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ÚVOD
Zveme vás, abyste se seznámili a využili osvědčené metodiky
školení workshopů pro mladé lidi pracující v radách mládeže
a parlamentech mládeže.
(V následujícím textu je v Příručce pro Radu mládeže a Parlament
mládeže použita zkratka RM/PM).
Tuto příručku jsme připravili na základě potřeb mladých lidí
a vedení obcí a měst, kde jsou RM/PM velmi důležitým
mechanismem pro zvýšení zájmu a zapojení mladých lidí do věcí
veřejných na místní úrovni. RM/PM je uskupení, které umožňuje
mladým lidem účastnit se rozhodovacích procesů týkajících se
mládeže v obcích a městech. Vedení obcí a měst a úředníci často
potřebují příležitost konzultovat s mladými adresáty plánovaných
aktivit jejich nápady na řešení různých problémů.

ÚVOD
Činnosti RM/PM na místní úrovni jsou důležité, protože
přispívají k:

zvýšení zájmu mladých lidí
o politiku na místní úrovni,
posílení schopnosti přijímat
opatření ve prospěch místní
komunity,

rozvíjení dialogu mezi zástupci
výkonných a obecních orgánů
a mladými lidmi,

zvýšení porozumění
místních orgánů potřebám
a problémům mladých lidí,
posílení iniciativ místních
orgánů ve prospěch
mladých lidí,

seznámení mladých lidí
se zásadami místní
samosprávy.

ÚVOD
RM/PM bude tím účinnější, čím kompetentnější budou její členové.
Z provedeného výzkumu vyplývá, že mladí lidé, kteří začínají své zapojení v RM/PM,
nemají dostatek zkušeností a znalostí, aby splnili očekávání svých vrstevníků a
dospělých, kteří s nimi pracují, ani očekávání vedení obcí a měst.
Klíčem k dobře fungující RM/PM je příprava nových členů na činnost a systematické
zvyšování jejich kompetencí.
Tato příručka obsahuje několik metodik, které umožní pracovníkům s mládeží,
koordinátorům, školitelům a koučům rozvíjet nejdůležitější kompetence, které mladí
lidé v RM/PM podle svých slov potřebují k naplnění poslání a účelu RM/PM.

ÚVOD
Výběr klíčových kompetencí mládeže je výsledkem výzkumu provedeného
v rámci projektu YC2 - Youth Councils Yet Coming a dlouholetých zkušeností
partnerských organizací zapojených do aktivit RM/MP v Polsku, České
republice a na Slovensku.

ÚVOD
Školící bloky připravili zkušení školitelé a lektoři neformálního vzdělávání z
České republiky, Polska a Slovenska. Bloky byly pilotně testovány na
mezinárodním školení členů RM/MP v červnu 2021 v Cieszynie. Výstupy pilotního
školení byly zapracovány do předem připravených školicích bloků.

Nyní vám nabízíme zpracované vzdělávací bloky,
které se zaměřují na 12 kompetencí
pro rozvoj členů RM/PM.

Komunikační a prezentační dovednosti (1)
POPIS:
Komunikace a prezentace je jedním ze základních prvků budování vztahů mezi členy rady mládeže a parlamenty
mladých (dále jen RM/MP) a budování vztahů s místními politiky. Komunikační blok nabízí několik důležitých
metod, které může mladý člověk využít a rozvíjet k odvedení kvalitní práce v RM.

ZNALOSTI:
•
Je seznámen s smyslem kvalitní komunikace
•

Je seznámen s pravidly efektivní komunikace

DOVEDNOSTI:
•
Dokáže si poradit v situacích vyžadujících praktické užívání komunikačních dovedností
•

Dokáže efektivně poskytnout zpětnou vazbu

POSTOJE:
•
Rád(a) komunikuje s ostatními.

CÍL

Příprava členů MR/MP k efektivní komunikaci prostřednictvím:
●
zkušenosti s komunikací v obtížných podmínkách,
●
seznámení se se smyslem komunikace a s faktory, které ho ovlivňují,
●
seznámení se základními prvky mezilidské komunikace,
●
osvojení si pravidel aktivního a efektivního naslouchání,
●
osvojení si pravidel formální e-mailové a telefonické komunikace,
●
osvojení si základních principů vizuální prezentace.

