkých	
osob rodiny v zakázkách týkajících se péče a výchovy dětí, zdravého fungování ro-
diny,

•	 pracujeme	 s	 celým	 rodinným	 systémem,	 s	 ohledem	 na	 vzájemné	 vztahy	 a	 vazby	
a sociální kontext rodiny,

•	 v	práci	s	klientem	využíváme	profesionální	nástroje	pomoci	 i	kontroly,	vždy	s	cí-
lem klienta co nejvíce zplnomocnit, využíváme přitom jeho přirozené zdroje a silné 
stránky,

•	 individuálně	plánujeme	společně	s	klientem	a	ostatními	odborníky,	účastníme	se	
případových konferencí (plánujeme dle kompetencí klienta a možností odborní-
ků, společně vymezujeme cíle, odpovědnosti, navrhujeme řešení, vyhodnocujeme 
úspěšnost spolupráce),

•	 nabízíme	 koordinaci	 spolupráce	 multidisciplinárního	 týmu	 (case	 management),	
facilitaci případových konferencí (koordinujeme sdílení informací o vývoji případu, 
dodržování stanoveného plánu rodiny, iniciujeme společná setkání atd.),

•	 uplatňujeme	rovnocenný	a	partnerský	vztah	s	klientem	i	institucemi	(respektujeme	
různé pohledy, snažíme se o transparentní jednání s klientem i institucemi, vy-
hodnocujeme spolupráci, abychom věděli, co funguje i nefunguje, a podle toho 
spolupráci přizpůsobili),

•	 při	řešení	problémů	dáváme	přednost	takovým	strategiím,	které	klienta	co	nejvíce	
začleňují do majoritní společnosti, nikoliv ještě více segregují, a to zejména v ob-
lasti rodinných vztahů, vzdělávání a rozvoje dětí, bydlení, pracovního uplatnění, 
ekonomické soběstačnosti (podporujeme kontakt s prostředím, které klientovi 
otevírá nové možnosti, posiluje jeho zdravé sebevědomí, nabourává předpoklady, 
které ho naopak v sociálním vyloučení udržují),

•	 nabízíme	(a	vítáme)	spolupráci	na	vytváření	metodik	práce	s	rodinou	a	metod	case	
managementu, společné setkání, sdílení příkladů dobré praxe,

•	 nabízíme	vzdělávání	pro	pracovníky	sociálních	služeb	a	institucí	(v	metodách	práce	
s klientem, case managementu a dalších souvisejících tématech dle potřeb).

Zhodnocení koordinované spolupráce a práce s rodinami:

Výhody koordinované spolupráce:

•	 nabízí	především	klientovi	reálnou	možnost	zorientovat	se	ve	své	situaci	a	spolu-
rozhodovat o řešení životní situace,
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•	 klient	je	v	centru	řešení,	instituce	a	služby	mají	potřebné	informace	a	stanovené	
odpovědnosti tak, aby klient nemusel být tím, kdo tzv. „obíhá“ jednotlivé instituce 
a služby, a je jediným spojovacím článkem. Při koordinované spolupráci je spojují-
cím článkem case manager a nese odpovědnost za sdílení informací a komunikaci. 
Klientovi tak zbývá prostor na samotné řešení situace,

•	 koordinovaná	 spolupráce	 je	 vhodná	 také	 pro	 rodinné	 systémy,	 umožňuje	 nabíd-
nout potřebné služby jednotlivým členům rodiny a současně je propojit tak, aby se 
se všemi členy rodiny nepracovalo na vzájemně protichůdných cílech,

•	 při	komunikaci	 jednotlivých	subjektů	je	podporován	konsensus,	nalezení	společ-
ných cílů i společné řeči. Působení na klienta se tak stane jednotným a srozumitel-
ným, klient má menší prostor volit strategie, které staví na nepropojenosti nebo 
protichůdnosti působení institucí, což často oddaluje řešení a prohlubuje krizi,

•	 v	dlouhodobém	důsledku	je	koordinovaná	spolupráce	časově	a	finančně	ekonomič-
tější, je zde větší prostor pro kontrolu a současně podporu změny situace zapoje-
ním více subjektů s různou mírou pravomocí,

•	 na	 základě	 společného	 setkávání,	 sdílení	 informací	 a	 individuálního	 plánování	
získávají odborníci interdisciplinárního týmu mnohem komplexnější představu 
o identifikovaném problému v životě klienta, na problémy mohou nahlížet z více 
pohledů a vnímat je více v souvislostech, citlivěji a s ohledem na širší kontext,

•	 v	důsledku	 výše	 uvedeného	se	zvyšuje	šance,	že	klient	bude	využívat	 své	vlastní	
zdroje pro řešení problémů nebo bude vědět, na koho se může v budoucnu obrátit, 
nicméně bude více samostatný a méně závislý na sociálním systému, nebude „věč-
ným klientem“.

Nevýhody koordinované spolupráce:

•	 především	 na	 počátku	 spolupráce	 je	 koordinace	 institucí,	 služeb	 a	 klienta	 velmi	
časově náročná (frekvence kontaktů s klienty i institucemi, sdílení informací),

•	 každý	ze	subjektů	má	nastaven	dlouhodobě	svůj	systém	práce,	komunikace	a	pří-
stupu ke klientovi, může být velmi obtížné tyto procesy a pohledy slaďovat a sjed-
nocovat. „Vylaďování“ spolupráce subjektů je dlouhodobý a opakující se proces 
(nikoliv	jednorázovou	záležitostí)	a	vyžaduje	neustálé	sebereflektování,

•	 role	case	managera	klade	nároky	na	dovednosti	a	schopnosti	pracovníka,	ať	už	na	
rovině koordinace, komunikace, tak i v odbornosti,

•	 financování	takových	služeb	není	v	ČR	jasně	nastaveno	a	definováno,	přestože	se	
v některých obcích ukazují jako nezbytné. 
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Příklad z praxe - koordinovaná spolupráce s rodinou:

Nastavení spolupráce s rodinou K. a orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Oslovení

Pracovnice organizace telefonicky oslovila pracovnice orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí s žádostí o zapojení dořešení situace rodiny, která žije v nestabilních podmín-
kách a má potíže v péči o dvě nezletilé děti. Požádali jsme o e-mailové doplnění infor-
mací a situaci rodiny, tak abychom se mohli rozhodnout, zda jako organizace můžeme 
v řešení situace něco nabídnout. Kladli jsme především dotazy týkající se dosavadní 
spolupráce s rodinou, jak dlouho trvá, v jaké frekvenci, popis problematických oblastí, 
které OSPOD v rodině vnímá, zda běží soudní řízení, je stanoven dohled apod.

Vyjednávání

Po získání plastičtějšího obrazu o situaci rodiny jsme vytvořili nabídku našeho zapo-
jení, co můžeme realizovat s rodinou, jak můžeme pomoci při koordinaci služby. Pro-
běhla schůzka dvou pracovnic organizace (jedna má roli case managera – s přesahem 
na pedagogickou práci, druhá roli sociální pracovnice pro řešení bytové a ekonomické 
situace rodiny) a pracovnice OSPODu. Představili jsme znovu naši službu, jaké jsou 
podmínky spolupráce pro instituci i pro klienta – společné setkávání, individuální plá-
nování, jasné nastavení systému sdílení informací, práva a povinnosti jednotlivých 
stran. Součástí rozhovoru bylo zjištění pohledu, stanoviska a představ o změně pra-
covnice OSPODu. Nakonec jsme si ověřili, že souhlasí s podmínkami a podobou spolu-
práce. Jako další krok jsme stanovili společné setkání společně s rodinou, kde pracov-
nice OSPODu identifikovala jako hlavní aktéry (klientky) matku a babičku.

První setkání s rodinou

Pracovnice (v roli case managera) připravila okruhy témat pro vyřešení a nastavení na 
první schůzce. Pro větší komfort klientek a zajištění neutrálního prostředí proběhla 
schůzka v organizaci. Nejprve proběhlo představení jednotlivých stran. Poté dostaly 
klientky prostor pro popis situace z vlastního pohledu, jejich vnímání dohledu a co 
ve své situaci považují za problematické. Poté dostala prostor pracovnice OSPODu, 
která popsala svůj pohled na situaci, co považuje za problematické ona. Poté case 
managerka představila možnost podpory ze strany pracovnic organizace. Současně 
byly představeny základní podmínky spolupráce – čas 4 týdny na vyhodnocení zmíně-
ných okruhů (bydlení, ekonomika, péče o děti, role v rodině, dluhy), schůzky s klienty 
v centru i v domácnosti, společné plánování, případové konference. Poté jsme společ-
ně vybrali ty okruhy rodinné situace, kterým se budeme věnovat. Dohodli jsme se na 
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prvních krocích, jejichž cílem bylo především zjistit aktuální stav a možnosti rodiny ve 
vybraných tématech. Byla dohodnuta další schůzka za cca měsíc, kde bude nastavena 
první verze individuálního plánu. 

Monitoring situace rodiny

V průběhu monitoringu se pracovnice s rodinou setkávaly jak v domácnosti, tak v cen-
tru organizace společně či individuálně dle domluvy. Získávaly informace o situaci 
v jednotlivých oblastech od rodiny i dalších subjektů. V průběhu monitoringu se vý-
znamně zhoršila situace v bydlení, proto se zintenzivnila spolupráce v této oblasti dle 
přání klienta, o čemž byla informována také pracovnice OSPODu. Situace byla dočasně 
stabilizována. 

Případová spolupráce a individuální plán

Při další společné schůzce bylo zhodnoceno uběhlé období, všechny strany zrekapitu-
lovaly to, co se stalo, a současně se vyjádřily, jak situaci hodnotí. Pro rodinu i pro pra-
covnici OSPODu se proměnily priority. Proto byly reformulovány okruhy, na nichž se 
bude v nejbližším období pracovat v závislosti na přání klienta i pracovnice OSPODu. 
Rodina vyslovila jako přání změnu a stabilizaci bydlení, zajištěni pobytu dětí umístě-
ných v ústavní výchově doma o prázdninách, pomoc při řešení dluhů babičky. Pracov-
nice OSPODu identifikovala jako prioritu bydlení. Pracovnice organizace za sebe doda-
la cíl zkoordinovat volnočasové a výukové aktivity pro dvě děti, co jsou v péči rodiny. 
Všechny tyto oblasti byly zapsány a rozčleněny na jednotlivé kroky a odpovědnosti 
(kdo bude hledat bydlení a jakým způsobem, kdo zjistí možnosti volnočasového vyžití 
dětí, zmapování všech dluhů a jejich výše apod.). K těmto krokům byly definovány 
odpovědnosti za realizaci a kontrolu, dále potřebná frekvence setkávání apod. Další 
schůzka, jejímž cílem mělo být vyhodnocení plnění plánu a přehodnocení cílů a jed-
notlivých kroků, byla stanovena za dva měsíce. Plán byl sepsán ve třech vyhotoveních. 
Jedno pro klienta, jedno pro pracovnici OSPODu a jedno pro pracovnice organizace. 
Kopie plánu byla v průběhu přiložena také ke zprávě k soudnímu řízení, které proběh-
lo v meziobdobí, plán byl transparentním dokladem o spolupráci rodiny a oblastech, 
kterým se věnuje.

Zhodnocení spolupráce 

Spolupráce s rodinou a OSPODu stále pokračuje. Jak klienti, tak jeho pracovnice při 
poslední společné vyhodnocovací schůzce uvedli koordinovanou spolupráci jako uži-
tečnou a přehlednou. Pro pracovnici je jasnější, na čem se pracuje, co je reálné zvlád-
nout a v jakém období a co není pro rodinu reálné. Klientky mají jasněji stanovené 
okruhy, kterými se musí při řešení své situace zabývat.
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Z původní zprávy OSPODu vyplývalo, že s rodinou se pracuje dlouhodobě, a pracovnice 
identifikovala rodinu jako nemotivovanou řešit některá témata. Při vzájemné spolu-
práci, dostatečném prostoru komunikovat s rodinou o důvodech spolupráce, cílech 
a vzájemných potřebách rodiny i institucí se začaly klientky (především matka, která 
se z počátku kontaktům vyhýbala a posílala pouze babičku) více zapojovat a také for-
mulovat svá přání – našetřit si na kauci, najít si bydlení se smlouvou atd. 

