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Úvodní slovo 
Dostává se Vám do rukou metodika s příznačným názvem: „Mosty z chudoby ve 

středoevropském prostředí“. Tato metodika obsahuje ucelené informace o tom, v čem 
spočívá strategie Mosty z chudoby, jak se ji díky projektu podařilo implementovat do 
českého prostředí prostřednictvím programu „Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný 
život“ a podpůrného systému „Kruhy“. 

V metodice jsou obsaženy detailní informace o realizaci projektu: „Mosty 
z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“ od samotného sestavení realizačního 
týmu, přes úspěšné zrealizování všech aktivit projektu, až po vytvoření této metodiky 
a informace o tom, jakým způsobem s těmito výstupy můžeme nyní zacházet. Tento 
projekt může být chápán jako pilotní pro další organizace, vedoucí k systematické práci 
snižování počtu lidí závislých na státní podpoře, chudých a nevytvářejících žádnou 
zpětnou hodnotu. 

Filozofie Mostů z chudoby, kterou se v této metodice snažíme ve stručnosti 
představit, je ve své podstatě zcela ojedinělá a vymykající se z běžné sociální práce. 
Vedle klasického přístupu, jenž v podstatě řeší pouze aktuální životní situaci člověka, 
hledají Mosty z chudoby skutečné příčiny žití v limitujících okolnostech našich uživatelů. 
Klient je veden stát se „badatelem“ ve vlastním životě, nalézt příčiny svých potíží. 
Jeho aktuální situace je mu nástrojem pro zkoumání omezení a hledání cest k jejich 
odstranění. Uživatel sám se stává odborníkem na vlastní život! Pochopení vlastních 
omezení totiž z našeho pohledu má pro uživatele obrovský význam. Jak se ukázalo, 
takový člověk si mnohdy uvědomí, že není vláčen těžkými okolnostmi, ale může se 
podílet na tvorbě svého vlastního života. 

Cílem programu POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život je vést lidi 
z cílových skupin tak, aby byli schopni vydat se na vlastní cestu k dobře placenému 
zaměstnání, stabilnímu bydlení, schopnosti odložit část současné spotřeby ve prospěch 
potřeby budoucí.

Tato metodika je výsledkem nejen dlouhodobé a úzké spolupráce s autory celé 
myšlenky Mostů z chudoby, s Philipem E. DeVolem a Dr. Ruby Payne, PhD., kteří se 
s námi podělili o jejich neocenitelné zkušenosti v konkrétních aktivitách a s konkrétními 
uživateli, ale také celého projektového týmu Centra pro komunitní práci východní 
Morava a jeho partnerů. Bez jejich odvedené práce by bylo velmi těžké dosáhnout tak 
vysoké úrovně. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem členům realizačního týmu, 
našim partnerům, ale i facilitátorům a v neposlední řadě také konečným uživatelům, 
našim „badatelům“. 

Poděkování patří: 
 – Dr. Ruby Payne, PhD. (USA) za její dlouholetou práci, 
 – Philipu E. DeVolovi (USA) za jeho dlouholetou podporu, vstřícnost, laskavost. 

Za to, že za námi opakovaně přiletěl do České republiky podělit se o své zkuše-
nosti. Za fotografie s českým vydáním knihy „Getting Ahead“, která nyní koluje 
díky jeho rukou po celém světě. Za to, že mi udělil „cenu za trpělivost“.



 – Mgr. Denise Francanové a PhDr. Juditě Varcholové z Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci (Slovenská republika) za předání veškerých zkušeností a pří-
kladů dobré praxe.

 – PhDr. Miroslavu Pollakovi (Slovenská republika) za jeho odhodlání dělat „vel-
ké“ věci.  

 – Mgr. Magdaleně Artimové a PhDr. Dušanu Demčákovi z Partnerstva sociálnej 
inklúzie subregiónu Šariš (Slovenská republika) za dlouholetou spolupráci a 
neustálou inspiraci dělat „dobré“ věci.

 – Conorovi Holmesovi z organizace Outside the Box Lerarning Resources (Irská 
republika) za partnerství v projektu a cenné rady. 

 – Mgr. Miroslavu Prchalovi, Dis., předsedovi představenstva společnosti Giraso-
le, sdružení pro pomoc a rozvoj za partnerství v projektu a pomoc při realizaci 
programu Pokrok v Břeclavi.

 – Mgr. Kateřině Králové a Kateřině Kydalové, DiS., ze Zlínské pobočky Fondu 
ohrožených dětí za partnerství v projektu a pomoc při realizaci programu Po-
krok ve Zlíně.

 – Mgr. Josefu Ježkovi ze společnosti Ježek‘s Law Consultants, Právníci bez hra-
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budoucnost svých klientů.
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řechová, DiS, Ing. Jana Otáhalová, Petr Vaněk, Kateřina Zatloukalová, Mgr. 
Josef Ježek, Bc. Vendula Kuchařová, Kateřina Kydalová, DiS, Agnieszka Prchal, 
Tereza Uhrová a David Polák.

 – Za podporu při realizaci projektu také děkuji všem dalším pracovníkům CpKP 
východní Morava, zejména: Mileně Surmové, Petře Šatánkové, Daně Kunetko-
vé a Ing. Miroslavu Nevrlovi.

 – Všem našim „badatelům“. Především Dominice a Filipovi, kteří nám umožnili 
zveřejnit své životní příběhy.

 – Pracovníkům Krajských poboček úřadu práce ve Zlíně a v Brně, kteří se aktivně 
zapojili do řešení problematiky a všem ostatním, jež se zapojili do  podpůrné-
ho systému „Kruhy“.

 – Našim blízkým za to, že to s námi v takto náročném období „vydrželi“.
 



Proces to byl velice náročný a musíme přiznat, že ne vždy vše probíhalo zcela 
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Mgr. Gabriela Fellingerová, Ředitelka Centra pro komunitní práci východní 
Morava
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ÚVOD
Chudoba je velmi komplexní a složitý pojem. V současné době je považována za 

jeden z nejpalčivějších problémů globalizovaného světa. Ve společnosti, kde je hlavním 
zdrojem příjmu pro většinu domácností placená práce, je její absence pokládána za 
hlavní příčinu utváření chudoby, a skrze ní i sociální exkluze.

Lidé, kteří žijí v chudobě, musí však nejdříve správně pochopit, jak je jejich vlastní 
chudoba ovlivňuje a rozumět i ekonomickým skutečnostem, které jsou východiskem 
bodů pro vytvoření plánů transformace.

Metodika „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí“ nám ukazuje, jakým 
způsobem lze pomoci lidem žijícím v prostředí chudoby, nebo na okraji společnosti. 
Představuje implementaci filozofie MOSTY Z CHUDOBY, tj. strategie pro profesionály a 
komunity do českého prostředí, vytvoření metodiky pilotního programu POKROK pro 
cílové skupiny, vzdělání certifikovaných facilitátorů a vytvoření a realizaci podpůrného 
systému KRUHY.

Cílem metodiky je představit přenos této ojedinělé strategie do prostředí České 
republiky a přispět tak k inovativnímu řešení nejen problémů zaměstnanosti cílových 
skupin, ale i chudoby, která je velkým tématem současné společnosti. 

 Metodika je rozčleněna do deseti kapitol. První dvě kapitoly uvádějí čtenáře do 
problematiky chudoby v prostředí České republiky. 

Třetí kapitola se zabývá filozofií Mosty z chudoby, strategií pro profesionály a 
komunity.

Čtvrtá kapitola se věnuje podrobnému popisu průběhu projektu financovaného 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost.

Další dvě kapitoly se věnují programu Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný 
život. Samotný výraz pokrok vyjadřuje posun, pohyb – směrem od něčeho k něčemu, 
v tomto případě ze života v chudobě k ekonomické soběstačnosti.  Lidé pohybující 
se v prostředí chudoby žijí pouze aktuálním dnem a aktuálními problémy, které daný 
den přináší.  Pokračování názvu programu – Změňte přežívání v plnohodnotný život, 
znázorňuje rozpor mezi tím co je teď – současnou situací, a tím, co by mohlo být – v 
budoucnosti. Kapitoly představují implementaci tohoto programu ve zlínské, břeclavské 
a brněnské skupině. 

Sedmá kapitola vás uvede do problematiky podpůrného systému „Kruhy“ a 
představí, jakým způsobem vytvořit podpůrný „kruh“ kolem lidí, kterým je potřeba 
pomoci. Následující kapitola popisuje skutečné příběhy dvou našich badatelů.

Jelikož je otázka nedostatečného hmotného zabezpečení rodiny jedním 
z nejčastěji řešených problémů společně s otázkami jak nakládat s předlužováním 
domácnosti, exekucemi a neschopnosti vystoupit ze zaběhnutých struktur chování 
ve vztahu k penězům a chudobě, věnujeme devátou kapitolu právnímu poradenství. 
Kapitola se věnuje problematice dluhové pasti. Je zde popsán návod, jak se dostat z 
dluhové spirály, nebo jak alespoň zmírnit její dopady. 
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Závěrem předkládáme kvalitativní výzkum a evaluaci programu Pokrok v českém 
prostředí.

Strategie Mosty z chudoby je určena nejen profesionálům ze sociální a 
zdravotnické oblasti, ale také pro všechny, kteří nesou odpovědnost za rozvoj 
společenství na všech úrovních od komunitních lídrů, přes samosprávu, odborníky v 
různých firmách či mimovládních organizací až po ministerstva či dobrovolníky.  
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1 probleMAtikA chudoby 
Téma, jakým je chudoba, je natolik závažné, že se pravděpodobně stane výzvou 

k následnému hlubšímu zkoumání této problematiky. Lidé, kteří žijí v chudobě, musí 
však nejdříve správně pochopit, jak je jejich vlastní chudoba ovlivňuje a rozumět 
i ekonomickým skutečnostem, které jsou východiskem bodů pro vytvoření plánů 
transformace. Využíváním mentálních obrazů spojených s chápáním a uvažováním se 
budou osoby ohrožené chudobou moci posunout od konkrétního k abstraktnímu vnímání. 

Strategie Mosty z chudoby je určena nejen profesionálům ze sociální a 
zdravotnické oblasti, ale také pro všechny, kteří nesou odpovědnost za rozvoj 
společenství na všech úrovních od komunitních lídrů, přes samosprávu, odborníky v 
různých firmách či mimovládních organizací až po ministerstva či dobrovolníky.  

Skutečná solidarita se odvíjí od sociálního kapitálu - hlavně důvěry, přítomné 
v kterékoliv společnosti a od schopnosti lidí reálně si mezi sebou pomáhat. Její hlavní 
myšlenkou je, že sociálnost národa a míra společenské solidarity se neodvíjí od míry 
přerozdělování, nebo množství státních zásahů do ekonomiky. Jeden z autorů, Philip E. 
DeVol, člen společnosti aha!Process, Inc., je také jednou z hlavních osobností v práci s 
lidmi žijícími v chudobě. Jeho práce a projekty vycházejí z hlubokého poznání terénu a 
výzkumů. Tým této společnosti se snaží pomoci lidem překonávat bariéry, způsobené 
ekonomickými rozdíly. Tato strategie definuje postavení sociálně slabších skupin šířeji, 
chudoba je zde chápána jako míra, ve které žije jednotlivec bez potřebných zdrojů, 
přičemž finance jsou jen jedním z dalších zdrojů, kterých se chudobným nedostává. 

Jeden z úspěšných programů této strategie, zvaný Pokrok a představující 
budování zdrojů pro zlepšení kvality života, byl již v Evropě aplikován ve slovenských a 
irských podmínkách. Jde o program umožňující jeho účastníkům stát se řešiteli svých 
problémů. Z účastníků procesu se stávají badatelé pátrající po příčinách a možných 
cestách z chudoby. Cílem jednotlivých neformálních setkání je pochopit, co chudobu 
způsobuje a co způsobuje chudoba v každodenním životě, dále sestavit plán osobního 
rozvoje a tento následně realizovat.

1.1 chudoba a rodinné prostředí
Chudoba a cesty z ní je velkým tématem současné společnosti a to nejen 

na rovině národní, ale i celosvětové. Ačkoli statistiky Eurostatu uvádějí, že v České 
republice žije pouze devět procent obyvatel ohrožených chudobou, což je nejnižší číslo 
z celé Evropské unie, je třeba dodat, že Češi mají současně nižší životní úroveň, než 
občané většiny starých členských zemí EU.1) Dá se tedy říci, že je zde více lidí potenciálně 
chudobou ohrožených. Z hlediska cílových skupin projektu je zajímavé, že chudobou 
nejohroženější skupinou jsou mladí lidé do 17 let. 

Chudoba není jen otázkou nezaměstnanosti, ale je zřejmé, že mezi těmito 
dvěma kategoriemi existuje jasné propojení. Ve společnosti, kde je hlavním zdrojem 
příjmu pro většinu domácností placená práce, je její absence pokládána za hlavní 

1)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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příčinu utváření chudoby, a skrze ni i sociální exkluze. Podle řady sociologických studií, 
jak uvádí například Clasen2), vede nezaměstnanost k poklesu sebeúcty postižených 
osob, k jejich sociální izolaci, ztrátě sociálních kontaktů, k destrukci struktury času 
každodennosti a k dalším negativním dopadům na jejich osobní situaci i situaci jejich 
rodin. Proto je nezaměstnanost jednou z priorit, na které se projekt zaměřuje.

Ve Zlínském kraji dosáhla v prosinci 2011 míra registrované nezaměstnanosti 
9,35 %. Ve struktuře uchazečů o zaměstnání byli s podílem 13,9 % nejvíce zastoupeni 
mladí lidé ve věku 20 až 24 let.

Kombinace těchto dvou kategorií pak u našich uživatelů nezřídka vede ke 
kumulaci problémů na rovině psychické, fyzické, sociální, ekonomické, a to zvláště 
tehdy, když se jedná o dlouhodobou zkušenost. Pokud člověk přijme tíživou situaci jako 
neměnnou životní okolnost, má zpravidla problém se z ní vymanit, případně se k ní 
opakovaně vrací a selhává. Konkrétně to dokládá práce sociálních pracovníků v rámci 
sociálně aktivizační služby zlínské pobočky Fondu ohrožených dětí. Pobočka Fondu 
ohrožených dětí ve Zlíně pracovala v minulém roce s více než 56 rodinami. Téměř ve 
dvou třetinách řešených případů se k řadě jiných problémů přidružila i otázka chudoby 
rodiny, neschopnost stát se finančně nezávislým na sociálních dávkách a mít dostatečný 
finanční potenciál pro naplnění potřeb jednotlivých členů rodiny. V důsledku toho se 
rodiny na území celé republiky mnohdy dostávají do situace, kdy musí děti rodinný 
prostor krátkodobě, či dlouhodobě opustit. Podle údajů Ústavu pro informace ve 
zdravotnictví bylo například v roce 2010 umístěno do kojeneckých ústavů 2077 dětí, 
z toho celých 45% ze socioekonomických důvodů.3) Situace se navíc zdá prakticky 
neřešitelná v kontextu toho, že zvýšení příjmu rodiny skrze sociální dávky problém 
nijak neumenšuje. Naši uživatelé se dostávají opakovaně do podobně bezvýchodných 
situací bez ohledu na to, zda je dávka vyšší, či nižší a to i v poměrně velkém rozsahu. 
Stávající ekonomická situace státu je v mnohých ohledech problematická i pro běžně 
pracujícího člověka střední třídy. Přesto odborník, který se denně setkává s uživateli 
na hranici chudoby, si nemůže nevšimnout, že celospolečenská ekonomická situace se 
do těchto skupin obyvatel nijak výrazně neodráží. Chudobu mnohdy vnímají jako svůj 
životní úděl, nevidí z ní východisko, nemají nástroje a vlastně ani informace, jak se svou 
neuspokojivou materiální situací bojovat. 

Výzkumné šetření Českého statistického úřadu z roku 2003 ukázalo, že z celkového 
počtu 244 tisíc příjemců sociálních dávek tvoří 36% rodiny s nezaopatřenými dětmi. Šlo o 
dávky určené lidem na hranici chudoby, jako je například doplatek do životního minima. 
Z těchto rodin pak nejčastějšími příjemci byly neúplné rodiny, a to v 64,3%, které jsou 
společně se skupinou rodin označených jako početné, často na sociálních dávkách závislé 
dlouhodobě. Zpráva UNICEF pak říká, že chudoba v České republice ohrožuje asi 6,8% dětí.4)

2)  Clasen, J., A. Gould, J. Vincent 1998. Voices Within and Without. Responses to Long-Term 
Unemployment in Germany, Sweden and Britain. Bristol: The Policy Press, University of Bristol.
3)  http://www.uzis.cz/rychle-informace/cinnost-kojeneckych-ustavu-detskych-domovu-pro-deti 
2011
4)  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/19_9_2005_chudoba_ohrozuje_rodiny_s_detmi
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Primární snahou Fondu ohrožených dětí je podpořit rodiny s dětmi a systematicky 
pracovat na tom, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině. Důvodů, proč to někdy není 
možné, je celá řada. Tím nejméně obhajitelným momentem je z našeho pohledu právě 
chudoba rodičů a jejich neschopnost zabezpečit dítěti takové životní podmínky, které 
by byly v rámci všeobecně uznávané širší normy. Přestože Nejvyšší soud v předloňském 
roce rozhodl, že chudoba rodiny a špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro 
odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy, bývá toto nezřídka pověstným posledním 
hřebíčkem. Dítě pak odchází do kojeneckého ústavu, či dětského domova, případně jiné 
alternativy, jakou je například Klokánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Do prostředí, kde přes veškerou snahu personálu, nikdy nemůže plně saturovat svoje 
emoční a vývojové potřeby. V kontextu toho je skutečnost, že stát v takovém případě 
zaplatí za dítě v kojeneckém ústavu 448 000,- Kč a v dětském domově 250 000,- Kč spíše 
zanedbatelná. Přesto ale je mnohem efektivnější, a to nejen po stránce materiální, 
učinit rodiče finančně gramotnými a pomoci jim rozklíčovat právě ty vzorce chování a 
myšlení, které je do této situace přivedly a brání jim z ní vystoupit. 

V rámci sociálně aktivizační služby, poskytované rodičům, není nikterak těžké 
si všimnout opakovaného selhávání uživatelů a to zvláště ve vztahu k finančním 
prostředkům a schopnosti si finance získat, rozvrhnout si je a dále s nimi hospodařit. 

O něco málo méně zjevné jsou rodinné vzorce nakládání s penězi. Velká část 
rodin na hranici chudoby žije okamžikem. V momentě, kdy dostanou sociální dávky, či 
plat a mají v rukách konkrétní obnos peněž, zvítězí touha si je alespoň na chvíli „užít“. 
Jiné rodiny naopak tíhnou k nepřiměřenému šetření a následně k posílání peněz na 
zcela nevhodné účely. Další naši uživatelé se naučili žít z mála, pobírají podporu a 
nemají žádnou motivaci podílet se na příjmech vlastní aktivitou. Není výjimkou ani to, 
že sociální pracovník slyší větu typu: „Nebudu se snažit, stejně to nebude lepší. Práci 
mi nedají, nemá to cenu.“ Dospívající děti pak tyto přístupy zcela spontánně přebírají a 
směřují ke stejnému obrazu.

Ještě hůře prohlédnutelnou nuanci pak tvoří vzorce skupiny. Způsob nakládání 
s materiální složkou v rámci komunity. Vzorce myšlení a chování komunity jsou 
neodhalené mechanismy, které jedinec, jež je jejím dlouhodobým členem, přirozeně 
přijme a přestává k nim být citlivý. V důsledku toho pak trvale opakuje „chyby“ vedoucí 
ke stále stejnému upadání do chudoby. 

Z dosavadních zkušeností je ale zřejmé, že člověk, žijící v nějaké struktuře myšlení 
a jednání, má jen velice malou šanci tyto svoje limity prohlédnout. Konfrontován s nimi 
může být pouze skrze jiný přístup, jenž mu zprostředkuje uvědomění a touhu po změně. 
Konfrontaci může přinést například i setkání s někým, kdo je bohatý, úspěšný ve svém 
životě. Asi není třeba říkat, že existuje zásadní rozdíl mezi přístupem k penězům člověka 
živořícího na hranici chudoby a člověka s několikamiliónovým majetkem. Proto vidíme 
jako velice důležité pomoci odkrýt našim uživatelům takové vzorce chování, vedoucí 
k dlouhodobé či trvalé chudobě. 

Z pohledu cílových skupin se projekt zabývá problematikou zvyšováním 
povědomí o vlastních možnostech a na druhé straně o limitech, které vedou k chudobě 
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matek přicházejících po mateřské dovolené, osob opouštějící ústavní či ochrannou 
výchovu a rodičů, pečujících o nezletilé dítě/ děti. 

1.2 situace jednotlivých skupin v České republice
Osoby opouštějící ústavní či ochrannou výchovu jsou mnohdy jedinci, kteří 

mají ve své osobní historii dlouhodobý pobyt mimo rodinu. V důsledku toho se u nich 
projevují osobnostní charakteristiky vyplývající z nedostatečné saturace emočních 
potřeb, neobratnost v sociální interakci, selhávání v běžných situacích, narušení volních 
vlastností a celá řada dalších problémů, jež vedou ve výsledku k selhávání nejen v procesu 
zaměstnávání a zabezpečování své materiální úrovně, ale v životě obecně. Ruku v ruce 
s bydlením je zaměstnání mnohdy prvním úkolem, který na mladé lidi čeká. Dostávají se 
tedy do velice náročné situace, kdy vedle odchodu ze známého prostředí, musí současně 
řešit i další uvedené existenční otázky. Tito lidé pak často žijí ze sociálních dávek, na ulici atd.

Statistika selhávání těchto mladých dospělých na trhu práce a v životě obecně 
zřejmě není dostupná; na základě našich zkušeností se ale jedná o drtivou většinu těch, 
kteří nakonec volí život pod hranicí chudoby a mimo normy běžné společnosti. Zkušenost 
domů na půli cesty pak poukazuje na skutečnost, že mnohem důležitější, než nabídnout 
takovému mladému sociální dávky, je pomoci mu vytvořit mapu řešení situací, kterou 
do té doby nebyl schopen vnímat. Jednoduše řečeno ukázat mu, že vedle reality jeho 
života existují i jiné možnosti, které on nejen nezvolil, ale především je vůbec neznal.

Matky po mateřské dovolené hledající práci jsou skupinou obyvatel, která je 
významně ohrožena nezaměstnaností a následnou chudobou. Zvláště v případě, že se 
jedná o matky samoživitelky. Na základě studií se jasně ukazuje, že žena – zaměstnankyně 
má výrazně menší příležitost získat zaměstnání, pokud je současně ještě matkou, byť 
by toto diskriminační opatření mělo být ošetřeno legislativně. Odborná sociologická 
studie oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR ukázala, že matky 
jsou vystaveny vyššímu riziku nezaměstnanosti než otcové. To pravděpodobně není 
nijak překvapující informace, závažnější je fakt, že tento efekt není jednoznačně spojen 
pouze s obdobím přechodu na trh práce, ale projevuje se, i když v menší míře, i u matek 
větších dětí.5) (viz tabulka) 

Nejedná se ale o situaci, která by se týkala beze změny všech matek vracejících 
se z rodičovské dovolené. Proto lze předpokládat, že situaci lze řešit i úspěšněji, bez 
negativních dopadů chudoby, nezaměstnanosti a dalších.

Podobně jako u lidí opouštějících ústavní nebo ochrannou výchovu je to i u 
rodin s dětmi ze špatného socioekonomického prostředí. V jejich případě se velmi 
často jedná o trvale zaběhnutý životní styl, z něhož mnohdy ani neznají cestu ven, 
neuvědomují si negativa, která jim přináší a jak je limituje v dalších životních oblastech. 
Zvláště v případech, kdy se jedná o transgenerační přenos problému, je situace těžko 
řešitelná nástroji běžné sociální práce. Často je třeba uvědomit si základní vzorce 
chování a myšlení celé rodiny, případně komunity.

5) http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/42/Gender-sociologie.html
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Skutečnost, že existuje poptávka po plánovaných aktivitách projektu Mosty 
z chudoby, je ověřována v každodenním kontaktu s uživateli sociálních služeb. Otázka 
nedostatečného hmotného zabezpečení rodiny je jedním z nejčastěji řešených 
problémů společně s otázkami jak nakládat s předlužováním domácnosti, exekucemi, 
neschopnosti vystoupit ze zaběhnutých struktur chování ve vztahu k penězům 
a chudobě. Stejně častá je pak i problematika nezaměstnanosti, hledání práce z 
pohledu sociálně vyloučených osob, případně jinak znevýhodněných skupin, řešení 
procesuálních, osobnostních i jiných psychologických překážek. 

Studie Českého statistického úřadu uvádí, že pod hranicí chudoby žije 
v současnosti kolem 40% neúplných rodin a téměř 29% rodin se třemi a více dětmi. 
Proto se domníváme, že v kombinaci s našimi zkušenostmi, kdy se jedná o uživateli 
nejčastěji a nejochotněji řešenou otázku, existuje významný potenciál pro fungování 
jednotlivých aktivit projektu, a především, že je zde značný potenciál pro konkrétní 
pozitivní změny v životech jednotlivců. 

obr. 1. Ekonomické postavení matek (první část) a otců (druhá část) podle věku 
nejmladšího dítěte (udaje jsou uvedeny v procentech)
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2 chudobA v České republice
Oficiální hranicí chudoby, která se používá v české sociální praxi, je životní 

minimum, pravidelně valorizované podle vývoje souhrnného indexu spotřebitelských cen. 
Oficiální uváděná chudoba v České republice však nezahrnuje ty, kteří jsou nad 

hranicí sociální potřebnosti z důvodů pobírání sociálních příjmů nad rámec životního 
minima rodiny. Vychází z údajů „příjemci dávek sociální potřebnosti“, kterých by bylo 
více v případě, že by do započitatelných příjmů domácností nebyly započítávány ostatní 
příjmy (např. dávky státní sociální podpory).

2.1 domácnosti ohrožené chudobou
Vzhledem k této skutečnosti považujeme za ohrožené chudobou domácnosti, 

jejichž příjem nepřekračuje 1,6 násobek životního minima, a to z toho důvodu, 
že v české sociální praxi je 1,6 násobek životního minima hranicí pro poskytování 
testovaných dávek státní sociální podpory (s výjimkou přídavku na dítě). 6     

       
 Obr. 2. Vývoj míry chudoby a hranice chudoby (2005–2012)

Česká republika od roku 2004 přijímá národní akční plány sociálního začleňování, 
ve kterých zdůrazňuje tzv. sociální partnerství. Podle „Strategie boje proti sociálnímu 
vyloučení 2011–15“ (Strategie, 2011) je jedním z nejviditelnějších dopadů sociálního 
vylučování vznik a existence lokalit s nízkou kvalitou domovního a bytového fondu.

6) DURDISOVÁ, J. a kol. Sociální politika v ekonomické praxi. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 
2005, 246s., ISBN 80-245-0850-8
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2.2 Materiální deprivace
Materiální deprivace7) je definovaná jako vynucený nedostatek určitých věcí 

nebo vynucená neúčast na určitých aktivitách, které jsou společností považovány za 
standartní. Nejde o věc volby ani životního stylu, ale o výsledek bariér nebo odepření 
přístupu ke zdrojům. Deprivací jsou podle nejnovější koncepce – v rámci strategie 
Evropa 2020 přijaté Evropskou komisí – ohroženy osoby žijící v domácnostech, jež 
uvedly nedostatek či neuspokojivou situaci ve 4 a více položkách z celkového počtu 9 
zjišťovaných. Vybrané položky pro výpočet míry deprivace zahrnují jednak vlastnictví 
vybraných předmětů dlouhodobé spotřeby a dále případy, kdy domácnost uvádí určité 
potíže při nakládání s finančními prostředky. 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že míra materiální deprivace byla mírně vyšší u žen 
než u mužů (u žen celkem 6,5; u mužů celkem 5,8), a to ve všech věkových skupinách. 
Z hlediska věku dosahovala nejvyšší míry materiální deprivace (7,4) skupina osob 
v předproduktivním věku. Následující graf znázorňuje podíly deprivovaných osob podle 
počtu položek materiální deprivace a vztahu mezi příjmy a hranicí chudoby odvozených 
z disponibilního příjmu domácnosti a jejího složení.

Obr. 3. Podíl osob podle počtu nedostatkových položek8)

Míra materiální deprivace osob žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí 
chudoby byla 7,2krát vyšší než u osob žijících v domácnostech s příjmem nad hranicí 
chudoby. Celková míra materiální deprivace za ČR byla 6,1; deprivací tedy bylo ohroženo 
zhruba 635 tisíc osob. 

7)  http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_2009_20101021
8)  http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_2009_20101021
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Podíl jednotlivců žijících v domácnostech, kterým chyběly čtyři a více položek ze 
sledovaných devíti (domácnost respondenta měla problém s placením nájemného nebo 
s uhrazením splátky hypotéky či jiné půjčky, nemohla si dovolit zaplatit dovolenou, jíst 
obden maso, dostatečně vytápět byt, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tisíc 
korun, z finančních důvodů nevlastnila pračku, barevný televizor, telefon, automobil), 
vzrostl na 6,5%. Celkem o 3,2 p. b. vzrostl podíl domácností uvádějících, že se svými 
příjmy vycházely s obtížemi nebo s velkými obtížemi (31,1% domácností). Vzrostl i podíl 
domácností uvádějících, že si nemohou dovolit zaplatit některý ze sledovaných výdajů. 
Alespoň týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti si tak nemohlo dovolit 
43,7% domácností, zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9.300,- Kč 43,5% domácností. 
Zároveň více domácností uvádělo, že náklady na bydlení jsou pro ně velkou zátěží 
(celkem 28,3%, tj. o 1,5 % více než v roce 2011).

2.3 Míra ohrožení materiální chudobou
Míra ohrožení příjmovou chudobou9) se počítá jako podíl osob žijících v 

domácnostech s příjmem nižším než 60% mediánu ekvivalizovaného disponibilního 
příjmu domácnosti, kterým se vymezuje hranice chudoby (podle předběžných výsledků 
šetření Životní podmínky 2012 byla stanovena na 116,3 tis. Kč). Chudobou tak bylo v ČR 
podle této definice v roce 2012 ohroženo 1.011,0 tis. obyvatel, tj. 9,72 % všech osob.

Zatímco indikátor příjmové chudoby nevykazoval růst počtu osob ohrožených 
chudobou, podíl domácností s absolutně nejnižšími příjmy, tedy těch, které hospodařily
s příjmy pod hranicí životního minima, mírně vzrostl, a to o 6,3 tis. domácností, na 3,8%

Obr. 4. Vývoj míry ohrožení peněžní chudobou (v %) a výše tzv. hranice chudoby 
(v tis. Kč) v letech 2007–201110)

9)  http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_2012_predbezne_vysledky
10)  http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_2012_predbezne_vysledky
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 z jejich celkového počtu. Tyto domácnosti průměrně hospodařily s příjmem 48,0 tis. 
Kč čistého na osobu na rok.

Vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou v letech 2007–2011 je zachycen spolu 
s výší hranicí chudoby na následujícím obrázku. Obrat v předchozím trendu snižování 
této míry nastal již v roce 2010 důsledkem zpomalení růstu příjmů domácností počínaje 
rokem 2009 v souvislosti s dopady světové finanční krize.

2.4 příjmy
Minimální mzda v České republice v roce 2014 je 8.500,- Kč, průměrná měsíční 

hrubá mzda ve 4. čtvrtletí 2013 činila 26.637,- Kč. Minimální mzda v České republice 
dosahuje tedy 32% průměrné mzdy, což je pod úrovní západoevropských zemí. Nejvyšší 
průměrná mzda je v hlavním městě ČR v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském 
kraji. Nejnižší průměrná mzda je v Karlovarském kraji, Pardubickém kraji a Zlínském kraji. 