MATERIÁLY

flipchart + fixy
papír A4
samolepicí bločky
propisky
2 krabičky vyrobené dle návodu níže
multimediální projektor a počítač
Příloha č. 1: Mapa interpersonální komunikace
Příloha č. 2: Struktura dialogu
Příloha č. 3: Komunikační model Schulze von Thuna
Příloha č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace
Příloha č. 5: Pravidla formálních telefonické komunikace

ČASOVÁ NÁROČNOST

235 min

OBSAH

●
●
●
●
●
●
●

Odesílatel a příjemce
Mapa interpersonální komunikace
Z čeho se skládá interpersonální komunikace
Aktivní poslech
Formální komunikace e-mailem a telefonem
Komunikace s úřady
Prezentace

BLOK 1.
~ 25 min
Cíl
Příprava a materiály:

Odesílatel a příjemce
●

Zkušenost s komunikací v obtížných podmínkách

Příprava:
Lektor kreslí nebo vytiskne různé jednoduché obrázky na papíře formátu A4. Může využít různé barvy. Množství obrázků by se mělo
rovnat polovině součtu účastníků. Jednotlivé obrázky lektor umístí do neprůhledných obálek.
Materiály:
●
Papíry A4 s obrázky pro polovinu účastníků
●
Papíry A4 čisté
●
Obálky/složky pro polovinu účastníků
●
Tvrdé desky
●
Tužky / pastelky

Aktivity

Kreslím, co slyším
Lektor rozdělí účastníky do párů. Jeden účastník obdrží obálku s obrázkem, druhý účastník obdrží čistý papír A4 a tvrdou desku, tužku či
pastelky. Pár sedí naproti sobě tak, aby si vzájemně neviděli pod ruce. Účastník, který má obrázek, popisuje partnerovi svůj obrázek – co
vidí, kde se to nachází, jaké je o barvy. Gestikulace je povolená. Partner se snaží nakreslit to, co slyší tak, jak popisu rozumí. Účastníci spolu
mohou mluvit a klást otázky, ale nesmí si vzájemně obrázky ukazovat. (V online formě je možné aktivitu realizovat v oddělených
místnostech.)
Po uplynutí předem oznámeného časového limitu mohou účastníci své obrázky v páru porovnat.

BLOK 1.
~ 25 min

Odesílatel a příjemce

Shrnutí

Lektor prostřednictvím brainstormingu zjišťuje názory účastníků na dotazy:
Co pozitivně/negativně ovlivnilo podobnost kresleného obrázku?
Proč vznikly rozdíly mezi nakresleným obrázkem a originálem?
Lektor shrne odpovědi a snaží se identifikovat, co nejvíce ovlivnilo přenos informací během kreslení.

BLOK 1.
~ 15 min
Cíl
Příprava a materiály

Aktivity

Mapa interpersonální komunikace
●

Úvod do komunikace a její význam

●
●
●

Samolepící bločky ve dvou barvách, propisky
flipchart
Mapa interpersonální komunikace (Příloha č. 1)

Lektor dá každému účastníkovi 3 samolepící papírky od každé barvy (celkem 6). V případě online aktivity lze využít nástroj Google
Jamboard.
Úkolem každého účastníka bude:
●
na papírcích první barvy napsat jedním slovem, co pro něj znamená interpersonální komunikace
●
na papírcích druhé barvy jaký je význam interpersonální komunikace pro člena RM/MP
Po napsání jednoslovných asociací je účastníci přilepí na připravený flipchart a prezentují, co napsali. Tak vznikne mapa interpersonální
komunikace, kterou následně lektor využije, aby vysvětlil různé koncepce a cíle mezilidské komunikace a význam komunikace pro člena
RM/MP.

Shrnutí

K vysvětlení základních pojmů komunikace může lektor využít Přílohu č. 1: Mapu interpersonální komunikace.