Pro nás bylo také užitečné komunikovat již od počátku s institucemi i klienty o pod-
mínkách naší spolupráce a nebát se stanovit si požadavky, aby vložená energie ved-
la k požadovanému cíli. Přestože se společné vyjednávání a nastavování mohlo zdát 
jako časově náročné, z dlouhodobé perspektivy (ve chvíli, kdy byl formulován IP) se 
naopak ukázalo jako efektivní, protože všechny tři strany mohly sledovat, na čem se 
pracuje a jak se přibližujeme k naplnění cílů.

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Interdisciplinární přístup v prá-
ci s klientem.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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METODY POsKYTOVÁNÍ sOCIÁLNÍCh a FaKULTaTIVNÍCh 
sLUŽEB V NIZKOPRahOVÉM ZaŘÍZENÍ

Od roku 2007 provozuje IQ Roma servis, o.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
podle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Posláním této služby je násle-
dující „Podporujeme zejména romskou mládež v její snaze vzdělávat se a kvalitně trávit 
volný čas.“. Následující text je zaměřen na představení možnosti, jakým způsobem může 
být tento typ služby realizován.

Cílová skupina

Služba je určena především romským dětem a mládeži od 6 do 26 let a jejich rodinám 
v nepříznivé životní situaci, které žijí v brněnských sociálně vyloučených lokalitách 
nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Nepříznivá situace je podmíněna 
stavem sociálního vyloučení, nízkým příjmem, ohrožením drogovou či jinou závislostí, 
problematickou situací rodiny, školními problémy, různorodými překážkami v dorozu-
mívání s okolím, zhoršenými podmínkami pro všestranný rozvoj osobnosti, zejména 
v oblasti vzdělávání a výchovy a kvality trávení volného času.

Sociální služba je poskytována v Brně-městě ambulantní a terénní formou. Za am-
bulantní složkou služby dochází klienti do zařízení v ulici Vranovská 45. Ambulantní 
složka obsahuje volnočasové, vzdělávací, poradenské a preventivní aktivity. Terén-
ní složka služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů dle dohody klienta 
s pracovníkem. Nejčastěji je služba poskytována v jejich domácnostech, v lokalitě, 
popřípadě ve školách, kde se vzdělávají. Terénní složka obsahuje aktivity především 
poradenské a motivační. Od roku 2010 se terénní složka rozšířila i mimo území Brna-
-města na území JMK.

Vybrané metody práce

V rámci našich aktivit NZDM nabízíme sociální služby dle zákonných podmínek uvede-
ných ve vyhlášce 505, která upřesňuje okruhy činností:

•	 výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti,

•	 zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím,

•	 sociálně	terapeutická	činnost,

•	 pomoc	při	uplatňování	práv,	zájmů	a	osobních	záležitostí.
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Fakultativní služby vymezujeme jako služby s činností NZDM související, přímo na 
ni navazující. Nespadají do okruhu služeb sociálních nebo z jiných důvodů nesplňují 
podmínky realizace služby sociální (dobrovolnost, možná anonymita, volba klienta, 
nízkprahovost v docházce, bezplatnost atd.).

Nejrozšířenější fakultativní službou NZDM je mimoškolní výuka klientů při spolupráci 
s rodinou a školou. Probíhá jak v centru, tak v domácnostech klientů za využití dob-
rovolníků. Klientem je zde nejen dítě, ale také jeho rodina. Jednou ze zásad je pravi-
delná docházka, sdílení informací mezi pracovníky, rodiči a školou. S každým klientem 
a jeho rodinou dochází k pečlivému nastavování služby, s jasným popsáním cílů a kro-
ků k nim vedoucím, spolupráce a výstupy jsou pravidelně vyhodnocovány.

Podoba aktivit sociálních i fakultativních služeb se v průběhu realizace může měnit. 
Vychází z aktuálních potřeb cílové skupiny a také možností jednotlivých zařízení.

Preventivní aktivity a role ICT 

V rámci realizace služby pracujeme hojně s tématy z oblasti prevence sociálně pato-
logických jevů, především pak s tématikou zneužívání legálních i nelegálních látek 
(drogy, alkohol, kouření atd.), prevence v oblasti sexuální (pohlavní choroby, těho-
tenství, bezpečný sex apod.) a mnoha dalšími dle aktuálních potřeb klientů. Velkým 
tématem v našem zařízení je bezpečnost v tzv. kyberprostoru. Velká část klientů využí-
vá virtuálního světa ke komunikaci a navazování vztahů, k PC mají přístup jak ve škole, 
tak v našem zařízení. Průběžně s klienty řešíme nebezpečí, která se v kyberprostoru 
vyskytují a jsou dětmi a mládeží často velmi podceňovaná, především z neznalosti 
možných důsledků. Interaktivními metodami, videospoty, za pomocí her seznamuje-
me klienty s riziky a také způsoby řešení problémů jako jsou kyberšikana, stalking, 
cyber grooming, sexting atd.

Právě preventivní aktivity bývají propojeny s aktivitami využívajícími informačních 
technologií, především PC, videa apod. Pro mládež je nezbytné využívat atraktivní 
nástroje, které se pro ně ve školách stávají běžnou součástí života. V rámci služeb 
sociálních i fakultativních využíváme skupinově i individuálně PC, internet, videa 
a v případě možností také zapojení samotných klientů do výroby videí či obsahu webo-
vých stránek apod. Pro tyto účely využíváme PC učebnu, PC v nízkoprahovém klubu či 
notebooky určené pro mimořádné aktivity, výjezdní akce apod. Aktivní práci a tech-
nickou podporu při používání PC, orientaci na internetu a v sociálních sítích využívá-
me jako příležitost pro informování, poučení a seznámení s riziky nejen v samotném 
kyberprostoru, ale také sdílíme informace, videa a další materiály v kontextu jiných 
preventivních témat (drogy, kouření, prostituce apod.). Dalším příkladem propojení 
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techniky a prevence byla akce zaměřená na téma gamblingu a heren v prostoru života 
dětí, v jejich lokalitě. Formou hry děti nejen získaly informace, ale především samy 
zdokumentovaly a poskytly obrázek o situaci heren v sociálně vyloučených lokalitách, 
vše ze svého pohledu. Z této akce vznikl video a foto materiál, který byl dále šířen mezi 
cílovou skupinou.

Motivaci mladých pracovat s PC, technologiemi, softwary a sociálními sítěmi využí-
váme jako možnost naučit je hledat relevantní informace a spíše než je odrazovat, 
chceme je informovat a připravit na bezpečné využívání.

standardy kvality sociálních služeb

Činnost v nízkoprahovém zařízení je postavena na komplexní práci s jednotlivcem 
i skupinami klientů. Nabízí uživateli důvěrné prostředí založené na respektujícím pří-
stupu, přijetí a zájmu o potenciál a možnosti posunu. Jedním z prostředků k rozvoji 
klientovy osobnosti je individuální plánování a následné naplňování jednotlivých kro-
ků za podpory pracovníka. Vedle individuální práce nabízí zařízení soubor aktivit za-
hrnujících činnosti sloužící ke kvalitnímu naplňování volného času, prevenci sociálně 
patologických jevů a zvyšování vzdělanosti a školní úspěšnosti uživatelů. 

Pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež využívají pro svou práci me-
todiky, které sami vytvářejí a aktualizují na základě standardů kvality sociální prá-
ce, a dbají tak o neustálé zvyšování kvality nabízených služeb. Jedním z důležitých 
standardů ovlivňujících komunikaci individuální i skupinovou je ochrana práv uživatel 
služby. Nastavení pomáhá především identifikovat rizikové skupiny klientů a pojme-
novat jednání, kterým může pracovník porušovat práva klienta a komunikovat nepart-
nerským a nerespektujícím způsobem, aniž by si to často uvědomoval. 

Plánování služby

Zařízení staví na dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílech činností a ak-
tivit sloužících k jejich naplnění. Vycházíme z dlouhodobého strategického plánu or-
ganizace, který si poté služba konkretizuje v střednědobých a krátkodobých cílech, 
s ohledem na cílovou skupinu a možnosti zařízení. Považujeme za důležité při pláno-
vání vycházet z principu metody SMART – pozitivně formulovaných cílů (co se stane, 
co se změní, nikoli to, co se nebude dít). Každé písmeno slova SMART/chytrý značí 
vlatnost daného úkolu (Specific – konkrétní, Measurable – měřitelný, Attainable – do-
sažitelný, Relevant – odpovídající/realistický, Time-bound – ohraničený v čase. 

K sestavení individuálního plánu potenciálního zájemce musíme znát cíle zařízení, 
abychom mohli jasně stanovit, zda odpovídá jeho potřebám. Klientem se nestává au-
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tomaticky každý, kdo spadá do cílové skupiny a přijde s požadavkem, ale ten, jehož 
objednávka (požadavek, přání) spadá do okruhu cílů a nabízených služeb zařízení. 
Teprve potom můžeme mluvit o dohodě a zařízení služby pro klienta.

Na závěr je třeba zdůraznit, že k naplňování cílů služby dochází prostřednictvím práce 
s konkrétními klienty. Aby činnost byla úspěšná, považujeme za nosné téma realizace 
nízkoprahového zařízení kvalitní a partnerskou spolupráci s klientem. Domníváme se, 
že nabízené aktivity mohou být účinné zejména ve spojení s respektujícím přístupem 
k jednotlivcům i skupinám. Individuální znalost jednotlivců, podpora samostatnos-
ti jednotlivých klientů a jejich zapojení do plánování vlastních cílů a cílů aktivit je 
jedním z hlavních principů naší práce v nízkoprahovém zařízení. Pracovníci organi-
zace se vedle dovedností zahrnujících přípravu a realizaci preventivních, výukových 
i volnočasových aktivit rozvíjí v dovednostech efektivní komunikace, která je nutnou 
a důležitou součástí činností v nízkoprahovém zařízení. 

Příklad dobré praxe

Klientka S. začala navštěvovat nízkoprahové zařízení organizace IQ Roma servis ve 
věku 10 let proto, že se s rodiči přestěhovali do lokality, kde se zařízení nachází. Sára 
neměla v okolí kamarády a do klubu přišla bez jasného cíle, stejně jako mnoho dalších 
dětí. Při svém vstupu se klientka projevovala uzavřeně. 

V klubu působili dva pracovníci/e. Jednalo se o běžný provoz, kdy v jedné části klubu 
probíhal turnaj ve stolním fotbale a v další místnosti byl výtvarný kroužek vedený dob-
rovolnicí. Sáry si všimla jedna z pracovnic, provedla jí zařízením a představila nabídku 
aktivit. S. se o žádné konkrétní činnosti nezajímala a uváděla, že jí nebudou bavit. 
Přesto se nakonec zapojila do výtvarného kroužku. Po jeho ukončení odmítala odejít, 
nadávala dobrovolnici a provokovala ostatní. Podobná situace se opakovala i v násle-
dujících týdnech. S. dostala zákaz a několik dní podle něj nesměla klub navštěvovat. 
Pracovnice ji viděly, jak v době trvání klubu obchází okolo a nahlíží dovnitř. Pokřiko-
vala na pracovníky i klienty v klubu a odmítala odejít. 