Přestože nominální příjmy domácností za rok 2012 mírně vzrostly, reálně 
zaznamenaly dalším rokem mírný propad. V souvislosti se změnami v daňovém 
systému, které příznivě ovlivnily příjmy pracujících, poklesla diferenciace příjmů, 
v důsledku čehož se snížila míra ohrožení příjmovou chudobou. V první řadě to bylo 
zrušení tzv. „povodňové daně“ (uplatňované v předchozím roce formou snížení slevy 
na poplatníka o 100 Kč měsíčně). Zároveň se zvýšilo daňové zvýhodnění na vyživované 
děti, a to měsíčně o 150 Kč na dítě, resp. o 300 Kč na dítě, které je držitelem průkazu 
ZTP/P. Důsledkem těchto změn se snížila daňová zátěž pracujících osob.11)

Obr. 5. Jak vycházely domácnosti se svými příjmy (rok 2011 a 2012) 12)

11)  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
12)  Tisková konference, ČSÚ Praha, 26. června 2013
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2.4.1 životní minimum
Životní minimum13) je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů 

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Obr. 6. Částky životního minima, v Kč za měsíc:14)

Obr. 7. Charakteristiky domácností s příjmy pod životním minimem (rok 2010 a 
2011) 15)

13)  http://www.mpsv.cz/cs/11852
14)  Tisková konference, ČSÚ Praha, 26. června 2013
15)  Tisková konference, ČSÚ Praha, 26. června 2013
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Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů 
domácnosti.

 Rodinný stav, v jakém jedinec žije, významně ovlivňuje jeho životní standard. 
Z grafu č. 4 lze vyčíst vysoký počet jedinců, kteří žijí v neúplné rodině. Především tito 
jedinci jsou z důvodu nízkých příjmů ohroženi chudobou.

Nadprůměrná míra chudoby 14,9% byla zaznamenána v domácnostech 
jednotlivců (muži 11,5%, ženy 17,2%). Domácnosti s dětmi byly ohroženy chudobou na 
úrovni 11,7 %. Ve větší míře se však riziko chudoby týkalo úplných rodin se třemi a více 
dětmi (22,5 %) a zejména neúplných rodin s dětmi (31,3 %). U úplných rodin s dětmi 
se v čase situace příliš nezměnila, avšak v neúplných rodinách došlo v posledních pěti 
letech k významnému poklesu míry chudoby o více než 9 procentních bodů. 16)

2.4.2 zaměstnanost
Důležitým faktorem je zaměstnanost obyvatelstva, která je v ČR nízká. Obecná 

míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2013 v ČR 7% a byla o 0,3 p. b. vyšší než v 
roce 2011. Téměř polovina (v roce 2012 46,7 %) nezaměstnaných osob je ohrožena 
chudobou.

Obr. 8. Podíl osob ohrožených chudobou podle převažující ekonomické aktivity 
(rok 2011 a 2012)17)

Z grafu je zřejmé, že nezaměstnaní jsou více ohroženi problémem chudoby. Není 
však pravidlem, že pouze nezaměstnaní jsou tímto problémem ohroženi. I v případě, 
kdy má jedinec pravidelný příjem, může být vlivem špatného hospodaření s finančními 
prostředky ohrožen chudobou. 

16)  Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
17)  Tisková konference, ČSÚ Praha, 26. června 2013
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Existující studie i materiály Evropské komise akcentují skutečnost, že ačkoliv 
je zajištění práce (resp. přístupu k práci a zaměstnání) nejvíce efekti vním nástrojem 
prevence a eliminace chudoby, samo o sobě nepostačuje, pokud není doprovázeno 
efekti vními nástroji garance adekvátního příjmu.  Dokladem tohoto závěru je jednak 
stále existující a dokonce rostoucí riziko chudoby zaměstnaných osob (některým práce 
sama o sobě nepomáhá riziko chudoby odstranit), jednak mimořádně vysoké riziko 
chudoby nezaměstnaných osob a osob žijících v jejich domácnostech (pokud náhrada 
příjmu není adekvátní, velká část z nich je vystavena riziku chudoby).18)

Obr. 9. Podíl pracujících osob ohrožených chudobou19) 

2.4.3 sociální zabezpečení
Mezi nástroje, kterými je možné bojovat s chudobou, patří systém sociálního 

zabezpečení. Do toho systému patří sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální 
pomoc. 

Do sociálního pojištění zahrnujeme důchodové pojištění (starobní důchody, 
invalidní důchody a pozůstalostní důchody) a nemocenské pojištění (nemocenská, 
peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvky v těhotenství a 
v mateřství). Financování těchto pojištění zajišťuje z části  stát a z části  je strháváno ze mzdy.

18)  Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
19)  Šetření EU – SILC
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Státní sociální podpora zahrnuje (důchodové spoření, přídavek na dítě, 
příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné,…)

Sociální pomocí se rozumí (pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, životní a existenční minimum, dávky 
sociální péče).

2.4.4 vzdělání
Velmi významným faktorem, stejně jako v jiných zemích, ovlivňující výši příjmů 

je samozřejmě vzdělání obyvatelstva ČR.
Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání jsou chudobou v ČR ohroženy zejména 

osoby s jeho nízkou úrovní - 30,7%, ve střední úrovni cca 10,0 % a s vysokou úrovní jen 
2,6 % lidí.   

2.5 ochrana před příčinami chudoby
Obecně lze ochranu před příčinami chudoby vymezit následovně: 

 • podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení
 • sociální služby
 • podpora rodiny
 • podpora rovného přístupu ke vzdělání
 • přístup k bydlení
 • přístup ke zdravotní péči
 • zajištění slušných životních podmínek
 • podpora dalším začleňujícím veřejným službám
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3 Mosty z chudoby – strAtegie pro profesionály 
A koMunity
 Autorem konceptu Mosty z chudoby je americká společnost aha!Process, Inc., 

která tyto principy a programy úspěšné aplikuje v praxi již 15 let a má výborné výsledky 
a zkušenosti získané roky práce s lidmi žijícími v chudobě. Do evropského prostředí tuto 
strategii implementovali naši zahraniční partneři ze Slovenska a Irska. 

několik důležitých bodů filozofie na úvod:
1. chudoba je relativní. Jestliže všichni kolem nás žijí ve stejných podmínkách, 

je popis chudoby poměrně neurčitý. Chudobu a bohatství musíme posuzovat 
vždy ve vztahu ke známým veličinám a očekáváním.

2. chudoba se vyskytuje ve všech zemích a u všech národů. S konceptem střední 
socioekonomické třídy jako významné společenské skupiny se setkáváme až 
ve 20. a 21. století. Procentní zastoupení chudých lidí ve společnosti záleží na 
konkrétních podmínkách a na tom, jakou definici chudoby použijeme.

3. rozdíly mezi společenskými třídami nejsou přesně stanoveny. V r. 2004 
byla hranice chudoby v USA u 4 členné rodiny stanovena příjmem 18.850 
USD20). Na základě výsledků sčítání lidu z r. 2003 dosahovaly americké rodiny 
průměrného příjmu 43.318 USD a 15% amerických domácností mělo roční 
příjem vyšší než 100.000 USD. Příjem jednotlivců se pohyboval v celé této 
škále a měnil se v průběhu času.

4. situační a generační chudoba nejsou totožné. Zatímco generační chudoba je 
definovaná jako chudoba postihující dvě a více bezprostředně po sobě jdoucí 
generace, situační chudoba je krátkodobější a je způsobená faktory jako např. 
úmrtí člena rodiny, nemoc, rozpad rodiny apod.

5. v této knize jsou popsány určité vzorce;  všechny vzorce mají své výjimky.

6. jednotlivec je nositelem nepsaných pravidel té společenské třídy, ve které 
vyrostl. I když jeho příjem výrazně vzroste, stále používá původní vzorce 
myšlení, společenského chování nebo kognitivních strategií.

7. Školy a firmy fungují na základě norem střední třídy a jejích skrytých 
pravidlech. Tyto normy a pravidla nezíská člověk přímým způsobem v rámci 
výuky ve škole či praxe ve firmě.

20)  Roční příjem
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8. k tomu aby mohli naši klienti uspět, je třeba, abychom pochopili jejich 
nepsaná pravidla a dokázali je naučit ta, díky kterým obstojí ve škole, 
v zaměstnání a komunitě.

9. chudé lidi neomlouváme ani neviníme z toho, že něco nevědí. je na nás, 
abychom jako profesionálové rozšířili jejich obzory, poskytli jim podporu a 
jasné cíle.

10. k postupu jedince z nižší socioekonomické třídy do střední a/nebo ze 
střední třídy mezi majetné osoby, je třeba, aby (někdy jen dočasně) přerušil 
dosavadní osobní vztahy.

11. nelze obviňovat chudé lidi z jejich situace. Ekonomické systémy jsou pro 
většinu z nás faktorem, který nedokážeme ovlivnit. Výrobní podniky zanikají, 
malé zemědělské podniky krachují, přetrvává rasismus, a hospodářství země 
nedokáže vždy zajistit dostatek dobře placených pracovních míst. My nabízíme 
lidem možnost zlepšit jejich osobní situaci.

12. nelze podporovat stereotypní myšlení a předsudky vůči chudým lidem. 
Máme k dispozici mnoho druhů sociálních dávek, ale pouze chudí lidé jsou 
obviňováni z toho, že si je nezaslouží. Ostatní příjemci některého typu sociální 
pomoci – studenti využívající federální stipendia, majitelé nemovitostí 
využívající daňových úlev a hypotečních úroků, státem dotované firmy či 
vojenské základny fungují stále. 
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3.1 komunity realizující Mosty z chudoby
Mosty z chudoby se realizují v několika komunitách na různých konti nentech 

světa, např. v těchto zemích: Austrálie, Kanada, Česká republika, Skotsko, Slovensko, 
Uganda.

Obr. 10. Zahraniční komunity realizují Mosty z chudoby 21)

21)  hhtt p://www.ahaprocess.com/soluti ons/community/getti  ng-ahead/network/internati onal-
programs/
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Je potřeba si uvědomit, že lidé a organizace využívající filozofii Mosty z chudoby 
pro vývoj programů a strategií se zaměřují především na zlepšení vztahů na individuální 
úrovni. Zlepšují výsledky organizací a mění systém na úrovni komunity.

Mosty pomáhají:
 • předcházet chudobě
 • mírnit utrpení, které chudoba způsobuje
 • podporovat lidi na cestě k dosažení změny
 • eliminovat chudobu

3.2 budování zdrojů pro lepší život
Z pohledu ekonomické třídy se musíme snažit o pochopení, přijmout 

zodpovědnost ve vlastní sociální zkušenosti a zůstat otevřený pro zkušenosti dalších 
lidí. 

Filozofie Mostů z chudoby definuje chudobu jako „míru, do jaké se jedinec musí 
obejít bez potřebných zdrojů“. Přičemž zdroje dělí následovně:22)

zdroje:
finanční Mít finance na nákup zboží a služeb.

Mentální:

Ovládat emoce a volit adekvátní emocionální 
reakce, obzvlášť v zátěžových situacích, nechovat se 
sebedestrukčně. Vnitřní zdroj vyjádřený vytrvalostí  
a schopností samostatně se rozhodnout.

duchovní: Mít víru v boží prozřetelnost a záměr.
fyzické: Mít dobrý zdravotní stav a být mobilní.

podpůrné systémy: Mít přátele, rodinu a jiné externí podpůrné zdroje pro případ 
potřeby.

vztahy/životní 
vzory:

Mít pravidelný kontakt s vhodnou dospělou osobou, která 
pečuje o dítě během jeho vývoje.

znalost nepsaných 
pravidel: Seznámit se s nepsanými pravidly a zvyky konkrétní skupiny.

strategie 
překonávání obtíží:

Schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, přemýšlet 
o věcech nejen konkrétně, ale i abstraktně. Získat náhled 
vlastní situace.

22)  KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 1. vyd. 
Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 6.
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Jak uvádí Manuál Mosty z chudoby: „Emocionální zdroje jsou zárukou vytrvalosti 
při překonávání zátěžových a náročných situací a stavů. Je to jeden z nejdůležitějších 
zdrojů, protože ten, kdo jím disponuje, se dokáže oprostit od dlouhodobě zažívaných 
vzorců a pravidel.“ 23) Jestliže se tedy někdo chce přesunout z prostředí chudoby do 
střední třídy, nebo dále ze střední třídy mezi majetné, musí na určitou dobu zcela 
vyřadit z činnosti svou dosavadní „citovou banku“. Nová pravidla a situace jsou totiž 
naprosto odlišná od těch, která poznával dosud. K tomu, aby opustil původní pravidla, 
je potřeba vytrvalost. Bude totiž trvat, než bude nová pravidla dobře ovládat a cítit 
se přirozeně. Vytrvalost je důkazem existence emocionálních zdrojů, které jedinec 
částečně přebírá právě od svých životních vzorů.

Mentální zdroje dávají člověku možnost pracovat s informacemi a využívat je tak 
v každodenním životě. Lepší přístup k informacím z neformálních zdrojů má samozřejmě 
člověk, který umí číst, psát a počítat. Do určité míry ho to činí samostatnějším.

duchovní zdroje jsou osobní vírou člověka ve vyšší moc, smysl života a lásku 
přijímanou jako Boží dar. Lze konstatovat, že jde o jeden z nejsilnějších zdrojů. Člověk 
totiž vidí sám sebe jako schopnou bytost, která má svou cenu a hodnotu. Ne jako 
zbytečnou a beznadějnou existenci.

fyzické zdroje označují dobrý tělesný a psychický stav včetně mobility, která mu 
umožňuje soběstačnost.

Mezi další nezbytné zdroje patří podpůrné systémy. Ty představují někoho, 
kdo vás podpoří, kdo poskytne pomoc, když je potřeba. Například pohlídá nemocné 
dítě, když potřebujete jít do práce. Půjčí peníze na léky, když nemáte. Nejde pouze o 
finanční nebo citovou podporu, ale i o sdílení a předávání informací. Komu se svěřit 
s neúspěchem. Kdo pomůže s vyplněním dokumentů, s vytvořením životopisu. Kdo 
poradí s úkolem z matematiky. To vše jsou podpůrné systémy. Současně to také mohou 
být životní vzory.

vztahy/životní vzory řadíme mezi další zdroje. Každý z nás má nějaký životní 
vzor. Je ovšem potřeba zhodnotit, nakolik je tento vzor vhodný a prospěšný. Je potřeba 
si odpovědět na otázky „Umí váš životní vzor vychovávat děti?“, „Je úspěšný v práci?“ 
apod. Od životních vzorů se totiž učíme především emocím.

Pro život v každé společenské vrstvě je nezbytná znalost nepsaných pravidel. 
Nepsaná pravidla najdeme mezi majetnými lidmi, ve střední třídě, mezi chudými, 
stejně jako v etnických skupinách. Jak uvádí manuál: „jedná se o nepsané (skryté) 
zásady a pravidla žití mezi jednotlivými příslušníky skupiny, které určují, jestli je jedinec 
příslušníkem této nebo jiné skupiny. Ve všech společenských třídách najdeme nepsaná 

23)  KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 1. vyd. 
Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 6.
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pravidla pro stravování, oblékání, slušné chování atd.“ 24) Dá se tedy říci, že chceme-li 
se posunout z jedné společenské vrstvy do jiné, potřebujeme někoho, kdo z této vrstvy 
pochází a bude schopen nás naučit nepsaná pravidla své společenskoekonomické třídy. 

Zabývat se věcmi abstraktně umožní jedinci Strategie překonávání obtíží. Jsou to 
metody, způsoby, techniky. Schopnosti odosobnění se od vlastního problému. 

3.2.1 budování vztahů s lidmi z prostředí chudoby
Klíčem k úspěchu pro chudé studenty a zaměstnance je budování osobních 

vztahů. Jestliže v prostředí chudoby jde především o vzájemné vztahy lidí  
a o zábavu, vztahy mohou být tím nejdůležitějším motivačním faktorem pro vaše 
klienty i zaměstnance.

Je totiž jednodušší se sblížit s někým, s kým vás spojuje podobná životní 
zkušenost. To však automaticky neznamená, že vám může pomoci pouze člověk, který byl 
kdysi na vašem místě. Sociální pracovníci, kteří nepochází z prostředí chudoby, mohou 
hrát důležitou roli v životech chudých lidí, pokud mají potřebné schopnosti a vlohy.

Poskytovatelé sociálních služeb nebo škol a jejich zaměstnanci vědí velmi dobře, 
že interní vztahy, někdy označované jako „vnitřní politika“, rozhodují o tom, co se může 
a nemůže v organizaci odehrát. Jak se lze dočíst v manuálu: „Poskytovatelé sociálních 
služeb a firmy však věnují příliš mnoho energie měření výkonnosti. Zatímco metafora 
stroje nás vede k tomu, že jsme práci rozdělili na jednotlivé úkony, nejdůležitějším 
faktorem procesu učení a změny se zdají být osobní vztahy – alespoň to vyplývá 
z výsledků výzkumu v oblasti biologie nebo fyziky.“ 25)

Co se tedy rozumí pod pojmem vztah? Lze říci, že úspěšný vztah je takový, pokud 
vůči klientovi uskutečňujeme citové vklady, vyhýbáme se citovým výběrům a především 
respektujeme daného jedince. Existují ve vztahu nějaké hranice? Samozřejmě – a proto 
je důležité si vyjasnit vzájemné očekávání obou stran. Vážit si klientů jako lidských 
bytostí hodných respektu a péče znamená vybudovat základy vztahu, který jim usnadní 
cestu k poznání a k úspěchu.

Jak můžete budovat v organizaci vztahy s klienty? Tím, že jim poskytnete 
podpůrné systémy: budete o ně projevovat zájem, motivovat je k úspěchu, nabídnete 
jim životní vzory a v rámci organizace budete prosazovat úspěšné vzorce chování. 
podpůrné systémy nejsou ničím jiným, než sociální sítí našich osobních vztahů.

Budou všichni vaši klienti či zaměstnanci díky dobře nastaveným vztahům 
úspěšní? Zřejmě NE. Ale jestliže se vám podaří v prvním roce zlepšit život 5% vašich 
klientů nebo zaměstnanců a dalším 5% v dalších letech, bude to oproti současné situaci 
velký pokrok. Když se potom klienti ohlédnou zpátky, vzpomenou si především na lidi, 
se kterými si sblížili.

24)  KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 1. vyd. 
Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 7.
25)  KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 1. vyd. 
Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 39.



40 Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí

shrňme si tedy nejdůležitější fakta:
 • pro dospělé, kteří žijí v prostředí chudoby, jsou hlavní motivací úspěchu vzta-

hy k jiným lidem
 • jestliže vaše prostředí nenabízí dost možností na budování osobních vztahů, 

snažte se najít jiný způsob, jak vztahy navázat! Jde totiž o mimořádně důležitý 
zdroj.

 • výzkumy spokojenosti ukazují, že klienti a zákazníci se zpravidla rozhodují pro 
nákup zboží a služeb v průběhu prvních 15 minut. Ještě zajímavější je zjištění, 
že tento první dojem si zákazníci většinou uchovají v paměti. Proto je mimo-
řádně důležité, aby byl pro klienta první kontaktní osobou člověk, který má 
nejlepší předpoklady pro navázání osobního vztahu.

3.2.2 podpůrné systémy 
Jak již bylo uvedeno, mezi další nezbytné zdroje patří podpůrné systémy. Někdo, 

kdo vás podpoří. Někdo, kdo poskytne pomoc, když je potřeba. Nejde pouze o finanční 
nebo citovou podporu, ale i o sdílení a předávání informací.

Podpůrné systémy jsou tvořené přáteli, příbuznými a možnými rezervními 
zdroji, které lze v případě potřeby využít. Strategie Mosty z chudoby rozeznává sedm 
typů těchto systémů:

1. znalost technik pro zvládání zátěžových situací
Tyto techniky přináší návod, jak řešit úkoly a stanovovat priority. Určují, co je 

nevyhnutelné a co nikoli. Jedná se o techniky, které umožňují, aby jedinec překonal 
zklamání, rány osudu, každodenní problémy, ale i životní úspěchy. Jde o způsob, jak 
o věcech uvažujeme, jak k nim přistupujeme, jak řešíme problémy a jak se vyhýbáme 
zbytečným konfliktům. 

2. znalost možnosti řešení problémů
Existují různé varianty, kterými můžeme řešit problémy. I velmi schopní jedinci 

jsou zvyklí své problémy s někým sdílet. Alespoň z toho důvodu, aby se ujistili, že jim 
neunikla žádná z možností.

3. informovanost a znalost postupů „jak na to“ 
Jedná se o klíčovou součást podpůrných systémů. Když má naše dítě domácí 

úkol z matematiky, kdo z jeho podpůrného systému má dostatečné znalosti, aby mu 
pomohl? Kdo ví, jak se dostat na vysokou školu nebo zařídit půjčku na auto? Kdo dokáže 
popsat pojišťovně pojistnou událost? Kdo dokáže zajít do školy a urovnat neshody 
s učitelem, dohodnout se na přijatelném řešení? Kdo ví, na jakých principech fungují 
soudy a školství? Mít dostatečné informace a orientovat se v podpůrných systémech je 
nezbytným předpokladem pro úspěch.
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4. dočasná podpora při problémech emocionálních, mentálních, finančních či 
časových 

Když jste naštvaní, u koho naleznete úlevu? Když nevíte, jak všechno zvládnete, 
kdo vám pomůže? Kdo pohlídá vaše děti, když si zoufale potřebujete odpočinout? Ti 
všichni jsou součástí vašeho podpůrného systému.

5. známosti s ostatními lidmi – vaše další zdroje
Pokud vám chybí informace a znalosti, na koho se obrátíte? Jsou to tzv. známosti. 

Známosti mohou být vaše další zdroje, neoddělitelná součást podpůrného systému.

6. pozitivní naslouchání sobě samému
Každý z nás má vnitřní hlas, který nás provází, promlouvá k nám  

a neustále nás povzbuzuje. Díky němu jsme schopni dotahovat věci do konce, úspěšně 
dokončovat projekty, zvládat zátěžové a stresové situace. Jestliže někdo přestane 
vnímat svůj vnitřní hlas, jeho šance na společenské uplatnění se tím výrazně sníží.

7. procedurální monolog
Jde o další hlas, který nás provází při plnění určitého zadání. Je dalším z klíčů 

k úspěchu. Mnoho jedinců z prostředí chudoby má velmi omezený systém podpory, 
a to zejména v případě absence procedurálního monologu. Proto často nedokončí 
spoustu úkolů. Sociální pracovníci a zaměstnavatelé v rámci četných jednání s klienty 
často zjišťují, že klient prostě nemá k dispozici tento procedurální monolog.26) 

Nyní uvádíme přehled podpůrných systémů z Manuálu Mosty z chudoby – 
strategie pro profesionály a komunity. Domníváme se, že tyto podpůrné systémy je 
potřeba si uvědomit. Jsou určené k využití pro poskytovatelé sociálních služeb, orgány 
činné v trestním řízení, psychiatrické léčebny, terapeutická centra, komunity, úřady 
práce a další organizace.

1. Komplexní systém péče napříč jednotlivými obory pomáhajících profesí 
v souvislosti s životním cyklem klienta. Spolupráce a návaznost péče zajišťuje, 
že klient nepropadne dírou v systému v okamžiku, kdy opouští jednu službu a 
potřebuje jinou.

2. Dlouhodobost spolupráce klienta a terapeuta či případového pracovníka je 
přínosnou strategií. Taková spolupráce umožňuje vytvoření podporujícího 
vztahu. V jedné pomáhající organizaci přidělují sociální pracovníky klientům 
na základě toho, jak silný vztah se mezi nimi vytvořil, bez ohledu na to, v jaké 
oblasti sociální pracovník působí.

26)  Srov. KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 
1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 23.
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3. Učení strategií zvládání zátěže může probíhat několika způsoby. Jedním z nich 
je adresné řešení určitého problému podle aktuální potřeby klienta. Dalším 
způsobem jak klienta naučit tyto strategie, je učení v rámci individuálního, 
rodinného či skupinového poradenství.

4. Plánování aktivit takovým způsobem, aby se jich mohli zúčastnit chudí lidé, 
podporuje možnost jejich uplatnění. Dokud se klienti nenaučí pravidlům 
střední třídy, budou se chovat na základě pravidel vlastní kultury. Plánování 
aktivit jen na pár hodin, v rámci kterých mohou lidé přicházet a odcházet, a 
vytvoření podmínek pro případný pobyt dětí, podpoří jejich zapojení.

5. Výchova k rodičovství podporuje změnu u všech členů rodiny. Jeden člověk, 
který se dostal k výchově k rodičovství během svého pobytu ve vězení, poslal 
učební texty i své dospělé dceři, aby zlepšil její mateřské dovednosti. Jeho 
snahou bylo stát se lepším prarodičem.

6. Používání videozáznamů je u lidí z nízkopříjmových skupin v oblibě, protože 
jejich hodnoty stojí na schopnosti se bavit. Pracovníci sociálních služeb mohou 
využívat videozáznamy, které zašlou klientům domů a tak je podporují ve 
vzdělávání a dosažení úspěchu. Témata nahrávek musí být samozřejmě 
v souladu s cíli a posláním organizace.

7. Direktivní způsob učení dovednostem nezbytným pro to, aby klient obstál 
v zaměstnání a organizaci. Každá pracovní pozice má určitá pravidla (skrytá 
a jiná) související s docházkou, pracovní neschopností, dovolenou, pracovními 
postupy, s tím, na koho se obrátit v případě problému atd. Zaměstnavatel, 
který přijímá lidi z prostředí chudoby, může vytvořit pracovní pozici mentora, 
který všem novým zaměstnancům vysvětlí, jak to v podniku chodí. Úspěšnost 
klientů v každé organizaci souvisí s pochopením toho, co se od nich očekává 
a co oni mohou očekávat ze strany organizace. K tomu by mělo dojít v době 
zapojování klienta do pracovního procesu.

8. Stanovení cíle pro každý den. Na začátku je dobré určovat cíl pro každý den čí 
týden. Můžeme si je zapsat na papír a zhodnotit úspěšnost na konci každého 
dne. Je to důležité vždy při stanovení nového úkolu, protože každý úkol má jiný 
cíl.

9. Týmová spolupráce je dalším způsobem podpory klientů. Lze ji využívat 
například tehdy, když zaměstnanci agentury pomáhají klientovi s jeho plánem. 
Psychiatrické léčebny a zdravotnická zařízení musí vzájemně více spolupracovat 
a poskytovat komplexní služby vč. následné domácí péče. 
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10. Využívání prostředníků. Jde o lidi, kteří se vyznají v dané problematice, kteří 
„si tím už prošli“ a jsou přirozenými pomocníky či mentory. Jsou to ti, na 
které se ostatní obracejí o radu a chodí si s nimi popovídat. Tito lidé vytváří 
přirozené propojení mezi chudými lidmi a institucemi, ke kterým chudí dosud 
nemají důvěru. Jsou to ti, kteří říkají „tomuhle člověku můžeš důvěřovat“. Tyto 
lidi můžete proškolit v komunikačních dovednostech, aby byli schopni mediace 
určitých situací, učit skrytá pravidla a vytvářet neformální systém podpůrných 
informací pro své spolupracovníky.

11. Organizace úvodních setkání takovým způsobem, aby mohly být budovány 
osobní vztahy, a odměňování nově příchozích pomůže s udržením klientů. 
Některé organizace pracují s metodou koučinku (z vlastních či externích 
zdrojů), pořádají neformální setkání k udržení otevřené a upřímné komunikace, 
omezují byrokratické přístupy, oslavují i malé úspěchy a dávají si pozor na to, 
aby novým klientům neslibovali nemožné.

12. Uzavření smlouvy s poskytovatelem péče o nemocné děti – protože to je velký 
problém pro zaměstnance ze všech společenskoekonomických tříd, především 
však pro příjemce sociálních dávek. Běžnou praxí jsou fungující podnikové školky.

13. Zavedení bezplatných telefonních linek pro kontakt s profesionálním 
pracovníkem v případě, že klient potřebuje mluvit o svých osobních či 
pracovních problémech.27)

změnit můžeme:
 • organizaci práce: sociální pracovníci, ale i zdravotníci, terapeuti, pedagogové 

mohou reorganizací pracovního dne, úpravou pracovních povinností a dalšími 
drobnými zásahy vybudovat podpůrný systém pro své klienty bez dodateč-
ných nákladů.

 • struktura organizace – strukturu některých organizací můžeme přirovnat ke 
stroji; každý zaměstnanec je součástkou, kterou lze kdykoli vyměnit. Takové 
organizace nemají ve zvyku podporovat a motivovat své klienty či zaměstnan-
ce; důraz je kladen na kontrolu. Oproti tomu organizace fungující na princi-
pech jako vzájemná potřebnost, propojenost, flexibilita, procesy a vztahy, jsou 
schopné efektivnější práce s lidmi z prostředí chudoby. 

 • využívání emocí - je zřejmé, že přesun z prostředí chudoby do střední třídy 
vyžaduje mnoho „emocionálních sil“ na obou stranách. Zkuste zaujmout ta-
kový přístup, že lepší je dávat, než dostávat. Nezapomínejte na to, že opuštění 
prostředí chudoby není jednorázová akce, ale dlouhodobý proces, který se 
skládá z mnoha jednotlivých kroků.

27) KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 1. vyd. 
Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 23.
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 • stanovení hranic - přestože se od manažerů předpokládá empatie, určitá hra-
nice musí existovat. Nadřízený klienta by neměl být současně jeho sociálním 
pracovníkem. Je lepší využívat externí zdroje a mít důkladně zpracované a pro-
myšlené programy.

3.2.3 znalost nepsaných pravidel
Nepsaná pravidla jsou nevyslovené zásady a zvyky dané skupiny. Znalost 

nepsaných pravidel je nezbytná pro život v každé společenské vrstvě. Nepsaná pravidla 
najdeme mezi chudými, ve střední třídě i mezi majetnými lidmi, stejně jako v etnických 
skupinách. Jedná se o nepsané (skryté) zásady a pravidla žití mezi jednotlivými 
příslušníky skupiny, které určují, jestli je jedinec příslušníkem této nebo jiné skupiny.28) 

Přesně stanovené zásady existují uvnitř skupin, mezi skupinami a v rámci 
společenských vrstev. Existuje velké množství nepsaných pravidel. 

K přežití v prostředí chudoby je nezbytné, abyste se uměli fyzicky bránit nebo 
mít někoho, kdo se pobije za vás. Při řešení konfliktů ve střední třídě musíte umět zvolit 
správná slova. V prostředí chudoby rozhodují pěsti, protože slov se buď nedostává, 
nebo nemají žádnou váhu.

 Jedním z největších problémů lidí, kteří se snaží vymanit z chudoby, je 
schopnost hospodařit s financemi a mít o penězích alespoň základní povědomí. Jak 
však můžete hospodařit s něčím, co jste nikdy předtím neměli? V prostředí chudoby 
jsou peníze výrazem osobnosti, slouží k zábavě a udržení vztahů. Představa, že peníze 
jsou určitou jistotou, je představa střední třídy a majetných lidí.

 Jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi třídami je jejich představa o světě. Bohatí 
považují za „svůj svět“ celou mezinárodní scénu. Příslušníci střední třídy vidí svůj svět 
z pohledu vlastní země, zatímco chudí lidé považují za „svůj svět“ pouze bezprostřední 
okolí.

Pokud chcete být přijat do bohaté vrstvy, musíte znát někoho, koho tato 
skupina přijala a kdo vás do prostředí uvede. Ve střední třídě je nevhodné stát stranou 
a nepředstavit se. Mezi chudými lidmi je naopak běžné udělat si názor na někoho 
předtím, než se s dotyčným vůbec seznámí. 

O nepsaných pravidlech společenských tříd by se dalo hovořit velmi dlouho. Je 
třeba si uvědomit, jakou měrou ovlivňují naše okamžité zhodnocení jednotlivce a jeho 
schopností. Neznalost nepsaných pravidel je často bariérou v kariérním žebříčku, tato 
neznalost může znemožnit získat určitá pracovní místa.

28) Srov. FIALA B., OTÁHALOVÁ J., Mosty z chudoby – učební texty. 1. vyd. Přerov: Centrum pro 
komunitní práci Přerov 2013, s. 57.
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nepsaná pravidla společenských tříd

chudí střední třídA bohAtí

MAjetek Lidé Věci Výjimečné věci, dě-
dictví, slavný rod

peníze Musí se užívat, utrácet Je třeba hospodařit Je třeba investovat

osobnost
Prioritou je zábava, 
smysl pro humor je 
velmi ceněn.

Prioritou je získávání 
věci a stabilita. Cení 
se úspěch.

Prioritou jsou zná-
mosti. Společenské, 
politické a finanční

spoleČenský 
důrAz

Sociální začlenění lidí, 
které mám rád.