Blok 2.
~ 30 min
Cíle
Příprava a materiály

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám
●
●

Seznámení se s mechanismy interpersonální komunikace
Pochopení účinků různých faktorů ovlivňujících interpersonální komunikaci

Materiály:
●
●
●
●
●

Papír a fixy
Tužky a pastelky
Příloha č. 3
Papíry s texty dle scénáře aktivity níže
2 krabičky ve dvou barvách dle popisu níže

Příprava:
První krabička má nahoře nápis Řečník a po stranách hesla: „informace“, „informace o sobě“, „vyjádření vztahu“, „výzva/očekávání“
Druhá krabička má nahoře nápis Posluchač a po stranách hesla: „informace“, „informace o sobě“, „vyjádření vztahu“, „výzva/očekávání“

Blok 2.
~ 30 min

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám

Aktivity

Odesílatel a příjemce
Lektor vytvoří pětičlennou skupinu.
Každému účastníkovi předá text scénáře určený k přečtení v roli Řečníka nebo v roli Posluchače. Začíná číst Řečník, Posluchači postupně čtou své texty s
důrazem na intonaci a gesta, aby lépe vyjádřili obsah svého sdělení.
Další dva účastníci (mimo pětici) dostanou od lektora krabičky Řečník a Posluchač, které budou otáčet po každé odpovědi Posluchače vhodnou stranou
krabičky, která bude definovat slyšená sdělení.
Ostatní účastníci budou aktivitu sledovat a naslouchat.
Scénář aktivity:
Na setkání rady mládeže se rozhoduje, kdo půjde na setkání se starostou.
První účastník (Řečník) říká: „Já půjdu.“
A postupně reagují Posluchači:
„Ok, dobře.“ (strana „informace“)
„Teda, ten je odvážný!“ (strana „informace o sobě“)
„Myslí si snad, že je lepší než já?“ (strana „vyjádření vztahu“)
„Copak skutečně čeká, že s tím budu souhlasit?“ (strana „výzva/očekávání“)
Po scénce lektor otevře moderovanou diskuzi s účastníky.
O čem byla řeč? Jak Posluchači reagovali na sdělení Řečníka a proč? Přinesl ten dialog nějaké řešení? Jaké?
Následně lektor při využití připravených krabiček vysvětluje, jak fungují čtyři kanály sdílení informací (Řečník-Odesílatel) a přijímání informací
(Posluchač-Příjemce). Lektor může využít Přílohu č. 3: Komunikační model Schulze van Tuhna.

Blok 2.
~ 30 min

JÁ – TY ; Mluvím – Naslouchám

Shrnutí

V poslední části rozdělí lektor účastníky do čtyřčlenných skupin. V každé skupině účastníci vytvoří modelové situace, které zažili nebo
které mohou vzniknout při práci v radě mládeže, když řečníky a posluchači vysílají a přijímají různým způsobem stejná sdělení.
Po vypršení časového limitu vyznačeného vedoucím účastníci prezentují své výsledky a diskutují o tom, co mohou udělat, aby se vyhnuli
nástrahám, které různé možnosti pochopení stejného sdělení představují a jak učinit komunikaci efektivnější.

Blok 2.
~ 15 min
Cíl

Z čeho se skládá interpersonální komunikace
●

Seznámení se s prvky interpersonální komunikace

Příprava a materiály

Flipchart + popisovače

Aktivita

Lektor povede brainstorming – žádá, aby účastníci popsali, co vše ovlivnilo komunikaci při předchozí aktivitě. Odpovědi se zapisují jedním
slovem na flipchart, který je rozdělený na dvě poloviny: odpovědi, které spadají do verbální komunikace a neverbální projevy.
Lektor shrne, jak tyto činitele ovlivňují proces komunikace, definuje základní typy komunikace.

Shrnutí

Existují 3 části přijímaného sdělení:
7% - to, co říkáš,
38% - způsob, jakým to říkáš,
55% - to, jak vypadáš.