Pracovnice za S. vyšla a v krátkém rozhovoru se pokusila zjistit, čeho chce S. dosáh-
nout. Dozvěděla se, že klientka chce chodit do klubu a zákaz jí vadí. Reagovala velmi 
emotivně a nebylo lehké udržet konverzaci. V průběhu krátké intervence klientce vy-
jádřila pochopení pro její situaci a zároveň vysvětlila, co její jednání způsobuje a vy-
volává za reakce. Nabídla S., aby druhý den přišla a společně probraly možnosti, jak 
nastavit spolupráci akceptovatelnou pro obě strany. S. se k nabídce nevyjádřila a po-
kračovala v pokřikování, ale druhý den v domluvenou hodinu přišla. Pracovnici se po-
dařilo s klientkou zavést rozhovor. Přes počáteční nedůvěru a ostražitost klientky se 
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díky respektujícímu a partnerskému přístupu dostaly ke společné domluvě pravidel, 
které je klientka schopna respektovat, a k podmínkám, které k tomuto naplňování po-
třebuje. Klientka stála o větší pozornost pracovníků. Domluvily se proto s pracovnicí 
na pravidelném setkávání, kdy budou společně pracovat na nastavení individuálního 
plánu klientky a pracovnice bude mít prostor se S. věnovat individuálně. Po několika 
týdnech těchto rozhovorů se podařilo zjistit příčiny klientčina chování, mezi které pa-
třila neutěšená rodinná situace, pocity méněcennosti, častý neúspěch v běžných čin-
nostech, kam patřila i škola, a mezilidská komunikace. Společně s pracovnicí nastavi-
la klientka S. kroky ke zlepšení své situace. Do těchto kroků bylo zahrnuto pravidelné 
individuální doučování, a jelikož S. je sportovně zdatná, tak i pravidelná návštěva 
sportovního kroužku.

S. je pravidelnou klientkou NZDM více než 5 let. V zařízení navázala přátelské vztahy 
i dobré sociální vazby s pracovníky. Díky zlepšení školních výsledků změnila postupně 
také pohled na svou budoucnost a po ukončení povinné školní docházky se přihlásila 
na kvalitní střední školu. V současnosti je stále pravidelným účastníkem sportovního 
kroužku a často pomáhá pracovníkům s vedením menších dětí. Problémy klientky S. 
nezmizely a stejně jako ostatní klienti má někdy problémy s dodržováním pravidel, ale 
sama	reflektuje	svůj	posun	a	pracuje	na	svém	dalším	postupu	za	podpory	pracovníků	
organizace.

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Metody poskytování sociálních 
a fakultativních služeb v NZDM.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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MOTIVaCE a OsOBNOsTNĚ sOCIÁLNÍ VÝChOVa V PRÁCI 
s DĚTMI a MLÁDEŽÍ OhROŽENOU sOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

V práci s lidmi jde vždy o něco víc, než je zjevné, než lze popsat slovy, než lze vměstnat 
do slovníku sociální nebo pedagogické práce. Jde o setkání. Setkání, které vždy bude 
zápolit o punc jedinečnosti či každodennosti. Setkání je však vždy o atmosféře, motivaci 
a samozřejmě také o osobnostním rozvoji, protože vždy se díky jiným lidem a zážitkům 
s nimi stáváme jinými lidmi. 

Cílová skupina

V práci pedagogického pracovníka je jeho primární cílovou skupinou dítě a dospívají-
cí, v případě sociálního pracovníka dospělí nebo rodina. Téma motivace a osobnost-
ního rozvoje je ovšem natolik průřezové, že by nemělo být zanedbáváno ani v práci 
managementu a spolupráce s dalšími institucemi v rámci case managementu, v oblasti 
práce s veřejností nemluvě.

Při práci s jakoukoli cílovou skupinou si můžete položit otázku, co máme společného 
a v čem jsme naopak jiní? Co nás spojuje a jak si s rozdíly poradíme? Jaké jsou naše 
společné cíle a jaké jsou cíle individuální? Na nás pracovnících věnujících se dětem 
a dospívajícím je, abychom jim odevzdali to nejlepší, co jsme se naučili, co budoucí 
generaci pomůže žít plnější život se sebou, s druhými, ve společnosti. Ale jak to udě-
lat, aby naše poselství k druhým došlo?

Lidé, se kterými nebo pro které pracujeme, mají své vlastní představy o tom, co je 
dobré. Už od malička se učíme posuzovat. Problém může nastat, když se u posuzová-
ní zastavíme a nejdeme dál – k tomu, co se za projeveným chováním, děním skrývá. 
Proto, abychom mohli s lidmi pracovat, potřebujeme naše posuzování využít k po-
chopení. Pochopení je klíčem k tomu, jak být s druhými a jak jim pomáhat žít plnější 
a zdravý život.

Když se podíváte na druhého člověka, můžete si být jistí, že s ním máte 80 % společ-
ného. Přestože vás odlišuje barva kůže, osobní historie, sociální postavení, záliby, 
specifické dovednosti, jako např. dovednost uvařit výborné játrové knedlíčky. Lidé, 
se kterými pracujeme, jsou nám více podobní, než si myslíme – mají také své sny, po 
něčem touží, mají svou hodnotu, pocity, myšlenky, pravidla, kterými se řídí. Otázkou 
je, co je pak naším specifickým úkolem a jak k němu přistoupíme.
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Dílčí cíle a jednotlivé kroky k jejich naplňování

V práci s lidmi se v rámci předkládané metodiky řídíme čtyřmi hlavními cíli – zvýšení 
sebeúcty, schopnosti rozhodovat za sebe a volit si, schopnosti být odpovědný za sebe 
vůči druhým a být kongruentní (mé vnější chování je v souladu s vnitřním prožíváním, 
je to stav bytí, kdy jsem ve vnitřní harmonii). 

A pak jsou tu další cíle – tzv. specifické cíle, které vycházejí z konkrétní situace, pro-
blému, který jste se rozhodli vyřešit, nebo vám byl svěřen. Je tu např. kluk, který chodí 
za školu, a vaším úkolem jako sociálního pracovníka je pracovat s rodinou a s ním tak, 
aby do školy chodil a v ideálním případě aby se podobná situace neopakovala – docela 
těžký úkol, co říkáte?

K práci s touto rodinou máte různé možnosti podle toho, kde pracujete, ale také kdo 
jste a jaký koncept ke své práci používáte. V IQ Roma servisu se nejen dbá na vytvoření 
správných nástrojů a podmínek pomoci (individuální či skupinové rozhovory, práce 
přímo v rodině, herní a zážitkové aktivity, socioterapie a další s důrazem na prová-
zanost jednotlivým aktivit a jejich vnitřní logiku), ale také na vzdělávání pracovníků 
v tzv. měkkých dovednostech. Každý krok, který jako pracovník nebo služba využijete, 
by v každém případě měl směřovat k pozitivní změně, jejímu ukotvení a procvičení.

Jak takové konkrétní, specifické změny v rámci vašich možností můžete dosáhnout? 
Dobrá otázka, na kterou by však odpověď měl hledat především člověk, se kterým pra-
cujete. Co pro to, co chci a potřebuju, můžu udělat? Jak a v čem musím být jiný, abych 
dosáhl toho, po čem toužím? Co mi v tom brání? A pak jsou tu také otázky k osobě 
pracovníka, se kterými byste měli počítat – věřím mu, že mi dokáže pomoci? Můžu si 
před ním dovolit říci všechno, co mě tíží a co bych si přál ze sebe dostat, protože vím, 
že bez toho se nepohnu dál? Neodsoudí mě? Nebude si o mně myslet, že jsem blázen, 
slaboch, budižkničemu? Až mi bude úplně nejhůř, neobrátí se ke mně zády?

Když si představíte, že tyto otázky si možná vždy, když jdou za vámi, kladou vaši klien-
ti, co byste v tom, co děláte, jak máte nastavené podmínky služby, pravidla, změnili? 
S vědomím toho, že věříte, že člověk, který se umí lépe rozhodovat, váží si sám sebe, 
je se sebou v míru a dokáže být odpovědný za své kroky, může žít také plnější život ve 
společnosti – tzn. vyváženě dává a bere.

Dále se tu otvírá oblast konceptů, modelů, přesvědčení, které ovlivňují a mnohdy sil-
ně formují vaši práci. V co věříte ve své práci? O čem jste přesvědčení? Jak vám vaše 
přesvědčení pomáhají lépe a efektivněji pomáhat (nebo učit)? Jedním z modelů, ve 
kterém IQ Roma servis a jeho pracovníci nacházejí inspiraci, je model růstu Virginie 
Satirové. Na základě jejích praktických zkušeností s tisíci rodinami, jednotlivci, páry 
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a skupinami po celém světě vznikl model a konkrétní nástroje/metody/cvičení, které 
vám mohou pomáhat rozvíjet nejen vaši osobnost a vaše dovednosti, ale můžete je 
též použít ve své práci a pro svou práci s klientem. Jedním z velmi působících koncep-
tů jsou stresové pozice usmiřování, obviňování, rušení a kongruence. Díky znalosti 
a využívání znalostí pozic se můžeme lépe kontaktovat s klientem, lépe zvládat stre-
sové situace a lépe v nich druhé osoby provázet. Kaleidoskop je dalším jedinečným 
nástrojem, který vám může pomoci být v lepším kontaktu s klientem, nejen s jeho 
problémem, ale také s ním jako člověkem, který vnímá, cítí, myslí a touží. Tam, hlubo-
ko v něm, mu můžete pomoci nacházet zdroj síly a motivace. Ne vždy se musí jednat 
o psychoterapii, psychologii a další sofistikované přístupy – mnohdy potkáváme lidi, 
kteří nás na místo naděje, radosti a změny dokážou přivést, ani nevíte jak, a přesto 
nejsou učení. A dále, pro každodenní práci s dětmi a dospívajícími, je zde nekonečný 
rezervoár vaší tvořivosti, která, když ji umíte využívat správným způsobem, vám při-
nese nové možnosti, jak s klienty pracovat.

shrnutí: Osobnost pracovníka, správné nastavení služby a vnitřní/myšlenkový model, 
ve kterém probíhá práce s klientem, jsou klíčovými faktory pro efektivní a zacílenou 
práci s klientem – v oblasti osobnostního rozvoje a motivace, což je v podstatě jedna 
strana mince – na druhé straně jsou pak vnější změny v chování a zvládání životních 
situací (denní chlebíček sociální práce).

Příklad z praxe

Součástí nabídky aktivit IQ Roma servisu jsou kurzy počítačových dovedností. Neza-
městnaní lidé starší 15 let docházejí 14 dní až měsíc několikrát týdně do centra, aby 
se skupinově vzdělávali v ovládání počítače, práci s internetem a v návaznosti na tyto 
aktivity se dokázali lépe prosadit na pracovním trhu. Celkem bylo dosud realizováno 
12 kurzů, které absolvovalo 42 lidí. Tři absolventi i díky kurzu začali pracovat – ale 
pozor – nebylo to proto, že by si lépe uměli napsat životopis, ale protože se díky kurzu 
„sčuchli“	s	lidmi,	kteří	s	nimi	chtěli	jít	do	podnikání.	Díky	průběžné	reflexi	pracovníka	
i pozorování a komentářům členů týmu bylo postupně čím dál více kladen důraz na 
skupinovou dynamiku a atmosféru „vyučování“, do průběhu kurzu byly včleňovány 
prvky	osobnostní	a	sociální	výchovy,	pracovník	dával	větší	prostor	na	reflexi	–	prů-
běžnou i závěrečnou a intenzivně pracoval s očekáváními účastníků. Bylo jasné, že 
ne všichni si díky 14ti dennímu kurzu najdou zaměstnání, zvlášť v regionu s vysokou 
mírou nezaměstnanosti a velkou konkurencí. Na druhou stranu i tak kurz mnoha lidem 
přinesl potřebnou dávku společného zájmu a nadšení, podpory skupiny, humoru a při-
jetí. A to není málo – lidé se často obávají toho, že nebudou v práci přijati, že za chyby 
budou trestáni a zesměšňováni, že se na nezkušenější budou dívat skrz prsty apod. 
Úkolem pracovníka je pomoci lidem v bezpečí skupiny (v tomto případě) či individu-
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álního setkání umožňovat zažít takové věci, které jim pomohou naplnit jejich prázdný 
či poloprázdný „hrnec sebeúcty“ a dodat potřebnou dávku odvahy. Na základě této 
zkušenosti v kurzech pokračujeme – doplňujeme je stále více o prvky modelu růstu, 
zaměřujeme se na objevování vnitřních i vnějších zdrojů účastníků, bezpečí ve skupině 
a tvořivost. 

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Motivace a Motivace a osobnost-
ní rozvoj v práci s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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MULTIKULTURNÍ VÝChOVa

Multikulturní výchova je důležitou součástí práce s mládeží. V současné době, která je 
charakteristická svou kulturní rozmanitostí, se setkáváme s množstvím mezilidských 
konfliktů také v důsledku nepochopení a netolerance mezi lidmi různých národností 
a menšin. V českém prostředí zaznamenáváme velkou potřebu zaměřit multikulturní 
výchovu a vzdělávání na téma vzájemného poznávání a tolerance dětí a mládeže z rom-
ských a majoritních rodin. 