Samostatnost, sobě-
stačnost. Sociální vyloučení.

jídlo Kvantita jídla. Kvalita jídla. Vzhled jídla.

obleČení Osobitý styl, individu-
alita.

Kvalita, společenská 
přiměřenost. Důležitá 
je značka.

Umělecké provedení 
a dojem. Důležitý je 
návrhář.

ČAs

Přítomnost. Rozhod-
nutí na základě oka-
mžitých pocitů a po-
třeby přežití.

Budoucnost. Rozhod-
nutí jsou přijímána 
s ohledem na budoucí 
dopad.

Tradice a minulost. 
Rozhodnutí na zákla-
dě tradic a pravidel 
slušného chování.

vzdělání

Ceněné a uznávané 
jako abstraktní po-
jem. Není součástí 
reality.

Nezbytné pro dosaže-
ní úspěchu a vydělá-
vání peněz

Tradiční hodno-
ta sloužící k tvorbě  
a udržení známostí.

OSUD
Víra v osud. Jednotli-
vec svůj osud nedoká-
že změnit.

Každý má možnost 
volby. Správným roz-
hodnutím ovlivním 
budoucnost.

„Noblesse oblige“.
(Povinnost vůči před-
kům.)

jAzyk Běžný registr – snaha 
přežít.

Formální registr – 
možnost vyjednávat.

Formální registr –   
budování známostí.

st r u k t u r A 
rodiny Převážně matriarchát. Převážně patriarchát. Záleží na tom, kdo 

drží peníze.

perspektivA Mým světem je nej-
bližší okolí.

Svět vnímám z hledis-
ka své země.

Svět vnímám z globál-
ního hlediska.

láskA
Láska a přízeň s pod-
mínkami, záleží na ob-
líbenosti.

Láska a přízeň s pod-
mínkami, záleží na 
úspěšnosti.

Láska a přízeň s pod-
mínkami, záleží na 
společenském posta-
vení.

hnAcí sílA Přežití, vztahy, zábava. Práce, úspěch. Finanční, společenské 
a politické známosti.

huMor Lidé a sex. Vtipné situace. Společenské 
prohřešky.
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 • To, jak hodnotíme inteligenci jedince a jejich životní přístup či přístup k práci, 
se může odvíjet od toho, jak tito lidé chápou nepsaná pravidla.

 • Klienti a účastníci programu se musí naučit pravidlům střední třídy. Ne proto, 
aby zapomněli svá vlastní pravidla, ale aby získali další soubor pravidel, která 
mohou využít v případě potřeby.

 • Klienti a účastníci programu si s sebou nesou mnoho předsudků, které jsou 
neoddělitelnou součástí jejich kultury a hodnotového systému. Není možné 
jim vnucovat řešení vycházející ze střední třídy, pokud jsou k dispozici řešení 
jiná.

 • Pochopení zákonů chudoby může zmírnit rozčarování a předsudky sociál-
ních pracovníků, zdravotníků a zaměstnavatelů, kteří přichází do styku s lidmi 
z prostředí chudoby.

 • Většina chudých lidí, které jsme poznali, sami sebe nehodnotí jako chudé, a to 
ani tehdy, když jsou závislí na dávkách hmotné nouze. Většina majetných do-
spělých osob, se kterými jsem se setkala, se nepovažuje za bohaté – obvykle 
znají někoho, kdo má ještě větší majetek.29)

3.3 chudoba, závislosti, léčba a abstinence
Na závěr této stati ještě upozorňujeme, že sociální pracovníci, kteří pracují 

s chudými lidmi, by měli být schopni orientovat se v drogové problematice. Závislost 
má totiž hluboký negativní dopad na život jedince,vjeho rodinu a blízké osoby, přátele, 
sousedy a ohrožuje samotnou podstatu společnosti. Je tak silná, že doposud odolává 
všem snahám o její potlačení a způsobuje obrovské společenské problémy.

Existuje mnoho příběhů lidí, kteří se ocitli na prahu chudoby kvůli své závislosti. 
Dostat se z chudoby je pro ně o to těžší, že se musí vypořádat s chaosem a problémy, do 
kterých se dostali kvůli životu se závislostí. Jestliže kvůli kombinaci závislosti a chudoby 
zaklepe jedinec na dveře pomáhající sociální organizace, paradoxně nastává chvíle 
pro skutečnou pomoc. Jestliže tuto možnost zahodíme, jsme stejní jako jeho příbuzní, 
kteří se o něj starají, zatímco se jeho závislost zhoršuje. Je legitimním požadavkem 
státu, aby léčebny a poskytovatelé sociálních služeb či nevládní neziskové organizace 
spolupracovaly na poskytování služeb závislým osobám. Vzhledem k síle dopadu, jaký 
má závislost na příbuzné jedince, a vzhledem k tomu, že závislý člověk trpí kognitivními 
poruchami, je třeba této fázi životního cyklu klienta a souvisejícím vnitřním procesům 
věnovat zvýšenou pozornost.

29)  Srov. KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 
1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 13.
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Musíme si uvědomit:
1. Osoby závislé na návykových látkách si nejsou vědomé příznaků a následků 

užívání alkoholu a ostatních návykových látek.
2. Osoby závislé na návykových látkách mohou vědomě narušovat průběh 

sepisování anamnézy, protože nemají zájem s užíváním přestat.
3. Osoby závislé na návykových látkách nemusí mít motivaci k tomu, aby dělali 

něco navíc kromě uspokojení své aktuální potřeby.

Závislost se rozvíjí, tzn., že pokud se neléčí, vždy se zhoršuje. Průběh zhoršování 
závislosti nelze předvídat. Problémy a příznaky se mohou v průběhu času zhoršovat 
postupně nebo náhlými zvraty, přičemž si závislý člověk snaží udržet kontrolu nad 
jednotlivými dávkami a vyhnout se důsledkům užívání drog. V rámci posuzování je 
třeba rozeznat příznaky raného, středního a pokročilého stádia závislosti. 

Zjistit přesně, ve kterém stádiu se jedinec nachází, může být dost náročné. 
K odhalení skryté závislosti je nezbytná podrobná anamnéza.

závislost je chronická: Léčba závislosti není chirurgický zákrok, kterým lze 
odstranit problém jednou provždy. Abstinující pacienti mají sklony propadat znovu 
závislosti, bez ohledu na čas, který uběhl od poslední dávky. Jestliže se jedinec k droze 
vrátí, závislost se může velmi rychle vrátit.

závislost má fatální následky. Pokud není léčena, vede k předčasnému úmrtí. 
Zdravotní následky, nehody nebo násilí si svou oběť dříve či později vyžádají.

závislost se dá léčit. Výsledky studií ukazují, že léčba je úspěšná. U těch, kteří 
spolupracují, se po absolvování léčby zvýší pracovní výkonnost.

Prohlubování závislosti také napomáhají pevné vztahy mezi chudými. Je běžné, 
že přátelé, příbuzní či partneři se snaží alkoholikovi pomoct a protože neznají zákonitosti 
nemoci, postupně jeho závislost skrývají a omlouvají, nebo dávají věci do pořádku. 
Alkoholik nebo narkoman v prostředí chudoby má automaticky k dispozici ochranný 
systém. Ženy vědí, že mají zachraňovat své manžely a obětovat se. Matriarchální 
struktura zajišťuje, že muž má vždy k dispozici alternativní možnost v případě, kdy mu 
manželka vynadá za pití a vyhodí ho z domu. Vždycky totiž může počítat s tím, že se ho 
ujme jeho matka. 

V kultuře chudoby je zvykem, že muž projeví lítost nad svými chybami před 
nejdůležitějšími ženami svého života a vyčká, až se přestanou zlobit a odpustí mu. 
Nikdo však nemůže očekávat, že se alkoholik skutečně změní. Žena se sice může chvíli 
zlobit, ale nemůže si dovolit spálit mosty, protože nikdy neví, kdy bude tohoto člověka 
potřebovat na opravu auta nebo půjčení peněz. Lidé jsou vaším vlastnictvím. Naděje, 
láska, vztahy a nejisté vnímání budoucnosti dlouho napomáhá neustálému koloběhu 
problémů způsobených alkoholismem a nedodrženými sliby.
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Ti, kteří se rozhodli pracovat s lidmi v chudobě, musí v prvé řadě získat potřebné 
vědomosti o tom, jak funguje závislost, aby se nedostali do nejistoty, díky níž se závislost 
prohlubuje. 

Potýkají se s dvěma dynamickými systémy: s kulturou chudoby, do které 
klient patří a se závislostí, kterou trpí. Ani jeden z těchto systému nereaguje 
na podněty zmateného osamělého profesionála a na zmatené programy  
a procesy organizace.

Jakákoli komunita a organizace, která se věnuje otázkám chudoby, vzdělávání, 
zdravotní péči, spravedlnosti nebo udržitelnému rozvoji musí uznat, že jejím primárním 
cílem je dosáhnout změny – v chování jednotlivců, v postoji komunity, politických a 
ekonomických struktur. Jinak řečeno, neexistuje organizace, která by získávala finance 
z federálních, státních a soukromých zdrojů k tomu, aby nechávala věci v původním 
stavu. snažíme se o změnu, protože si myslíme, že něco není v pořádku.

Pojmenovat problém je prvním krokem k řešení – tím nejdůležitějším krokem. 
Pokud nemáme problém správně pojmenovaný, další postup založený na špatných 
předpokladech nás bude vzdalovat od skutečného řešení. Je nezbytné přesně definovat 
problém a zhodnotit situaci, protože teorie změny a konkrétní programy vychází z této 
definice.

Pojmenovat problém není zcela jednoduché. Problém existuje v případě, 
že něco chybí, někdo nemá určité schopnosti nebo má určitý druh postižení. Právě 
tady zákonodárci a poskytovatelé sociálních služeb často sklouznou k něčemu, co 
se označuje jako „model deficitu“. Tento model je odvozený od konceptu Williama 
Millera, který mluví o „nápravném reflexu“. „Lidské bytosti v sobě mají zabudovanou 
touhu napravovat věci“. (Miller, 2002). Když vidíme, že něco není v pořádku, máme 
snahu to napravit. Tato snaha je sice dobrá a prospěšná, ale jen pokud se to týká 
našich vlastních problémů. Jestliže jde o řešení problémů jiných lidí, není to už tak 
jednoznačné a někoho napadne otázka: 

 • Kdo má definovat problém? 
 • Pro koho je to problém? 
 • Jak prokážeme, že problém skutečně existuje? 
 • Jak rozsáhlý bude výzkum problému? 

Tyto otázky napadají hlavně členy minoritních skupin, protože právě jejich 
způsob výchovy dětí, využívání jazyka a strategie řešení problémů jsou z pohledu 
majority považovány za deficitní. Nápravný reflex nás vede k deficitním modelům, 
které nejsou zrovna lichotivé a jen málokdo s nimi plně souhlasí.30) 

30)  Srov. KROHE P., SAULOVÁ L., Manuál Mosty z chudoby – Strategie pro profesionály a komunity. 
1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 46.
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4 popis projektu 

základní informace

název projektu: Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity
datum realizace: 12/2012 – 11/2014
financování: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřed-

nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu České republiky

realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci východní Morava
partneři projektu:  • Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

 • Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín
 • Ježek’s Law Consultants
 • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice (Slovensko)
 • Outside the Box Learning Resources Ltd., Naas (Irsko)

cílové skupiny:  • Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislé-
ho člena rodiny na trh práce

 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
péče

 • Rodiče s dětmi
 • Nestátní neziskové organizace

  
 

stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím mezinárodní spolupráce přenést 
know-how od zahraničních partnerských organizací za účelem zvýšení zaměstnatelnosti 
znevýhodněných skupin osob. Tímto know-how je strategie práce s lidmi z nižších 
společenských vrstev zvaná Mosty z chudoby, v originále Bridges Out of Poverty.

Jedním z autorů této strategie je pan Philip DeVol, který v rámci realizace 
projektu působil jako tzv. expert a byl projektovému týmu projektu k dispozici v případě 
potřeby konzultací. Byl to rovněž on, kdo principy fungování strategie představil na 
mezinárodním workshopu, který se uskutečnil v květnu 2013 ve Zlíně, a jenž byl určen 
pro zástupce nestátních neziskových organizací, poskytovatele sociálních služeb a 
zpracovatele komunitních plánů sociálních služeb. Po tomto dvoudenním workshopu 
následoval týden intenzivního tréninku projektem určené skupiny osob, během kterého 
Philip DeVol proškolil v metodě práce s cílovými skupinami celkem 12 tzv. facilitátorů.

Po proškolení tzv. facilitátorů následovala realizace programu Pokrok, který je 
klíčovou součástí celé strategie Mosty z chudoby, a v rámci kterého dochází k přímé 
práci s lidmi ohroženými chudobou. Samotná realizace programu Pokrok, pro jejíž 
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potřebu byla zpracována metodika, spočívala v 15 společných skupinových setkáních 
znevýhodněných osob z cílových skupin projektu (tzv. „badatelů“) s vyškolenými 
facilitátory; na těchto setkáních společně „bádali“ nad příčinami své současné situace. 
Na program Pokrok navázal tzv. podpůrný systém Kruhy. Ten znázorňuje ochranný kruh 
osob a organizací, jejichž úkolem je pomoci absolventovi programu Pokrok v realizaci 
jeho osobního plánu na zlepšení své situace.  

Prostřednictvím programu Pokrok byla strategie Mostů z chudoby pilotně 
ověřována na vzorku 30 osob z řad cílových skupin ve Zlínském a Jihomoravském kraji. 
Výsledkem je 30 osob, které mají zpracovaný osobní plán rozvoje a jsou motivované 
a odhodlané změnit svou životní situaci, zejména svými vlastními silami při využití 
zdrojů, které mu jeho okolí nabízí.

Hlavním výsledným produktem celého projektu je tato metodika „Mosty 
z chudoby ve středoevropském prostředí“, která shrnuje průběh projektu a nabízí 
návod pro další organizace, jak využívat strategie Mostů z chudoby při práci s jejich 
klienty. Metodika je k dispozici všem, kdo o ni projeví zájem.

Završení projektu představuje závěrečná konference s mezinárodní účastí 
partnerských organizací a také spoluautora strategie Philipa DeVola, jejímž cílem 
je účastníkům konferenci představit náš projekt spolu s jeho jednotlivými výstupy. 
Konference je určena především pro nestátní neziskové organizace pracující s cílovými 
skupinami projektu a pro další účastníky procesu komunitního plánování sociálních 
služeb, vč. zastoupení státní správy.

kontaktní osoba projektu:

Martin vyhlídal, 
asistent manažera projektu / koordinátor Eurotýmu.
telefon: +420 775 764 416;
e-mail: martin.vyhlidal@cpkp.cz
kancelář: Seifertova 33, Přerov

Další informace naleznete také na internetových stránkách projektu www.
mostyzchudoby.eu nebo na Facebookovém profilu www.facebook.com/mostyzchudoby. 
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4.1 zahájení projektu a přenos strategie do České republiky
Tato první část zahrnuje veškeré činnosti v období od zahájení realizace 

projektu, až do vytvoření metodiky programu Pokrok, čímž byla završena příprava na 
spuštění samotného pilotního ověření této strategie v praxi. Níže se dočtete informace 
o tom, co vše bylo potřeba zrealizovat pro to, abychom mohli zahájit samotnou přímou 
práci s osobami ohroženými chudobou z řad cílových skupin projektu, za účelem změny 
jejich životní situace k lepšímu.

4.1.1 příprava projektové žádosti
Aby se nějaký projekt mohl vůbec uskutečnit, bylo zapotřebí nejprve mít jasnou 

vizi toho, co bychom mohli v rámci poslání naší organizace uskutečnit prospěšného 
pro naši společnost. Tuto vizi jsme získali poté, co jsme se poprvé při realizaci jiného 
projektu setkali, díky naší partnerské organizaci ze Slovenska, se strategií Mostů z 
chudoby (dále jen „strategie“), která byla v té době implementována ze Spojených 
států Amerických na Slovensko. 

O tuto strategii jsme se začali více zajímat, až vznikla myšlenka přenosu strategie 
také do České republiky. Tímto rozhodnutím započaly přípravy projektu a hledání 
vhodných finančních prostředků pro jeho uskutečnění. V období přípravy projektu 
byla vyhlášená výzva k podávání žádostí o finanční podporu č. 77 v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla zaměřena na mezinárodní spolupráci, 
a jejíž podmínky, kritéria a podporované aktivity plně odpovídaly obsahovému 
zaměření a vizi našeho projektu. Námi připravená projektová žádost byla úspěšná a 
na projekt jsme získali potřebné finanční prostředky. Za přípravu celého projektu patří 
velké díky především ředitelce Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Mgr. 
Gabriele Fellingerové, která je nejen nositelkou myšlenky přenosu strategie do českého 
prostředí, ale rovněž hlavní zpracovatelkou projektové žádosti.

4.1.2 sestavení projektového týmu a zahájení realizace projektu

Pouze s kvalitním sehraným týmem odvedete kvalitní práci:

Aby se mohl projekt realizovat, bylo zprvu nutné sestavit kvalitní realizační tým, 
který dokáže takto náročný projekt uřídit. Aby tomu tak bylo, museli jsme na stanovené 
pozice obsadit kvalifikované osoby se zkušenostmi z oblastí sociální práce s cílovými 
skupinami, realizace projektů z ESF, řízení týmu pracovníků, práva a legislativy ČR, řízení 
rozpočtů projektů z ESF, dále lektory kurzů a další odborníky na tvorbu učebních textů a 
jednotlivých metodik. Jelikož jsme na projektu kromě Slováků spolupracovali také s Iry 
a Američany, bylo nutné, aby tito pracovníci dokázali obstojně aktivně komunikovat 
v anglickém jazyce. Prvním krokem tedy bylo vyhlášení konkurzu a výběr nejvhodnějších 
adeptů do projektového týmu.



52 Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí

Jakmile byl realizační tým kompletní, bylo potřeba úvodní setkání celého týmu. 
Na tomto setkání se jednotliví pracovníci seznámili s cíli a vizemi projektu a jejich 
vlastní pracovní náplní. Došlo k rozdělení kompetencí a stanovení odpovědnosti za 
realizaci jednotlivých aktivit projektu. Po tomto setkání se mohl projekt naplno rozjet. 
V této první fázi došlo k informování široké veřejnosti o zahájení projektu vč. informací 
o jednotlivých aktivitách a byl vytvořen časový plán realizace jednotlivých aktivit 
projektu.

4.2 sdílení nástrojů, myšlenek a zkušeností ze zahraničí

Co to vlastně je, a jak to vlastně funguje, a jak to dělat tady?

První přímou aktivitou projektu byla exkurze na východní Slovensko a do Irska 
za účelem získání dostatečného množství informací o strategii Mostů z chudoby. 
Organizace v obou zemích tuto strategii, případně její části, aktivně využívaly při práci 
s lidmi ohroženými chudobou a nezaměstnaností.

Abychom mohli informace, které nám naši partneři předali, dostatečně 
pochopit, museli jsme se nejdříve dozvědět o způsobu fungování systému sociální 
práce v jednotlivých zemích a stavu chudoby v nich.

Hlavním cílem exkurzí bylo, aby s námi navštívené organizace sdílely své 
zkušenosti a předaly nám co nejvíce užitečných informací o implementaci strategie 
do jejich prostředí. Zejména pak podrobné informace o tom, na jakých principech je 
strategie postavená, co obsahují jednotlivé její dílčí části a jak je správně využívat při 
práci s účastníky projektu. Za pomocí vzájemných setkání a diskuzí jsme získali mnoho 
poznatků, ať už pozitivních či negativních, a které v některých případech představovaly 
dokonce i vážné komplikace při samotné práci s cílovými skupinami. Příkladem toho 
můžou být problémy při navázání vzájemné důvěry mezi facilitátorem (speciálně 
vyškolená osoba ve facilitaci programu Pokrok) a účastníkem programu Pokrok z řad 
cílových skupin projektu (dále jen „badatelé“); vzájemná důvěra je totiž nezbytná pro 
to, aby se badatelé naprosto otevřeli a práce s celou skupinou tak byla dostatečně 
efektivní. Tyto osoby, tedy účastníci programu Pokrok, jsou totiž mnohdy na okraji 
společnosti a příliš nedůvěřují ostatním lidem, zejména pak z vyšších společenských 
tříd. Často se proto stydí otevřeně před dalšími lidmi mluvit o svých problémech, což 
je však nezbytné pro uvědomění si své situace a hledání cesty, jak svou stávající situaci 
zlepšit. Další problémy byly například ve fázi hledání a následného zapojení organizací 
do podpůrného systému Kruhy nebo při administraci projektu a pozastavení financování 
celého projektu na Slovensku, čímž tam došlo k velkému zpoždění a některé činnosti 
tak nemohly být zrealizovány dostatečně kvalitně. Uvedené příklady jsou pouze střípky 
toho, co jsme se ohledně praxe v použití strategie dozvěděli.

Zmíněné exkurze za partnery do zahraničí tak považujeme za nezbytné pro 
přenos a následnou realizaci strategie v České republice. Získali jsme jasnější představy 
nejen o tom, v čem prakticky spočívají Mosty z chudoby a jak fungují jednotlivé části 
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Obr. 11. Zahraniční exkurze v Irsku

Obr. 12. Zahraniční exkurze na Slovensku
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strategie v praxi při aplikaci na práci s cílovou skupinou, ale také kde vyhledávat 
účastníky programu Pokrok, jak zajistit dostatečnou motivaci badatelů dokončit 
program Pokrok, jak nastavit podpůrný systém Kruhy a v neposlední řadě čemu se 
vyvarovat při administraci projektu.

jaké jsou hmatatelné výstupy:
Celkovým výstupem této aktivity jsou vypracované Zprávy o současném stavu 

chudoby v Irsku a na Slovensku, jež obsahují také návrhy na implementaci strategie 
Mostů z chudoby do českého prostředí, které byly vypracovány na základě vzájemné 
diskuse všech účastníků jednání.

4.3 představení strategie Mostů z chudoby široké veřejnosti

tady to máte a takto byste to mohli u vás dělat:
Aby mohla být strategie použita v místních podmínkách, bylo potřeba o ní nejprve 

informovat všechny zainteresované subjekty. Toho jsme chtěli docílit prostřednictvím 
uspořádání workshopu s mezinárodní účastí, kterého se zúčastnili partneři ze Slovenska a 
Irska. Tím nejdůležitějším však byla osobní účast jednoho z autorů strategie, pana Philipa 
E. DeVola, který na workshopu podrobně vysvětlil, v čem tato unikátní strategie spočívá 
a vysvětlil proces její aplikace do praxe prostřednictvím programu Pokrok a podpůrného 
systému Kruhy. Společně s Philipem DeVolem pak proběhla mimo jiné debata o rozdílech 
ve způsobu práce s chudobou ve Spojených státech Amerických a České republice, 
jejímž výsledkem bylo společné hledání způsobu, jak aplikovat strategii v Česku a 
eliminovat tak odlišnosti mezi oběma zeměmi ve vazbě na využití Mostů z chudoby.

kdo na workshopu vystoupil:
Na workshopu vystoupili jednotliví členové realizačního týmu projektu vč. českých 

partnerů, zahraniční partneři prezentující dobrou praxi ze svých zemí, autor strategie Philip 
DeVol, nebo třeba také pan Ing. Roman Haken, jako vážený host a zástupce nestátních 
neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu.

kdo se workshopu účastnil:
Mezi účastníky workshopu byli zejména zástupci NNO ze Zlínského, 

Olomouckého a Jihomoravského kraje, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a 
další účastníci komunitního plánování sociálních služeb, vč. zástupců měst, zejména 
pracovníci sociálních odborů, a úřadů práce. 

Zájem o workshop byl obrovský. Workshopu se zúčastnilo přes 80 osob, z 
toho 53 osob z řad NNO. Abychom zajistili takto vysokou účast, bylo potřeba provést 
rozsáhlou informační kampaň. Ta probíhala několika způsoby:

 • vyvěšení informací a pozvánky na web a facebook projektu
 • vyvěšení informací a pozvánky na weby partnerů a dalších spřátelených or-

ganizací
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 • vyvěšení informací a pozvánky na různé další weby a portály pro neziskovy
 • rozeslání informací a pozvánky e-mailem

Hlavním zdrojem kontaktů na cílovou skupinu účastníků pro nás byla databáze 
poskytovatelů sociálních služeb, provozovaná na www.socialniportal.com. 
Dalším zdrojem byly e-maily z vlastního adresáře osob, se kterými spolupracujeme 
a běžně s nimi komunikujeme. Na závěr jsme provedli průzkum na internetu, 
kde jsme si vyhledali kontakty na výše postavené pracovníky sociálních odborů 
měst z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje, které jsme také oslovili.

 • distribuce pozvánky a informací prostřednictvím partnerských organizací ve 
Zlínském a Jihomoravském kraji a v hl. m. Praze

 • vkládání tištěné pozvánky do složek s materiály ke kurzům, které jsme pořá-
dali mimo projekt, popřípadě které pořádaly partnerské organizace

 • osobní pozvání na konferenci při každé vhodné příležitosti 

Obr. 13. Mezinárodní workshop k představení strategie Mostů z chudoby

výstupy z této akce jsou:
 • Pro účastníky workshopu byly vytvořeny učební texty s takovými informacemi 

o strategii Mosty z chudoby, aby byli schopni orientovat se ve výkladu Philipa 
DeVola, který při své prezentaci postupoval podle osnovy v těchto textech. 



56 Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí

 • Každý účastník pak obdržel certifikát podepsaný Philipem DeVolem, který do-
kládá, že na workshopu získal konkrétní znalosti k této strategii. 

 • Z účastníků bylo vybráno 12 osob, které se zúčastnily týdenního intenzivní-
ho školení Philipa DeVola, za účelem získání znalostí potřebných pro facilitaci 
programu Pokrok. 

 • Vedlejším výstupem bylo získání licence na překlad originální verze knihy 
„Bridges Out of Poverty: Strategies for Professionals and Communities“ a její 
využití v rámci projektu.

Obr. 14. Mezinárodní workshop k představení strategie Mostů z chudoby

diskutovalo se také o:
Zajímavá byla také diskuse o způsobu fungování komunit v obou zemích. 

V tomhle ohledu se Spojené státy Americké a Česká republika podstatně liší. Ve státech 
jsou totiž komunity, ve smyslu určitého počtu lidí žijících na určitém vymezeném 
prostoru, nesrovnatelně rozvinutější a aktivnější ve své činnosti než u nás. Tyto 
komunity jsou velmi dobře organizované a lidé z těchto komunit dokáží prosadit své 
zájmy a značně na svém území ovlivňovat například sociální vybavenost, přístup ke 
vzdělání, boj s kriminalitou, zaměstnanost atd. Obecně dobrovolnictví a charita jsou 
zde vnímány jako přirozená součást života. 

U nás jsme oproti tomu často zaměřeni sami na sebe a fungování našeho 
nejbližšího okolí nás příliš nezajímá. Přesto můžeme i u nás občas pozorovat spojení 
lidí žijících v jedné komunitě za účelem prosazení svých zájmů. Příkladem toho může 
být třeba společný zájem o zachování menších nemocnic, které měly být zrušeny. 
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Prostřednictvím protestů, sepisováním petic, využití regionálních médií a společnému 
jednotnému postupu většiny obyvatel dané lokality se podařilo zachovat lékařskou 
péči a donutit politiky odstoupit od svých původních záměrů v nejednom městě. Tento 
obraz organizované komunity však u nás často nevidíme a omezuje se pouze na některé 
závažné situace, které se náhle v regionu objeví. 

A co s tím teda?
Nemělo by být naším zájmem komunitní život rozvíjet a dosáhnout toho, aby 

obyčejní lidé mohli více ovlivňovat dění v prostředí, kde žijí? Aby zde soužily spolu 
všechny generace a navzájem si pomáhaly? Jako příklad nám mohou posloužit starší 
lidé omezení svým zhoršeným fyzickým i psychickým stavem. Tito lidé pracovali stejně 
tvrdě jako my a zažili mnoho věcí. Jejich zkušenosti mohou být zdrojem ponaučení a 
rychlejšího rozvoje komunity a celé společnosti. My však budeme raději opakovat ty 
stejné chyby, o kterých nás poučovali. 

Jak by asi vypadala komunita, kde by starším lidem ostatní z komunity poskytovali 
podporu jak ze strany praktické, např. pomoc s nákupem potravin či dopravou k lékaři, 
tak i ze strany psychické, z pohledu na jejich osamělost a pocit nepotřebnosti? V úvahu 
by např. připadalo zbudování dílny či prostor, kde by se tito lidé mohli scházet a třeba 
i vyrobit nějaký výrobek, kterým pak někoho potěší. Stali by se tak pro své okolí 
užitečnými a prospěšnými i v těchto letech. Navíc by si tam s ostatními promluvili a 
necítili by se tak osaměle. 

Obr. 15. Mezinárodní workshop k představení strategie Mostů z chudoby
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Obr. 16. Mezinárodní workshop k představení strategie Mostů z chudoby

4.4 trénink facilitátorů

o co jde?
Trénink facilitátorů představoval intenzivní týdenní školení osob, vybraných 

z účastníků mezinárodního workshopu, které byly po jeho absolvování kompetentní 
vykonávat facilitaci programu Pokrok. Samotná realizace programu Pokrok spočívá 
v pravidelném setkávání badatelů (osoby ohrožené chudobou a nezaměstnaností 
z řad cílových skupin projektu) a vyškolených facilitátorů.  Toto školení bylo z hlediska 
realizace projektu nezbytné, protože program Pokrok je stěžejní částí strategie, která 
by jinak sama o sobě nemohla fungovat.

V rámci tréninku měly školené osoby k dispozici kromě učebních textů také 
přeloženou pracovní verzi těchto dvou knih:

 • Příručka pro facilitátora, která slouží facilitátorovi k metodickému vedení pro-
gramu Pokrok

 • Pracovní sešit pro badatele, který slouží badatelům k vyhledání informací a ve 
kterém vypracovávají zadaná cvičení

Obě knihy byly přeloženy z amerického originálu a zároveň v rámci možností 
přizpůsobeny na české podmínky. Při práci s těmito knihami pak facilitátoři do knih 
zaznačili ty pasáže, které se v českém prostředí nedají použít a které je potřeba ještě 
přepracovat. Pokud na tento problém narazili, vysvětlili lektorovi důvody nepoužitelnosti 
a společně hledali způsoby, jak to napravit. Na základě připomínek a návrhů na úpravy 
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pak byly knihy aktualizovány.
Trénink facilitátorů prakticky probíhal především za pomocí těchto dvou knih 

a prezentace Philipa DeVola. Ten v rámci každé kapitoly sdělil účastníkům význam 
probíraného tématu a podrobně s účastníky prošel každou aktivitu v rámci dané 
kapitoly. Učenci se poté vžili do role badatele, a jednotlivé úkoly a cvičení sami 
vypracovávali. Tím byla zajištěna zpětná kontrola, že skutečně rozumí tomu, co se po 
nich chce, a tedy co budou chtít oni po budoucích badatelích. V rámci těchto aktivit si 
například zpracovávali mentální modely střední třídy, změřili si své dostupné zdroje, 
ať už materiální či duchovní, vypracovávali pravidla chování ve skupině, rozeznávali 
chování osob z různých společenských tříd, naučili se nepsaná pravidla těchto tříd atd.

Obr. 17. Trénink facilitátorů – princip trojúhelníku

Philip DeVol účastníky tréninku také připravoval na to, jak s jednotlivými badateli 
komunikovat. Facilitátor i badatel jsou většinou každý z jiné společenské třídy. Zatímco 
badatel je z chudé vrstvy, facilitátoři, kteří se účastnily školení, většinou pocházeli ze 
střední vrstvy. Lidé z nižších tříd mají z vlastní zkušenosti přirozenou potřebu lidem 
z vyšších vrstev nedůvěřovat. Většina těchto lidí má totiž takovou zkušenost, že lidé 
v různých institucích, kam docházejí, na ně hledí shora a příliš nemají ochotu jim 
skutečně pomoci. Účastníci tohoto školení se učí, jak si získat jejich důvěru a udržet 
si ji. Základním úkolem facilitátora totiž není říkat, co mají badatelé dělat. Naopak jde 
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o to, aby se badatel skupině 
svěřil se svým problémem, 
nad jehož řešením pak 
budou všichni společně 
bádat. Skupinové bádání 
má tu výhodu, že některý 
z členů skupiny se mohl 
se stejným problémem již 
také setkat. Takto pak může 
skupině sdělit své zkušenosti 
s vlastním řešením tohoto 
problému.