Blok 3.
~ 30 min
Cíl

Aktivní naslouchání
●

Poznanie reguł efektywnego słuchania

Příprava a materiály

Papír A4 pro každého účastníka a propiska

Aktivity

Aktivní naslouchání
Lektor žádá, aby se účastníci posadili a rozdá jim papíry a propisky.
Oznámí jim, že jejich úkolem bude zodpovídat v krátkém časovém limitu otázky, které jim položí. Během plnění úkolu spolu účastníci
nemají komunikovat ani pokládat dotazy, jen píší odpovědi na otázky tak, jak je uslyší.
Otázky
1. Vyděl 40 napůl a přičti 15. Jaký je výsledek?
2. Je ve Skotsku muž právně povinen vzít si sestru své vdovy?
3. Co je správně polsky? Devět a pět je třináct, nebo devět mínus pět je třináct?
4. Kolik metrů čtverečních hlíny je v díře o hloubce šesti metrů, šíři tří metrů a hloubce jednoho metru?
5. Zaoceánské lodi je třeba natřít pětadvaceti vrstvami barvy. Od které vrstvy je třeba začít?
6. Které zvíře lze nejlépe vidět v absolutní tmě: leoparda, sovu nebo netopýra?
7. Jsi v Polsku a máš dvě bankovky. Celkem třicet zlotých. Jedna z těch dvou bankovek je deset zlotých. Jaké jsou to bankovky?
8. Kolik zvířat od každého druhu vzal Mojžíš na svou archu?
9. Která hora byla tou nejvyšší na světě, než byl objeven Mount Everest?
10. Vlak odjíždí z Londýna do Birminghamu v 7:00. Vzdálenost činí 100 mil. Vlak jede rychlostí 100 mil za hodinu. V 7:00 odjíždí další vlak z
Londýna do Birminghamu, cesta je stejně dlouhá, ale tento vlak jede rychlostí 50 mil za hodinu. Který vlak bude blíže Londýnu, až se oba
vlaky setkají?
Po přečtení všech otázek a poté, co účastníci dopíší Lektor prezentuje správné odpovědi a žádá, aby si účastníci své správné odpovědi
poznačili.

Blok 3.
~ 30 min

Aktivní naslouchání

Aktivity

1. Výsledek je 95, protože 40/0,5 = 80, 80 + 15 = 95
2. Ne, protože vdovec je už mrtev.
3. 9+5 =14, ne 13.
4. V díře už žádná hlína není.
5. Začíná se od první vrstvy.
6. Žádné zvíře není vidět – v absolutní tmě nelze vidět nic.
7. Dvacet zlotých a deset zlotých.
8. Mojžíš nevzal na archu žádné zvíře, to byl přece Noe...
9. Mount Everest byl nejvyšší horou světa i když ještě objeven nebyl.
10. Vlaky se setkají až v cílové stanici, kde budou oba stejně vzdálené od Londýna.
Po kontrole se Lektor ptá, kolik mají účastníci správných odpovědí (dle předchozích zkušeností mají účastníci průměrně 4 správné
odpovědi.) a ptá se, proč mají všichni tolik chyb.
Po cvičení Lektor při diskuzi uvede, co vše má vliv na naslouchání.
Příčiny špatného naslouchání:
fyzické (hlad, přejezení se, ztráta sluchu, alkohol, bolest, únava, drogy, hluk, akustika, neony a jiné vizuální prvky)
psychologické (osobní problémy, úroveň soustředění, předsudky, nezájem, těžké téma)
špatné návyky (mezilidské vztahy, předsudky, řeč těla, tón hlasu)
Ze 100 vyřčených slov neslyšíme 30-40.

Blok 3.
~ 30 min

Aktywne słuchanie

Shrnutí

Jak podpořit aktivní naslouchání v RM/MP
Lektor krátce shrne a přednese pravidla aktivního naslouchání, nejlépe formou prezentace:
- Mluvte a naslouchejte ve vyrovnaných úsecích.
- Udržujte pravidelný oční kontakt
- Dělejte si poznámky
- Nedokončujte věty řečníka
- Nesnažte se spěchat se shrnutím
- Reagujte na to, co slyšíte
- Straňte se předsudků
- Pokládejte kontrolní otázky – Pochopil(a) jsem správně, že...?
- Pokládejte otázky zaměřené na jádro problému
- Chvíli mlčte, než odpovíte
- Zevrubně zopakujte to, co jste právě slyšeli