Cílová skupina a zásady multikulturní výchovy a vzdělávání 

Cílovou skupinou multikulturní výchovy a vzdělávání v rámci předkládané metodiky 
jsou žáci základních škol či studenti středních škol z majoritní a minoritní společnosti, 
kteří v rámci jednotlivých navazujících metodických bloků mají možnost získat nové 
pohledy a podněty z oblasti multikulturality. Pro žáky/studenty jsou sestaveny sku-
pinové lekce tak, aby v sobě nesly definování jednotlivých předsudků, které jsou pří-
tomny ve společnosti. S žáky pomocí interaktivních technik a her pracujeme na jejich 
odstraňování	a	jsou	s	nimi	reflektovány	jejich	postoje	a	názory	na	téma	diskriminace	
a rasismu.

Dílčí cíle a jednotlivé kroky k jejich naplňování

Cílem multikulturní výchovy a vzdělávání realizované IQ Roma servisem je snaha 
o překonávání předsudků majoritní společnosti vůči Romům a naopak. Zejména pak 
posílení „zdravých“ názorů mladých lidí, posílení možnosti společného soužití a uče-
ní se navzájem z odlišností s přihlédnutím k individualitě každého jedince. Aktivity 
nabízí mladým lidem z majoritní společnosti i romské komunity možnost vzájemně 
se potkat, poznat se v bezpečném prostředí a podmínkách, společně diskutovat nad 
tématy, které podporují vzájemnost a propojení hodnot a postojů mladých lidí. Žáci 
a studenti tak získají příležitost uvědomit si skutečnost, že mohou mít stejné zájmy, 
hodnoty a životní aspirace a jsou všichni součástí jedné společnosti. 

První setkání lektora s cílovou skupinou žáků/studentů probíhá většinou na půdě ško-
ly, kde jsou pro ně připraveny jednotlivé multikulturní skupinové lekce. Ty jsou za-
měřené na aspekty spolupráce žáků v kolektivu, týmovost, vnímání a hodnocení odliš-
ností.	Žáci	reflektují	svoje	názory	a	postoje	vůči	lidem	odlišného	etnika,	zpracovávají	
zadané úkoly ve skupině, jsou jim dávány individuální úkoly, které prezentují před ko-
lektivem, nebo jsou témata zaměřena na informativní stránku a vhled žáků do tématu. 

Na skupinové lekce volně navazuje blok aktivit zaměřený na společné volnočasové 
aktivity žáků z majority a minority. Žáci se potkávají většinou v prostorách klubu 
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IQ Roma servisu, kde jsou pro ně připraveny hry a aktivity na seznámení a sebepre-
zentaci. Setkání dle domluvy mohou probíhat také ve volnočasových centrech, jako je 
např. lanové centrum apod. 

Výchovně vzdělávací cyklus završuje tzv. výjezdní akce, na které je kladen důraz na 
hlubší vhled do tématu multikulturality. Žáci/studenti pracují společně v rámci při-
pravených aktivit, které se zaměřují na témata předsudků, diskriminace a rasismu. 
Pomocí interaktivních her, výtvarných technik a formou dramatizace vyjadřují svoje 
postoje k jednotlivým zadaným oblastem. 

Blok závěrečných reflexí je součástí cyklu vzájemné spolupráce. Účastníci bloků mo-
hou	vzájemně	i	individuálně	reflektovat	nastavené	principy	spolupráce	a	vzájemného	
poznávání mezi účastníky bloku.

Před zahájením spolupráce se skupinou žáků má v ideálním případě lektor k dispozici 
dostatečné informace, a to zejména o skupině žáků (jejich počtu, věku, složení třídy 
ve smyslu počtu chlapců a dívek, v neposlední řadě také to, jestli jsou ve třídě žáci 
odlišné národnosti nebo menšin). Vhodné je také zjistit (např. od třídního učitele, 
školního psychologa, speciálního pedagoga), jaká je atmosféra a případná jiná spe-
cifika v kolektivu. 

Se zástupcem školy lektor dohoduje konkrétní cíle setkávání se třídou v tématu multi-
kulturní výchovy. Lektor také musí znát přesnou časovou dotaci, kterou tématu může 
během spolupráce s žáky věnovat. Všechny informace týkající se přípravy lekcí, příp. 
bloků multikulturní výchovy, jsou klíčové k dobře nastaveným cílům spolupráce se tří-
dou a pozitivním výsledkům při realizaci lekcí.

Příklad dobré praxe

Skupina romské a neromské mládeže se zúčastnila společné víkendové akce pod ná-
zvem Spolu proti, spolu pro ty. Víkendová akce navazovala na realizaci společného 
setkání, které proběhlo v prostorách IQ Roma servisu, kde skupina 25 žáků, kteří se 
předtím neznali, absolvovala úvodní přípravný blok multikulturní výchovy a vzdělá-
vání. Skupina byla seznámena s připravovanou víkendovou akcí. Cílem víkendového 
setkání bylo využití společně stráveného času prací na tematických workshopech v ob-
lasti multikulturality, hledání příležitostí k bližšímu seznámení se mládeže minoritní 
a majoritní společnosti, pojmenování společných cest v boji proti diskriminaci a před-
sudkům jak ve společnosti, tak u jednotlivců, kteří tvoří společný postoj vůči těmto 
tématům. 

Celkem 23 účastníků workshopů ve věku od 14 do 18 let pod vedením pěti lektorů 
z IQ Roma servisu mělo možnost strávit společně 3 dny. Práce účastníků v připrave-
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ných workshopech se orientovala na pojmenování a odhalení významu pojmů předsu-
dek, diskriminace a rasismus. Účastníci pomocí vytváření „živých soch“, scének a ko-
miksů	mohli	znázornit	jednotlivé	problematické	situace	a	pojmenovat	daný	konflikt.	
Zpětnou vazbou měli možnost účastníci navrhnout možná řešení jednotlivých proble-
matických situací.

Dva večery strávili účastníci na romském festivalu Khamoro. Hudebně taneční večery 
příjemným způsobem doplnily celkovou atmosféru a téma víkendové akce. Majoritní 
mládež měla možnost více poznat tradiční romskou hudbu a zažít atmosféru a prvky 
romské kultury. 

Ze	závěrečných	reflexí	víkendové	akce	vyplynulo,	že	účastníci	kladně	hodnotí	zejmé-
na rozměr intenzivní kreativní práce na tématech předsudků, diskriminace a rasismu. 
Na víkendové akci vznikl prostor pro společnou diskuzi v rámci vlastních zkušeností 
a zážitků s diskriminací, pohledů okolí na tuto tématiku a postojů mladých lidí. Kli-
enti	reflektovali,	že	vznikla	nová	přátelství,	jež	jsou	pro	ně	velmi	obohacující.	Nyní	se	
potkávají dále během volnočasových aktivit IQ Roma servisu a i mimo organizované 
schůzky. Majoritní mládež hodnotila jako pozitivní také možnost zúčastnit se romské-
ho festivalu Khamoro a poznat tak více romskou hudbu a tanec. Téměř všichni kladně 
hodnotili dynamiku na sebe navazujících aktivit. Příjemné pro ně bylo i rozdělení do 
skupin, které bylo zajištěno tak, aby ve skupině byli poměrově rozdělení klienti, kteří 
již mají zkušenost s tématy z první víkendové akce, klienti romští a neromští.

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Poznejme se.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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FINaNČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO MLÁDEŽ

Skupinové lekce a individuální poradenství finančního vzdělávání mají motivovat žáky 
k tomu, aby se začali zajímat o míru své finanční gramotnosti, a to konkrétně o hos-
podaření s osobním/rodinným rozpočtem a financemi jako prevence vůči zadlužování. 
Prioritou finančního vzdělávání je pracovat s žáky základních a studenty středních 
škol, kteří se v rámci své přípravy na přijímací zkoušky, výběr školy, v návaznosti na 
nástup do zaměstnání připravují převzít finanční povinnosti a odpovědnost, ať již ve 
vztahu k sobě, nebo ke svému okolí.

Cílová skupina

Cílovou	skupinu	finančního	vzdělávání	tvoří	žáci	osmých	a	devátých	tříd	ZŠ	a	studenti,	
kteří nastoupili na určitý typ střední školy. Věková hranice je stanovena příslušností 
ke třídě, na středních školách ročníky, tj. od 14 do cca 21 let. Skupinové lekce jsou 
určené pro celý kolektiv tříd.

Účastníci lekcí jsou žáci běžných základních a středních škol, mezi nimiž se vyskytují 
obvyklé rozdíly typické pro odlišnost škol a jejich způsob výuky. Na skupinovou práci 
pak navazuje práce individuální v podobě specificky zaměřeného poradenství.

Možnosti práce v rámci skupinových lekcí

Skupinové lekce finančního vzdělávání lze realizovat řadou způsobů, jejichž volba je 
závislá na vyhodnocení vzdělávacích potřeb jednotlivých třídních kolektivů. Analýza 
potřeb obvykle probíhá v rámci komunikace s učiteli dané školy, lze využít také formy 
dotazníku pro žáky/studenty v přípravné fázi spolupráce se školami. Níže představíme 
vybrané metody práce:

Finanční hra LOVE

Finanční hra LOVE, vytvořená pracovníky IQ Roma servisu, o.s., simuluje životní rea-
litu žáků a studentů a jejich rodin. Má podobu stolní deskové hry, po níž se žáci po-
hybují v závislosti na hodu kostky a dostávají se do různých životních situací, které 
souvisí s finanční stránkou života. Řeší vyhledání a stanovení nejlepší nabídky v rámci 
mnoha oblastí – počínaje nalezením optimálního bydlení, jeho formy a konče stano-
vením vhodného tarifu mobilního operátora. Zjišťují, že za veškeré služby, které jsou 
jim poskytovány, je třeba zaplatit. Účastníci tak získávají množství informací hravým 
a snadno zapamatovatelným způsobem. 
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Divadlo Fórum

Metoda je vystavěna na situaci, která má povětšinou charakter aktuálního problému, 
či problému, s nímž se mnozí zúčastnění dlouhodobě potýkají. Z těchto situací se skr-
ze metodu Divadla Fórum setkáváme především se sociálními tématy dneška, tj. jedná 
se o oblast blízkou finanční tématice, jelikož ta často se nějakým způsobem dotýká 
financí. Konkrétně lze vymezit aplikaci dané metody na vytvoření scének s tématikou 
dluhů, půjček, exekučního řízení či uzavírání různých spotřebitelských smluv. Na zá-
kladě vybraného tématu je vytvořen koncept, jeho jednoduchá struktura a bodový 
scénář. Forma scénáře je závislá na míře zkušeností, které aktéři hry s danou techni-
kou mají, jak často divadlo tohoto typu provozují, ale i jak se znají navzájem, dokáží 
spolupracovat, vhodně improvizovat na konkrétní nosné téma. Pozorovatelé předsta-
vení (žáci, studenti či klienti) po úvodu, v němž se dozví základní informace k tématu 
od Jokera, tedy průvodce hrou, shlédnou první verzi divadelní scénky. Scénka je pro 
vyšší účinnost přehrána několikrát. Je tedy vhodné nastavit její přiměřenou délku. 
V dalších momentech přehrávky je Jokerem nebo samotnými pozorovateli zastavová-
na. Joker se snaží publikum vybudit k aktivitě, participaci na hře, nejdříve zapojením 
slovním, jejich názory na viděnou scénku a její obsah, požadavky, jak by se scénka 
dala zahrát lépe – ve smyslu řešení problému, o který v ní běží. Následně motivuje 
publikum k tomu, aby se ujalo řešení situace aktivně, zkusilo si některou roli a tím se 
více vžilo do řešení problému, charakteru postav scénky, jež se – jako jediná podmínka 
techniky – nesmí měnit. Na závěr je odehrána nová verze scénky a návazně je tento 
výsledek podroben zpětné vazbě.