Samotné školení bylo 
velice interaktivní a nabízelo 

spoustu prostoru pro rozvoj vlastní kreativity. Tím, že sami facilitátoři v rámci tréninku 
vypracovávali jednotlivé úkoly a cvičení, mohli při práci s badateli lépe popsat to, co po 
nich chtějí. Dokáží si totiž lépe tyto aktivity a způsob jejich realizace zapamatovat, než 
kdyby celý den pouze četli knížku a poslouchali mluvený výklad.

Jakmile účastníci prošli celým školením, obdrželi certifikát, na základě kterého 
mohou vykonávat facilitaci programu Pokrok.

Obr. 19. Trénink facilitátorů – cvičení

Obr. 18. Trénink facilitátorů – pravidla skupiny
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Obr. 20. Trénink facilitátorů – předávání certifikátů

jak probíhal výběr facilitátorů:
Aby účastníci zvládli toto intenzivní školení a byli schopni vykonávat kvalitní 

facilitaci, bylo nutné poskytnout každému z nich individuální přístup. To lze zaručit pouze 
při malé skupině účastníků. Cílem tedy bylo kvalitně vyškolit 12 těchto osob. Samotný 
výběr facilitátorů probíhal po skončení workshopu, kdy se nám sami přihlásili ti, které 
tato metoda práce s lidmi v chudobě zajímala, a kteří ji chtěli umět používat. Jejich ochota 
nechat se proškolit a flexibilita nás doslova šokovala. Ihned po ukončení oficiálního 
programu druhého dne workshopu se začal utvářet hlouček lidí, kteří byli ochotni 
zajistit si celý následující týden volno, aby mohli být proškoleni Philipem DeVolem.

sbalit kufry a jede se na slovensko:
Obdržením certifikátů však ještě jejich příprava neskončila. Aby byli nově 

vyškolení facilitátoři perfektně připraveni a nezaskočily je nečekané situace, které 
mohou při práci s takto specifickou skupinou osob nastat, byla pro ně zorganizovaná 
studijní stáž na Slovensko, aby se zde mohli setkat se zkušenými facilitátory, kteří již 
vedli skupiny programu Pokrok na Slovensku.

Tato cesta byla pětidenní a jejím cílem byla výměna zkušeností a dobré praxe 
se slovenskými facilitátory. Ti již měli za sebou úspěšnou realizaci programu Pokrok 
na Slovensku a mohli tak naše facilitátory obohatit o důležité poznatky. Program stáže 
zahrnoval setkání s naší partnerskou organizací v Košicích a setkání jak se slovenskými 
facilitátory, tak i s úspěšnými absolventy programu Pokrok. Účastníci stáže měli tedy 
jedinečnou možnost shlédnout výsledky realizace programu Pokrok na vlastní oči.
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jeden příklad dobré praxe za všechny:
V malé vesničce Bystrany jsme se sešli s jedním z facilitátorů, panem Miroslavem 

Pollakem, který zde pracoval se skupinou mladých lidí romské populace, která se 
setkání také účastnila. Na setkání pan Pollak 
vyprávěl o průběhu programu a průběžně 
zodpovídal jednotlivé dotazy. Také absolventi 
programu byli dotazováni na své zkušenosti a 
pocity z jejich účasti v programu. Vyprávění 
pana Pollaka bylo velice zajímavé. Popisoval 
například velmi nízkou účast a ochotu 
spolupracovat při zahájení programu, která 
postupně přerostla až v odmítání dalších 
zájemců. Do programu se totiž postupně 
chtělo zapojit tolik lidí, že by již nebylo možné 
takto velkou skupinu kvalitně facilitovat a 
také již nebyl prostor pro doučování nově 
příchozích v již dříve probraných tématech. 
Motivací pro tyto mladé lidi bylo především 
to, že je bavilo trávit volný čas realizací 
různých aktivit, které byly součástí programu 
Pokrok. Dokonce se nechtěli smířit s tím, že 
Pokrok končí, a aby se mohli dále scházet, 

Obr. 22. Sdružení Mladé sovy 

Obr. 21. Studijní stáž facilitátorů na Slovensku
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založili si vlastní občanské sdružení Mladé sovy. V rámci tohoto sdružení pak kromě 
vzájemného setkávání (i za účasti pana Pollaka) organizují různé túry a snaží se zlepšovat 
prostředí, ve kterém žijí. 

Obec Bystrany je z většiny obyvatel tvořena Romy a nezaměstnanost je zde 
téměř stoprocentní. Přes to všechno Mladé sovy dokázaly zaktivizovat místní obyvatele 
a prosadily například stavbu „Shefieldského náměstí“, které si postavili sami zdejší 
obyvatelé, a které slouží ke vzájemnému setkávání a k realizaci různých kulturních akcí.

Obr. 23. výstavba Shefieldského náměstí 
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Ani zde však nebyla realizace Pokroku bezproblémová. Prvním velkým 
problémem bylo získat si důvěru účastníků při zahájení programu. Pan Pollak nám 
například popisoval, jak se s ním ze začátku badatelé nechtěli vůbec bavit a na otázky 
odpovídali jen stroze. I z tohoto důvodu pak první témata programu bylo možné začít 
probírat až při třetím, čtvrtém setkání. Druhým problémem pak bylo přerušení realizace 
projektu z důvodu nesprávné administrace. To způsobilo, že několik setkání po sobě se 
neuskutečnilo. Jakmile se projekt znovu rozjel, pracně získaná důvěra mezi ním a badateli 
byla pryč. Tito lidé totiž nechápali, co se stalo, a už vůbec nevěděli, co znamená přerušení 
projektu z důvodu nějaké špatné administrace. To, že se přestali setkávat, brali jako zradu 
a trvalo dalších několik setkání, než se jejich vzájemnou důvěru podařilo opět obnovit.

Z toho, jak velký byl zájem o program Pokrok z řad místních mladých Romů, 
vč. jejich dalšího dobrovolného pokračování prostřednictvím občanského sdružení 
Mladé sovy, byla velká část účastníků stáže překvapena. Setkali se zde s velice dobrým 
příkladem toho, jak efektivní může tato strategie být při správném uchopení a použití.

výstupy aktivity jsou:
 • Vytvoření školících textů pro trénink facilitátorů
 • 12 osob bylo proškoleno a obdrželo certifikát

4.5 vytvoření metodiky programu pokrok
Aby mohla být zahájena samotná realizace programu Pokrok, bylo nutné 

nejprve vytvořit metodiku programu, jež budou využívat jak facilitátoři tak i badatelé.

 Metodika sestává ze tří částí:
1. Popis programu Pokrok
2. Pracovní sešit Pokrok
3. Příručka facilitátora

první knížka:
První částí metodiky programu Pokrok je dokument „Popis programu Pokrok“. 

Tato kniha slouží k pochopení základních principů, na kterých je program Pokrok a 
celá jeho realizace postavena. Obsahuje informace o tom, co je to program Pokrok 
a pro jaké skupiny obyvatel je primárně určen. Podstatou programu Pokrok je 
realizace určitého počtu setkání v pravidelných intervalech, na kterých se společně 
potkává skupinka osob, které jsou ohroženy chudobou (říkáme jim „badatelé“), spolu 
s vyškoleným facilitátorem, který metodicky vede tato setkání a podporuje badatele 
na jejich cestě osobní změnou. Popis obsahuje parametry a způsob realizace těchto 
setkání. Dále popisuje zaměření, cíle a konkrétní přínos jednotlivých modulů, které 
společně facilitátor s badateli na těchto setkáních prochází. 
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druhá knížka:
Pracovní sešit Pokrok je primárně určen osobám žijícím v chudobě a nestabilní 

životní situaci, které se rozhodly zúčastnit se programu Pokrok a něco změnit. Tyto 
osoby nazýváme badatelé, protože v rámci pravidelných setkávání s dalšími osobami 
společně bádají nad příčinami své životní situace a zejména nad tím, jak tuto situaci 
zlepšit. K tomuto jejich úsilí jim bude nápomocen Pracovní sešit Pokrok, který je bude 
provázet po celou dobu společných setkávání. 

Tento sešit je plný různých tabulek, grafů a obrázků. Ty jsou doplněny o různé 
úkoly, hádanky, otázky a jiné aktivity. Jen stěží zde pak narazíte na stránku, která by 
obsahovala pouze text informačního či naučného charakteru. Takovéto uspořádání 
obsahu napomáhá tomu, že se badatel při práci s tímto sešitem nenudí, ale naopak 
ho motivuje pokračovat v další práci, protože ví, že jej nečeká žádné úmorné studování 
informací, ale pravděpodobně nějaká další aktivita, doplněná třeba o kreslení.

Jelikož se jedná o pracovní sešit, by uzpůsoben tak, aby měl badatel možnost 
psát do něj a zaznamenávat poznatky a poznámky. Po ukončení programu Pokrok 
pracovní sešit zůstal ponechán badateli, aby do něj mohl v případě potřeby kdykoliv 
znovu nahlédnout.

Pracovní sešit byl již na základě podkladů z tréninku facilitátorů adaptován 
na české prostředí. Po skončení pilotního ověření programu Pokrok ve Zlíně, Brně a 
Břeclavi však vyšlo najevo, že kniha stále obsahuje některé drobné nedostatky. Na 
základě připomínek facilitátorů budou knihy dále aktualizovány.

Obr. 24. Metodika programu Pokrok
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třetí knížka:
Příručka facilitátora, jak už její název naznačuje, je určena především pro 

facilitátory, kteří vedou setkávání v rámci programu Pokrok. Aby se facilitátor dostal 
k samotné realizaci jednotlivých modulů, musí se prolistovat mnoha stránkami příručky. 
Ta totiž neobsahuje pouze návod a informace o modulech, kterými badatelé v průběhu 
Pokroku prochází, ale také mnoho dalších informací, které facilitátora komplexně 
připraví na samotný proces facilitace programu a jeho vystupování v rámci něj.

V první fázi příručka uvede facilitátora do dané problematiky a podrobně jej 
seznámí s programem Pokrok. Zde se můžeme například dočíst, jak program Pokrok 
vznikl, na jakých principech funguje, v čem spočívá jeho unikátnost a jak samotný 
proces probíhá v praxi.

Druhá fáze se pak zaměřuje na podporu facilitátora v jeho začátcích facilitace 
programu Pokrok. Podrobně jej informuje o tom, co vše by měl facilitátor znát, a jak by 
měl postupovat při práci s badateli. Dočte se zde také například jak realizovat jednotlivé 
aktivity – např. co vše musí obsahovat mentální modely, jak klást badatelům otázky, jak 
řešit problémy ve skupině, či jak budovat s badateli vztah vzájemného respektu.

Třetí fáze již obsahuje samotné postupy při procházení jednotlivými moduly a 
realizaci jednotlivých skupinových aktivit. 

4.6 pilotní ověření strategie a práce s badateli
V této části se dozvíte podrobné informace o tom, jakým způsobem probíhala 

samotná práce s osobami ohroženými chudobou z řad cílových skupin. Pilotní ověření 
strategie je stěžejní částí projektu, jejíž výstupy nám napoví více o tom, zda je strategie 
Mostů z chudoby vhodná pro použití v místních podmínkách či nikoli.

4.6.1 vyhledání osob ohrožených chudobou za účelem jejich zapojení do 
programu pokrok

tak kdo to zkusí?
Abychom mohli strategii Mostů z chudoby ověřit v praxi, potřebovali jsme 

zajistit dostatečný počet osob ohrožených chudobou z řad cílových skupin projektu pro 
účast v programu Pokrok. Zajištění těchto osob měli na starosti koordinátoři partnerů. 
Nábor účastníků do programu Pokrok se uskutečnil v místech, ve kterých se realizoval 
samotný Pokrok, tedy ve městě Zlín a Břeclav. 

Byly vytvořeny informační letáčky, které byly vyvěšeny na webových stránkách 
projektu a partnerů projektu. Tyto letáčky byly také distribuovány v tištěné podobě 
přes nestátní neziskové organizace pracující s naší cílovou skupinou. Letáčky obsahovaly 
informace o tom, jakým způsobem program Pokrok probíhá, co mohou lidé díky účasti 
v programu získat a kontaktní informace na osobu zodpovědnou za nábor budoucích 
badatelů.
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Obr. 25. Informační leták – nábor do programu Pokrok
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A zase jedna komplikace:
V průběhu náboru osob do programu Pokrok jsme zjistili, že nám mezi 

přihlášenými chybí osoby z cílové skupiny osob opouštějících zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy. Abychom zajistili účast této cílové skupiny, rozhodli 
jsme se vytvořit třetí skupinu programu Pokrok v Brně. Tuto skupinu vedl pan Mgr. Jan 
Procházka, který byl taktéž proškolen na facilitátora. Jelikož je pan Procházka vedoucí 
Azylového domu pro mladistvé v Brně, neměl problém se zajištěním dostatečného 
množství účastníků cílové skupiny do programu. 

4.6.2 realizace programu pokrok

na tohle jsme čekali:
Příručky pro facilitátory a pracovní sešity pro budoucí badatele jsou vytisknuté, 

a již se také podařilo zajistit dostatečné množství účastníků pro program Pokrok. Počet 
skupin, ve kterých se bude program realizovat, se zvedl z původních dvou na současné 
tři. Zbývá dokoupit poslední pracovní pomůcky, psací potřeby a může to začít.

V rámci programu Pokrok se v každém městě uskutečnilo celkem 15 setkání o 
délce 3 hodin. Bylo vhodné, aby se setkání konala pravidelně, vždy ve stejnou dobu. 
Proto byl pro každou skupinu stanoven jeden den v týdnu a čas, kdy se tato skupina 
scházela, vždy jednou týdně. Záleží na skupině samotné a na vzájemné dohodě mezi 
účastníky, na kdy si čas a termín konání setkání nastaví. 

co si připravit:
Před zahájením samotné realizace programu bylo potřeba zajistit dostatek 

pracovních pomůcek, protože v rámci práce s badateli je realizována spousta praktických 
aktivit, např. kreslení mentálních modelů na flip-chart, které jsou následně vyvěšeny na 
zdi. Pokud bychom měli vyjmenovat některé pomůcky, které jsou uvedeny v Pracovním 
sešitu Pokrok, jsou to například: flip-chartový papír, barevné fixy, papír, psací potřeby, 
pravítko, kalkulačka, blok, tužka, kalendář aj.

Mámy ze zlína:
Píše se den 5.2.2014, a Zlín se zapisuje do naší paměti jako první město v České 

republice, ve kterém se uskutečnil program Pokrok. Zdejší skupina je tvořena v drtivé 
většině ženami vracejícími se po rodičovské dovolené. Z tohoto důvodu bylo v rámci 
této skupiny také zajištěno hlídání dětí. Ve Zlíně se setkání Pokroku konala jednou 
týdně, a to ve středu, mezi 17. – 20. hodinou. Ve skupině dokončilo program podle 
potřebných náležitostí celkem 10 osob. Program byl zakončen absolventskou oslavou, 
na které byly účastníkům programu předány certifikáty o absolvování programu.

břeclavská skupina:
V Břeclavi byl Pokrok zahájen dne 27.2.2014. Jednalo se o různorodou skupinu, 

která si nastavila termín konání svého setkání na čtvrtek od 9 do 12 hodin. V této 
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skupině program dokončilo dle potřebných náležitostí celkem 13 osob. Program 
byl zakončen absolventskou oslavou, na které byly účastníkům programu předány 
certifikáty o absolvování programu.

brněnská skupina:
Jelikož tato skupina vznikla na poslední chvíli, zahájila program nejpozději ze 

všech, a to dne 12.3.2014. Tato skupina se setkávala především ve středu mezi 16. – 
19. hodinou. Všichni účastníci zde spadali do cílové skupiny osob opouštějících zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Zdejší Pokrok podle nastavených pravidel 
dokončilo celkem 8 osob. Stejně jako v ostatních skupinách byl program zakončen 
absolventskou oslavou zahrnující předání certifikátů o absolvování programu.

Facilitátorem skupiny byl pan Mgr. Jan Procházka, vedoucí Azylového domu pro 
mladistvé v Brně.

A jak to šlapalo?
Program Pokrok se v rámci všech tří skupin obešel bez vážnějších komplikací. 

Ze začátku však bylo nutné badatele motivovat, aby na setkání pravidelně a poctivě 
docházeli. Ve Zlíně měli k dispozici hlídání dětí a drobné občerstvení. Badatelky této 
skupiny se však shodly, že hlavní motivací byl zájem o to se společně setkávat a zahodit 

Obr. 26. Realizace programu Pokrok ve Zlíně
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na tu chvíli ostatní starosti bokem. V Břeclavi byla motivací poukázka na nákup potravin 
v hodnotě 100,- Kč pro každého účastníka na jedno setkání. Tyto poukázky však bylo
nutné hradit z vlastních zdrojů. Facilitátorky ale uvedly, že po nějaké době již badatelé 
mnohdy na stravenky zapomínali a docházeli hlavně proto, že se chtěli setkání účastnit. 
V Brně byla situace trochu odlišná. Zdejší badatelé byli všichni klienti jednoho azylového 
domu pro mládež. Byli tedy všichni pod jednou střechou a Pokrok realizovali v rámci 
svých pravidelných aktivit.

zakončení programu pokrok 
Účastníci programu, kteří splnili podmínky docházky a úspěšně tak ukončili 

program, byli pozváni na tzv. závěrečnou absolventskou oslavu, která probíhala pro 
každou skupinu zvlášť. Cílem této oslavy je, jak již název naznačuje, oslavit úspěšné 
absolvování Programu Pokrok a podpořit absolventy v jejich další cestě, směřující ke 
zlepšení své životní úrovně. Kromě samotných absolventů se oslavy zúčastnili facilitátoři 
a také zástupci Centra pro komunitní práci východní Morava, kteří absolventům 
pogratulovali a předali jim osvědčení. Samotná akce pak probíhala formou neformálního 
posezení, jehož součástí bylo pozvání účastníků na slavnostní oběd.

Obr. 27. Realizace programu Pokrok v Břeclavi
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4.6.3 zpracování osobního plánu rozvoje 

Můj plán
Závěrem programu Pokrok je vypracování vlastního individuálního plánu 

osobního rozvoje, který je stěžejní pro realizaci podpůrného systému Kruhy. 
V první části plánu absolvent analyzuje svou situaci před vstupem do programu 

Pokrok, představy o spokojeném životě, své slabé a silné stránky pro uskutečnění 
změny k lepšímu a identifikuje osoby, které mu mohou v jeho cestě za lepším životem 
pomoci. V posledním bodě pak zhodnotí 3 věci ze své minulosti, které by chtěl změnit. 
Tato sebereflexe dané osobě umožní porovnat si svou situaci před účastí v programu 
s tím, jaký život by ve skutečnosti chtěli vést. Dále pak slouží k identifikaci vlastních a 
okolních zdrojů, které může k tomuto účelu využít.

V druhé části dochází k identifikaci vlastních potřeb, hodnot a svých dobrých 
vlastností, ze kterých může absolvent čerpat. V další části pak absolvent vyjmenuje 
osoby, na které se může obrátit s žádostí o radu či konkrétní pomoc.

Poslední část plánu je zaměřena na samotné řešení způsobu, jak dosáhnout 
změny k lepšímu. Kdykoliv se na tuto část plánu absolvent podívá, ihned ví, čeho chtěl 
dosáhnout a jak. Tato část se zaměřuje na:

 • stanovení svých cílů

Obr. 28. Absolventská oslava v Břeclavi
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 • stanovení kroků vedoucích k naplnění těchto cílů
 • identifikaci metod a zdrojů k dosažení cílů
 • identifikaci překážek a rizik ohrožujících dosažení cílů
 • stanovení kritérií, podle kterých pozná naplnění svých cílů
 • stanovení termínů realizace jednotlivých kroků
 • identifikaci osob, na které se může s důvěrou obrátit

Plán je zakončen zhodnocením naplnění svých cílů, které absolvent vyplní spolu 
se svými spojenci po ukončení Kruhů.

Tento plán si zpracovávali jednotliví badatelé za pomoci svých facilitátorů. Bez 
účasti na programu Pokrok by si jej však vypracovat nezvládli, protože by si mnoho z věcí, 
které do tohoto plánu napsali, ani neuvědomovali. Díky nově získaným vědomostem 
z programu Pokrok se však na danou věc mohli podívat i z jiné stránky.

proč mít tento plán?
Pokud si své cíle a kroky k jejich naplnění nenapíšeme na papír, pravděpodobně 

ve svém úsilí uskutečnit tyto změny selžeme. Jasně stanovený a napsaný plán nám totiž 
vždy při jeho přečtení připomene, čeho jsme chtěli dosáhnout a jakým způsobem. To 
nás motivuje k tomu, abychom na tomto plánu skutečně pracovali, a ne jen mluvili o 
tom, jak bychom se chtěli mít.

Bez tohoto plánu by pak nebylo možné realizovat samotné Kruhy, protože ty 
jsou zaměřené na pomoc s úspěšnou realizací právě zde stanovených cílů.

4.7 podpůrný systém kruhy

co jsou to kruhy?
V osobním plánu rozvoje si absolvent Pokroku stanoví kroky, kterými chce 

dosáhnout svých cílů. Absolvent sám však nemá dostatek zdrojů na to, aby svůj plán 
realizoval vlastními silami, a pomoci mu tak musí organizace a osoby zvenčí, které 
nazýváme spojenci. Pod pojmem Kruhy si tak můžeme představit tyto spojence, kteří 
obklopují absolventa a podporují ho v jeho úsilí.

kdo může být spojencem?
Spojencem se může stát kdokoliv, kdo chce absolventovi s realizací jeho plánu 

pomoci. Obecně zde můžeme zařadit zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, 
úřady práce, nestátní neziskové organizace a další účastníky procesu komunitního 
plánování. Mohou to být však také různé vzdělávací či dobrovolnické organizace, 
členové rodiny či přátelé.

Tvorba metodiky
Abychom věděli, jak máme podpůrný systém Kruhy uvést do praxe, bylo potřeba 

vytvořit Metodiku strategie rozvoje komunity a podpůrného systému Kruhy. Kniha 
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Obr. 29. Kruh vztahů

Obr. 30. Metodika strategie rozvoje komunity a podpůrného systému Kruhy
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byla zpracována na základě zkušeností od našich zahraničních partnerů a na internetu 
dohledatelných příkladů dobré praxe, zejména z USA.

Z vytvořené metodiky se například dozvíte, co je to podpůrný systém Kruhy, 
na jakých principech systém funguje, kdo jsou to spojenci a jakým způsobem je 
vyhledávat, jak samotné Kruhy realizovat a jakou roli v systému hraje místní komunita, 
ve které žijeme.

z papíru do praxe
Jakmile byla metodika hotová, započalo plánování vzdělávacích seminářů, 

které by potencionální účastníky Kruhů informovaly o tom, co jsou Kruhy a jak by 
se do tohoto systému mohli aktivně zapojit. Semináře proběhly ve městech, kde byl 
realizován program Pokrok, tedy ve Zlíě, Břeclavi a v Brně. V Brně díky velkému zájmu 
a vysoké aktivitě místního facilitátora proběhly dokonce dva tyto semináře. Oslovení a 
zajištění účastníků měli na starosti partneři projektu, kteří v daném regionu působí a 
znají tak nejlépe místní podmínky.

to potěší!!!
Semináře ke Kruhům, který se konal ve Zlíně, se účastnila také jedna absolventka 

místní skupiny Pokroku. Tato paní se účastníkům svěřila se svými pocity z programu. 
Například mluvila o tom, jaký měla před vstupem do programu problém s komunikací. 
Díky skupinovým diskusím na jednotlivých setkáních si schopnost komunikace zlepšila 
natolik, že byla schopná vystupovat před velkou skupinou osob, převážně z řad střední 
třídy. Tím hlavním, co se však na semináři událo, bylo okamžité osobní zkontaktování 
této absolventky pracovnicemi úřadu práce, které se semináře také účastnily. O několik 
dní později jsme se pak dozvěděli, že se podařilo tuto absolventku zaměstnat.

Obr. 31. Seminář Kruhy v Otrokovicích
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4.8 evaluace a prosazení výstupů do praxe
Třetí část této kapitoly metodiky představuje závěrečné období, které nastává 

po samotném pilotním ověření strategie Mostů z chudoby v praxi, a představuje tak 
fázi vyhodnocení hlavních cílů projektu a šíření výstupů a dobré praxe mezi širokou 
škálu zainteresovaných subjektů. Nejdůležitější aktivitou v tomto závěrečném období je 
vytvoření metodiky „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí“ a její distribuce.

4.8.1 výsledek procesu pilotního ověření strategie
Na základě zpětné vazby od facilitátorů a samotných úspěšných absolventů 

programu Pokrok můžeme konstatovat, že strategie Mostů z chudoby je zajímavým 
uceleným nástrojem, jak pomoci osobám, které jsou chudobou ohroženy, nebo se v ní 
již nachází, ať už z vlastních či systémových důvodů.

jakto?
Podstatným stěžejním prvkem této strategie je právě samotný přístup k lidem 

v chudobě. Smyslem totiž není jim říkat, co mají dělat, jak to mají dělat, nebo je snad 
školit či rekvalifikovat. Důležité je naopak to, nechat samotné účastníky programu 
Pokrok pátrat nad vlastním řešením své nepříznivé situace a nechat jednotlivá 
rozhodnutí na nich samých.

Jednotlivá skupinová setkání jsou vedena interaktivním způsobem, aby 
účastníky nenudila, ale naopak bavila a motivovala je k pravidelné docházce. Setkání 
jsou koncipována tak, aby v jejich průběhu nemuseli účastníci číst rozsáhlé texty či 
poslouchat zdlouhavé vystoupení facilitátora. Naopak zahrnují také mnoho aktivit, 
které jsou realizované formou kreslení, stříhání, lepení či hraní her. 

Obr. 32. Seminář Kruhy v Brně
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V tomto procesu „bádání“ je také velmi důležité, aby setkání vedl facilitátor, 
který je nejen řádně vyškolený, ale dokáže mít i velkou dávku empatie a chce těmto 
lidem pomáhat z vlastního přesvědčení.

co absolventům účast v programu přinesla?
Přínosy účasti v programu můžeme rozdělit do těchto několika kategorií, které 

se vzájemně prolínají:
 • získání nových vědomostí
 • změna v myšlení
 • seberealizace

Absolventi si díky programu osvojili mnoho nových vědomostí, díky kterým se 
na své problémy mohou dívat z jiného pohledu. Například se dozvěděli, jaké jazykové 
registry používají osoby z různých společenských tříd. Tím mohou předejít případným 
nedorozuměním v komunikaci s těmito lidmi, se kterými se mohou běžně setkávat 
například na úřadech. Dalším příkladem může být rozpoznání vlastních nevyužitých 
zdrojů a zdrojů ze svého okolí, ze kterých mohou čerpat při realizaci svého osobního 
plánu a jeho cílů. Mnoho účastníků se dále zmiňuje o přínosech v oblasti zlepšení 
komunikace, zvýšení sebevědomí či motivace k uskutečnění zásadních změn ve svém 
životě. Některým účastníkům se tak již podařilo získat zaměstnání, jiní se zase rozhodli 
zvýšit si svou kvalifikaci a zapsali se do studia.

U všech tří skupin jsme se sešli s dotazy, zda budou setkávání nějakým způsobem 
dále pokračovat, nebo zda pro ně chystáme něco nového. Na těchto dotazech je snad 
nejjasněji vidět změna v myšlení absolventů programu Pokrok, které bylo zprvu potřeba 
motivovat, aby do programu docházeli, a kteří se na konci realizace programu nechtěli 
smířit s tím, že společná setkání se již dále nebudou opakovat. Tyto pozitivní reakce 
nás samozřejmě velice těší a dodávají nám smysl dále Mosty z chudoby v ČR rozvíjet.

4.8.2 Šíření povědomí a prosazování strategie do praxe

shrňme si to:
Strategii jsme již přenesli do podmínek České republiky, pilotně ověřili její 

funkčnost v praxi a zbývá už jen rozšířit povědomí o Mostech z chudoby mezi ostatní 
organizace a subjekty, jejichž posláním je pomáhat osobám v nouzi. 

jak to udělat?
Jedním z hlavních nástrojů jak toho chceme dosáhnout, je uspořádání 

mezinárodní závěrečné konference, kde bude strategie spolu s výstupy projektu 
podrobně představena. Druhým hlavním nástrojem je metodika, kterou právě držíte 
v rukou. Vzhledem k důležitosti jsou těmto aktivitám níže věnované samostatné 
podkapitoly.

Výstupy projektu budeme šířit také prostřednictvím zřízeného projektového 
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facebookového profilu (www.facebook.com/mostyzchudoby) a internetových stránek 
projektu (www.mostyzchudoby.eu). Zde byly v průběhu realizace projektu zveřejňovány 
informace o právě probíhajících aktivitách. I po skončení projektu profil i webové 
stránky zůstanou aktivní a budou na nich zveřejňovány další informace o následné 
realizaci Mostů z chudoby v České republice.

V neposlední řadě bude důležité také propagovat strategii ze strany CpKP VM, 
partnerů projektu a facilitátorů programu Pokrok při své běžné práci a při osobních 
setkáních s organizacemi, které by byly svou činností a klientelou vhodné pro její 
aplikaci.  

4.9 Metodika „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí“

co to je a k čemu slouží?
Pokud jste se pročetli až sem, máte již nějakou vlastní představu o tom, 

k čemu tato metodika slouží a co je jejím obsahem. Jedná se o hlavní a finální výstup 
projektu, jehož stěžejním cílem je poskytnout způsob řešení dané problematiky všem 
relevantním subjektům. Obsah metodiky již není třeba představovat, obecně řečeno 
však obsahuje podrobné informace například od řízení projektu z pohledu realizace 
jednotlivých aktivit, přes detailní objasnění samotné strategie a jejích součástí, až po 
zpětnou vazbu ze samotné aplikace strategie v praxi v České republice a způsobu šíření 
výstupů.

Pokud jste se tedy k této publikaci dostali, jste pravděpodobně z organizace, 
která pracuje s osobami s horším postavením ve společnosti a nižšími příjmy. Věříme, 
že důvodem pro její četbu je to, že uvažujete strategii Mostů z chudoby nějakým 
způsobem aplikovat při práci se svými klienty. Pokud ale zastupujete státní správu, 
určitě je vaším cílem podpořit ji z hlediska systémového zavedení či hledání možností 
způsobu jejího dalšího financování.

pro koho je určena?
Metodika je primárně určena pro organizace, které by mohly Mosty z chudoby 

využívat při práci se svými klienty. Jedná se tedy zejména o poskytovatele sociálních 
služeb, nestátní neziskové organizace a další instituce, které pomáhají lidem ohroženým 
chudobou. Nejedná se však nutně o organizace pracující s lidmi přežívajícími na 
sociálních dávkách. Musíme si totiž uvědomit, že do této situace se mohou dostat 
například matky s dětmi, které z důvodu mateřství mají ztížené podmínky pro opětovný 
vstup na trhu práce, nebo třeba mladí lidé z azylových domů, kteří nežili ve fungující 
rodině a nemají tak dostatečné návyky k tomu, aby se bez obtíží postavili po skončení 
ústavní péče na vlastní nohy. Proto mohou metodiku využívat i organizace pracující 
s lidmi, kteří nejsou na nejnižší úrovni společnosti, mohli by se tam však ocitnout kvůli 
neexistujícímu systémovému řešení, jak s těmito lidmi pracovat.
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kde ji můžete sehnat?
Distribuce metodiky bude probíhat několika různými způsoby. Pokud jste se 

zúčastnili připravované závěrečné konference, budete pravděpodobně mezi prvními 
majiteli tištěné verze. Dále bude metodika poskytnuta všem, kdo byli nějakým 
způsobem zapojeni do realizace jednotlivých aktivit projektu – např. účastnící 
seminářů, workshopů, facilitátoři atd. Elektronická verze pak bude zaslána na předem 
vytipované zainteresované subjekty ze seznamu, který byl vypracován spolu s českými 
a zahraničními partnery.