Blok 4.
~ 45 min
Cíl
Příprava a materiály

Formální komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu
●

Seznámení s pravidly elektronické a telefonické formální komunikace

Příprava
●
Příprava možných témat e-mailů pro starostu v souvislosti s činností RM/MP, jedno téma pro každou skupinu
Materiály:
●
Pro každou skupinu vytištěná Příloha č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace
●
Prezentace s obsahem Přílohy č. 5: Pravidla formální telefonické komunikace
●
Počítač a projektor

Blok 4.
~ 45 min

Formální komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu

Aktivity

Pravidla formální elektronické komunikace prostřednictvím telefonu a e-mailu
Lektor rozdělí účastníky na 3-4 členné skupiny. Každé skupině pak přidělí téma věci, kterou má skupina projednat se starostou
prostřednictvím e-mailu (např. Domluvit si setkání, zpětná vazba k projektu apod.)
Skupiny mají na splnění úkolu 15 minut.
Po uplynutí časového limitu Lektor vyzve skupiny, aby po směru hodinových ručiček předaly další skupině svůj sepsaný návrh e-mailu pro
starostu. Lektor skupinám pak rozdá Přílohu č. 4: Pravidla formální elektronické komunikace a požádá, aby skupiny opravily obdržené
návrhy za využití předložených pravidel. Skupiny mají čas 10 minut. Pak se opravené návrhy vrátí k autorům, kteří ověří správnost
korektury.
Lektor se ptá, zda účastníci souhlasí s opravami, které obdrželi a zda jim psaní takového e-mailu přišlo těžké. Také se účastníků dotazuje,
jaké podle nich mohou být následky, pokud by se pravidly komunikace neřídili při práci v RM/MP.
Dále lektor přednese pravidla formálních telefonických rozhovorů formou prezentace, ve které může využít obsah Přílohy č. 5: Pravidla
formální telefonické komunikace.

Shrnutí

Lektor zdůrazní, jak důležitá uvedená pravidla jsou a kolik škody může způsobit jejich nedodržování.

Blok 4.
~ 45 min
Cíl

Strukturovaný dialog s vedením městského úřadu
●
●

Seznámení se s pravidly vedení dialogu s cílem zajištění důležité věci ve prospěch RM/MP
Procvičení dovednosti vedení strukturovaného dialogu s rozhodovateli

Příprava a materiály

Příprava:
●
Pokud možno kulatý stůl pro 5 osob
●
Kartičky – vizitky s názvy funkcí pro identifikaci účastníků dialogu

Aktivity

LARP - simulační hra – Setkání na městském úřadě
Lektor účastníky informuje, že tato aktivita se zaměří na cvičení dovednosti členů RM/MP s rozhodovateli o zájmech mládeže.
Buďto lektor zorganizuje losování, anebo vyzve účastníky, aby se přihlásilo 5 z nich. Ti budou hrát připsané role. Požádá ostatní aby
pozorně naslouchali a dělali si poznámky o tom, jak rozhovor probíhá.
Lektor s účastníky rozhoduje o tématu dialogu – je žádoucí, aby téma vyplývalo ze skutečných potřeb mládeže daného města, např. téma
založení mládežnického parlamentu ve městě.
5 zvolených účastníků bude hrát role: starosty města, dvou náměstků a dvou představitelů mládežnické iniciativy. Lektor všem představí
strukturu takovéhoto dialogu (Příloha č. 2), nakreslí strukturu na flipchartu nebo promítá jako prezentaci – struktura poslouží účastníkům
diskuze jako tahák během simulace.
Úkol:
Cílem představitelů mládeže je úspěšné přesvědčení představitelů města o založení mládežnického parlamentu ve městě. Všichni se
usadí u stolu starosty a vedou rozhovor. Pokládají otázky, vysvětlují si odpovědi. Na konci schůzky shrnou to, na čem se domluvili. Na
uskutečnění rozhovoru mají 15 minut.