Metoda reálného nácviku životních situací

Tato metoda pracuje s žáky/studenty/klienty způsobem, který je nutí, aby se připra-
vili na řešení náročných životních situací. Cílem je seznámit je s faktory, které dosud 
nebyly, součástí jejich života a naučit je pracovat se situacemi a termíny takovým způ-
sobem, který jim umožní se v návaznosti na vznik obdobné situace vyvarovat chyb-
ného řešení problému a při jeho řešení si zvolit pokud možno nejlepší alternativu. 
Jak již z názvu metody vyplývá, jedná se o reálné životní situace. Za tyto jsou např. 
považovány: 

•	 Návštěva	pracovního	pohovoru

•	 Výběrové	řízení

•	 Jednání	se	společností	zprostředkovávající	brigády

•	 Jízda	„na	černo“	

•	 Jednání	se	zástupci	dopravního	podniku
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•	 Vyjednání	změny	smlouvy,	její	ukončení,	odstoupení	od	ní

•	 Nácvik	telefonických	hovorů	aj.

Stejně	jako	v	předchozí	technice,	tj.	metodě	Divadla	Fórum,	je	i	tato	tématicky	flexi-
bilní a vychází z aktuálních životních situací, resp. potřeb zúčastněných. Ke zvýšení 
její účinnosti je podložena volbou vhodného prostředí či úpravou místa, které máme 
k dispozici optimálními rekvizitami, dále přípravou lektora na danou roli, čímž je mí-
něna celková visáž typická pro danou roli. Vhodné je předem vytvořit bodový scénář 
a vhodně rozdělit jednotlivé role. V průběhu i závěru aktivity probíhá zpětná vazba. 
Účastníkům jsou také průběžně doplňovány potřebné informace, jsou upozorňováni 
na možná další úskalí řešené situace. 

Metoda reality show

Tato metoda má obdobné prvky jako metoda reálného nácviku životních situací. 
Na rozdíl od ní je však zaměřena na dlouhodobější charakter práce. Nejedná se jedno-
rázovou aktivitu, ale je vymezena minimálně 14-ti denní (každodenní) prácí s cílovou 
skupinou. Nejlépe je možno ji aplikovat jako simulaci života dospělých pro oči dětí. 
Účastníci reality show jsou nuceni se na určitou časovou etapu převtělit do rolí dospě-
lých. Jsou nuceni, aby se potýkali s hospodařením s financemi a dalšími souvisejícími 
tématy. Příkladem může být reality show Komu se nelení, tomu se zelení, která byla 
realizována v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v IQ Roma servisu. Tato 
aktivita byla vystavěna na bázi přijmutí určité fiktivní finanční částky účastníky a hos-
podaření s ní. Účastníci hry, kteří se zavázali ji hrát, po vstupu do nízkoprahového 
klubu podepsali převzetí finanční částky, tzv. gáže (chcete-li výplaty, mzdy atd.), ve 
fiktivní měně. Následně byly zpoplatněny veškeré služby, které pedagogický program 
IQ Roma servis provozuje. Jednalo se o vstup do klubu, výpůjčky her v klubu, poplatek 
za ping-pong, přehrávky písniček, pronájem tanečního sálu, návštěvu hudební díl-
ny, dále poplatky za využití PC, doučování aj. kroužků – např. fotokroužku, kroužku 
dívčího, chlapeckého, tj. dle nabídek dané služby. Účastníci zároveň měli možnost si 
v průběhu reality show i finance vydělávat, či si je ukládat do fiktivní banky, spořit si 
a vybírat si je jen v případě potřeby. Cílem hry bylo dobře zhodnotit své finanční mož-
nosti, nedostat se do dluhů, zároveň si vyzkoušet život v realitě dospělých. 

Možnosti práce v rámci individuálního poradenství

Individuální poradenství v oblasti finančního vzdělávání může být ze začátku realizo-
vané v závislosti na předešlém kontaktu s žáky/studenty na skupinových lekcích nebo 
během terénní pedagogické práce, doučování, v nízkoprahovém klubu nebo v rámci 
jiných volnočasových aktivit. S žáky/studenty/klienty jsou pak individuálně probírá-
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na témata jejich dosavadní finanční situace, včetně řešení jejich „osobního rozpoč-
tu“. Důraz je kladen na prevenci zadlužování (např. pokuty MHD, nezaplacené účty za 
mobilní telefon, krizové situace spojené s osamostatněním po odchodu z domova), 
získávání základních informací o možnostech přivydělávání si brigádami, v neposled-
ní řadě také na možnosti využití získaných finančních prostředků (spoření, vhodné 
přerozdělení na koupi různých potřebných pomůcek, nezbytností atd.). Poradenský 
rozhovor probíhá, pokud je to možné, v bezpečném prostředí, kde má klient soukro-
mí. Důležité je také vhodné nastavení časové dotace poradenského rozhovoru. Klient 
nejprve	představí	pracovníkovi	svůj	problém.	Ten	posléze	reflektuje	situaci,	doptává	
se klienta na podrobnosti, zjišťuje další fakta, ověřuje si získané informace, nechává 
však především klienta rozmlouvat o svém problému. Smyslem první fáze rozhovoru je 
zjistit klientův skutečný požadavek na pracovníka, neboť se vždy může stát, že stano-
vení konkrétní zakázky klientem, jeho problému, se nejprve jeví jinak, než tomu sku-
tečně je. Tento stav, resp. nedorozumění, následně může vyvolat klientovu nedůvěru 
k pracovníkovi a hrozí riziko, že příště se již na něj s řešením svých těžkostí neobrátí. 
V další fázi rozhovoru pracovník ve stručnosti shrne obsah klientových slov, doptá 
se jej, zdali věci porozuměl správně. Pokud klient nesouhlasí, vyjasní si ještě jednou 
stanovisko, pokud je klient spokojen s pracovníkovou interpretací může se pracovník 
začít klienta blíže doptávat. Otázkami se snaží dopracovat k odpovědím klienta, kte-
ré by vedly k rozuzlení jeho problému, resp. k tomu, aby si klient uvědomil, co musí 
skutečně udělat, následně se rozhodl k danému kroku, který bude realizovat. Ve třetí 
fázi pracovník klientovi sdělí možnosti jeho postupu, doplní mu informace, kterými 
klient zatím nedisponuje, popř. mu sdělí mu formy jednání, které může při návazných 
krocích řešení svého problému využívat. Při případných vyjednáváních na úřadech či 
s institucemi mu může nabídnout svou spolupráci i ve formě doprovodu, pokud vyhod-
notí, že klient takovou formu podpory skutečně potřebuje či jej o tento úkol požádá 
klient sám. Pracovník však vždy daný úkon může odmítnout. Důvody si však musí ob-
hájit – např. v rámci zvýšení samostatnosti klienta, přenášení vlastní odpovědnosti na 
pracovníka aj. Poradenský rozhovor lze specifikovat jako jednorázovou krizovou inter-
venci, či opakovanou činnost, a to jako rozvoj klienta a jeho finančních dovedností. 

Vedle tradiční poradenské formy lze zahrnout do individuální finančního vzdělávání 
také metody interaktivnější, např. hraní rolí, natáčení preventivních videí či vytváření 
vlastního časopisu či jiného typu média pro klienty, kam jak pracovníci, tak samotní 
klienti mohou přispívat formou článků, komiksů apod.

Příklad dobré praxe

Příklad dobré praxe je orientován na představení zavádění tématu finančního vzdělá-
vání do práce s dětmi a mládeží. Pedagogický program občanského sdružení IQ Roma 
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servis reagoval na vzrůstající rizika spojena s finanční krizí a souvisejícími procesy, 
které se bezprostředně dotýkají i jeho klientů. Na základě těchto skutečností začal po-
věřený pracovník týmu pracovat na koncepci finančního vzdělávání s orientací na žáky 
základních a studenty středních škol. V prvé řadě byla upřednostněna osobnost klien-
ta	a	byly	reflektovány	alternativy	efektivní	práce	s	ním.	Jako	nosné	téma	se	ukázalo	
poskytnutí vzdělávání, které by splňovalo požadavky na kvalitní obsahový materiál 
i formu, jež by klientům vyhovovala. Klient měl být stimulován k tomu, aby jej daná 
problematika zaujala, zároveň si měl uvědomit náročnost peněžních operací. Návazně 
by měl mít zájem se ve finanční oblasti nadále vzdělávat a rozvíjet.V následující fázi 
byl vytvořen souhrn oblastí, se kterými by měl být klient v průběhu lekcí seznámen. 
Důraz byl kladen na obsahovou širokost lekce, z hlediska formy pak na zábavnost, 
akční živost, napětí, využití mysli, pohotovosti, argumentačních schopností. Všechna 
tato kritéria se podařilo skloubit v jednoduchý rámec za využití Finanční hry LOVE, jež 
má formát deskové stolní hry. Skrze tuto hru se klienti mohli seznámit se základními 
oblastmi tématu finanční gramotnosti. Koncepce hry byla navržena tak, aby bylo mož-
né ji realizovat v dlouhodobějším horizontu, vracet se k tématům, které jsou pro klien-
ty atraktivní, prohlubovat jim jejich znalosti novými informacemi, zároveň pracovat 
na jejich úsudku a vštěpovat jim logiku finančního myšlení. Pilotní verze tohoto ino-
vativního postupu výuky finanční gramotnosti byla odzkoušena na základních a střed-
ních	školách	v	Brně.	Školy	poskytly	čas	i	prostory	pro	lekce	s	finanční	tématikou,	které	
byly realizovány v rámci běžného vyučování na školách. 

Lekce finančního vzdělávání jsou velmi kladně hodnoceny školami, jednotlivými uči-
teli, kteří se s jejich realizací setkali a zejména žáky a studenty, kteří se stali jejich 
účastníky. Mnozí z nich představu finančního vzdělávání považovali za frustrující, 
avšak v průběhu lekcí svůj názor na tuto oblast vzdělávání přehodnotili a projevili 
zájem o častější zařazování takto tematizovaných lekcí do jejich výuky. Podnětné my-
šlenky zároveň vedly některé z účastníků k zamyšlení se nad vlastní finanční situací 
jejich rodiny, zvážení svých aktuálních finančních možností i sebe sama po ukončení 
vzdělávacího cyklu. 

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Finanční vzdělávání pro mládež.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky, včetně Finanční hry LOVE naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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sYsTÉMY EVIDENCE, MONITORINGU  
a EVaLUaCE PRÁCE s MLÁDEŽÍ

Systematický monitoring a evaluace je v mnoha oborech lidské činnosti považován za 
podstatný a nezbytný nástroj projektového managementu. V oblasti sociální práce jsou 
tyto pojmy v českém kontextu v posledních letech zmiňovány častěji, avšak samotné 
praktické provádění evaluace v zařízeních sociálních služeb nezřídka naráží na mnoho 
překážek a bariér, limitujícími časovými možnostmi začínaje a nedostatkem kompetencí 
konče. IQ Roma servis považuje dlouhodobý monitoring a evaluaci svých služeb za základ 
svých aktivit a nedílnou součást přímé i koncepční systémové práce. Pouze na zákla-
dě výstupů z průběžného vyhodnocování práce, jež hodnotí nejen proces, ale i výsledky 
a dopady činnosti, lze smysluplně a efektivně plánovat a rozvíjet další aktivity, definovat 
cíle na úrovni práce s jednotlivcem i cíle organizace jako celku. 

Cílová skupina

Poskytování sociální služeb, jež je postaveno na sledování dosahování cílů a kvali-
ty poskytování služeb, je přístupem jasně deklarujícím zodpovědnost poskytovatele 
vůči donorům, klientům i veřejnosti. Řádná evidence práce a systematický monitoring 
a evaluace práce přináší pro všechny uvedené skupiny podstatné informace o způsobu 
poskytování služeb, jejich účelnosti i eficienci. I proto je s ohledem na donory a klien-
ty vhodné usilovat o jejich zapojení do nastavovaných evaluačních procesů, a to nejen 
v rolích pasivních příjemců výstupů vyhodnocování. 