4.10 závěrečná mezinárodní konference

co a jak a kde a proč…
Samotným završením celého projektu je dvoudenní závěrečná konference 

s mezinárodní účastí vystupujících hostů z USA, Irska, Slovenska a Skotska. Naplánována 
byla po domluvě s vystupujícími na říjen 2014, tedy po skončení těch nejdůležitějších 
aktivit projektu a po jejich dostatečném vyhodnocení. Konference se bude konat na 
stejném místě jako úvodní workshop k projektu, tedy v Otrokovicích.

Konference je určena zejména organizacím pracujícím s cílovou skupinou osob, 
zástupcům státní správy a další zainteresovaným subjektům, které by s touto strategií 
mohly dále pracovat a rozvíjet ji ve svých organizacích. Plánovaná účast se pohybuje 
mezi padesáti a osmdesáti účastníky.

Na konferenci bude zhodnocen celý průběh realizace projektu a budou 
představeny možnosti pro využití strategie Mosty z chudoby v praxi. Účastníci zjistí, 
jak probíhala realizace programu Pokrok a podpůrného systému Kruhy na území ČR. 
Vystupovat zde budou jednotliví členové realizačního týmu, nositelé know-how strategie 
ze zahraničí, facilitátoři programu, i jeho úspěšní absolventi. V závěru konference 
pak bude rozdána metodika „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí‘, která 
popisuje podrobně celý průběh realizace projektu a způsob implementace myšlenky 
Mosty z chudoby do praxe.



79 Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí

5 progrAM pokrok – zMěňte přežívání 
v plnohodnotný život

Program POKROK je určený lidem, kteří se ocitli na spodních příčkách 
socioekonomického žebříčku, žijí v chudobě nebo se ocitli v nestabilní životní situaci. 
Zabývá se především budováním ekonomické stability. 

Nabízí způsob, jak vysvětlit, že příčiny chudoby nespočívají pouze v jedinci, ale 
i v rodině a komunitě, ve které žijí. Umožňuje pochopit filozofii Mosty z chudoby. Jak 
uvádí Philip E. DeVol: „Jakmile se shodneme na filozofii a základních pojmech metody 
Mosty z chudoby, budeme schopni pracovat a přemýšlet flexibilně a přesto postupovat 
jednotně v jejím předávání.“

Samotný výraz pokrok vyjadřuje posun, pohyb směrem od něčeho k něčemu; 
v tomto případě ze života v chudobě k ekonomické soběstačnosti. Lidé pohybující se 
v prostředí chudoby žijí pouze aktuálním dnem a aktuálními problémy, který daný 
den přináší.  Pokračování názvu programu – Změňte přežívání v plnohodnotný život, 
znázorňuje rozpor mezi tím, co je teď – současnou situací a tím, co by mohlo být – v 
budoucnosti.  Pro mnohé účastníky programu to je poprvé, co si „osahají“, vytvoří a 
díky mentálním modelům znázorní a na vlastní oči uvidí svou budoucnost!

Cílem je poskytnout účastníkům programu bezpečné a neformální prostředí, ve 
kterém mohou dospělí lidé změnit pohled na sebe sama a bádat nad svými životy, 
objevovat nové důležité informace, zjišťovat úroveň vlastních zdrojů, plánovat svou 
budoucnost. Jedná se o skupinovou práci, která neprobíhá jako klasické vyučování, 
ale jako „skupinové bádání“ a zkoumání pod vedením vyškoleného facilitátora. Pro 
lidi žijící v chudobě, které v rámci programu POKROK nazýváme badatelé, tak vznikne 
prostor, aby se vážně a tvořivě zabývali svou realitou.

Cílem programu POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život je vést lidi 
z cílových skupin tak, aby byli schopni vydat se na vlastní cestu k dobře placenému 
zaměstnání, stabilnímu bydlení, schopnosti odložit část současné spotřeby ve prospěch 
potřeby budoucí, tzn. něco si ušetřit a zabezpečit se i na stáří. 

Tento pilotní program byl v České republice metodicky veden pod dohledem 
Philipa E. DeVola. Postupně se podařilo pilotně ověřit metodiky programu POKROK 
ve Zlíně, Břeclavi a v Brně. Cílem bylo ověřit tyto strategie a aktivity, které vedou k 
dobrovolné, samostatně plánované a uskutečněné osobní změny jednotlivce na cestě 
ven z chudoby. 

Výsledkem realizace programu Pokrok je dostatečně motivovaný klient, který 
pozná vlastní osobní zdroje a zdroje své komunity, umí zpracovat plán osobního rozvoje 
a je rozhodnutý uskutečnit osobní změnu, stát se ekonomicky nezávislým; tzn., že udělá 
cokoliv, aby si našel práci.

Program Pokrok také nabízí myšlenku budování prosperující komunity a 
poskytuje tým, který pomůže naplnit a zrealizovat účastníkovi sny.
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unikátní prvky programu pokrok31)

Unikátní prvky stručné vysvětlení

Program POKROK zkoumá chudobu pro-
střednictvím ekonomických tříd.

Na chudobu musíme pohlížet i ze strany 
rasového původu lidí, etnické příslušnos-
ti, věku, pohlaví, postižení či invalidity a 
sexuální identity. Přestože jsou tyto věci 
důležité, náš základní pohled na chudobu 
bude prostřednictvím ekonomických tříd.

Badatelé programu vytváří „Mentální mo-
del ekonomické třídy“ a zkoumají své ži-
voty skutečně hluboko.

Badatelé jsou zdrojem většiny informací 
v programu POKROK – informace, které 
používají k analýze svých vlastních situací.

Teorie změny, která podtrhuje program 
POKROK, je detailně vysvětlena.

Teorie změny může vysvobodit badatele 
od diktatury okamžiku a klade na ně od-
povědnost za své životy, i tehdy, když žijí 
v nestabilních podmínkách.

Program POKROK se zabývá všemi čtyřmi 
příčinami chudoby: individuální, podmín-
ky komunity, vykořisťování a politicko/
ekonomické struktury.

Je zde několik příčin chudoby vyžadujících 
komplexní přístup k řešením individuál-
ním, institucionálním i komunitním.

Program POKROK definuje chudobu „do 
jaké míry se ocitá jedinec bez prostředků“.

Tato definice udává konkrétně co dělat s 
chudobou – vybudovat zdroje a jmění.

Program POKROK používá nepsaná pra-
vidla třídy, aby pomohla lepšímu vzájem-
nému porozumění lidí a sblížila je skrze 
třídní rozlišení k řešení problémů jejich 
komunity.

Zdůrazňujeme zde třídní otázky, abychom 
pomohli lidem založit vztahy na vzájem-
ném respektu napříč třídami ke společné-
mu řešení problémů.

Badatelé programu POKROK vykonávají 
hodnocení zdrojů své komunity, než za-
čnou tvořit plány jak pro sebe, tak i pro 
svou komunitu. 

Program Pokrok není navržen tak, aby 
přivodil shodu či souhlas všech. Badatelé 
spíše jednají kriticky a tvořivě s realitou 
jejich života a jejich komunity.

5.1 historie programu pokrok
Program Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný život, vychází z myšlenek 

Ruby Paynové. Díky její dlouholeté práci na výzkumu společenských tříd můžeme najít 
způsob zlepšení situace našich klientů a situace komunity. Poznatky Ruby Paynové 
pomohly už tisícům chudých dětí zlepšit se ve škole a mnoha zaměstnancům zlepšit 
jejich práci. 

Výsledkem spolupráce Ruby Paynové a jejích kolegů Terie Dreussi Smithové a 

31)  MIKEŠKA J., LÉVY M., Příručka facilitátora pro POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život 
– budování zdrojů pro lepší život 1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 51.
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Philipa DeVola je kniha Mosty z chudoby (Bridges out of poverty), která vyšla koncem 
90. let 20. století. Je určena lidem pracujícím v sociální oblasti, justici a těm, kteří se 
věnují rozvoji komunity. Autoři se původně snažili prezentovat své informace lidem ze 
státních úřadů a institucí. Postupem doby došli k názoru, že je třeba je zpřístupnit i 
lidem ze spodních příček socioekonomického žebříčku.

První vydání knihy Getting Ahead in a Just Gettin´-By-World vyšlo v r. 2004 a 
využilo ho mnoho komunit v USA, Kanadě a na Slovensku. Tisíce lidí už využily tyto 
zkušenosti při vytváření své budoucnosti. Mnoho absolventů programu Pokrok ze 
zahraničí vzalo budoucnost do svých rukou. Stabilizovali svou životní situaci, vybudovali 
finanční a sociální zdroje a zapojili se do rozvoje své komunity. Předali představitelům 
komunit své názory na příčiny chudoby a teď se v mnoha komunitách aktivně účastní 
diskuzí tam, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti.

5.2 budování zdrojů pro lepší život
V programu Pokrok se zabýváme chudobou z pohledu ekonomických tříd, 

abychom lépe pochopili, jak fungují společenské a ekonomické systémy. Ve skupinách 
o 6-15 členech společně bádáme nad příčinami chudoby, nízkých příjmů a společně 
hledáme cestu, jak změnit přežívání v pokrok, v plnohodnotný život. Myšlenka Pokroku 
přináší aktivitu a posun, ze situace, ve které se právě nacházíme, do budoucnosti, jakou 
skutečně chceme.

Cílem programu je pomoci jednotlivci při hledání jeho vlastní cesty ke stabilitě 
v soukromém a pracovním životě. Je však potřeba si uvědomit, že každý z nás má svůj 
jedinečný příběh, každý jsme jiný, každý z nás potřebuje svůj vlastní plán. Žijeme svůj 
život, ke kterému patří i naše minulost: z jakého prostředí jsme přišli a jak jsme tam 
žili; lidé, které jsme v životě potkali a naše vztahy k nim ; a v neposlední řadě 
historie, události v naší zemi i ve světě. To, kým jsme dnes, je výsledkem toho, jak jsme 
žili včera. To, co děláme dnes, rozhodne o tom, kým budeme zítra.  Ať tomu věříme 
nebo ne, příběh každého z nás vzniká právě teď. Program POKROK má pomoci k tomu, 
aby byl lepší než ten současný.

5.3 pracovní sešit pro facilitátory
V rámci projektu byla pro facilitátory připravena podrobná příručka k realizaci 

programu Pokrok. Tyto instrukce jsou však zpracovaný formálním jazykovým registrem. 
Je důležité si uvědomit, že účast v programu Pokrok není podmíněna gramotností 
člověka, ani úrovní jeho vzdělání. Proto se od facilitátorů  očekává, že budou schopni 
v případě potřeby zprostředkovat informace běžným jazykovým stylem, s ohledem 
na potřeby skupiny. V rámci jednotlivých sezení je tedy potřeba badatele seznamovat 
s novými výrazy vždy, když k nim dojdete.

Proces učení probíhá do velké míry díky vytváření mentálních obrazů 
nejrůznějšími technikami a také v rámci diskuzí. 
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5.4 role badatelů v programu pokrok
Program POKROK se liší od jiných školních a vzdělávacích programů, 

které jsou běžně dostupné, a se kterými máme zkušenost. Program je relati vně 
náročný. V tomto procesu je odborníkem ten, o čí život se jedná. V programu se 
účastníci stávají tzv. „badatelem“. Toto označení je posouvá o úroveň výše než 
ostatní lidi v komunitě. Nyní jsou důležití , hledají reálné a fakti cké informace 
a nespokojí se s první odpovědí, která se nabízí. Badatel je zdrojem informací, které 
jiní potřebují, a je také řešitelem problémů, se kterými se potýká. Současně je také 
řešitelem problémů v komunitě. 

Program POKROK je jeden z nástrojů, který můžeme využít při vytváření 
budoucnosti . Badatelé se v něm učí díky sobě a díky skupině. 

Jak uvádí Snášel: „Usilujeme o to, aby si badatelé (ne facilitátoři) uvědomili 
nezbytnost změny.“ 32)

5.5 princip trojúhelníku
Pracovní postup programu POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život, 

můžeme znázornit jako trojúhelník.
Trojúhelník, který je zobrazen níže, je symbolem programu. Jeho části  ve zkratce 

32)  SNÁŠEL M., SNÁŠELOVÁ V., Školící texty pro trénink facilitátorů. 1. vyd. Přerov: Centrum pro 
komunitní práci Přerov 2013, s. 13.

Obr. 32. Princip trojúhelníku
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ukazují to, co se bude v rámci programu POKROK dělat. Ve skupině se pracuje tak, 
že si nejprve vyrobíme kopie tohoto symbolu. Postupujeme tak, aby bylo jasně vidět, 
kam jsme se ve společné práci posunuli. A také to, co je ještě před námi. Když skupina 
princip trojúhelníku pochopí, bude velmi snadné se rychle zorientovat a zjistit, co už je 
zvládnuto, na čem se pracuje, kam se směřuje a co s čím souvisí. 

základna trojúhelníku: společné bádání
Každý v programu POKROK je badatelem. Každý. Jak se potvrdilo, tak i facilitátor, 

který se zároveň učí společně s badateli. Facilitátor je sice v čele skupiny, ale současně 
je účastníkem programu. Skupina tedy plní zadání v trojúhelníku v rámci skupinového 
bádání a postupně prochází všemi částmi trojúhelníku. Věnuje se jednak závažným 
problémům, které postihují všechny lidi v prostředí chudoby, jindy se zamýšlí každý 
nad svým životem a svými zkušenostmi. Cílem je, aby absolventi programu Pokrok byli 
schopni definovat bariéry, které jim brání v pokusech najít si zaměstnání. 

spodní levá výseč: pochopení chudoby
V této části je vysvětleno, co chudoba znamená pro každého účastníka programu 

osobně a co znamená pro komunitu. Bádání nad chudobou probíhá v rámci těchto modulů:

 • Modul 1 – Můj současný život
Účastníci programu Pokrok pochopí, co chudoba způsobuje v komunitě, a 

nakreslí si Mentální model chudoby. Poté je potřeba zabývat se osobní situací každého 
jednotlivce a vytvořit mentální model „Můj současný život“.

 • Modul 3 – bariéry mezi chudobou a bohatstvím; výzkum příčin chudoby
Abychom dobře porozuměli chudobě, musíme se na ni podívat z různých úhlů. 

Zjistíme, že příčinou chudoby nejsou jen chybná rozhodnutí chudých lidí. Budeme se 
snažit o to, abychom v mentálních modelech zachytili všechny příčiny chudoby.

střed trojúhelníku: „rámec pro pochopení chudoby“ r. paynové
Pro tuto část je nezbytné pochopit, jak fungují jednotlivé společenské třídy 

(ve své práci se tomu věnuje Dr. Ruby Paynová). Pochopení nepsaných pravidel 
společenských tříd nám pomůže vybudovat vztahy vzájemného respektu, orientovat se 
v novém prostředí a budovat zdroje.

 • Modul 4 – nepsaná pravidla společenských tříd
Bohatí, střední třída, chudoba…Každá z těchto společenských vrstev má svá 

pravidla, kterými se řídí. Pokud chceme dosáhnout ekonomické stability, je pro nás 
nezbytné seznámit se s nepsanými pravidly střední třídy a naučit se je používat. Díky 
tomu je možné se vymanit z chudoby.

 • Modul 5 – význam jazyka
Používání jazyka je zajímavé proto, že díky němu můžeme navázat nebo naopak 

ztratit možnost navázat vztahy s jinými lidmi. Formální registr a jazyk vyjednávání jsou 
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velmi cenné nástroje, pokud jde o vztahy s lidmi ze střední třídy a majetnými lidmi.

 • Modul 6 – jedenáct zdrojů
Chudoba je definována jako „míra, ve které jedinec žije bez potřebných zdrojů“. 

Nejde jen o naše příjmy nebo majetek. Životní úroveň je ovlivněna i naším zdravotním 
stavem, společenskými kontakty a dalšími zdroji. Tato definice nám říká, jak eliminovat 
chudobu: je třeba budovat zdroje.

pravá spodní výseč trojúhelníku: pochopení toho, kde jsem teď
Zabývali jsme se chudobou a seznámili se s nepsanými pravidly; je čas, abychom 

získané informace využili. 

 • Modul 2 — teorie změny
Budování ekonomické stability vyžaduje změnu v našem životě. Cokoli si 

naplánujete, bude pouze vaše, ne nikoho jiného. V tomto modulu si ukážeme, jak se 
postavit k této změně; můžeme sledovat, jak se nám daří ji uskutečňovat.  

 • Modul 7 — sebehodnocení zdrojů 
Většina organizací hodnotí své klienty a přistupuje k nim určitým způsobem. V 

programu Pokrok sami badatelé hodnotí vlastní zdroje. Je to velmi důležité, protože 
jen oni sami jsou schopni zhodnotit celý svůj život, ne jen jeho část. A navíc hodnotí 
sami sebe, což je mnohem lepší, než kdyby jejich zdroje hodnotil někdo jiný. Toto 
sebehodnocení je základem pro osobní plán ekonomické stability, který bude vytvořen. 

 • Modul 8 — hodnocení zdrojů v komunitě
V tomto modulu bude dokončena práce započatá v Modulu 3. Zhodnotí se zdroje 

komunity. Z tohoto hodnocení můžeme vycházet při vytváření plánů pro prosperující 
komunitu.

horní střední výseč trojúhelníku: Moc
V této části se budeme zamýšlet nad vším, co jsme se doposud naučili. Jestliže 

vidíme celý obraz, můžeme kriticky zhodnotit a zjistit, jaký význam mají získané 
informace pro náš život a co bychom v této situaci měli udělat. Nové poznatky nám 
pomohou získat moc v osobním životě, ale i v komunitě.

 • Modul 2 — teorie změny
Znovu se vrátíme k Modulu 2. Teorie změny v programu POKROK nám pomáhá 

osvobodit se od toho, abychom stále dokola řešili ty samé problémy. Jsme v bezpečném 
prostředí, máme čas přemýšlet, mohou nás napadat nové věci, máme prostor na to, 
zabývat se vlastním životem. 

 • Modul 9 — budování zdrojů
Jediný způsob, jak získat ekonomickou stabilitu, je budování zdrojů. Vypadá to 

jednoduše, ale to je obtížné. Kdyby to bylo snadné, nemuseli bychom tu dnes být.  



85 Metodika Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí

Obsah tohoto modulu pomůže při vytváření osobních plánů.

horní výseč trojúhelníku: odpovědnost
Zde vytvoříme podrobný plán, pomocí kterého budeme postupovat k 

budoucnosti, takové, jakou si přejeme mít.

 • Modul 10 — Osobní plán a plán komunity 
Tento plán vznikne přirozeně díky tomu, co jsme doposud udělali. Každý si 

vytvoří „Mentální model moje budoucnost” a ve skupině vytvoří „Mentální model 
rozvoje komunity“. Každému účastníkovi programu Pokrok je rozdána složka s názvem 
„Budoucnost“. Do ní si ukládá výsledky své práce, jako jsou mentální modely, pracovní 
listy a také své individuální plány. 

vrchol trojúhelníku: Akce (pokrok směrem k nové budoucnosti)
V programu Pokrok postupujeme tak, abychom se dostali na samotný vrchol 

trojúhelníku. V tuto chvíli mohou účastníci POKROKU začít své nové znalosti, postoje a 
plány měnit ve skutečnost.33)

33)  Srov. MIKEŠKA J., LÉVY M., POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život – budování zdrojů 
pro lepší život 1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 5.
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6 setkávání úČAstníků progrAMu pokrok
Absolvovat program Pokrok během 15 setkání je jistě výzva. Účastníci tohoto 

ojedinělého vzdělávání věnují 40 hodin bádání nad vlastním životem a přemýšlením 
nad tím, co budou dělat dál. V rámci 15 sezení a diskuzí s ostatními budou bádat nad 
příčinami chudoby, nízkých příjmů a budou společně hledat cestu, jak změnit přežívání 
v „Pokrok“. Dojde k pochopení příčin jejich současné situace, zhodnocení externích i 
interních zdrojů a vytvoření plánu na zlepšení budoucnosti.

Účastníci programu se budou pravidelně 1x týdně setkávat pod vedením 
vyškoleného facilitátora. Vyškolení facilitátoři projdou s účastníky programu 10 modulů, 
na které byli vyškoleni v rámci tréninku facilitátorů. Po celou dobu budou pracovat 
s metodikou programu Pokrok. 

Při své práci budou používat dvě učebnice; jedna slouží facilitátorům pro 
metodické vedení programu (Příručka facilitátora), druhá je určena účastníkům 
programu jako jejich Pracovní sešit. Každý účastník si také povede svou vlastní osobní 
složku, do které si bude zakládat veškeré vytvořené a použité materiály z jednotlivých 
setkání. V samotném závěru programu si pak každý účastník vytvoří svůj osobní plán 
rozvoje, který bude následně za pomocí podpůrného systému Kruhy realizovat.

několik návrhů, jak zvládnout tento intenzivní vzdělávací proces:
 • seznámit se osobně s každým badatelem před první schůzkou skupiny (může-

me zjistit, zda je způsobilý k absolvování programu, zaměřit se na jeho schop-
nosti zúčastnit se všech setkání, vytrvalost, ochotu, snahu; je důležité, aby 
účastník pochopil podstatu programu).

 • věnovat čas vysvětlení principu trojúhelníku, nezbytnosti skupinových pravi-
del a jejich dodržování

 • vyhradit si na každé setkání min. 3 hodiny; v průběhu setkání dělat přestávky
 • nezapomenout, že poměr mezi diskuzemi a učením z textů by měl být v rovnováze
 • pokud se skupina odkloní od tématu, rozumně dlouho sledujte, o čem se baví, 

může to být velmi přínosné
 • zaveďte pravidlo, podle kterého si budou účastníci, kteří vynechají sezení, do-

plňovat informace; je totiž nezbytné, aby všichni na každém setkání začínali od 
stejného místa (např. můžete použít prostředníka k zajištění předání informací)

 • na začátku každého sezení sestavte jeho plán a konzultujte jej se skupinou
 • rozdělte skupinu na podskupiny po 2-3 lidech, kteří budou diskutovat o něja-

kém problému; výsledek diskuze pak představí celé skupině
 • zaveďte otevřenou konverzaci a zdůrazněte přitom nutnost vzájemného re-

spektu a úcty
 • je potřeba si uvědomit, že všichni účastníci jsou přínosem pro skupinu, a to i ti, 

kteří příliš nespolupracují; najdou se pesimisté, kritici a skeptici, nebo prostě 
lenoši, o kterých to každý v jejich okolí ví; je potřeba brát to jako výzvu, i takoví 
lidé s námi žijí; překonejte nechuť s nimi pracovat a berte je takové, jací jsou, 
vždyť i to je součástí životní reality
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 • nesetkávejte se více jak 2x týdně; lidé potřebují dostatek času na to, aby své 
pocity dokázali zpracovat

 • věnujte pozornost atmosféře ve skupině, a pokud máte pocit, že je něco špat-
ně, zeptejte se

 • při práci s jinou skupinou mějte na paměti, že každá skupina je jiná; nesnažte 
se, aby obě fungovaly stejně

 • podělte se se skupinou o vaše pocity
 • veďte badatele k zodpovědnosti vůči sobě samým a vůči skupině

Program Pokrok je náročný. Jde o práci s dospělými lidmi, a je tedy potřeba 
smířit se s úrovní dosažených výsledků. Z facilitátora musí být cítit, že badatelům 
důvěřuje. Pokud tomu sami věříte, můžete jim říct: „vím, že na to máš, i když ty sám 
tomu nevěříš“.

V rámci implementace programu Pokrok do českého prostředí se nejvíce 
osvědčily skupinové diskuze, brainstorming, práce s pracovními listy. Klientům se líbilo 
zpracování mentálních map, i když někteří k tomu potřebovali pomoc facilitátora.

6.1 Mentální moduly
Ne facilitátoři, ale badatelé vlastnoručně vytvářejí, kreslí, doplňují a rozvíjejí své 

mentální modely. Dbáme na to, aby všechny byly řádně označeny, počínaje nadpisem. 
Původní hrubý náčrt mohou totiž postupně vylepšovat a doplňovat, o což se také 
v průběhu programu snaží, neboť více a lépe rozumí tomu, co dělají.

Mentální modely slouží k tomu, aby se badatelé mohli pohybovat tam a zpět mezi 
abstraktním a konkrétním. Některá cvičení v programu Pokrok totiž zpočátku vypadají 
jako abstraktní, ale prostřednictvím kresby nebo příběhu dostanou konkrétní podobu.

Mentální modely mají obrovskou výpovědní hodnotu a mohou skvěle ilustrovat 
problematiku. 

Mentální mapy mohou pomáhat v mnoha směrech. Jak uvádí Brzan: „díky 
mentálním mapám:

 • se učíme lépe plánovat
 • rozvíjíme schopnost komunikace
 • jsme tvořivější
 • šetříme čas
 • lépe zvládáme problémy
 • lépe se koncentrujeme
 • zlepšujeme svou organizační schopnost a projasňujeme své myšlení
 • více si pamatujeme
 • rychleji a efektivněji se učíme
 • jsme schopni vnímat svět jako celek
 • chráníme stromy!“ 34)

34)  BUZAN T., Mentální mapování. 1. vyd. Praha: Portál 2007, s. 15.
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6.1.1 Modul 1 – Můj současný život 
V tomto modulu je analyzována aktuální situace účastníků programu Pokrok. 

Obsahem je problematika bydlení, příjmů, finanční gramotnosti a plánování času. 
Nedílnou součástí jsou reálné zkušenosti lidí z oblasti generační chudoby. Jsou využity 
případové studie a zkušenosti účastníků. Vytváří a analyzují se mentální modely. 
Pracuje se rovněž s definicí mentálního modelu střední třídy.

Například badatele z Brna tento mentální model velmi zaujal. Dle slov facilitátora 
je to z toho důvodu, že o tom vědí nejvíce. Ve zlínské skupině popsali chudobu jako 
„smutek“, „alkohol“, „má bezmocnost“, „ztráta budoucnosti“, „ztráta sebevědomí“, 
„dluhy“, „beznaděj“. K tématu chudoby a doplňování mentálního modelu se vraceli 
ještě v dalších hodinách setkávání. Samozřejmě nedostatek financí, špatné bydlení 
a další materiální věci zde také byly, přesto první slova popisovala více tyto pocitové 
nesnáze, negativní emoční stránku spjatou s chudobou.  V průběhu setkávání účastníci 
využívali možnost sdílet své životní příběhy. Při těchto diskuzích lidé přicházeli se svými 
zkušenostmi a bylo zajímavé vidět, jak se lidé dostali do chudoby. Na jedné straně 
uváděli svá špatná rozhodnutí, které ale na počátku vlastně za špatné nebylo možné 
označit – jak chcete na začátku vztahu poznat, že váš partner prohraje všechny vaše 
peníze a zadluží se? Tyto citlivé příběhy lidé sdíleli ve skupině, což mělo stmelující efekt. 
Skupina se časem vypracovala na velmi otevřenou a diskutovalo se o různých tématech 
jako například vztahy, rodina, děti, finance. 

Tab: Řešení problému ekonomických tříd v širších souvislostech 35)

program facilitátor Badatel cíle učení

Vytvoření men-
tálního modelu 
půdorysu mého 
domu/bytu.

Poskytnout papíry 
a pomůcky, prová-
zet aktivitou.

Samostatná prá-
ce: nákres plánku 
domu/bytu.

Jde o volný pře-
chod od příčin 
chudoby na úrovni 
jednotlivce a ko-
munity.

Zjištění informací 
o platech a pří-
jmech

Popište princip 
plateb za bydlení. 
Zkonfrontujte své 
informace s in-
formacemi o pří-
jmech. Diskutujte 
o tom, jaká část 
příjmů padne na 
úhradu bydlení. 
Poskytněte infor-
mace o pravidlech 
peněz.

Pokud mluvíme o 
bydlení, přiroze-
ně přemýšlíme o 
našich příjmech. 
Řešíme tu finanční 
zdroje, ale to vede 
jedince k tomu, 
aby se zamýšlel 
nad svou celkovou 
situací.

35)  MIKEŠKA J., LÉVY M., Příručka facilitátora pro POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život 
– budování zdrojů pro lepší život 1. vyd. Přerov: Centrum pro komunitní práci Přerov 2013, s. 58.
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Vytvoření osob-
ních finančních in-
dikátorů

V rámci diskuze 
vysvětlete princip 
zisku a ztráty.

Zmapujte své dlu-
hy a zisky.

Vypadá to jako ab-
straktní informace, 
ale jde o standart-
ní indikátor. 

Vytvoření mentál-
ního modelu „můj 
současný život“

Vytvořte mentální 
model.

Toto schéma je 
východiskem pro 
všechno následují-
cí. Znázorňuje roz-
por mezi životem, 
jaký je a jaký by 
mohl být.

Výzkum „kam to 
směřuje“

Zúčastněte se ak-
tivity.

Jsou před námi 
další dvě aktivity 
před tím, než vy-
tvoříme krátkodo-
bý plán.

6.1.2 Modul 2 – teorie změny
Modul je zaměřen na definování a práci s měřítky stability, stádia změny, 

mezilidských vztahů před započetím změny a v jejich průběhu a také připravenost 
k uskutečnění změny. Rovněž je zde prezentována definice chudoby a institucionální 
zakotvení chudoby ve společnosti.

V břeclavské skupině si tento model ukazovali na druhém setkání skupiny 
Pokrok. Kofacilitátorka nakreslila model na flipchartový papír, vyzvala účastníky, aby 
si jej překreslili na volné přichystané papíry a následně jej vysvětlila. Nejdříve bylo 
objasněno, co je abstraktní myšlení: odstup, objektivnost, nové informace, myšlení, 
analýzy, vzdělávání, plány. A konkrétní myšlení: například člověk řeší jeden problém 
stále dokola. 

Mezi další cíle tohoto modelu patří: 
 • dospět k závěrům 
 • oprostit se od emocí a myslet logicky - zpracování nových informací
 • uvědomit si, která organizace je pro mě přínosná nebo já pro ni a která nikoliv
 • čím mohu přispět, jak pomoci jiným lidem

 
Uvedení příkladu: lichvářské půjčky – nemám dost peněz a tak si půjčím. Avšak 

správné je si důkladně přečíst smlouvu, a pokud něčemu nerozumím, zjistím si fakta, 
nebo nepodepisuji. Abstraktní myšlení nám umožňuje pochopit, že není správné brát 
si rychlopůjčky, ale vytvořit si plán, abychom nedostatek peněz vyřešili jinak (brigádou, 
půjčkou s menším úrokem atd.).

 Závěr: abstraktní plán vede v důsledku ke konkrétnímu, jasnému plánu a 
osobní změně!
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6.1.3 Modul 3 – propast mezi bohatstvím a chudobou
V tomto modulu jsou účastníci vedeni k pochopení nerovnoměrného rozdělení 

zdrojů a majetku ve společnosti. Definují se příčiny chudoby a oblasti výzkumu jejího 
dopadu na jednotlivce, komunitu a společnost. Pozornost je věnována fungování 
politicko - ekonomickému systému. 

Mentální model střední třídy vznikl při třetím setkání skupiny Pokroku současně 
s mentálním modelem bohatství. Nejdříve bylo vysvětleno, proč je potřeba oba tyto 
mentální modely vytvořit. A to z toho důvodu, abychom lépe porozuměli prostředí 
těchto společenských kategorií. 

 Následně jsme si společně v učebnici přečetli případové studie rodiny 
ze střední třídy a následně případovou studii bohatého člověk. V první ukázce bylo 
zajímavé, že lidé ze střední třídy se blíží na hranu nižší třídy, neboť jsou zvyklí na svůj 
standard a neradi uskutečňují výraznou změnu v uskromňování ve svých potřebách. 
Což je však paradoxem, neboť právě včasné omezování a plánování většinu lidí v této 
třídě stále drží. 

 Diskutovali jsme o tom, jaké typické věci (pojmy) jsou charakteristické pro 
střední třídu a společně je vpisovali na flipchártový papír. 

 V druhé případové studii jsme zjistili, že jsou zde i velké nevýhody, které 
nejsou na první pohled patrné, neboť člověk mnohdy nerozhoduje sám za sebe, ale je 
pod neustálým tlakem a nikdy neví, kteří přátelé jsou opravdoví a které má jen proto, 
že je bohatý.  