V případě, že se organizace poskytující sociální služby rozhodnou provést komplexní 
evaluaci své činnosti, většinou ji zadají externistům. Ačkoliv není důvod zpochybňo-
vat přínos externí evaluace, zkušenosti dokazují, že nemůže jako taková nahradit 
evaluaci interní, při níž se na vyhodnocování práce systematicky a dlouhodobě podí-
lejí lidé, kteří hodnocenou službu sami realizují, jsou schopni plně postihnout všech-
ny její aspekty a mají možnost si včas a správně nastavit účinný monitoring práce.

Do procesu komplexního interního vyhodnocování v IQ Roma servisu jsou tedy zapo-
jováni nejen vedoucí pracovníci, kteří za nastavení a průběh evaluačních aktivit přímo 
odpovídají, ale v podstatě všichni pracovníci a pracovnice organizace (a to logicky 
v různých fázích dle příslušných odpovědností). Pracovníci a pracovnice v přímé práci 
jsou především odpovědní za včasnou a reálnou evidenci poskytování služeb, jež tvo-
ří primární informační a datovou bázi pro kontrolu kvality služeb, a ověřování napl-
ňování stanovených cílů. Jsou však samozřejmě aktivně zapojováni také do procesu 
vyhodnocování dílčích cílů, strategickými cíli počínaje a cíli práce s klienty konče. 
Motivací je rovněž fakt, že evaluace a monitoring práce úzce souvisí se standardem 
č. 15 (Zvyšování kvality sociální služby).
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Nastavení a realizace evaluace v organizaci poskytující sociální služby

Systematický sběr dat (monitoring) a jejich vyhodnocování (evaluace) jsou spolu vzá-
jemně propojené nástroje, které se však liší ve svém účelu a hloubce zkoumání, i když 
v praxi mezi nimi není identifikovatelná jasná dělicí linie. Zjednodušeně řečeno mů-
žeme říci, že monitoring lze provést bez evaluace, evaluaci bez monitoringu nikoliv.

Důležitým východiskem pro pochopení úlohy a přínosu řádně prováděné evaluace je 
vyjasnění si jejího významu a především jejího odlišení od procesu „obyčejného“ hod-
nocení, za který však bývá v praxi často zaměňována. Hodnocení nemá jasně dopře-
du stanovená kritéria posuzování a analýza dat je v podstatě náhodná a nestaví na 
předem jasně nastaveném plánu. Naopak proces vyhodnocování (evaluace) nám díky 
jasně nastaveným kritériím posuzování i evaluačního plánu poskytuje informace ne-
jen o naplnění stanoveného cíle, ale i příčinách úspěchů či neúspěchů intervence a je 
schopen identifikovat záměrné i nezáměrné výsledky nějaké činnosti (intervence). 

Správné nastavení evaluační cyklu vychází z vize a poslání organizace a smysluplně 
propojuje dlouhodobé strategické cíle s operačními cíli a cíli práce s klientem. Před-
pokladem pro vytvoření adekvátního evaluačního plánu je primární formulace pro-
blému (zkoumané oblasti) a rozhodnutí o typu evaluace. Tedy ujasnění si toho, co 
konkrétně budeme vyhodnocovat (např. kvalitu služby, správnost průběhu poskyto-
vané služby, její výstupy, dopady, eficienci poskytovaných služeb atd.). Podstatným 
a často v praxi opomíjeným krokem je zodpovězení si na otázku, zda a proč takovou 
evaluaci vůbec potřebujeme, jak s jejími výsledky naložíme a zda vůbec máme na za-
mýšlenou evaluaci potřebné zdroje (personální, časové, kompetenční). Není totiž 
chybou evaluaci neprovádět, když víme, že její výstupy nebudou pro naši praxi po-
užitelné. Problémem ovšem je na konci časově i finančně náročného procesu zjistit, 
že takovýto typ evaluace vůbec nepotřebujeme. Je důležité také zodpovědně rozlišit 
mezi tím, co by bylo tzv. pěkné vědět, a tím, co skutečně vědět potřebujeme. 

Nastavení evaluačního plánu předpokládá správnou formulaci evaluačních otázek, 
jež vycházejí ze stanovených cílů aktivit (služby, projektu, organizace atd.) a z předem 
jasně nastavených kritérií úspěšnosti. Právě kritéria úspěšnosti a správně nadefi-
nované cíle jsou klíčem pro určení podstatných indikátorů, které budou sledovány. 
Každý takto nastavený plán by byl samozřejmě neúplný bez určení osob odpovědných 
za monitoring i vyhodnocení a vyjasnění časového harmonogramu. 

Na základě toho, jaké informace potřebujeme získat, pak již jednodušeji můžeme zvo-
lit nejvhodnější metodu sběru dat, a to i v kontextu nám dostupným, možnosti jejich 
analýzy a dalšího zpracování. Kromě jedné z nejběžnějších, nejužívanějších, ale málo 
uvědomovaných metod sběru dat – pozorování, jsou osvědčenými metodami sběru 
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informací hloubkové nebo skupinové rozhovory, dotazníková šetření (včetně zpět-
novazebných dotazníků), či kazuistiky (strukturované klientské případy). Efektivita 
využití těchto technik je závislá na jejím správném užití (např. v případě dotazníků je 
správnost formulace otázek a možností odpovědí klíčová) a přizpůsobení cílové skupi-
ně. Je jisté, že „obyčejný“ dotazník dětského respondenta nezaujme natolik, aby mu 
vůbec věnoval pozornost, stejně jako to, že v individuálním rozhovoru dobře zjistíme 
většinou jiné typy informací než při rozhovoru skupinovém. Ve všech případech je pak 
nutné si vždy uvědomit, co skutečně měříme, protože např. to, co klient říká nebo cítí, 
může být hodně daleko od skutečného faktu nebo toho, co se opravdu děje. 

Finálním článkem evaluačního cyklu je analýza dat a zodpovězení původních evalu-
ačních otázek, čímž však proces evaluace nekončí, nýbrž vyvrcholí a poskytuje hod-
notný podklad pro nastavování dalších cílů aktivit (služby, projektů, organizace atp.) 
a definování následných cyklů jejich monitoringu a evaluace. Vzhledem k tomu, že 
s výsledky evaluace jsou pak seznamováni všichni pracovníci a pracovnice na týmo-
vých i organizačních poradách, dochází jejich vlivem k přenastavování metod práce 
s klientem, podmínek na pracovišti aj., stejně jako bývá revidován a vylepšován i sa-
motný systém vyhodnocování kvality služby. 

Příklad dobré praxe

Tzv. cross-check rozhovory jsou specifickou metodou sběru informací od klientů, jež 
je v IQ Roma servisu používána již pět let. Jde o osvědčenou metodu evaluace kvality 
poskytované služby, kdy je zjišťována zpětná vazba klientů ke kvalitě práce pracovní-
ků v přímé práci.

Jde o polostrukturovaný hloubkový rozhovor pracovníka s klientem, se kterým nikdy 
nepracoval. Ačkoliv klíčový pracovník samozřejmě se svým klientem jeho zapojení do 
procesu vyjednává a vysvětluje mu význam vedeného rozhovoru a jak bude naloženo 
s jeho odpověďmi, nesmí být vzhledem k velkému nebezpečí zkreslení odpovědí roz-
hovoru přítomen. Jednotlivé otázky v předpřipraveném dotazníku jsou zaměřeny na 
aktuálně zkoumané oblasti – tedy např. vztah pracovník/organizace – klient, zplno-
mocnění klienta, naplňování cílů klienta, naplňování cílů služby, důvěra v pracovní-
ka/službu atp. Do vzorku respondentů jsou s ohledem na charakter výzkumných otá-
zek vybírání klienti a klientky, kteří využívají služby delší dobu (min. 6 měsíců), vždy 
však záleží na tom, co je aktuálně zkoumáno, a tedy jakých typů klientů je relevantní 
se ptát. Pro vedení rozhovorů se velice osvědčilo přiřazovat ke klientům jedné služby 
tazatele pracující jako sociální pracovníci ve službě jiné (konkrétně tedy například 
klienta, jehož klíčovým pracovníkem je terénní sociální pracovník, zpovídá odborná 
sociální poradkyně). Výběr pracovníka z jiného programu přispívá k tomu, že tazatel 
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zaujme spíše roli „nevědoucího“ a zvídavého, má jistý odstup (klienta nezná ani z kli-
entských porad), nespokojí se tolik s obecnou odpovědí klienta a zjistí tak mnohdy 
více cenné informace o zkoumané oblasti. Rozhovory jsou po souhlasu klienta nahrá-
vány na diktafon a zpracovávány hromadně metodičkou služby. Rozsahem rozhovor 
nikdy nepřekračuje hodinu (u dospělých klientů), respektive půlhodinu (u klientů pro-
gramu pro mladé), aby byla udržena pozornost tazatele i zpovídaného.

Vzhledem k rozsahu a jisté časové náročnosti celého procesu se v daných týmech (so-
ciálního a pedagogického programu) realizuje cyklus cross-check rozhovorů jedenkrát 
ročně. Důraz je kladen na aktivní zapojení pracovníků a pracovnic, a to ve všech fá-
zích – přípravy, samotné realizace i vyhodnocení. Celý proces přípravy čerpá z výstupů 
několika celotýmových schůzek, na kterých jsou spolu se všemi zapojenými pracov-
níky (klíčovými pracovníky klientů i jejich tazateli) nadefinovány cíle i základní for-
mulace otázek. Tazatelé jsou rovněž detailně seznámeni s vhodným způsobem vedení 
rozhovoru a mají k dispozici k tomu zpracovaný metodický materiál.

Rozhovory jsou následně přepsány a vyhodnoceny metodičkou nebo evaluátorkou 
služby jako celek. Zároveň však probíhá individuálnější zpětná vazba mezi klíčovým 
pracovníkem a tazatelem rozebírající konkrétní aspekty práce toho daného pracovní-
ka, jež si příslušné podněty zapracovává do svého individuálního rozvojového plánu. 
Tento inovativní prvek je vnímán jak klíčovými pracovníky, tak kolegy/tazateli jako 
vzájemně profesně i lidsky obohacující. I přes snahu o maximální vtáhnutí pracovníků 
do děje a důkladné proškolení tazatelů se vždy ukazuje, že ne každý pracovník má 
zkušenosti a kompetence k vedení rozhovoru tohoto typu. Metodická podpora v celém 
průběhu nastavování rozhovorů, stejně jako důraz na detailní vysvětlení smyslu a cíle 
rozhovoru pomáhají toto nebezpečí eliminovat. 

Pětileté zkušenosti pomohly utvrdit tým přímé práce i vedení organizace, že vynalo-
žená energie i čas jsou vzhledem k výstupům, které cross-check rozhovory přinášejí, 
opravdu smysluplné. Velkým přínosem je nejen oproti obvyklejším dotazníkům oprav-
du hloubková zpětná vazba od klientů. Ti jsou sami velmi často příjemně překvapeni, 
že se jich někdo ptá na jejich názor na poskytovanou službu. Podstatný je také aspekt 
vzájemného poskytnutí expertní zpětné vazby od kolegů, zároveň pracovníci v roli taza-
tele	získávají	možnost	reflektovat	i	svou	vlastní	práci	skrze	pohled	na	práci	ostatních.	
Současně se pracovníci rozvíjejí v samotné metodě vedení rozhovorů (správné kladení 
otázek, doptávání, vytvoření bezpečí a přirozené atmosféry pro klienta), jež přispívá 
opět ke zkvalitnění jejich práce s klientem, zejména v rámci společného, individuálního 
plánování. Plné zapojení pracovníků ve všech fázích a to, že na základě výstupů z roz-
hovorů dochází ke změně některých pracovních postupů, pomáhá konstruktivní formou 
budovat odpovědnost pracovníků za kvalitu služby i fungování celé organizace. 
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Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Systémy evidence, monitoringu 
a evaluace práce s mládeží.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedagogic-
ké pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.
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METODY LOKÁLNÍ sPOLUPRÁCE a sÍŤOVÁNÍ

Práce organizace zaměřené na podporu a rozvoj obyvatel v sociálně vyloučených loka-
litách a především úspěch jejich snažení je z velké míry závislý na propojenosti všech 
relevantních organizací a aktérů, kteří mají vliv, prostředky a nástroje pro řešení jednot-
livých individuálních i komunitních kazuistik. Zkušenosti z dlouholeté činnosti v Jihomo-
ravském kraji indikují přímou souvislost mezi mírou spolupráce a relevantními dopady. 
Následující text reflektuje některé aspekty a úrovně možné spolupráce. 

Postojová východiska spolupráce

Vlastní téma systémové spolupráce v tématech týkajících se Romů1 je významně pod-
míněno i samotnými Romy. Riziko přeměny využívaných/vytvářených systémových 
nástrojů v tzv. sociální inženýrství se všemi riziky a negativními dopady nástroje pro 
„lidi	bez	lidí“	je	tématem,	které	musí	nutně	reflektovat	všichni	zapojení	aktéři,	neboť	
bez aktivního zájmu cílových skupin, kterým je systémové opatření určeno, nelze oče-
kávat dlouhodobě udržitelné řešení, které způsobí relevantní pozitivní dopady. 

Uvedené podněty nelze zobecňovat, jedná se o souhrn zkušeností pracovníků občan-
ského sdružení IQ Roma servis z dosavadní činnosti, kterou lze v budoucnu i v jiných 
reáliích zákonitě zpochybnit, neboť spolupráce na jakékoliv úrovni je vždy založena na 
jednotlivých aktérech a jejich vůli nalézt konsenzuální smysluplné řešení nebo volit 
jinou strategii. 

Cílové skupiny

Cílovými skupinami produktu jsou na primární úrovni níže uvedené instituce a orgány. 
Nicméně obsahově, z hlediska cílů, jsou stále zásadní cílovou skupinou obyvatelé ohro-
žení chudobou a sociálním vyloučením – Romové. Na cílové skupiny proto nahlížíme 
z	hlediska	zájmů,	reflektujeme,	že	zájmy	jednotlivých	skupin	mohou	být	rozdílné,	ve	
vzájemném pnutí, shodě. Následující popis cílových skupin je tedy vždy vztažen k té-
matu zvyšování kvality života obyvatel a možností a vlivu, který na dané téma mají. 

Seznam relevantních institucí a organizací, cílových skupin:

•	 samospráva	–	politická	reprezentace,	

•	 samospráva	–	byrokracie	(především	OSPOD,	sociální	odbor,	bytový	odbor),

•	 orgány	státní	správy	–	úřady	práce,

1 Pravidlo rizika platí obecně, konkrétní vztažení na Romy je dáno pouze obsahovou souvislostí.
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•	 orgány	státní	správy	–	ministerstva	(MPSV,	MŠMT,	MMR,	MV),	

•	 orgány	EU,

•	 síťové	organizace	(EAPN2, ENAR3),

•	 poskytovatelé	služeb.	

Veřejná správa v České republice – východiska

Pod pojmem správa je obvykle chápána určitá lidská činnost, jejímž smyslem a pod-
statou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání 
je charakteristické jistou trvalostí, systematičností, organizovaností a plánovitos-
tí, a slouží k dosahování žádoucího výsledku – naplňování veřejného zájmu4. Platí, 
že v demokratickém prostředí se veřejné zájmy formují jako společenský konsenzus, 
což s sebou přináší i prosazování určitých skupinových zájmů.

Jedním z principů fungování veřejné správy je princip jmenovací a volební. Tento prin-
cip má úzký vztah k obsazování míst ve veřejné správě. Jmenovací princip ve veřejné 
správě je pravidlem, volební princip je uplatňován zejména v oblasti samosprávy. Hle-
disko volebního cyklu je relevantním aspektem pro velkou část rozhodovacích procesů 
i cílových stavů zapojených aktérů.

Praktickým vyústěním prosazování veřejného zájmu s výše uvedenými principy je pak 
určité politické rozhodnutí, které se v legislativním procesu mění na právní předpis. 
Z formulovaného veřejného zájmu se stává veřejný úkol. Smyslem veřejné správy je 
především plnění veřejných úkolů, jejich zabezpečení po stránce organizační i funkční. 
Rozhodování o tom, zda některý veřejný zájem je, či není veřejným úkolem, je určeno 
právním řádem, je dále podmíněno historicky i aktuálními politickými rozhodnutími5.

Postoj české veřejnosti k jakýmkoliv tématům týkajících se Romů bohužel velmi často 
determinuje ochotu politické reprezentace se cíleně angažovat především v nepopu-
lárních tématech. Na druhou stranu reálie a faktické problémy vytvářejí platformu, na 
které si politická reprezentace uvědomuje nutné systémové zapojení do aktivit zamě-
řených na zlepšení situace sociálně vyloučených lokalit. Uvedená východiska určují 
i specifika jednotlivých oblastí, ve kterých lze očekávat systémovou podporu, a oblas-
ti, ve kterých není možné předpokládat aktivní zapojení6. 

2 European Anti-Poverty Network, viz www.eapn.eu.
3 European Network Against Racism, viz www.eu-enar.org.
4 Merkl A.: Obecní právo správní, Praha 1932.
5 Hendrych, D.: Základy správní vědy Praha, Aleko 1992.
6 Vycházíme ze situace v Jihomoravském kraji, nelze paušálně vztáhnout na celou Českou 

republiku, i když především v oblasti bydlení je situace až na výjimky obdobná.
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Jmenovací princip ztělesňuje byrokratický aparát – nástroj výkonu správy. Zapojení 
byrokratického aparátu je primárně vymezeno povinnostmi a úkoly, které jednotliví 
aktéři, instituce v systému mají vedle podnětů daných volebním cyklem, a tedy poten-
ciální změnou priorit je velká část oblastí zájmu dlouhodobého charakteru přesahují-
cího volební období. Zájem a ochota k zapojení je pak dána osobnostním nastavením 
jednotlivců, především na řídících pozicích, a jejich vnitřním zájmem o dané téma7. 

Metody a způsoby komunikace s jednotlivými aktéry síťování – příklady z praxe

Níže jsou uvedeny příklady z praxe při prosazování některých podnětů, stanovisek 
a strategií na místní i centrální úrovni. 

Komunitní plánování

Procesy komunitního plánování jsou v současné době jednou z nejvyužívanějších plat-
forem spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Zkušenosti 
organizace v čase přesahují vlastní trvání projektu, doposud jsme se aktivně zapojili 
do dvou procesů komunitního plánování ve městě Brně a několika procesů v dalších 
městech a obcích (Břeclav, Vyškov, Bučovice atd.). Z hlediska hodnocení je třeba 
primárně vyzdvihnout samotnou existenci procesu, povinnost definovaná zákonem 
umožňuje minimálně vytvoření platformy pro artikulaci zájmů a potřeb.

Podmínky pro úspěšný proces komunitního plánování:

•	 Z	hlediska	poskytovatele	jasná	artikulace	zájmů,	důraz	na	měřitelné	nejen	výstupy,	
ale především dopady. Faktor dopadů je na základě našich zkušeností bez odezvy, 
kterou si zasluhuje. V praxi by v budoucnu stálo za zvážení, obdobně jako i v jiných 
tématech, například projektových výzvách, indikátory dopadu zohlednit s důra-
zem, který si zasluhují, nejen vůči donorům, daňovým poplatníkům. 

•	 Bohužel	na	základě	našich	zkušeností	je	nutné	i	převzít	odpovědnost	za	zajištění	
zdrojů na realizaci opatření komunitního plánu. Na místní úrovni lze podíl finanč-
ního zapojení obcí, ve kterých působíme minimálně, zobecnit postojem: „…pokud 
si něco zaplatíte, tak to klidně realizujte.“

•	 Smysluplné	zapojení	cílových	skupin.	

Nedostatky procesu komunitního plánu:

•	 Obtížný	přesah	na	relevantní	témata,	která	však	nespadají	do	kategorie	sociálních	

7 Vycházíme z dosavadní zkušenosti, kdy pozitivní zkušenosti byly vždy přímo závislé 
na osobnosti jednotlivců. Zkušenosti s chováním a přístupem spíše indikují platnost  
teorie M. Croziera než ideální model M. Webera (viz Weber, 1994, Crozier 2001).
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služeb (vzdělávání, zaměstnanost). Východiskem je možné navázání jiných strate-
gických dokumentů na komunitní plán, bohužel však vždy dochází ke snížení míry 
účinnosti. 

•	 Metoda	zapojení	cílových	skupin	komunitního	plánu.	Na	základě	našich	zkušeností	
se dařilo aktivně zapojovat některé vybrané skupiny, bohužel však ne cílovou sku-
pinu sociálně vyloučených. Průběh komunitního plánování neumožňoval aktivní 
zapojení, funkční se ukázaly samostatné konzultace s jednotlivými uživateli mimo 
rámec plánování a zprostředkovaný přenos podnětů na úroveň komunitního plánu. 
Možným nástrojem je například koncepce setkávání lidí žijících v chudobě8.

Strategické plánování na místní úrovni

Do kategorie strategického plánování lze na místní úrovni zařadit dva procesy, do kte-
rých jsme byli a stále jsme zapojeni. Ve městě Brně se jedná o pracovní skupinu pro 
integraci a ve městě Břeclavi platforma zřízená agenturou. 

Pracovní skupina pro integraci započala svoji činnost v roce 2010 na základě podně-
tů vzešlých z procesu komunitního plánování a individuálních setkání s tehdejšími 
politickými představiteli města. Je zřízena přímo Radou SMB, odpovědnost za její 
činnost nese příslušný náměstek/náměstkyně odpovědný za sociální oblast. Členy 
jsou vedoucí sociálního a bytového odboru, vybraní pracovníci daných odborů, rom-
ská poradkyně při magistrátu, zástupci relevantních městských částí a představitelé 
hlavních neziskových organizací, kteří ve městě působí. Pracovní skupina nemá žád-
né výkonné pravomoci, kromě možnosti skrze náměstka předkládat podněty do rady. 
V současné době, i přes změnu obsazení radnice, funguje již druhé volební období. 

Vlastní činnost není typickým strategickým plánováním. Spíše se jedná o jednotlivé 
koncepční, systémové podněty, které se na principu brainstormingu uchopují. Výstu-
py jsou přijímány společným konsenzem. Předseda skupiny má pravomoc zadávat pra-
covníkům magistrátu úkoly na základě výstupů pracovní skupiny.

Možnosti ke zlepšení: 

•	 Jeden	z	hlavních	nedostatků	práce	skupiny	je	určován	vztahem	magistrátu	a	měst-
ských částí. Neúčast představitelů městských částí a rozdílné zájmy limitují mož-
nosti přijetí některých opatření, především v oblasti bydlení, kdy velkou část re-
levantních objektů spravují městské části a ze strany magistrátu nelze nebo není 
zájem vyvinout relevantní tlak k přijetí opatření. Ze strany městských částí dochá-
zelo i k ignoraci činnosti skupiny, pokud se mělo týkat záležitostí, které spadaly do 
jejich kompetencí – pravomocí. 

8 O tématu více viz například: www.eapn.cz, www.iqrs.cz.
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•	 Do	činnosti	nejsou	zapojeny	některé	relevantní	subjekty	a	odbory,	i	když	se	někte-
rých setkání jako hosté jejich představitelé účastní (odbor školství, úřad práce, po-
licie, městská policie). Neúčast limituje rozsah možných přijatých opatření. Jedná 
se o problém obdobný jako v procesu komunitního plánování. 

Pozitiva:

•	 Na	úrovni	města	Brna	se	jedná	o	první	relevantní	počin	tohoto	typu.	Některé	pod-
něty z pracovní skupiny se staly součástí systémových opatření města (prostupný 
model bydlení, druhá šance – nástroj pro řešení situace zadlužených domácností, 
zadání projektů k vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity v lokalitě, podpora ak-
tivit drogové prevence). 

•	 Jedná	se	o	jedinou	kolektivní	platformu,	na	které	lze	komunikovat	s	představiteli	
města. Pokud se podaří pracovní skupinu zachovat dlouhodobě, je možné, že se 
podaří i využít možnosti k dalšímu zlepšení její činnosti. 