 A opět jsme si na společný papír napsali typická slova při představě bohatství. 
 Cílem vytvoření obou mentálních modelů bylo, abychom méně odsuzovali 

především lidi z vyšší třídy a snažili se je více pochopit. V rámci diskuse jsme zjistili, že 
by bylo dobré navázat vztahy s lidmi z různých společenských tříd. A uvědomit si, jak 
tyto informace změnily pohled na lidi z různých socio -ekonomických tříd. 

6.1.4 Modul 4 – nepsaná pravidla společensko-ekonomických tříd
Tento modul je věnován definici a poznávání neformálních pravidel sociálních 

skupin na úrovni jednotlivce, rodinné struktury, komunity a ekonomické třídy.  Rozšíření 
znalostí o fungování nepsaných pravidel a bariér, které vytváří, získání informací o tom, 
jak pomoci širší znalosti nepsaných pravidel zlepšit svou vlastní situaci ve vztahu ke 
komunitě, organizaci či zaměstnavateli. Jak lze vylepšit a zkvalitnit sociální práci se 
znalostí těchto pravidel. Jak vybudovat udržitelné komunity v souladu se strategií 
Mostů z chudoby.

Aby člověk dosáhl toho, co si předsevzal, je nezbytné vzdát se (někdy ovšem 
dočasně) osobních vztahů. Platí to pro lidi všech tříd a všechna předsevzetí. Jedním 
z unikátních prvků programu Pokrok je to, že pojmenováváme a řešíme jeden 
z nejobtížnějších problémů, kterým čelí lidé, když začnou pracovat na odchodu z chudoby: 
co udělá tato změna se stávajícími vztahy. Přerušení či ukončení vztahů je jedním 
z nejobtížnějších úkolů, kterému čelí lidé v rámci rozhodnutí opustit chudobu. Ano, 
chtějí se změnit, ale to vyžaduje i určitou oběť. Všichni ti, kteří prošli úspěšnou změnou, 
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to zažili;  některé vztahy prostě musely skončit. Některé se změnily. Vznikly i nové. 
V tomto modulu také vytváříme Mentální model struktury mé rodiny. Informace 

o rodině a dětech mohou být pro mnoho lidí bolestivé. Tento proces však zároveň 
přináší naději. Může to být také zlomový moment. 

Jak ukázala praxe, při čtvrtém setkání je důležité nejdříve vysvětlit rozdíl mezi 
matriarchální (řízené matkou) a patriarchální (řízené otcem) strukturou řízení rodiny. 
Jak uvádějí facilitátorky z Břeclavi: „Protože jsme již byli obeznámeni se situací účastníků, 
věděli jsme, že je pro některé toto téma velice citlivé (někteří bydlí v azylovém domě, 
rodinu už ztratili, nebo s ní nekomunikují), tak jsme se místo modelu struktury mé 
rodiny věnovali mentálnímu modelu rodiny spíše obecně. A na tomto příkladu jsme si 
zjednodušeně načrtli, jak by měl model vypadat. Mnozí účastníci si však svůj model udělali.“  

 Ukazovali jsme se příklady, kdy je hlavou rodiny otec, matka, ale i dítě. 
 Následovala diskuse: Kdo je hlavou domácnosti? Jaké pozitivní role plní muži a 

ženy při pomáhání členům rodiny při zvládání obtíží? Kteří lidé v domácnosti přispívají 
k placení účtů? V jakém čase rodiče začnou chtít po dětech ve společné domácnosti 
příspěvek na živobytí? Jaké práce by měly děti vykonávat?

6.1.5 Modul 5 – význam jazyka
V modulu se účastníci dozvídají o působení jazyka uvnitř konkrétní společenské 

vrstvy a jeho vlivu na účinnou komunikaci. Seznámí se s 8 jazykovými koncepty a 5 jazykovými 
registry a v rámci skupinové práce se je učí rozlišovat a používat k předcházení konfliktů a 
odstraňování bariér. Získají informace o rozdílných strukturách vyprávění příběhů a metodě 
zprostředkování. Ukazuje se vliv jazyka při dosahování reálných výsledků organizace  
a je probrán význam jazykového vývoje dítěte v prvních třech letech na úrovni komunity.

Facilitátorky z Břeclavi uvádějí: „Na pátém setkání Pokroku jsme si vyprávěli o 
způsobech vyprávění a vysvětlovali si, která nepsaná pravidla za ním stojí. Na nákresu je 
patrné, že při formálním způsobu vyprávění bychom měli mluvit chronologicky a klást důraz 
na pointu. Mluvíme stručně, jasně, věcně. V nákresu na příkladu mostu je patrné, že z místa 
A se přes zápletku (bod Z) plynule dostaneme do bodu B (má jasný začátek, střed a konec).“ 

 Na rozdíl od neformálního způsobu říkáme, co nás nejdříve napadne. 
Přeskakujeme děj. Trvá déle, než se dostaneme k podstatě věci. Odbíháme od tématu, 
protože s neformálním způsobem vyprávění souvisí subjektivní pocity. 

 Uváděli jsme příklady ke každému z nich. Při vysvětlování těchto dvou způsobů 
vyprávění účastníci Pokroku dospěli k tomu, že při vyřizování různých záležitostí (ve 
škole, na úřadech), by měli při formálním rozhovoru více používat formální způsob 
vyprávění. Největším uvědoměním si bylo, že formálnímu způsobu vyprávění se učí už 
od dětství, pomocí vyprávění pohádek.

 Následovala diskuse: Jak nám může vědění o těchto způsobech vyprávění 
pomoci a jak tyto informace využít? 

 Absolventi neměli problém s pochopením rozdílů mezi těmito dvěma způsoby 
vyprávění, avšak pojmy předtím neznali. 
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6.1.6 Modul 6 – jedenáct zdrojů
Modul se zaměřuje na analýzu zdrojů klientů při řešení problémů chudoby. 

Hledají se modely podporující proaktivní chování klientů a ukazuje se, jak využít 
příklady „dobré praxe“. Analyzuje se rovněž role komunity jako celku při řešení chudoby 
a je poukázáno na institucionální nástroje při řešení chudoby. Facilitátoři se naučí, jak 
motivovat účastníky programu Pokrok při hledání existujících zdrojů a využití vlastního 
potenciálu při vytváření nových nezbytných zdrojů. Pozornost je věnována sociálnímu 
kapitálu jako významnému zdroji v životě jedince. K lepšímu porozumění problematice 
jsou využívány případové studie a jejich analýza.

V praxi se ukázalo, že tento model badatele velmi zaujal. Jak uvádějí zlínské 
facilitátorky: „Od druhé poloviny programu jsme se zaměřovali na zdroje každého 
jednotlivého účastníka. Prošli jsme si posouzení vlastních zdrojů, jejich ohodnocením a 
hledáním cest k jejich posílení. Finanční nebo emoční zdroje byly jasné od prvopočátku, 
naopak zdroje duchovní byly hůře chápané. I pro mě jako facilitátora bylo obtížné hledat 
ekvivalent tohoto zdroje, protože celkově v naší společnosti a kultuře jsou duchovní 
zdroje slabé. Strategie pro budování zdrojů ve cvičeních měly úspěch, zejména pokud 
se jednalo o rady jak budovat zdroje u druhých, když jednotlivec požádal skupinu o 
radu jak vybudovat svůj zdroj. Obtížnější již bylo hledat cesty k posílení zdrojů u sebe. 
Účastníkům se například podařilo rozpomenout se, že mají dávné přátelé, ze školy 
bývalé spolužáky, které by mohly požádat o pomoc při shánění nového zaměstnání. 
Takto se otevíraly cesty k hledání nových nebo znovuobjevení zapomenutých příležitostí 
k vlastnímu posunu. Při posuzování komunity byl ve skupině jeden účastník, který se 
aktivně zapojoval do života své obce a organizoval spolu s ostatními komunitní akce. 
Pro ostatní se stal příkladem a dostalo se mu za to od skupiny velkého ocenění.“ 

6.1.7 Modul 7 – hodnocení vlastních zdrojů
V tomto modulu se facilitátoři seznámí s tvorbou a analýzou hodnocení zdrojů 

jedince na úrovni od krizových situací až po stabilitu jedince a jeho následný přínos 
pro komunitu. V rámci praktického nácviku se naučí, jak s účastníky programu vytvořit 
finální zhodnocení úrovně vlastních zdrojů.

 Jak uvádějí facilitátorky z Břeclavi: „Mentální model osobního sociálního 
kapitálu - model vznikl na konci osmého setkání, jelikož se před vytvořením probíral 
sociální kapitál (spojující a přemosťující). Facilitátorka nakreslila na flipchártový papír 
jeden velký kruh a do něj jeden menší. Rozdělila je na 8 dílků a z vnější strany většího 
kruhu nad každou výsečí napsala nadpisy: přátelé, práce, knihovna, škola/Pokrok, 
kluby/volný čas, organizace, domácnost, široká rodina. Některé nadpisy se pozměnily 
oproti nadpisům v knize po dohodnutí s účastníky. Avšak individuálně si mohli nadpisy 
částečně ještě pozměnit. Vysvětlilo se, že střed obou kruhů znamená každého z účastníků 
a jejich úkolem je si tento nákres překreslit a do každé osminky napsat iniciály lidí, 
typických pro tuto část jejich života. Blízcí lidé měli být umístěni ve vnitřním kruhu a 
známí ve vnějším kruhu. Na úkol byl stanoven čas 15 minut. 

 Po dokončení proběhla diskuse: Jaké pozitivní a negativní věci vidí na jejich 
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vztazích při pohledu na nakreslený model? Jaký dopad má toto schéma na pohled do 
budoucnosti? Jakým způsobem můžeme posílit, vyplnit prázdné výseče? Jak moc jsou 
určité dílky důležité?

 Tento model velmi pomohl si uvědomit, která část našeho života je doslova 
prázdná, kterou chceme (nebo je potřeba) změnit.“ 

6.1.8 Modul 8 – hodnocení zdrojů komunity
Tento modul přináší informace o způsobech mapování a monitoringu 

dostupných zdrojů v komunitě, tak, aby facilitátoři byli schopni naučit tyto dovednosti 
účastníky programu. Dalšími informacemi jsou otázky rozvoje komunity založené na 
jejích vlastních silných stránkách.  Vytváří se Mentální model vztahů, který přehledně 
znázorňuje možnosti daného jedince ve vztahu k lokálním organizacím a komunitě.

Facilitátoři ze všech tří skupin se shodují, že badatelé nejsou schopni hodnotit 
zdroje komunity. A to z toho důvodu, že nemají dostatečné informace. Facilitátor se 
v tomto modulu spíše stává lektorem a předává zkušenosti a informace. Pro některé 
je tato problematika příliš složitá, především vzhledem k jejich věku. Ostatní nemají 
zkušenosti ani informace.  

6.1.9 Modul 9 – vytváření zdrojů
V rámci tohoto modulu se facilitátoři naučí pracovat s analýzou zdrojů tak, aby 

účastníky programu mohli provázet při zkoumání rozdílu mezi zdroji pro přežití a zdroj 
umožňujícími Pokrok. Jedná se o zvyšování kvality života prostřednictvím dostupných 
možností a příležitostí. Na základě analýz dochází k možnosti vytvářet reálné plány pro 
buducnost pro každého účastníka programu.

Při závěrečných setkáních se ve Zlíně věnovali osobním plánům a smartováním 
cílů takto: „Účastníci Pokroku v této fázi promýšleli své potřeby, byl prostor pro sdílení 
a přemýšlení nad tím, co ve svém životě chci změnit, čeho chci dosáhnout. Tyto 
potřeby si uvědomovali a pracovali na reálním stanovení cílů. Najednou namísto téměř 
nedosažitelného cíle „získat zaměstnání“ jsme měli cíl začít studovat vysokou školu (a 
v průběhu pokroku paní udělala přijímací zkoušky) nebo zapojit se do života své obce a 
začít tím, že si uklidím svůj dům a svou zahradu a začnu komunikovat se sousedy. A už 
v průběhu posledních setkání paní na tomto cíli začala pracovat, sdílela s ostatními své 
první kroky k cíli. Další účastnice v průběhu setkání si dala za cíl zvýšit si sebevědomí. A při 
setkání se dělila se skupinou, jaké kroky již podnikla, což motivovalo i ostatní k odvaze začít.

V těchto posledních setkáních si účastníci uvědomili své potřeby a začali si plnit 
své cíle po malých krocích. Měla jsem pocit, že si zde uvědomili, co jim v životě schází, 
co potřebují změnit, aby mohli pokračovat dál a zvládnout takový posun jako přijmout 
zaměstnání. V průběhu setkávání jsme se zaměřovali na ně samotné, na odstranění 
jejich vnitřních bariér a budování přemosťujícího kapitálu pro novou životní etapu.“
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6.1.10 Modul 10 – osobní plány a plány komunity
Na základě předchozích modulů dochází k praktickému vytváření plánů pro 

budoucnost a jejich jednotlivých kroků včetně časového harmonogramu. Naučí se, jak 
s účastníky programu vytvořit SMART cíle a vytvořit plány pro prosperující a udržitelnou 
komunitu. 

Na závěr předkládáme hodnocení individuálních plánů z břeclavské skupiny:
1. Popište svou situaci před vstupem do Pokroku, co pro ni bylo charakteristické? 

Jaké problémy jste museli řešit, jaké situace vám nejvíce svazovaly ruce? 
 • výpověď ze zaměstnání 
 • podvedení a okradení zaměstnavatelem o mzdu, odškodnění po úrazu (nedo-

statečná informovanost o právech zaměstnanců v pracovním poměru)
 • nebyl klid a vhodné prostředí na výchovu dětí
 • žádný denní režim
 • neuvědomění si hodnoty peněz – jak dlouho se musí pracovat na krabičku 

cigaret 
 • hledání rekvalifikací, účast na programech různých organizací, snaha o další 

vzdělávání pro získání práce
 • hledání náplně života
 • hledání cesty společně s dalšími postiženými 
 •  nejvíce svazující jsou finanční problémy
 •  řešení bydlení
 •  hledání zaměstnání – malá a nedostatečná nabídka ze strany úřadu práce
 •  nedostatečné vzdělání
 •  jednání s úřady o zdravotním stavu a situaci tělesně postižených
 •  neznalost finanční gramotnosti
 •  pohrdání nižší třídou
 •  současný společenský systém velmi málo umožňuje osobnostní vývoj

2.  Jaké jsou vaše představy o spokojeném životě? Jak by to mělo vypadat, 
kdyby se podařilo vaše problémy s chudobou vyřešit?

 • zdraví moje i mé rodiny
 • nemuset řešit existenční problémy, mít vlastní bydlení
 • dostatek finančních prostředků => mít práci: odpovídající mému zdravotnímu 

stavu
 • smysluplná a tvůrčí práce, práce sloužící ku pomoci
 • být prospěšný
 • klid na výchovu dětí
 • zajištění rodiny
 • vlastnit osobní automobil
 • spoření
 • dosažení maturity
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 • schválení hypotéky na investování do vlastního bydlení
 • pracovat pro tělesně postižené v nápravě stávající situace (špatná legislativa, 

zvůle úřadů)
 • dobré osobní, rodinné i pracovní vztahy

3. Co pro to můžete udělat vy? Co můžete změnit sami u sebe ve vlastním životě 
a co změnit nelze. Čím můžete začít? Jaké jsou vaše silné stránky, na kterých 
lze začít budovat úspěch? Jaké jsou naopak silné stránky, které mohou klást 
překážky k úspěchu? 

 • zlepšení, dokončení vzdělání, samostudium, kurzy
 • stanovit si priority a cíle
 • plánování každého dne
 • být prospěšný těm, kteří to skutečně potřebují
 • nevzdávat snahu a hledání
 • nenechat se pokořit a vyprovokovat
 • sebezdokonalování
 • důvěra v sebe 
 • znalost jazyka
 • omezení kouření
 • hodně komunikovat s lidmi – navazování nových vztahů
 • jednat s lidmi vždy slušně
 • zlepšit rodinné vztahy – být více s rodinou, přáteli
 • navštívit právní poradnu

co změnit nelze: zdravotní stav, oporu v rodině, chování zaměstnanců na 
různých institucích a zaměstnavatelů

silné stránky: zdraví, řidičský průkaz, vyzdvihnutí znalostí a dovedností (např. 
znalost jazyka, psaní 10 prsty, znalost práce na PC), znalost nepsaných pravidel, rychlé 
přizpůsobování se různým situacím, manuální zručnost, nevadí mi rutinní práce, každý 
neúspěch posiluje, motivace, optimismus, vstřícnost, tolerance, humor

slabé stránky: zdraví, věk, umět říkat ne, nenechat se snadno oklamat - ztráta 
důvěry, málo kontaktů, nedostatečná orientace v současném společenském a právním 
systému

4. Co mohou pro vás udělat jiní, např. rodina, přátelé, sousedi, známí, obec, 
komunita, zaměstnavatelé, úřady nebo instituce, jak vám mohou pomoci? 
V čem a s čím? Jmenujte konkrétní osoby, na které se můžete obrátit, na 
které je spolehnutí a které vám mohou pomoci?

 • maminka mi naspořila peníze na stavebním spoření
 • babička mi poskytne bydlení
 • rodina a přátelé 
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 • hlídání dětí – denní náplň života
 • někteří zaměstnanci úřadu práce – lepší spolupráce, hledání individuálního 

zaměstnání (pro osoby s horším zdravotním stavem, OZP)
 • sociální pracovníci – individuální plán
 • azylové domy – zajištění bydlení 
 • účastníci pokroku – rady a pomoc při řešení podobných situací, opora
 • právní pomoc
 • zaměstnavatelé – větší ohleduplnost (například na věk, postižení) 
 • soudy – poslední záchrana, pokud domluva již není možná
 • policie a justice – prosazovat zákon a pořádek, postihnout zaměstnavatele za 

práci načerno
 • stát – více pracovních míst s odpovídajícím ohodnocením i pro lidi s nižším 

vzděláním (neznalost jazyků, práce na PC)
 • možnosti financování lékařských zákroků, které nehradí pojišťovny (např. oční 

operace, zubní protézy)

5. Kdybyste měli kouzelnou hůlku a mohli ve vaší minulosti změnit tři věci, 
které by to byly a proč? Co by se tím ve vašem životě změnilo?

 •  po základní škole bych šel na jinou SŠ
 •  vyšší vzdělání – postavení ve vyšší společenské třídě
 •  znalost jazyků – možnosti práce i v zahraničí, lepší uplatnění i na českém trhu 

práce
 •  nikdy bych nezačal kouřit
 •  nepřestal bych sportovat 
 • vyhledal bych si lékaře, kterému bych důvěřoval a nejen ty, kteří jsou v mém 

okolí
 • nevzdal bych se svého koníčku
 •  jiný partner
 •  smrt maminky – ztráta opory a poradce v životních rozhodnutích
 •  odešla bych žít na jiné (krásné) místo se svým přítelem 
 •  omluvila bych se své babičce
 •  žiju v realitě a žádná kouzelná hůlka nepomůže a není
 • vedení státu a obcí, aby nebyla nezaměstnanost  - to způsobuje nejvíce pro-

blémů
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6.2 zkušenosti facilitátorů s realizací programu pokrok v České 
republice
V České republice bylo vyškoleno 12 facilitátorů spoluautorem strategie Mosty 

z chudoby, Philipem E. DeVolem. Šest facilitátorů realizovalo program Pokrok – změňte 
přežívání v plnohodnotný život; tři z nich byli hlavními facilitátory a tři ko-facilitátory. 
Uvádíme některé osobní pohledy:

dr. Mgr. jan procházka (brněnská skupina):
Problematikou chudoby a prací s chudými lidmi se zabývám již více jak 20 

let. Pracoval jsem jako sociální kurátor pro dospělé, spoluzakládal jsem ojedinělé 
zařízení - Oddělení sociální prevence pro mládež a mladé dospělé (dále OSPM) v Brně, 
spoluzakládal jsem integrační sociální podnik pro dlouhodobě nezaměstnané, atd.

O projektu jsem se dověděl z internetu a ihned mě zaujal. Zúčastnil jsem se 
semináře, výcviku facilitátorů (velmi důležitý, oceňuji), stáže na Slovensku (přínosná, 
ukázala mi složitost celého projektu).

Realizaci projektu jsem zařadil do obsahu naší práce s klienty v OSPM – konkrétně 
do Osobnostní a sociální přípravy, která se uskutečňuje 3x týdně.

Výhodou bylo, že jsem nemusel dělat žádnou propagaci, výběr účastníků, neměli 
žádné problémy s docházkou atd.

Nevýhodou bylo, že skupina byla otevřená, účastníci se částečně v průběhu 
změnili, podle toho, jak do zařízení přicházeli či odcházeli. 

Specifikou našich účastníků také bylo to, že jsou ve věku 17 – 21let a nemají skoro 
žádné zkušenosti ze samostatného života, nemají děti, často ani rodinu, vlastní byt, 
teprve se připravují na samostatný život. Proto bylo potřeba více času na zpracování 
mentálních modelů, bylo potřeba hodně vysvětlovat, protože neměli z čeho čerpat. 
Řadu technik bylo potřeba přizpůsobit, změnit zadání atp. Přestože jsou si věkově blízcí, 
má každý z nich tolik specifik ve svém předchozím životě, že se jim bylo potřeba věnovat 
hodně individuálně. 

Projekt probíhal v OSPM od 12.3.2014 do 26.6.2014, 1xtýdně 3 hodiny. Přestože 
aktivity v rámci osobnostní a sociální přípravy jsou v našem zařízení povinné, mohu říct, 
že projekt, od počátečního vysvětlení jeho významu pro každého z nich vzbudil velký 
zájem a očekávání.

Pochopení toho, že na konci programu budou mít zpracován mnohem 
propracovanější a reálnější individuální plán změny jejich současné situace (než mají 
dosud zpracovaný v OSPM), jim dodalo hodně chuti do práce. Mohu říci, že jejich chuť 
do práce se zvyšovala téma od tématu, tak jak přicházeli na to, že je to o nich, že si sami 
přicházejí na to, co je po ně důležité, co by měli změnit a jak. Velmi brzy přestali účast 
brát jako povinnost a začali se sami zajímat o domácí práci (domácí úkoly).

V průběhu programu se mi nejvíce osvědčily skupinové diskuse, brainstorming, 
práce s pracovními listy. Klientům se líbilo zpracovávání mentálních map, ale potřebovali 
k tomu hodně pomoc facilitátora.
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Badatele nejvíce zaujalo:
 • vytváření mentálních map chudoby – vědí o tom nejvíce
 • vytváření mentální mapy „půdorys mého bytu“ – i když žádný nemají, nakres-

lili svou představu (až se osamostatní) – přišli o hodně iluzí
 • vytváření mentální mapy „Můj současný život“ – dost nás to všechny pobavilo
 • práce s případovými studiemi – nutno přepracovat
 • studium nepsaných pravidel ekonomických tříd – málo času. Dlouho nechápali 

význam 
 • význam jazyka – transakční analýza – přidali jsme EGO-gram, moc je to bavilo
 • modul 6 - 11 zdrojů, které můžeme využít, + osobní kapitál – diagram
 • modul 9 -  budování zdrojů – moc je to zaujalo
 • modul 10, převzetí odpovědnosti za svůj život – s těmi co chápali příjemná prá-

ce, ti co v průběhu programu moc nechápali, nebo nedávali pozor, to byla dřina

Badatele moc nebavilo:
 • jak hospodařit s časem – nechuť dělat změny – neví co by měnili (čtení je ne-

baví, koníčky nemají, sport je pro ně namáhavý, zábavou je hospoda, sex, dis-
kotéka)

 • modul 3, tabulka prosperity komunity – byli zcela mimo
 • modul 4, efektivní hospodaření s časem – nechtěli by to raději ani slyšet, natož 

se nad tím zamýšlet
 • modul 8, posouzení komunity – bezradní – hádali. Je to v jejich věku pro ně 

příliš složité. Nemají zkušenosti ani informace. Facilitátor se musí podrobně 
připravit a změnit se spíše v lektora.

Postupně se projevovaly mnohem hlubší a vážnější úvahy nad svou budoucností. 
Mizelo počáteční vtipkování a srandičkování a diskuse byly mnohem vážnější a 
serióznější.

Na programu oceňuji to, že neradí, nepoučuje, badatelé přichází sami na to, co 
je pro ně důležité, jak chtějí žít, na co mají a na co ne.

Za důležité považuji, že program ukazuje jasně každému účastníkovi, že nemá 
čekat, až pro zlepšení jeho situace udělá něco někdo druhý - stát, vláda, atd. Že změnu k 
lepšímu životu má každý hlavně ve své hlavě a rukách. Že sami zjistili, co by měli a mohli 
změnit pro odstraňování chudoby u sebe a ve svém okolí.

Program nám v OSPM hodně pomůže pro zdokonalení individuálních plánů 
klientů.

Na konci programu se vyskytly požadavky, abychom některá témata probrali 
ještě jednou (v rámci osobnostní a sociální přípravy), že je zajímají a chtějí jim lépe 
porozumět (budeme se k tomu vracet, jednotlivé moduly vylepšovat) a příští rok na jaře 
proběhne v OSPM opět Pokrok s novými klienty.

Skupina jak celek dodržovala organizační pravidla, která jsme si na začátku 
stanovili (u nás jsou na to zvyklí). Jádro skupiny tvořilo 5 osob (chápající, pracovití), 
kteří dávali příklad ostatním a pomáhali jim.
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Program hodnotím jako velmi pozitivní pro naše klienty. Trochu obavu mám o 
realizaci pomocných Kruhů. Podaří se to zřejmě jen u dvou klientů, kteří u nás zůstanou 
ještě dostatečnou dobu a u kterých mohu být koordinátorem i koučem. U ostatních 
(kteří se vzdálí z mého vlivu) mám velké pochyby.

Myslím si, že dobrým facilitátorem mohu být až po dvou či třech bězích programu 
Pokrok. Na tom prvním jsem se sám učil.

Já budu program v budoucnu v OSPM určitě dál rozvíjet. Celkově je však potřeba, 
pro realizaci Mostů z chudoby, udělat velmi mnoho. Především v oblasti propagace 
mezi pracovníky všech pomáhajících profesí (státních i nestátních organizací), kteří 
pracují s chudými lidmi. Dále mezi obecní a státní úředníky, pracovníky úřadů práce, 
zaměstnavatele, organizace dobrovolníků apod. Je potřeba získat finance na proškolení 
dalších facilitátorů a realizaci dalších programů.“ 

Marcela nosálová, facilitátorka programu „pokrok“ ve zlíně:
Po zkušenosti s vedením skupiny Pokroku bych doporučovala:
Po Pokroku ihned navázat na „Kruhy“
Kameramana rozhodně nezvat na první setkání, nebylo to dopředu vyjednané 

s účastníky, a šlo vidět na některých, že se jim to nelíbí (ačkoliv to neřekli, na další 
setkání nepřišli).

Složení skupiny jak z mužů, tak z žen, pracujících i nezaměstnaných – mít 
pestré složení skupiny, protože pak si mohou navzájem předávat, kdo je v čem dobrý 
a motivovat se navzájem; jak se říká, „každý umí něco“ a tady to platilo dvojnásob; co 
nešlo jednomu, šlo druhému a navzájem se mohly obohacovat.

Již na začátku myslet na evaluaci a vypracovat anamnézu účastníků, aby pak 
bylo co porovnávat. Já jsem získala zpětnou vazbu od účastnice projektu až 4 měsíce po 
skončení Pokroku. Sdělila mi, že téměř všichni z Pokroku jsou zaměstnaní a že ona sama 
zvažuje založení občanského sdružení, aby se mohla více zapojit do dění v komunitě.“
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7 podpůrný systéM kruhy
Podpůrný systém kruhy navazuje na program Pokrok. 
Kruhy jsou neocenitelným nástrojem pomoci lidem v nouzi a pomoci ostatním 

pochopit boje, problémy a překážky, kterým čelí osoby žijící v chudobě. Kruhy rozvíjejí 
sociální kapitál (zdroje a vztahy) komunity na podporu dlouhodobého rozvoje účastníků 
a posilování již získaných schopností. 

Dopady podpůrného systému Kruhy:
 • změna myšlení v komunitě vedoucí k odstranění chudoby
 • změna cílů, politiky a přístupů v boji s chudobou
 • posílení lidí žijících v chudobě k řešení problémů komunity prostřednictvím 

jejich osobního rozvoje
 • rozvoj skutečných a trvalých vztahů napříč socio-ekonomickými třídami s cí-

lem usnadnit lidem s nízkými příjmy se trvale vymanit z chudoby

7.1 struktura a fungování kruhů
Kruh je vzájemný nástroj podpory vztahu, který je tvořen vůdcem kruhu, který 

žije v chudobě a dvěma až pěti Kruhy spojenců, kteří jsou obvykle ze střední třídy. Kruh 
se většinou schází jednou až dvakrát za měsíc, rozvíjí vztahy a přátelství a spolupracuje 
na realizaci plánu a dosažení cílů vůdce kruhu.

Vůdcem kruhu je v našem případě úspěšný absolvent programu Pokrok, jehož 
cílem je naplnění potřeb a cesta k soběstačnosti. Vůdce kruhu je zodpovědný za 
svůj kruh, tj. za jeho svolání, vedení, přijímání a poskytování podpory. Vůdce kruhu 
spolupracuje se Spojenci na realizaci jeho individuálního plánu osobního rozvoje, který 
byl sestaven v závěru programu Pokrok, jenž připravuje absolventy k přijetí jejich vůdčí 
role a využití svých znalostí a dovedností při řešení problémů chudoby.

7.2 jakým způsobem mohou účastníci kruhů pomoci?
 • seznámí se s osobním plánem, který si klient vytvořil
 • budou schopni tyto plány akceptovat a podporovat klienta v jejich naplňování
 • poskytnou mu přístup k běžně dostupným zdrojům a službám
 • pokud bude absolvent nadále klientem organizace, musí vědět, že člověk, se 

kterým v rámci organizace spolupracuje, ho respektuje a jejich vzájemný vztah 
je založený na důvěře

 • nabídnou klientům kontakty na další lidi a organizace, které mohou v rámci 
uskutečňování svého plánu využít

 • komunitní organizace mohou klienty přizvat na svá zasedání, aby se mohli za-
pojit do plánování v rámci komunity; je třeba mít na paměti, že lidé, kteří žijí v 
chudobě, disponují mnoha důležitými zkušenostmi a informacemi
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7.3 spojenci vůdce kruhu
Spojenci jsou členové komunity, kteří chtějí pomáhat a podporovat vůdce kruhu 

v krocích a realizaci plánu řešení chudoby. Vzájemně spolupracují s vůdcem kruhu na 
realizaci a naplnění jednotlivých kroků jeho plánu změny.

Vyhledání spojenců je základní částí funkceschopnosti; bez spojenců by totiž 
kruhy nemohly fungovat. Spojenci jsou všechny osoby, případně instituce, které se 
mohou zapojit do tzv. ochranného kruhu kolem vůdce kruhu. Sám vůdce kruhu je 
realizátorem svého plánu, spojenci jsou ti, kteří mu mohou jakýmkoliv způsobem 
pomoci při jeho realizaci. Forma pomoci a podpory záleží na vzájemné dohodě a 
vzájemných možnostech.

Spojenec vytváří přátelské, bezpečné a podpůrné partnerství s člověkem nebo 
rodinou žijící v chudobě (vůdci kruhu), vedoucí k jejich zapojení ke zvyšování jejich 
zdrojů, schopností a dovedností. Je ochoten vidět a vnímat svá vlastní skrytá pravidla 
(viz Pokrok) a to, jakým způsobem ovlivňují vztahy s lidmi z různých ekonomických 
vrstev společnosti. Využívá zkušenosti ze spolupráce s vůdci kruhů k prosazování 
jejich zájmů, změn systému, začlenění v komunitě a odstraňování bariér způsobujících 
chudobu. Podporuje realizaci kruhů svým přímým zapojením, dobrovolnictvím nebo 
dárcovstvím.

Spojencem se může stát každý, kdo splní kritéria jednotlivých skupin realizující 
Kruhy. Skupiny realizující Kruhy musí možné budoucí spojence informovat o jejich 
nasazení a činnosti v rámci kruhů, pravidla vzájemné spolupráce musí být nastavena 
ještě před jejím započetím. Dříve, než začneme s oslovováním spojenců, měli bychom 
vědět:

 • Jak a kde budeme spojence hledat a jak je oslovíme (nejlépe spojence, které 
navrhne sám vůdce kruhu)

 • Jak o Kruzích poskytneme informace? Zde můžete využít běžně dostupných 
zdrojů, jako je internet a letáky.

 • Jaké informace bude kandidát na spojence požadovat? (Jeho zapojení, povin-
nosti, závazky, časová náročnost)

 • Jaké informace budeme požadovat my po kandidátu na spojence? (Co všech-
no může být užitečné k naplnění cílů Kruhů?
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7.4 kde a jak hledat spojence?
Své spojence a svůj kruh si vůdce kruhu může utvořit sám. K analýze důležitých 

vztahů lze vytvořit kruh vztahů.

kruh intimity: Lidé nebo člověk, bez kterého si neumím představit svůj život. 
Lidé, ke kterým chovám naprostou důvěru (nemusí být pouze rodinní příslušníci), lidé, 
kterým se mohu svěřit, lidé, kteří mi mohou vždy pomoci.

kruh přátelství: Lidé, jejichž společnosti si vážím a jsem s nimi rád, dobře se s 
nimi cítím, mohu se na ně spolehnout.

kruh spolupráce a součinnosti: Lidé, kteří se mnou tráví čas – vrstevníci, členové 
klubu, účastníci kurzů, farních společenství apod.

kruh výměny, placených služeb: Lidé, kteří jsou placeni za to, aby byli součástí 
mého života (poradci, úředníci, sociální pracovníci, poskytovatelé služeb apod.)

Obr. 33. Kruh vztahů
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7.5 pravidla skupinové práce v kruhu
Před započetím práce s Kruhy je třeba jasně vysvětlit pravidla práce se skupinou, 

která by měla být respektována všemi členy. Pravidla vychází se skupinové sociální 
práce; účastníci kruhů si mohou přidat pravidla vlastní.

1. Mlčenlivost a důvěrnost. Důvěrná informace, která projde skupinou, by se za 
žádnou cenu neměla dostat ven. Je velmi obtížné to zaručit na 100%. Neměli 
bychom v klientech vzbuzovat dětskou oddanost a důvěřivost.

2. otevřenost a upřímnost. Bez těchto kvalit nemá skupinová práce smysl. 
Podstatné je nezastírat, vyjadřovat své skutečné pocity, nikoliv předhodit 
skupině fascinující informaci.

3. právo říci stop.
4. odpovědnost k sobě i k druhým. Dodržování organizačních pravidel. Respekt 

k soukromí, intimitě a autonomii každého z členů skupiny.
5. dodržování organizačních pravidel. (Časy, mobilní telefony apod.)

7.6 plán a harmonogram kruhu
Dle zpracovaného plánu vůdce kruhu sestavte harmonogram vzájemného 

setkávání Kruhu. Četnost setkávání řídí vždy vůdce Kruhu a on sám je zodpovědný za 
svolání svého Kruhu, plnění svého plánu a dodržování harmonogramu.

Pro tvorbu harmonogramu můžete použít tabulky s rozpisem činností v řádcích 
a termíny ve sloupcích. Křížky následně označíte časovou náročnost. Jako jednoduchou 
formu harmonogramu můžete použít vhodný druh kalendáře.

Při vstupu do Kruhu musí být každý člen kruhu poučen o možné časové 
náročnosti.
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8 skuteČné příběhy
Dovolte nám představit dva příběhy ze života. Naším cílem je přimět Vás 

k uvědomění si, jak velmi důležitý je podpůrný systém Kruhy.

8.1 Dominika
Dobrý den,
Jmenuji se Dominika. Je mi 19 let. Bydlím v Azylovém domě pro mládež v Brně. 

Jsem také absolventkou programu Pokrok, který u nás vedl pan Procházka.
Moje situace před příchodem do Azylového domu byla stručně takováto. Moje 

dětství bylo hodně složité. Vyrůstala jsem od svých 4 let v pěstounské rodině, ze které 
mám velmi špatné zážitky. Ve svých 12-ti letech jsem kvůli pěstounovi, který mně 
ubližoval, odešla do dětského doma v Tišnově. Ve 14-ti letech jsem musela absolvovat 
detox kvůli drogám. V 15-ti letech jsem musela odejít do Výchovného ústavu v 
Jindřichově Hradci, kde jsem byla do 18-ti let. 

V 18-ti letech jsem si sama našla Azylový dům v Brně, kde jsem našla ubytování 
a šanci dál se sebou něco dělat. 

Má ekonomická situace je špatná, žiji ze sociálních dávek, majetek žádný nemám. 
Tato situace se dá charakterizovat tak, jak jsme si v Pokroku vysvětlovali - jako situace 
přežívání a velmi nestabilní. Když nepřijdou sociální dávky, tak v podstatě nemám z čeho žít. 

Program Pokrok mi pomohl pochopit, jak změnit tuto svoji nedobrou situaci a 
jak z ní najít cestu ven směrem k životu, o kterém mám jinou představu. 

V průběhu programu se mi líbilo kreslení mentálního modelu chudoby, který 
mně pomohl pochopit moji současnou situaci. 

Líbila se mi diskuse o nepsaných pravidlech ekonomických tříd. Z toho mně jasně 
vyplynulo, do které třídy se mám zařadit, i to, jaká pravidla si musím osvojit, abych se 
mohla v životě posunout do střední třídy. 

Také se mi líbil modul č. 6, ve kterém jsme si vysvětlili 11 zdrojů, které jsou 
důležité pro každého člověka, aby mohl zlepšit svůj život. Do té doby mě ani nenapadlo, 
že kromě peněz jsou důležité také jiné věci. Když jsem si vypracovala svoji tabulku 
hodnocení mých zdrojů v modulu č. 7, vyšlo mně na závěr, že musím hodně zapracovat, 
např. na zlepšení svých emočních zdrojů (jsem výbušná a náladová) a na sociálním 
kapitálu (mám velmi málo sociálních kontaktů a jediného kamaráda, který je sám v 
problémech, takže mi moc nepomůže).

Na závěr jsem si vypracovala, na základě toho co jsem se dověděla v Pokroku, 
svůj individuální plán, ve kterém jsem si stanovila konkrétní cíle a úkoly k jeho dosažení 
včetně orientačních termínů.

 • Můj základní cíl je vystudovat střední zdravotnickou školu. 
 • Potom zlepšit sebeovládání - to bude těžký oříšek.
 • Zlepšit svůj velmi negativní vztah k mužům - abych se také někdy vdala.
 • Také chci být finančně slušně zabezpečená a nežít v nejistotě jako dodnes. To 

znamená pokusit se posunout do střední třídy. 
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Už jsem se dověděla o možnosti vytvořit kolem sebe kruh lidí, kteří mně v tomto 
pomohou. Počítám s tím, že mezi ně bude i nadále sl. Míčková z Ratolesti, a moje kmotra 
z Letovic, pan Procházka jako kouč kruhu, a moje sociální pracovnice, paní Skoumalová, 
jako koordinátorka kruhu. Další spojence potřebuji najít. Určitě na tom budeme s p. 
Procházkou pracovat. 

Jsem ráda, že jsem se mohla programu Pokrok zúčastnit, protože mně hodně 
věcí ujasnil, a pomohl najít způsob, jak dosáhnout svých reálných cílů. 

Děkuji za pozornost.

8.2 filip
Dobrý den, 
Jmenuji se Filip. Je mi 16 let. V současné době jsem v Azylovém domě pro mládež 

v Brně. Jsem také absolventem programu Pokrok, který vedl pan Procházka.
Můj dosavadní život se zkomplikoval hlavně po úmrtí maminky, protože vlastní 

otec nebyl schopen se o mě postarat a otčím začal pít a také se o mě starat nemohl. 
Do pěstounské péče si mě vzala moje starší sestra, ale po roce jsem začal mít 

konflikty s jejím přítelem, chtěl se mě zbavit a začal si vymýšlet, že mám různé výchovné 
problémy. Na základě toho mě umístili (celkem dvakrát) do Střediska výchovné péče 
HELP - ME v Brně. Pan ředitel v SVP chápal moji situaci a dohodl s Azylovým domem, že 
budu bydlet tam, abych se nemusel vrátit k sestře a jejímu příteli. 

Kromě sirotčího důchodu po matce nemám žádné jiné prostředky, žádné zázemí, 
žádnou pomoc od příbuzných. 

K účasti na programu Pokrok mě motivoval pan Procházka. Vysvětlil mi, co 
bude obsahem a mně se zalíbilo především to, že celý program budu mít dostatek času 
přemýšlet sám nad sebou a svojí perspektivou. Že nebudu jako někdo, komu se řekne, 
co má dělat, ale budu sám hledat, jako Badatel, co je pro mě nejlepší, na co mám 
schopnosti a možnosti, co mám dělat, abych zlepšil svůj budoucí život. 

V průběhu programu jsem pochopil, co všechno bych měl zvládnout a změnit. 
Líbilo se mně, že jsme všechno dělali názorně - formou mentálních modelů, čtením 
příběhů a diskusí k nim, posuzováním konkrétních situací a tak podobně. 

Hodně mně dalo posuzování mých zdrojů. Asi to bylo pro mě to nejpotřebnější. 
Ujasnil jsem si, kolik rezerv mám: 
Například se těžko nutím k samostatné přípravě do školy - lenost - to se týká 

zdroje č. 9 motivace a vytrvalosti.
Mám slabé vyjadřovací schopnosti, slabou slovní zásobu, - tzn. jazykové zdroje.
Mám velmi slabý sociální kapitál - kromě lidí z azylového domu mám nedostatek 

známých, o které bych se mohl opřít, přátel, na které bych se mohl spolehnout.
Když se zamýšlím nad tím, co bylo těžké, tak mě napadá především Modul 

8, kde jsme měli posuzovat komunitu. Kromě toho, co jsem našel na internetu, jsem 
nebyl schopen posoudit řadu ukazatelů (např. každoroční investice do infrastruktury, 
čekací doba na přidělení obecního bydlení, nárůst bankovních půjček pro začínající 
podnikatele, atp.). Určitě to plyne z toho, že mě jednak tyto informace nezajímají a 
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hlavně z toho, že nesleduji v novinách nebo televizi pořady o takovýchto otázkách. 
Program Pokrok mi hodně pomohl, že jsem si ujasnil své další kroky v nejbližších 

letech, který jsem si stanovil v individuálním plánu. 
 • vyučit se podlahářem 
 • najít zaměstnání v oboru 
 • vydělat a ušetřit si peníze 
 • založit rodinu a žít spokojeně životem člena střední třídy (tzn. vyhnout se chu-

době) 

Počítám s tím, že mi p. Procházka pomůže vytvořit kruh lidí, kteří mně v tom 
pomohou. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří na programu Pokrok pracovali a 
uvedli ho do života, protože na základě svých zkušeností mohu říct, že je pro mnoho lidí 
určitě velmi potřebný.
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9 právní porAdenství
Tato kapitola pojednává o tom, jak se dostat z dluhové spirály, nebo jak alespoň 

zmírnit dopady dluhové pasti. Dále se dozvíme, co je to osobní bankrot, speciální 
právní úprava dopadající na institut oddlužení a jak postupovat při oddlužení dlužníka.

9.1  dluhová past
Dle obecně uznávané definice, dluhová past, neboli dluhová spirála, představuje 

stav neuváženého zadlužování, kdy dochází k neschopnosti splácet náležité závazky, 
což je řešeno další půjčkou ze strany dlužníka (tzv. vytloukání klínu klínem). Toto řešení 
je sice lákavé, avšak z dlouhodobého hlediska může mít nedozírné následky a mnohdy 
končí exekučním řízením či osobním bankrotem.

jak postupovat u bankovních institucí v případě dluhové pasti?
V případě bankovních institucí, kdy se dlužník dostane do dluhových nesnází, 

nejsou následky tak hrozivé jako u nebankovních institucí (věřitel v každém případě 
chce zpět své plnění, které dlužníkovi poskytl; na tomto principu se nic nemění), neboť 
bankovní instituce mají propracovaný systém vyhodnocení bonity svého budoucího 
klienta a mnohdy těm, kteří svými příjmy nedosahují na požadovaný úvěr, peněžní 
prostředky neposkytnou. Zamítnutí poskytnutí úvěru ze strany bankovní instituce by 
mělo být signálem pro budoucího dlužníka, že si nemá půjčovat, neboť v budoucnu 
nebude schopen dostát svým závazkům a dostane se ještě do větší finanční krize. V 
případě neschopnosti splácet u bankovních institucí postupují banky standardizovaným 
způsobem, kdy většinou rozhodují soudy a pak následně může být vymáháno exekučně, 
není-li dobrovolně zaplaceno. Banky ve svých podmínkách nemají obsaženou 
nepředvídatelnou rozhodčí doložku, která by vylučovala působnost obecných soudů.

dlužníci, aby se vyhnuli zažalování nebo exekucím ze strany banky, by měli 
postupovat následovně:

a) V případě hrozícího reálného rizika se zpožděním splátek požádat písemně 
banku o možnost odsunutí splátky po dobu nezbytně nutnou. Daná situace může 
být ze strany banky vyřešena tak, že posune splátky max. o šest měsíců, a tím 
se zabrání zesplatnění celého úvěru, náběhu sankcí ve formě smluvních pokut 
a úroků z prodlení a pozdějších nákladů za soudní vymáhání. Povinností banky 
není vyhovět žádosti; je to jen na vůli banky, zda bude akceptovat návrh či nikoliv.

b) V případě, že se nacházíte po splatnosti se splátkou, okamžitě zahájit jednání 
s bankou, kdy vysvětlíte relevantní důvody prodlení a požádáte o možnost 
odsunutí splátek a případně povedete jednání o změně podmínek úvěru. Při 
vyjednávání s bankou je klient vždy ve slabší pozici a je jen na vůli banky, zda 
vyhoví nebo nevyhoví jeho potřebám a požadavkům. Někdy může být výsledkem 
jednání s bankou i to, že bude změněna výše úrokové sazby a poplatky za vedení 
úvěru a rovněž banka může prominout, resp. neuplatňovat sankční ujednání.
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c) V případě, že nevyjdou žádná jednání ohledně zmírnění následků nesplácení 
úvěru, je možné se obrátit na bankovního ombudsmana konkrétní banky 
(pokud ho zřídila) a požádat o pomoc s řešením dané situace. Tento bankovní 
institut je spíše proklientsky založený a vychází vstříc klientům, i když je právo 
na straně banky.

jak postupovat u nebankovních institucí v případě dluhové pasti?
Pokud jste se rozhodli pro čerpání mimobankovního úvěru od nebankovní 

instituce, pak se nacházíte v nejhorší situaci, jaká Vás mohla potkat. Na poměrně 
nevysoké částky máte podepsány přímé vykonatelnosti dluhu a uznání dluhu, kdy 
stačí jedno zpoždění se splátkou a dluh se stává splatným a naskakují smluvní pokuty, 
úroky z prodlení a další poplatky, které Vás ve svém důsledku mohou připravit i o Vaše 
bydlení. Tyto instituce využívají veškerých právních institutů, kterými si zajišťují svůj 
dluh, rozhodčích doložek se spřízněnými rozhodci a v krajních případech i podvodných 
praktik. V daném případě, kdy čerpáte úvěr od nebankovní instituce, vůbec nepřipusťte, 
abyste porušili podmínky čerpání úvěru a snažte se hradit řádně a včas. U nebankovní 
instituce můžete postupovat obdobným postupem jako u banky, ale v žádném případě 
není zaručeno, jakým způsobem bude nebankovní instituce postupovat (zde lze 
předvídat spíše agresivní postoj a sečkávání do určité doby, až narostou sankce na 
určitou výši, aby se mohly uspokojit se zajištěné věci většinou nemovitosti).

V případě, že jednání s nebankovní institucí nevedou ke kompromisnímu řešení 
a vše dospěje k rozhodčímu nebo soudnímu řízení, je třeba účinně se v tomto řízení 
hájit a namítat neplatnost vysokých sankčních ujednáních, neboť je to v rozporu s 
dobrými mravy a dále poukazovat na to, že při uzavírání jste věděli, co uzavíráte, ale že 
ještě byly v takové tíživé situaci, že jste museli přistoupit na tyto nereálné podmínky, 
kdy Vám přislibovali, že vše je jen formální záležitost, a nikdy nebudou uplatněny, čímž 
Vás uvedli v omyl (záleží na další argumentaci, zda bude podpořena výpověďmi svědků 
nebo jinými listinnými důkazy, aby soud přihlédl k okolnostem vzniku smlouvy). Většina 
pochybení nastane, kdy dlužníci přebírají jen poštu a na předvolání k soudu nereagují a 
začnou se zajímat o dané v okamžik nařízení exekuce, kdy je vykonáváno rozhodnutí. V 
některých případech může dojít k tomu, že byla naplněna skutková podstata trestného 
činu nebo přečinu nebo přestupku, a proto pokud existuje důvodné podezření, je 
vhodné se obrátit na orgány činné v trestním řízení (Policie České republiky nebo státní 
zastupitelství), aby prověřili, zda byl spáchán trestný čin.

Mám-li více věřitelů, jak postupovat?
Občas se přihodí, že dlužník dluží více lidem a je v takové situaci, kdy jeho příjmy 

nepokryjí v žádném případě vzniklé dluhy. Tady se nabízí řešení na podání návrhu na 
oddlužení, což ve své podstatě vede k tomu, že dlužník po oddlužení začíná znova bez 
dluhu, přičemž proces oddlužení je dozorován soudcem a insolvenčním správcem. V 
daném případě rozhodující úlohu má soud a věřitelé s insolvenčním správcem a cenově 
tato varianta je taky nákladná.
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Dlužníkům lze nabídnout tzv. soukromou formu oddlužení, kdy povedou jednání 
odděleně s veškerými svými věřiteli a budou je informovat o jejich tíživé situaci a 
navrhnou ve smluvní podobě odpuštění části dluhu a postup jakým způsobem bude 
umořen zbývající dluh. Optimálním řešením pro věřitele je získat minimálně zpět kolem 
30% svého dluhu. Toto řešení vyžaduje právní asistenci a většinou pro věřitele je na 
první pohled neakceptovatelné.

snížení dluhu a pře úvěrování
Optimálním řešením je eliminace zbytečných poplatků a roztříštěnosti různých 

dluhů sjednocením do jednoho dluhu s nižším úrokovým a poplatkovým zatížením. Tím se 
dostává dluh pod kontrolu. Riziko spočívá v tom, že pře úvěrování je pro některé dlužníky 
nemožné z toho důvodu, že nesplňují přísná kritéria vnitřních interních směrnic bank.

výše uvedené návrhy řešení nejsou závazné a představují jen některé 
možnosti způsobu řešení dluhové pasti, resp. eliminace dluhové pasti. vždy je třeba 
komunikovat s dlužníky a vyjednávat o podmínkách a kompromisních návrzích.

9.2 osobní bankrot (oddlužení)
Právní úprava osobního bankrotu (oddlužení dlužníka) je obsažena v zákoně 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž 
insolvenční  zákon upravuje rovněž řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním 
řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových 
vztahů k osobám dotčených dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k 
nejvyššímu zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, což expressis 
verbis vyplývá ze zákonné definice. Institut oddlužení je součástí právního řádu České 
republiky, a kromě výše uvedeného insolvenčního zákona je třeba se seznámit i se 
závazkovými vztahy, na základě kterých vznikl smluvní vztah mezi dlužníkem a věřitelem 
a dalšími právními předpisy, které upravují např. procesní postup soudu a dotčených 
subjektů v rámci procesu oddlužení (z ekonomického hlediska asi nejpodstatnější je 
právní předpis upravující odměnu insolvenčního správce, a to vyhláška č. 313/2007 Sb. 
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 
a náhradníku věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů).

Institut oddlužení konkrétně upravuje hlava V. insolvenčního zákona v 
ustanoveních §§ 389 až 418.

cíl oddlužení
Osobní bankrot (oddlužení) představuje způsob řešení úpadku, který zajišťuje 

dlužníkovi začít nově bez dluhů, poté co budou splněny zákonné podmínky a současně 
budě umořen vzniklý dluh alespoň do minimální výše 30% u nezajištěných věřitelů. 
Zajištění věřitelé jsou uspokojování ze zajištění např. ze zástavy nemovitosti, zástavy 
pohledávek, vinkulací pojistných plnění atd. Na druhé straně cílem státu je snížit jeho 
výdaje, které by musely být vynaloženy v případě tzv. sociální krize jednotlivých dlužníků.
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V případě, že dlužník splní veškeré zákonné podmínky předvídané pro oddlužení 
(umoří dluhy v souladu se splátkovým kalendářem po dobu pěti let), po nabytí právní 
moci rozhodnutí, kterým insolvenční řízení bylo ukončeno, může dlužník podat k 
příslušnému soudu návrh na osvobození od placení pohledávek do neuspokojené výše. 
Zjednodušeně řečeno, dlužníkovi jsou vynulovány všechny jeho dluhy až do okamžiku 
schválení oddlužení. 

kdo je oprávněn požádat o oddlužení
Návrh na podání může podat toliko dlužník, který je

 • právnickou osobou, která podle zákona není považována za podnikatele a sou-
časně nemá dluhy z podnikání

 • fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání

Zákon výše uvedené omezení rozšiřuje i na dluhy z podnikání, kdy toto už není 
jen na vůli dlužníka, ale i na vůli věřitele, který může souhlasit s řešením vzniklé situace 
oddlužením.

návrh na oddlužení
V případě, že dlužník nemá dluhy z podnikání, anebo si je vědom toho, že 

může obdržet souhlas věřitelů pro dluhy vzniklé z podnikání nebo že věřitelé souhlasí 
s úhradou vzniklých dluhů v menším rozsahu než 30%, nebrání ničemu, aby dlužník 
podal návrh na povolení oddlužení k věcně a místně příslušnému soudu. Soudem je 
vždy Krajský soud nebo Městský soud pro Prahu, který se řídí podle místa bydliště 
dlužníka.

dlužník v návrhu na oddlužení musí uvést zejména:
 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Návrh na oddlužení musí být vždy podán na předepsaném formuláři, jehož 
nejaktuálnější znění lze stáhnout na www.justice.cz; vždy musí být k návrhu přiloženy 
relevantní přílohy:

 • seznam majetku a seznám závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kte-
rým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již 
dříve předložil

 • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky
 • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, 

s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho 
pohledávky
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Novelou insolvenčního zákona bylo nově umožněno manželům podat společný 
návrh. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na 
povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o 
osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, 
zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu. Společný návrh 
manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že 
souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou 
manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny. Manželé, kteří podali společný 
návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu 
a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za 
jednoho dlužníka.

Pokud se v návrhu na oddlužení vyskytnou nějaké nesrovnalosti, vyzve soud 
dlužníka v soudem dané lhůtě, aby uvedl návrh do perfektního stavu; rovněž pokud 
nejsou k návrhu připojeny přílohy, dává soud zákonnou sedmidenní lhůtu k dodání 
chybějících dokladů. Dlužník je pánem sporu do okamžiku než soud rozhodne o 
schválení oddlužení, což znamená, že dlužník do tohoto okamžiku je oprávněn návrh 
na povolení oddlužení vzít zpět.

insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne:
 • že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
 • že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude 

nižší než 30 jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

způsob oddlužení
Nezajištění věřitelé rozhodnou o tom, který způsob oddlužení bude uplatněn 

(následně insolvenční soud schválí oddlužení). Zákon nabízí dva způsoby oddlužení:
 • zpeněžení majetkové podstaty 
 • plněním splátkového kalendáře

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle 
ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, 
při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník 
nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let 
měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v 
jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní 
pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi 
nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí 
insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku 
zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení 
o zpeněžení zajištění v konkursu. Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení 
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oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen 
tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, 
které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich 
pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s 
dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, 
k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, 
k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých 
závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek 
není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž 
nastává jeho účinnost.

po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je 
dlužník povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, 
o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem 
obstarat

 • hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné 
své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkové-
ho kalendáře

 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci 
a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání

 • vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu 
soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za 
uplynulých 6 kalendářních měsíců

 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenč-
ního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová při-
znání za období trvání plánu oddlužení

 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti spl-

nit

pozor na oddlužovací agentury
Závěrem je třeba poukázat na to, že existuje hodně subjektů nabízejících 

službu sepsání návrhu na oddlužení. Mezi nimi jsou agentury, jež za sepsání návrhu 
požadují nehorázné částky a tím se dlužníci dostávají do ještě svízelnější situace, než 
byli před vyhledáním pomoci a takto sepsaný návrh je soudem zamítnut pro formální 
nebo věcné vady. Situace dlužníka se neřeší, ba naopak se zhoršuje. Dlužník by měl 
při výběru pomoci se sepsáním návrhu na oddlužení vždy důkladně vybírat pomoc a 
obracet se na osvědčené subjekty.
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10 evAluAce progrAMu pokroku 
V této části se zabýváme teoretickými východisky evaluace jako takové a 

rovněž mapujeme podrobněji techniku zpracování dotazníků formou kvalitativních 
výzkumných metod.

10.1 definice pojmu evaluace
V odborné literatuře a dalších odborných zdrojích se lze setkat s mnoha různými 

definicemi pojmu evaluace. Uvádíme několik vybraných, spolu s odkazy, kde je možné 
nalézt i definice další.

WHO (2000) definuje evaluaci jako prostředek k získání zpětné vazby ohledně 
programu. Podle EMCDDA (1998) spočívá evaluace programu v systematickém 
shromažďování, analyzování a interpretování informací o průběhu programu/
intervence, jejich možných účincích a dopadech.

Evaluace má zásadní význam pro to, aby se dalo určit, zda programy /intervence 
fungují tak, jak by měly. Cílem je tedy vytvořit a udržet efektivní a účinné programy 
(WHO, 2000). Informace získané evaluací mohou být využity například při rozhodování 
o tom, jak program vylepšit, zda ji rozšířit či naopak zcela opustit a zavrhnout (EMCDDA, 
1998).

Podle EMCDDA (2003) může evaluace pomoci identifikovat klíčové prvky 
efektivního programu a ty mohou zpětně pomoci při formulování dalších opatření. 
Vedle znalosti o povaze programu lze informace využít také pro politická rozhodnutí a při 
dotačních řízeních, tedy při rozhodování, které projekty podpořit a které ne. Evaluace 
je důležitá zejména také proto, že služby ve všech oblastech se postupně rozrůstají a 
zdroje bývají přidělovány neefektivním programům - evaluace zvyšuje kvalitu služeb a 
šetří peníze právě na efektivní programy/intervence (WHO, 2000).

Ředitelé, zaměstnanci a další subjekty se nemusí obávat evaluace. Nemusí se 
obávat o svou práci, o pověst a klienty, případně, že jejich program nebo komunitní síť 
programů bude zredukována, zrušena nebo modifikována způsobem, jenž je pro ně 
nepřijatelný. Tyto obavy jsou zcela přirozené a pochopitelné, ovšem vycházejí většinou 
ze špatné informovanosti. Programy se ve skutečnosti málokdy ruší na základě jedné 
evaluace. Mnohem častěji dochází k úpravám stávajících struktur. Je nicméně velmi 
důležité být s těmito obavami obeznámen, protože lidé s těmito obavami mohou 
představovat pro provádění evaluace výrazné překážky. V těchto případech se může 
jako vhodná strategie jevit maximální spolupráce během plánování a provádění 
evaluace. Postupem času lidé většinou poznají výhody evaluace z hlediska zlepšení 
péče o klienty a snížení nákladů (WHO, 2000).

Evaluaci může provádět buď externí evaluátor nebo osoba, která se intervenci 
přímo věnuje.
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10.2 cílem programu „pokrok“ je  
Smyslem (předmětem) evaluace programu „Pokrok“, který byl jednou z klíčových 

částí projektu, bylo především hledání odpovědi na dvě základní otázky:

1. Ověřit účinnost a kvalitu vzdělávacího programu 
2. Ověřit dopady vzdělávací aktivity na respondenty

10.3 obecný postup při zpracování evaluace programu „pokrok“
Při vyhodnocování programu „Pokrok“ byly využity dva základní teoretické 

přístupy. Prvním přístupem je kvalitativní analýza dat, která byla využita pro analýzu 
nekvantifikovatelných dat. Data byla zpracována na základě kódování podle postupů 
uveřejněných v odborné literatuře36). Druhý přístup umožnil Kirkpatrickův čtyřúrovňový 
model.

Výzkumné otázky pro evaluaci byly stanoveny ve znění:
•	 jaké byly dopady vzdělávacího programu do praxe účastníků?
•	 jaká byla kvalita vzdělávacího programu?

Respondenty se stali facilitátoři programu „Pokrok“. 

10.4 popis procesu vyhodnocení evaluace programu „pokrok“
Pro potřeby evaluace byl využit dotazník s otevřenými otázkami ve znění:

1. Jak byste hodnotili ze svého osobního pohledu program POKROK, kterého jste 
se zúčastnili? (jaké máte pocity z programu, co si o programu zpětně myslíte)

2. Co Vám účast na programu POKROK přinesla? (v čem jste se zlepšili nebo si 
rozšířili své osobní obzory, co jste se naučili)

3. Jak Vám program POKROK ovlivnil Váš život? (jaké změny nastaly ve vašem 
životě, jak se změnilo vaše chování, pohled na svět apod.) 

4. Jak se podle Vás změnil praktický život absolventů programu POKROK? (jakých 
změn jste si povšimli, jakou zpětnou vazbu jste dostali apod.)

Facilitátoři vyplňovali dotazník a následně zaslali k vyhodnocení. Dotazníky byly 
distribuovány a sbírány manažerem kurzu. Následně pak byly dotazníky přepsány a 
analyzovány podle zásad kvalitativní metodologie.  

Byly stanoveny hlavní témata (kódy) a vybrané citace, které ilustrují vybrané 
kódy. V přípravné fázi byly dotazníky vyhodnoceny a zvoleny kódy pro vyhodnocení. 
Kódování probíhalo v souladu s teoretickými předpoklady při samotném zpracovávání 
dotazníků. Kódy nebyly stanovovány předem. Při kódování byly vyhledávány všechny 
relevantní výroky ke sledovanému tématu a k nim byly následně vytvářeny kódy. 
Do jednotlivých kódů byly zařazovány jevy, které konkrétní kód charakterizovaly a 

36)  Především byla využita publikace: Krohe, Petr Andragogický výzkum a kvalitativní metody. 
Vysoká škola J.A.Komenského, Praha, 2006, ISBN 80-86723-17-8
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vyjadřovaly. Byly především vybírány věty nebo celé odstavce. Pravidla byla stanovena 
na základě odborné literatury (Krohe 2006 s. 24nn). Jednotlivým jevům pak byl 
v případě potřeby přidán „dimenzionální rozsah“ v souladu s pravidly zakotvené teorie 
Strausse a Corbinové (1999 s. 50) v termínech „často – nikdy“, „více-méně“. Kódy byly 
následně vyhodnoceny v závěru jednotlivých kapitol.

10.5 vyhodnocení dopadu vzdělávacího programu „pokrok“ do praxe 
účastníků pomocí kvalitativních metod.
Do dotazníku byly zpracovány otázky č. 1 - 4 ve znění:

 • Jak byste hodnotili ze svého osobního pohledu program POKROK, kterého jste 
se zúčastnili? (jaké máte pocity z programu, co si o programu zpětně myslíte)

 • Co Vám účast na programu POKROK přinesla? (v čem jste se zlepšili nebo si 
rozšířili své osobní obzory, co jste se naučili)

 • Jak Vám program POKROK ovlivnil Váš život? (jaké změny nastaly ve vašem 
životě, jak se změnilo vaše chování, pohled na svět apod.) 

 • Jak se podle Vás změnil praktický život absolventů programu POKROK? (jakých 
změn jste si povšimli, jakou zpětnou vazbu jste dostali apod.)

10.6 přehled kódů
Jednotlivé kódy jsou označeny tučným písmem a citace respondentů kurzívou. 

přínos a smysluplnost
Respondenti se shodovali na celkově velkém přínosu pro facilitátory i účastníky. 