Platforma Agentury pro sociální začleňování ve městě Břeclavi

Uvedená skupina byla při svém vzniku podpořena místní činností lokální konzul-
tantky. Pozitivně lze hodnotit příležitost k setkávání se s místními zástupci politické 
i úřední struktury. Podnětné pro všechny zúčastněné byly i sdílené zkušenosti a zna-
losti v tématu inkluze. Nicméně z hlediska účinnosti se na úrovni města ukázaly funkč-
nější jiné metody spolupráce zmiňované dále. Důvodem byla částečně, obdobně jako 
v případě města Brna a pracovní skupiny pro integraci, neúčast zástupců některých 
podstatných složek veřejné správy. Hlavním důvodem pro nepříliš vysokou akceschop-
nost platformy pak byla nevyjasněnost kompetencí a povinností zapojených subjektů. 
Na tento faktor má pravděpodobně hlavní vliv skutečnost, že agentura jako iniciátor 
platformy nemá na místní úrovni žádné nástroje výkonné moci k prosazení opatření 
a zároveň není systémově ošetřena role zapojených pracovníků obce. Ti tedy mohou 
o věcech společně mluvit, ale nemohou rozhodnout. Je samozřejmé, že mají možnost 
předat podněty na politickou, tedy výkonnou složku místní samosprávy. Pro účastní-
ky se však tímto přenosem procesů výkonu moci dostává mimo jejich dosah, nemají 
možnost ho ovlivnit, nebo pouze minimálně, a nevědí, zda opravdu došlo k předání 
relevantních podnětů. 

V období 2009–2010 jsme aktivně iniciovali spolu s Člověkem v tísni a síťovými organi-
zacemi: EAPN a SKOK9. Proces tvorby alternativní varianty NAPSI (národní akční plán 
sociální inkluze). Obsahově se jednalo o proces zaměřený na plánování na národní 

9 Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální 
a zdravotně sociální oblasti, viz www.skok.biz.
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úrovni, nicméně významná část se zaměřovala na analýzu potřeb a plánů na místní 
úrovni, realizováno ve městě Brně, v obcích Jihomoravského kraje, Jesenicka, Ústec-
kého kraje a v dalších dílčích lokalitách celé České republiky přímo prostřednictvím 
participativních pracovních skupin, popřípadě individuálními rozhovory s jednotlivý-
mi aktéry. 

Zkušenosti procesu ukázaly několik zásadních momentů:

•	 Zájem	místních	iniciativ	vytvářet	strategické	plány,	které	jsou	co	nejkonkrétnější	
a dlouhodobě všemi relevantními aktéry respektované a naplňované.

•	 Zájem	vnášet	z	místní	úrovně	systémové	podněty	na	centrální	úroveň,	kde	jsou	při-
jímány a vytvářeny strategie i legislativní rámce týkající se tématu. 

•	 I	přes	proklamovaný	zájem	ze	strany	centrálních	orgánů	státní	správy	se	bohužel	
nepodařilo nastavit funkční systém sběru podnětů zespodu a jejich přenosu výše. 
O tématu viz také dále. 

Vyjednávání

Na rozdíl od výše uvedených metod je vyjednávání nástrojem využívaným ad hoc, není 
systémově zakotven a jeho účinnost a relevance je dána momentální pozicí zapoje-
ných aktérů a jejich ochotě společně vytvářet smysluplné podněty, záměry a přede-
vším je návazně realizovat. Popis metody vychází z dlouholetých zkušeností s vyjed-
náváním na místní, regionální i centrální úrovni. 

Zkušenosti a podněty: 

•	 Z	pozice	neziskové	organizace	jako	jedné	ze	strany	vyjednávání	je	nutné	vždy	roz-
lišit partnera v diskusi z politické sféry a úřední. Vedle jejich vzájemného vztahu 
nadřízenosti a podřízenosti hrají zásadní roli další aspekty – volby a související 
intervenující podněty.

•	 Romské	téma	je	tématem,	ve	kterém	je	každý	„expertem“,	nebo	si	to	alespoň	my-
slí. Obdobně jako například vzdělávání, kterému rozumí každý, kdo má děti ško-
lou povinné, tak i Romové a návazná témata chudoby a sociálního vyloučení jsou 
pokládány za obsahově dostupné komukoliv. Naše zkušenosti ukazují, že téměř 
absolutní většina partnerů v diskusi měla schopnost vyjadřovat své názory, a to 
i metodologického charakteru, k jakékoliv oblasti. Tento aspekt hraje dominant-
ní roli při taktice vyjednávání. Je nutné zohlednit skutečnost, že je obtížné na-
vrhovat	 a	 prosazovat	 nástroje,	 které	 nereflektují	 přímo	 obecně	 známé	 „pravdy“.	
Zkušenost ukázala, že stojí za zvážení, zda diskutujícího nenechat vyjádřit svůj 
názor bez ohledu na to, jak scestný je, a předložit návazně vlastní koncept, který 
se podá v takové podobě, aby měli všichni zapojení pocit, že vlastně mluví o tom 
samém. Příklad: „Romské děti jsou nevzdělatelné“. Odpověď: „Máme několik pří-
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kladů, např. děti paní M. T. z ulice C. díky pravidelnému doučování si zlepšily znám-
ky v průměru o 1,5 stupně.“ Cílem této diskuse bylo získání politické podpory pro 
zlepšení úrovně vzdělávání v jedné z místních škol. 

•	 Je	vhodné	převést	téma	Romové	na	méně	citlivé	výchozí	situace.	Příklad:	„Nemůže-
me dávat obecní byty Romům“. Reakce: „Bylo by výborné, kdyby mladé rodiny měly 
možnost získat startovní byty“, zní debata na téma koncepce obecního bydlení na 
místní úrovni. 

•	 Pokud	to	lze,	je	dobré	si	identifikovat	možné	motivace	zapojených	osob.	Vedle	ri-
zika, které se velmi obtížně eliminuje, např. že v debatě partner v diskusi z ideolo-
gického či ideového důvodu implicitně odmítá zapojení se do možností řešení, jsme 
identifikovali jako hlavní obtíže následující, často se prolínající, faktory: nechuť 
si přidávat práci, obavu z něčeho nového, jiné zájmy, často skryté, které se kříží 
s těmi předkládanými.

•	 Vyjednávání	lze	nahlížet	jako	jeden	z	nejúčinnějších	nástrojů	k	prosazení	zájmů,	na	
rozdíl od systémově nastavených nástrojů však skýtají postupy vysoké riziko neú-
spěšnosti, neboť množství nahodilých intervenujících proměnných je velmi vysoké. 

Nástroje síťování

Při jednáních je základním předpokladem dosažení posunů kvalitní příprava. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že se jedná o činnost závisející z velké části na preferencích jed-
notlivých aktérů, které jsou často obtížně čitelné, je dobré si písemně či mentálně 
vymezit možné intervenující zájmy a skupiny. V průběhu dosavadních jednání se jako 
nejvhodnější nástroj jeví tzv. stakeholder analýza (analýza relevantních aktérů), kdy 
si v jednoduché tabulce identifikujeme všechny relevantní aktéry, srovnáme míru je-
jich vlivu a především rozčleníme viditelné a skryté zájmy (například viditelným zá-
jmem samosprávy je zlepšit úroveň vzdělanosti v lokalitě a skrytým zájmem je vylouče-
ní romských dětí do samostatné školy). Oba zájmy je vždy vhodné předpokládat, neboť 
si tak můžeme připravit relevantní argumentaci na některé typické otázky. Na základě 
identifikace zájmů je dobré si připravit komplexní oslovovací strategii zaměřenou na 
všechny relevantní aktéry. 
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Níže uvádíme výtah ze stakeholder analýzy, která reaguje na vytyčený cíl – vybudování 
nízkoprahového zařízení v lokalitě:

Podílníci – 
stakeholders

Zájem podílníků 
formální

Zájem podílníků 
neformální  
(skrytý)

síla (moc)  
v rozhodování

strategie

samospráva Možnost nabídky 
aktivního trávení 
volného času.

Nezájem pod-
porovat aktivity 
zaměřené na 
romskou mládež.

Velká (finanční, 
politická, admi-
nistrativní).

Strategie apelu 
na prevenci, 
komunitního 
zapojení do zve-
lebování lokality, 
vykreslení pod-
porovatelů jako 
aktérů „řešících“ 
problematiku.

Veřejnost Možnost aktivní-
ho trávení volné-
ho času dětí.

Neochota pod-
porovat romskou 
komunitu, obava 
z koncentrace 
skupin mládeže 
(hluk, krimina-
lita).

Možnost ovlivnit 
politickou repre-
zentaci.

Realizace 
veřejných akcí 
před zveřejněním 
záměru – beseda, 
vysvětlování, 
zapojení mladých 
Romů – šíření po-
zitivních příkladů 
fungování.

Principy síťování

Principy síťování odráží pozici neziskové organizace, jejíž činnost je založena na vizi 
a poslání. Takové východisko umožňuje, v některých případech limituje, zaujímat po-
zici bez ohledu na souvislosti, v některých případech je možné / je třeba být prin-
cipiální. Nezisková organizace působí i na dvou liniích, je samozřejmě dobrovolnou 
a svobodnou volbou do jaké míry bude dané pozice akcentovat, v každém případě 
je však nutné zaujmout jednotný postoj. První linie je zájem klientů, cílové skupiny, 
z principu věci je nadřazen druhé linii a tou je vlastní zájem organizace. Při tvorbě 
strategií je nutné zohlednit možné rozdíly v jednotlivých přístupech, ne vždy je zájem 
cílové skupiny shodný se zájmem organizace. 

Romství 

Ať už ve spolupráci s cílovou skupinou či v rámci síťování je třeba jasně definovat do 
jaké míry je romství, etnicita, určujícím prvkem, na němž je založeno fungování, po-
slání organizace, a návazně tedy vyjednávací pozice. Jasné definování, zda hájíme zá-
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jmy Romů, nebo sociálně ohrožených, chudých, slabých, vyloučených atp., je základní 
linií pro artikulaci zájmů. 

Politická nezávislost 

Pozice neziskové organizace z principu předpokládá nezávislost na politické struktu-
ře. Svoboda nezávislosti umožňuje vystupovat vůči politické reprezentaci bez zatíže-
nosti danou volebním cyklem a dalšími limity, které omezují pozici při vyjednávání. 
Strategie navázání neziskové organizace na politické strany je krátkozrakou strategií, 
která při změně aktuálně vládnoucí politické reprezentace bude mít trvalé negativní 
dopady. 

Závislost klientů na službě 

Nezisková organizace, poskytovatel sociálních služeb, nemůže, resp. neměl by sup-
lovat standardní občanskou participaci. Pozice mluvčího části obyvatel, klientů bez 
jejich aktivního zapojení v sobě skrývá vysoké riziko jejich nezplnomocňování a vytvá-
ření závislosti na službě i na občanské bázi. 

Zhodnocení metodiky síťování

Síťování je nedílnou součástí působení neziskové organizace v lokalitě. Vedle jasných 
představ o tématech a především zvolených strategiích je pro úspěšné síťování nutné 
zohlednit si faktory možného. Nelze očekávat přílišnou snahu od dalších zapojených 
relevantních aktérů, a proto doporučujeme držet se svého cíle, zapojit do jeho artiku-
lace obyvatele lokality, kterých se opatření týkají, a nevzdávat svoji snahu, neboť na 
úrovni samospráv dochází v pravidelných cyklech k personálním změnám, proto co se 
nepodaří teď, za čtyři roky možná vyjde.

Pokud vás zaujala tato metoda práce s klienty, rádi vás s nimi blíže seznámíme pro-
střednictvím akreditovaného vzdělávacího programu Metody lokální spolupráce a sí-
ťování pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách působících 
v sociálně vyloučených lokalitách.

Více o všech vzdělávacích programech a podpůrných aktivitách pro sociální i pedago-
gické pracovníky naleznete na www.akademie-diversitas.cz.



Poradenství pro volbu školy

Poradenství pro volbu povolání

Interdisciplinární přístup v práci s klientem  
(metoda case managementu)

Metody poskytování sociálních a fakultativních  
služeb v NZDM

Motivace a osobnostní rozvoj v práci  
s dětmi a mládeží

Multikulturní výchova

Finanční vzdělávání pro mládež

Systémy evidence, monitoringu a evaluace  
práce s mládeží

Metody lokální spolupráce  
a síťování

Nabídku dalších vzdělávacích aktivit naleznete na  

www.akademie-diversitas.cz 