Celkově byl kurz vnímán jako „smysluplný“
 • Program Pokrok byl přínosný pro mě osobně jako facilitátora
 • Mnoho přinesl účastníkům kurzu

získání praktických dovedností
Respondenti získali praktické dovednosti a kompetence, které mohou využít 

v další praxi a rovněž jim tyto dovednosti umožní zvýšit šance při hledání zaměstnání. 
Získané dovednosti byly následující:

 • schopnost aktivně naslouchat
 • dovednost improvizovat v komunikaci
 • zvládnutí teoretických znalostí 
 • schopnost iniciovat změnové procesy
 • omezování nevhodných stereotypů
 • schopnost přemýšlet o své situaci z více úhlů
 • prezentační dovednosti
 • získání sebejistoty při sebeprezentaci
 • schopnost vyhledávat zdroje pomoci
 • vnitřní jistota při vedení malé sociální skupiny
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Sebejistota
Respondenti zdůrazňovali přínos programu „Pokrok“ v oblasti zvýšení osobní 

sebejistoty při jednání s druhými a při komunikaci nebo sebeprezentaci.
 • …jsem měla více jistoty při vedení skupiny
 • …jsem se naučila nebo zdokonalila se ve vystupování před lidmi

proaktivní přístup
Velmi cenný byl výstup v podobě zvýšené proaktivity účastníků programu 

„Pokrok“. Respondenti i účastníci byli více motivováni k aktivitám, které pomáhaly 
nejen jim, ale celé komunitě.

 • účastník sdělil, že pomáhá při přípravě benefičního koncertu
 • POKROK doporučovali svým známým

zážitkový styl kurzů
Kurzy byly realizovány zážitkovou formou, která účastníky “bavila“ a tím zvýšila 

šanci na zapamatování probíraných témat a na praktickou aplikaci celého programu.
 • Po celou dobu setkávání vládla dobrá atmosféra
 • věděla jsem, že se účastníci na POKROK těší, že je to baví

nová zkušenost
Respondenti velmi často sdělovali, že program Pokrok jim přinášel nové 

zkušenosti v mnoha různých formách zážitků a informací.
 • získala jsem nové zkušenosti s různými lidmi
 • dostala jsem šanci získat novou zkušenost
 • bylo pro mě docela inspirující vidět, hodně lidí

10.7 závěrečné zhodnocení dotazníků 
Respondenti se shodovali v pozitivním hodnocení celého kurzu.  Kurz přinesl 

respondentům a účastníkům nové informace, zkušenosti a praktické informace, které 
mohou využít při svém začleňování do sociálních skupin středních vrstev. Krom vhodných 
přístupů při hledání práce se zde ještě objevovaly informace a dovednosti spojené 
s širším pochopením problematiky chudoby a vhodných strategií pro začleňování do 
středních vrstev. Šlo především o schopnost plánovat, vhodně komunikovat, vyhledávat 
zdroje podpory a další informace.

Kurz „Pokrok“ vedl respondenty k proaktivnímu chování, zvýšil jejich sebejistotu 
a schopnost sebeprezentace.
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10.8 vyhodnocení kvality vzdělávacího programu „pokrok“ pomocí 
kirkpatrickova modelu

Pro vyhodnocení vzdělávacího kurzu „Pokrok“ byl využit rovněž tzv. Kirkpatrickův 
model (Dvořáková 2006, s. 32), který umožňuje realizátorovi vzdělávací akce postupovat 
při evaluaci systematicky podle jednotlivých stupňů (úrovní).  

 přehled úrovní podle kirkpatrickova modelu:
1. reakce - jaké pocity mají účastníci ze vzdělávacího programu, jak jsou spokojeni  
2. učení - do jaké míry rozšířili účastníci své znalosti, zlepšili dovednosti, případně 

změnili postoje
3. chování - do jaké míry změnili účastníci své jednání a chování na pracovišti
4. výsledky - jaké výsledky výuky se projevily v profesní praxi absolventů

K vlastnímu vyhodnocení byly opět vybrány dotazníky respondentů. Data byla 
sbírána manažerem projektu. Odpovědi respondentů byly přiřazovány k jednotlivým 
úrovním Kirkpatrickova modelu. 

otázky z dotazníku pro jednotlivé úrovně kirkpatrickova modelu:
1. reakce:

Jak byste hodnotili ze svého osobního pohledu program POKROK, kterého jste 
se zúčastnili? (jaké máte pocity z programu, co si o programu zpětně myslíte)

2. učení: 
Co Vám účast na programu POKROK přinesla? (v čem jste se zlepšili nebo si 

rozšířili své osobní obzory, co jste se naučili)

3. chování:
Jak Vám program POKROK ovlivnil Váš život? (jaké změny nastaly ve vašem 

životě, jak se změnilo vaše chování, pohled na svět apod.) 

4. výsledky:
Jak se podle Vás změnil praktický život absolventů programu POKROK? (jakých 

změn jste si povšimli, jakou zpětnou vazbu jste dostali apod.)

vyhodnocení úrovně reakce
Spokojenost a pocity, které respondenti projevovali při vyhodnocování kurzu 

„Pokrok“ byly velmi pozitivní. Reakce respondentů na kurz se týkal především tří 
základních úrovní:

 • kvalita vzdělávacího programu. Účastníci vyhodnotili kurz jako velmi přínos-
ný pro praxi. Byla oceňována především prakticky zaměřená témata. Lektoři 
kurzu byli zaměřeni do praxe a to účastníkům velmi vyhovovalo a projevovali 
s touto formou výraznou spokojenost. 
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 • Možnost navázání osobních kontaktů během konání kurzu.  Zúčastnění re-
spondenti krom kvalitního programu vyhodnocovali velmi pozitivně možnost 
navázat konkrétní spolupráci s jiným účastníkem nebo skupinou. Docházelo 
tak ke spontánní výměně informací, zkušeností a kontaktů, které podpořily 
celkové zaměření kurzu.

 • podpora v další činnosti. Kurz „Pokrok“ byl podle výpovědí respondentů vel-
mi motivační. Pomohl frekventantům zvládnout problémy, které zažívali při 
snaze dostat se na vyšší sociální úroveň. Účastníci byli vhodně stimulováni a 
motivováni pro tuto činnost. Účastníci projevili velký zájem o pokračování a 
ochotu pomáhat i po ukončení kurzu.

 • potřeba rozšíření programu „pokrok“ i do jiných sociálních skupin. Jedním 
z podnětů ze strany respondentů byla potřeba rozšířit modul programu „Po-
krok“ také na seniory., kteří vzhledem k věku jsou silně ohroženou skupinou. 
Program by mohl pomoci i této skupině udržet svůj sociální status.

vyhodnocení úrovně učení
Své znalosti využívali respondenti především v následujících aktivitách:

 • vystupování před druhými lidmi
 • seznámení se s odborníky v sociálních službách
 • zlepšení organizačních schopností a plnění úkolů
 • poznání jiných životních příběhů
 • nové teoretické informace umožňující lepší chování v praxi
 • vylepšení komunikačních dovedností

K zásadním změnám postojů u respondentů docházelo především v rovině 
poznání nových zdrojů, které lze využít při zkvalitnění života.

vyhodnocení úrovně chování
U respondentů se projevovaly změny především v následujících oblastech:

 • zlepšení podávání informací jiné sociální skupině (oblast sociálních služeb)
 • zaměření na vlastní praxi a duševní hygienu (prevence syndromu vyhoření)
 • lepší teoretické zázemí umožňující podat relevantnější informace
 • zlepšení sebejistoty při vystupování před druhými lidmi
 • zlepšení formy sebeprezentace na trhu práce

vyhodnocení úrovně výsledky
Výsledky dopadu do praxe byly patrné především ve zvýšené míře osobní 

odpovědnosti vůči sobě a také vůči své komunitě. Rovněž se účastníci shodli na 
skutečnosti, že účast v programu „Pokrok“ jim přinesla možnost získat pracovní místo.

Mezi další konkrétní výsledky patřilo:
 • větší nadhled na životní situace
 • ochota informovat ostatní o možnostech zlepšení osobní situace
 • definování osobních vizí a cílů
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 • získání práce
 • začlenění do jiných sociálních skupin a navazování dalších osobních kontaktů
 • proaktivní odstraňování překážek, které brání kvalitnějšímu životu
 • kvalitnější využívání zdrojů a příležitostí ve svém okolí

Byly naplněny tyto cílové kompetence:
 • komunikační dovednosti
 • schopnost vyjednávat a řešit konflikty
 • schopnost prezentace
 • dovednost zvládat zátěžové situace
 • plánování osobního života
 • prosociální chování
 • stanovování osobních vizí a cílů
 • časový management
 • orientace v různých sociálních skupinách
 • schopnost analyzovat konkrétní vzorce chování typické pro sociální skupiny
 • schopnost zvyšovat pracovní výkon
 • lepší zvládání sociálních problémů v konkrétní sociální situaci

10.9 vyhodnocení vzdělávacího programu
Kurz „Pokrok“ byl složen ze dvanácti základních bloků:

1. Úloha jazyka a komunikace
2. Nepsaná pravidla společenských tříd
3. Vzorce v generační chudobě
4. Emocionální zdroje
5. Podpůrné systémy
6. Disciplína, volba a její důsledky
7. Vnitřní kapitál
8. Zvyšování pracovního výkonu
9. Budování vztahů s lidmi z prostředí chudoby
10. Rozvoj individuálních schopností pro práci s chudými lidmi
11. Zlepšení interních procesů v organizaci
12. Chudoba, závislosti a léčba

Každý z bloků měl určenou tématiku a kompetence.
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seznam hlavních obsahů a popis témat v blocích: 

1. úloha jazyka a komunikace
V této kapitole byly objasněny otázky ohledně jazykového registru, diskursivních 

vzorců a strukturu vyprávění. Tyto tři oblasti způsobují mnoho problémů v agenturách, 
školách a ve firmách, protože v nich nacházíme největší rozdíly mezi kulturou chudoby 
a střední třídy. 

2. nepsaná pravidla společenských tříd
Nepsaná pravidla jsou nevyslovené zásady a zvyky dané skupiny. Přesně 

stanovené zásady existují uvnitř skupin, mezi skupinami a v rámci společenských vrstev.  
Tento termín je použit v souvislosti s rasovými a etnickými skupinami, ale méně pokud 
mluvíme o společenských třídách. Existuje velké množství nepsaných pravidel. Program 
„Pokrok“ se zaměřuje na ta pravidla, která mají největší vliv na prospěch a úspěšnost 
v zaměstnání.

Jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi třídami je jejich představa o světě. Bohatí 
považují za „svůj svět“ celou mezinárodní scénu. Příslušníci střední třídy vidí svůj svět 
z pohledu vlastní země, zatímco chudí lidé považují za „svůj svět“ pouze bezprostřední 
okolí.

Klienti a účastníci programu „Pokrok“ se naučili pravidlům střední třídy. Ne 
proto, aby zapomněli svá vlastní pravidla, ale aby získali další soubor pravidel, která 
mohou využít v případě potřeby.

3. vzorce v generační chudobě
Definice generační chudoby je „chudoba nejméně dvou po sobě jdoucích 

generací“.
Její vzorce se projevují mnohem dříve, pokud se rodina stýká s jinými lidmi z 

prostředí generační chudoby.
Situační chudoba je definována jako „nedostatek zdrojů v důsledku konkrétní 

události“ (úmrtí člena rodiny, chronické onemocnění, rozvod atd.) Generační chudoba 
vytváří svou vlastní kulturu, nepsaná pravidla a hodnotový systém. Jedním z klíčových 
vodítek pro odlišení generační a situační chudoby je převládající způsob myšlení. 
Jedinec z prostředí generační chudoby je toho názoru, že společnost mu stále něco 
dluží. V prostředí situační chudoby naopak převažuje hrdost a odmítání pomoci. Lidé v 
situační chudobě zpočátku disponují více zdroji, než lidé v chudobě generační. Jedním 
z důležitých faktorů je schopnost využívat formální jazykový registr. Program „Pokrok“ 
vymezoval tyto jednotlivé typy chudoby a umožňuje jasnou orientaci uvnitř těchto 
systémů. Rovněž byly řešeny rodinné vazby a problematika rodiny v kontextu situační 
a generační chudoby.
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4. Emocionální zdroje
Každý systém je do určité míry dysfunkční. Systém není funkční dysfunkční pro 

každého jedince stejně, ale pouze do té míry, do jaké se musí vzdát naplnění svých 
potřeb na úkor potřeb jiného jedince.

Jestliže chce jedinec postoupit z prostředí chudoby do střední třídy, musí se 
alespoň dočasně vzdát osobních vztahů výměnou za úspěch. K tomu jsou potřebné 
emocionální zdroje a vytrvalost.

Emocionální zdroje a vytrvalost nabízí jedinci možnost žít i s jinými pocity než 
těmi, které má ve své paměti emocí. Otevírají mu možnost hledání a prozkoumávání 
nových možností. V rámci programu „Pokrok“ byly tyto emocionální zdroje důkladně 
probírány a na základě případových studií byly ukazovány vhodné příklady z praxe 
s cílem zlepšit chování účastníků v této oblasti.

5. podpůrné systémy
V rámci programu „Pokrok šlo o systémy, tvořené přáteli, příbuznými a 

rezervními zdroji, které můžete v případě potřeby využít. Bylo probráno sedm typů 
těchto systémů:

1. Znalost technik pro zvládání zátěžových situací
Techniky, které umožňují, aby jedinec překonal každodenní problémy, zklamání, 

rány osudu, ale i životní úspěchy. Jde o způsob, jak o věcech uvažujeme, jak k nim
přistupujeme, jak řešíme problémy a jak se vyhýbáme zbytečným konfliktům. 

Přináší návod, jak řešit úkoly a stanovovat priority, určují, co je nevyhnutelné a co nikoli.

2. Znalost možnosti řešení problémů
Různé varianty, kterými lze problémy řešit. I velmi schopní jedinci jsou zvyklí své 

problémy s někým sdílet, alespoň z toho důvodu, aby se ujistili, že jim neunikla žádná 
z možností.

3. Informovanost a znalost postupů „jak na to“
Klíčová součást podpůrných systémů. Mít dostatečné informace a orientovat se 

v podpůrných systémech je nezbytným předpokladem pro úspěch.

4. Dočasná podpora při problémech emocionálních, mentálních, finančních či 
časových

Kde je možnost najít emocionální odreagování.

5. Známosti s ostatními lidmi, další zdroje
Na koho se obrátit v případě problémů. 
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6. Pozitivní naslouchání sobě samému
Schopnost najít svůj vnitřní hlas, který nás neustále provází. Jak dotahovat 

věci do konce, úspěšně dokončovat projekty, zvládat zátěžové situace. Jestliže někdo 
přestane vnímat svůj vnitřní hlas, jeho šance na společenské uplatnění se sníží.

7. Procedurální monolog
Další hlas, který nás provází při plnění určitého zadání. Je dalším z klíčů k 

úspěchu.
Mnoho jedinců z prostředí chudoby má velmi omezený systém podpory, a to 

zejména v případě absence procedurálního monologu. Proto často nedokončí spoustu 
úkolů. V rámci četných jednání s klienty sociální pracovníci a zaměstnavatelé často 
zjišťují, že klient nemá k dispozici tento procedurální monolog.

6. disciplína, volba a její důsledky
Dva opěrné body každého účinného disciplinárního programu, který naučí 

jedince se ovládat, jsou struktura a možnost volby. Organizace musí jasně stanovit, jaké 
chování od klientů očekává a jakým důsledkům budou čelit, pokud se budou chovat 
jinak.

Organizace musí také zdůraznit, že jedinec má vždy možnost volby – chovat 
se podle očekávání nebo ne. S každou volbou jsou spojeny žádoucí nebo nežádoucí 
důsledky. Nejdůležitější je pomoci jednotlivcům na cestě k sebeovládání. V některých 
případech, hlavně v oblasti vymáhání práva, slouží disciplína a trest v zájmu zachování 
bezpečnosti. Ale i v nápravně výchovných zařízeních by mělo být dlouhodobým cílem 
přivést klienty k samostatnosti.

7. vnitřní kapitál
Chování jedince a jeho motivace se řídí kulturními vzorci. Pochopení těchto 

vzorců může přispět k mnoha výhodám při hledání zaměstnání nebo přechodu do jiné 
sociální skupiny.

Součástí hodnotícího nástroje je znalost dostupných zdrojů, nepsaných pravidel, 
charakteristických rysů a vzorců dané kultury. Kromě všeobecných informací musí 
mentor zhodnotit i ochranné faktory jednotlivce. 

8. zvyšování pracovního výkonu
Charakter přežívání v chudobě je velmi konkrétní (smyslový) a neverbální, přežití 

v pracovním prostředí je velmi abstraktní a verbální. Jedním z důvodů, proč se mnozí 
chudí jedinci dokážou zapojit do pracovního života díky manuální práci, je propojení 
mezi konkrétním a abstraktním světem.

Jestliže v chudobě je většinou využíván běžný jazykový registr, chudí lidé se 
většinou formální jazykový registr nikdy neučí a nemají tak v zásobě abstraktní výrazy 
potřebné k tomu, aby byli v práci úspěšní. Tato část programu „Pokrok“ se zabývá 
využitím jazykových registrů pro zefektivnění práce.
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9. budování vztahů s lidmi z prostředí chudoby
Klíčem k úspěchu je pro chudé budování osobních vztahů. Jestliže v prostředí 

chudoby jde především o vzájemné vztahy lidí a o zábavu, vztahy mohou být tím 
nejdůležitějším motivačním faktorem pro klienty a zaměstnance. 

Úspěšný vztah je takový, pokud vůči klientovi nebo zaměstnanci uskutečňujeme 
citové vklady, vyhýbáme se citovým výběrům a respektujeme daného jedince.

10. rozvoj individuálních schopností pro práci s chudými lidmi
Základním předpokladem je schopnost efektivní práce se zaměstnanci, zákazníky 

či klienty z prostředí chudoby. Program „Pokrok“ se této fázi zaměřuje především na 
schopnost navázat s klientem rychle osobní kontakt, vzbudit u nich důvěru a umět řešit 
složité situace. Na druhém konci spektra jsou ti, kteří mají dlouhodobé vztahy s klienty 
a pomáhají jim při budování kognitivních struktur. Musí disponovat mnohými dalšími 
schopnostmi a dovednostmi.

Mezi základní individuální schopnosti patří tyto kompetence:
 • Dát klientům prostor vypovídat se, než se „pustíte do práce“.
 • Přiznat si chybu.
 • Používat hlas dospělého.
 • Ocenit humor a mít smysl pro humor.
 • Používat neformální mentorské techniky.
 • Udržovat si odstup a vyhýbat se osobním konfliktům.
 • Učit pravidla střední třídy.
 • Orientace v místních zdrojích.

11. zlepšení interních procesů v organizaci
Současné reorganizační snahy jsou založeny na předpokladu, že státní instituce 

a neziskové organizace by fungovaly lépe, kdyby byly řízené podobně jako soukromé 
společnosti. Kvůli tomu ve většině organizací dochází ke strukturálním změnám. 
Program „Pokrok“ se zaměřuje především na tyto priority:

 • jasná vize organizace
 • zřetelná filosofie organizace vůči potřebným klientům
 • úprava komunikačních vzorců pro konkrétní klientelu
 • vhodné interní procesy pro sociální práci s chudými

12. chudoba, závislosti a léčba
Sociální pracovníci, kteří pracují s chudými lidmi, by se měli být schopni 

orientovat v drogové problematice. Závislost má hluboký negativní dopad na život 
jedince, jeho rodinu a blízké osoby, kolegy, sousedy a ohrožuje samotnou podstatu 
společnosti. Je tak silná, že doposud odolává všem snahám o její potlačení a způsobuje 
obrovské společenské problémy. Tato část programu „Pokrok“ se zaměřuje na efektivní 
zvládání sociálních aspektů závislostí u chudých.
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10.10 celkové shrnutí odpovědí na výzkumné otázky
Na začátku evaluace byly stanoveny tyto výzkumné otázky:

 • Jaké byly dopady vzdělávacího programu do praxe účastníků?
 • Jaká byla kvalita vzdělávacího programu?

shrnutí výzkumné otázky „jaké byly dopady vzdělávacího programu do praxe 
účastníků?“

 • Na základě odpovědí respondentů bylo zjištěno, že došlo k významnému po-
sunu v oblasti získaných kompetencí. 

 • Rovněž byly zaznamenány praktické dopady vzdělávacího programu „Pokrok“ 
v oblasti zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. 

 • Dalším dopadem byly rovněž konkrétní pracovní místa, která byla získána apli-
kováním programu „Pokrok“ v konkrétní praxi.

 • Analýza dotazníků prokázala zvýšení motivace respondentů, posílení proaktiv-
ního postoje jednotlivců k dalšímu rozvoji.

shrnutí výzkumné otázky „jaká byla kvalita vzdělávacího programu?“
 • Analýza dotazníkového šetření pomocí Kirkpatrickova modelu prokázala vy-

sokou kvalitu kurzu „Pokrok“. Kurz se projevil jako vysoce kvalitní a odborný 
vzdělávací program. 

 • Kurz poskytl cenné podněty pro další praxi a podpořil proaktivní chování na 
trhu práce. 

 • Kvalita vzdělávacího programu se ukázala jako velmi dobrá.
 • Doporučováno bylo rozšíření celého programu i pro jiné sociální skupiny – 

např. pro seniory.
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11 závěr
Cílem mezinárodní metodiky „Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí“ 

bylo představit implementaci ojedinělé filozofie MOSTY Z CHUDOBY, tj. strategie 
pro profesionály a komunity do prostředí České republiky prostřednictvím pilotního 
programu POKROK a podpůrného systému KRUHY. 

Realizací projektu bylo dosaženo přenosu této ojedinělé strategie do prostředí 
České republiky, čímž věříme, že jsme výrazně přispěli k inovativnímu řešení nejen 
problémů chudoby, která je velkým tématem současné společnosti, ale i zaměstnanosti 
cílových skupin. Ve společnosti, kde je hlavním zdrojem příjmu pro většinu domácností 
placená práce, je její absence pokládána za hlavní příčinu utváření chudoby a skrze ni 
i sociální exkluze. Nezaměstnanost vede k poklesu sebeúcty postižených osob, k jejich 
sociální izolaci, ztrátě sociálních kontaktů, k destrukci struktury času každodennosti a k 
dalším negativním dopadům na jejich osobní situaci i situaci jejich rodin. 

Z pohledu cílových skupin se projekt zabývá problematikou zvyšování povědomí 
o vlastních možnostech a na druhé straně limitech, které vedou k chudobě matek 
přicházejících po mateřské dovolené, osob opouštějící ústavní či ochrannou výchovu a 
rodičů, pečujících o nezletilé dítě/ děti.

Program „POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život“ byl implementován 
v Jihomoravském a Zlínském kraji. V rámci programu Pokrok bylo potvrzeno, že lidé, 
kteří žijí v chudobě, musí nejdříve správně pochopit, jak je jejich vlastní chudoba 
ovlivňuje a rozumět i ekonomickým skutečnostem, které jsou východiskem bodů pro 
vytvoření plánů transformace. 

Člověk, žijící v nějaké struktuře myšlení a jednání má jen velice malou šanci 
tyto svoje limity prohlédnout. Konfrontován s nimi může být pouze skrze jiný přístup, 
jenž mu zprostředkuje uvědomění a touhu po změně. Proto se ukázalo jako velice 
důležité pomoci odkrýt našim klientům vzorce chování, které vedou k dlouhodobé či 
trvalé chudobě. 

Samotný výraz pokrok vyjadřuje posun, pohyb – směrem od něčeho k něčemu, 
v tomto případě ze života v chudobě k ekonomické soběstačnosti.  Lidé pohybující 
se v prostředí chudoby žijí pouze aktuálním dnem a aktuálními problémy, který daný 
den přináší. Pokračování názvu programu – Změňte přežívání v plnohodnotný život, 
znázorňuje rozpor mezi tím, co je teď – současnou situací, a tím, co by mohlo být – v 
budoucnosti.

Pro mnohé účastníky programu to bylo poprvé, co si „osahali“, vytvořili a díky 
mentálním modelům znázornili a na vlastní oči uviděli svou budoucnost!   

Takto nastavený přenos know-how je výrazná inovace stávajících poznatků, 
metodických postupů a odborných znalostí. Zabývá se příčinami chudoby a 
nezaměstnanosti a pomáhá je řešit. Jde o program umožňující jeho účastníkům stát se 
řešiteli svých problémů. Z účastníků procesu se stávají badatelé pátrající po příčinách 
a možných cestách z chudoby. Cílem jednotlivých neformálních setkání je pochopit, co 
chudobu způsobuje a co způsobuje chudoba v každodenním životě, dále sestavit plán 
osobního rozvoje a tento následně realizovat.
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Běžně se v České republice zaměřujeme více na následky, tedy orientujeme 
se více na faktory ovlivňující nezaměstnanost, respektive chudobu, než na člověka 
jako individualitu samotnou. Je sice důležité zabývat se a řešit problematiku podpory 
v nezaměstnanosti – finanční podporou, rekvalifikacemi apod., ale pokud nebudeme 
pracovat přímo se samotným člověkem a vnímat jej jako osobnost, problematika 
chudoby bude přetrvávat i nadále bez jakékoliv změny. 

Metodika nás během deseti kapitol seznámila s problematikou chudoby 
v prostředí České republiky, byla představena filozofie Mostů z chudoby, strategie pro 
profesionály a komunity. Podrobně popisuje průběh projektu a programu „POKROK – 
změňte přežívání v plnohodnotný život“. Dále nás uvedla do problematiky podpůrného 
systému „Kruhy“ a představila, jakým způsobem vytvořit podpůrný „kruh“ kolem 
lidí, kterým je potřeba pomoci. Představeny byly také skutečné příběhy dvou našich 
badatelů a osobní postřehy facilitátorů.

Jelikož je otázka nedostatečného hmotného zabezpečení rodiny jedním 
z nejčastěji řešených problémů, a to společně s otázkami jak nakládat s předlužováním 
domácnosti, exekucemi a neschopností vystoupit ze zaběhnutých struktur chování ve 
vztahu k penězům a chudobě, byla devátá kapitola věnována právnímu poradenství. 
Závěrem předkládáme kvalitativní výzkum a evaluaci programu Pokrok v českém 
prostředí. 

Strategie Mosty z chudoby je určena nejen profesionálům ze sociální a 
zdravotnické oblasti, ale také pro všechny, kteří nesou odpovědnost za rozvoj 
společenství na všech úrovních od komunitních lídrů, přes samosprávu, odborníky 
v různých firmách či mimovládních organizací až po ministerstva či dobrovolníky. 
Primárně je určena pro organizace, které by mohly Mosty z chudoby využívat při 
práci se svými klienty. Jedná se tedy zejména o poskytovatele sociálních služeb, úřady 
práce, nestátní neziskové organizace a další instituce, které pomáhají lidem ohroženým 
chudobou.

 Vytvořit metodiku, po jejímž přečtení pochopíte strategii Mostů z chudoby 
a budete ji moci využívat při své práci, nebylo jednoduché. Na tvorbě metodiky se 
podílelo velké množství osob, které participovaly na realizaci samotného projektu. 
Jedná se tedy o souhrn informací a zkušeností od jednotlivých členů realizačního týmu, 
českých i zahraničních partnerů, autorů různých učebních textů, lektorů seminářů, 
facilitátorů a také samotných absolventů programu Pokrok. 

Realizátoři hodnotí projekt jako velmi přínosný, prospěšný, účelný a s pozitivním 
dopadem na klienty. Svědčí o tom také počet zaměstnaných a „obrácených“ lidí po 
absolvování programu Pokrok. A samozřejmě také uplatnitelnost Pokroku (např. 
v Azylovém domě pro mladistvé v Brně se na jaře 2015 rozjede program Pokrok 
s novými klienty). Jelikož bylo na projekt relativně velmi málo času, stojí před budoucími 
realizátory této strategie velká výzva nadále šířit tuto metodu mezi pomáhající 
organizace, vyškolit další facilitátory, implementovat Pokrok do více krajů v ČR, ale také 
seznámit komunitní lídry a úředníky státní správy s jejími výstupy.
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dovětek
Spolu se všemi, kteří se zapojili do realizace projektu a implementace myšlenky 

Mostů z chudoby do českého prostředí, děkuje Centrum pro komunitní práci východní 
Morava každému, kdo věnoval svůj čas četbě tohoto dokumentu. Naším cílem bylo 
seznámit co nejširší okruh lidí s novými možnostmi boje s chudobou a jejími příčinami. 
Ať už zaujímáte postavení toho, který může chudobou postiženým lidem pomoci, nebo 
toho, který je sám chudobou dotčen, věříme, že jsme touto publikací uspěli v našem 
cíli a vše v ní zaznamenané Vám pomůže v odhodlání a snaze pomoci, nebo pomoc 
přijmout. 

S přáním všeho dobrého, za celý kolektiv 
Mgr. Gabriela Fellingerová
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seznAM příloh 

Příloha 1: Individuální plán podpory
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přílohA 1 – vzor Můj plán

Můj plán
Absolventa programu pokrok

jméno a příjmení: ……………………………………………………..

1. Popište svou situaci před vstupem do pokroku, co pro ni bylo charakteristické? 
Jaké problémy jste museli řešit, jaké situace vám nejvíce svazovaly ruce? Pokuste se 
popsat svůj příběh min. deseti větami.
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2. Jaké jsou vaše představy o spokojeném životě. Jak by to mělo vypadat, kdyby se 
podařilo Vaše problémy s chudobou vyřešit?

3. Co pro to můžete udělat Vy? Co můžete změnit sami u sebe ve vlastním životě a 
co změnit nelze. Čím můžete začít? Jaké jsou Vaše silné stránky, na kterých lze začít bu-
dovat úspěch? Jaké jsou naopak slabé stránky, které mohou klást překážky k úspěchu?
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4. Co mohou pro Vás udělat jiní, např. rodina, přátelé, sousedi, známí, obec, komu-
nita, zaměstnavatelé, úřady nebo pomáhající instituce, jak Vám mohou pomoci? V čem 
a s čím? Jmenujte konkrétní osoby, na které se můžete obrátit, na které je spolehnutí a 
kteří Vám mohou pomoci?

5. Kdybyste měli kouzelnou hůlku a mohli ve Vaší minulosti změnit 3 věci, které by 
to byly a proč? Co by se tím ve Vašem životě změnilo?
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pAní vzorová- osobní profil

co je pro Mne důležité: kdo A jAk Mi Může poskyt-
nout dobrou podporu:

co si nA Mně ostAtní cení?
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Můj cíl: 

Cíl je to, čeho chci dosáhnout, je to stav po změně. Cíl musí být konkrétní (ne pouze 
přání), ale něco, kde je patrná konkrétní cesta k naplnění cíle. Jestliže cíl stanovím, 
musím vědět, jak poznám, že jsem svého cíle dosáhl, jak to dokážu. 

kroky vedoucí k nAplnění 
cíle (co?)

Sem patří všechno to, co je potřeba udě-
lat k dosažení cíle. Představte si, že stou-
páte k vrcholu hory, k vašemu cíli. Abyste 
vrcholu dosáhli, pomohou Vám tábory 
po cestě nahoru, kde lze nabrat síly. Bez 
táborů – jednotlivých kroků a jejich spl-
nění nelze cíle dosáhnou

Metody A zdroje dosAžení 
(jAk)

Co všechno budete potřebovat k tomu, 
abyste cíle dosáhli? Jakou taktiku zvolíte? 
Uvádějte pouze zdroje, které jsou reálné, 
kterých opravdu můžete využít.
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překážky A rizikA

Zamyslete se nad všemi překážkami, kte-
ré Vás mohou při cestě na vrchol, k cíli, 
ohrozit. Co všechno Vám může cestu k 
cíli komplikovat, ohrozit. Jak můžete tyto 
překážky obejít? Co udělat, aby rizika vů-
bec nenastala?

kritériA (jAk poznáMe nApl-
nění cílů)

Podle čeho poznáte, že jste na vrcholu, že 
jste dosáhl/a svého cíle? Co se ve Vašem 
životě změní k lepšímu?

terMíny

Napište termíny, do kterých musíte splnit 
základní kroky vedoucí k naplnění cíle. 
Kdy myslíte, že se Vám podaří cíl splnit? 
Napište konkrétní měsíc a rok.

podporA (kdo)

Kdo vám může na cestě k cíli pomoci 
nebo poskytnout podporu. Na koho se 
můžete s důvěrou obrátit (využijte odpo-
vědi z otázky č. 4)
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zhodnocení

Vyplníte se svými spojenci po ukončení kruhů
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