Blok 4.
~ 45 min

Strukturovaný dialog s vedením městského úřadu

Shrnutí

Po ukončení simulace Lektor uspořádá diskuzi:
●
●
●
●
●

ptá se, zda jsou představitelé mládeže a představitele města spokojeni s výsledkem dialogu, proč ano nebo proč ne
ptá se publika, co bylo dle jejich názoru možné udělat jinak a jak by bylo případně možné dosáhnout lepšího výsledku
ptá se účastníků simulace, zda by bylo navržené řešení snadné realizovat ve skutečnosti
ukončuje oficiálně hru a zbavuje herce jejich rolí
ptá se všech, zda se hovor držel dříve uvedené struktury, kdy ano a kdy ne a čím to bylo ovlivněno.

Lektor zdůrazní, jak důležitá je před tapodobnou schůzkou příprava. Spolu s účastníky sepíše na flipchartu, co lze v rámci přípravy na
důležitý dialog udělat.

Blok 5.
~ 30 min
Cíl
Příprava a materiály

Prezentace
●

Seznámení se se základními pravidly multimediální prezentace

flipchart
projektor
připravená prezentace ve formátu .ppt

Blok 5.
~ 30 min

Prezentace

Aktivita

Prezentace
Lektor vysvětluje, že členové RM/MP se mnohokrát ocitají v situacích, kdy je nezbytné prezentovat něco ostatním, np. představitelům
vedení města prezentovat nápady pro nová místa, kde se může mládež setkávat, představit ostatním mladým lidem, jak funguje
mládežnický parlament apod. Tyto prezentace bývají klíčové, protože se na základě toho, jak dopadnou, odvíjí často dosažený výsledek.
Proto je důležité se na prezentaci připravit různými směry:
●
obsah, který chceme prezentovat,
●
vhodná forma dle tématu i cílového publika,
●
podmínky, v nichž se prezentace bude prezentovat,
●
vztah vůči posluchačům
Lektor dále prezentuje důležitá pravidla a rady, nejlepší je, pokud svým chováním, přípravou a metodami byl příkladem dobré prezentace
on sám a řídil tím, co přednáší nebo ukázal následky chyb, které se mohou stát.
Ad 1
●

●

Na začátku prezentace se představte a sdělte posluchačům, co je cílem vaší prezentace a jak se týká prezentace cílů posluchačů.
Prodiskutujte obavy a pochybnosti, které můžete vy nebo vaši posluchači mít. Řekněte jim, co od vás mohou čekat a jak se
přičiníte k tomu, aby svých cílů dosáhli.
Měli byste si být jisti svými materiály tak, aby prezentovaný formát byl přizpůsoben zájmu a úrovni znalostí posluchačů, abyste
neměli jen kostru své prezentace.

Blok 5.
~ 30 min

Prezentace

Aktivita

Ad 2.
●
●
●
●
●
Ad 3.
●
●
●
●
●
Ad 4.
●
●

Platí pravidlo: „Je lepší něco jednou uvidět, než několikrát uslyšet.“ Až 55 % informací, které si člověk zapamatuje, přijímá svým
zrakem. Prezentace nesmí být vizuálně nezajímavá – jednotlivé snímky by se měly lišit.
Během prezentace se po místnosti pohybujte – pohyb vytváří pocit blízkosti mezi publikem a řečníkem – pokud je to možné a
nelimituje vás v tom např. mikrofon.
Pokud je prezentace delší, měňte sdělovací metody (přednáška, diskuze, otázky-odpovědi, film, snímky, čtení atd.)
Pokud máte v prezentacích PPT poznámky, nečtěte je přímo, účastníky to spíše zmate, než by jim to pomohlo: lidé čtou rychleji,
než mluví a posluchači neví, jestli vás mají poslouchat, nebo si číst.
Při psaní na flipchartech napište maximálně sedm řádků a sedm slov na řádek (tj. Pravidlo 7x7) Používejte jasné a výrazné barvy,
obrázky a texty.

Na místo prezentace se dostavte, než přijde publikum a buďte poslední, kdo odchází.
Nemluvte monotónně, použijte tón hlasu pro zdůraznění nejdůležitějších bodů.
Nedávejte si ruce do kapes, neopírejte se o pódium.
Oblečte si něco, čím podpoříte své sebevědomí, ale co vám bude pohodlné a co vás nemůže nepříjemně překvapit.
Mluvte dostatečně nahlas a srozumitelně, aby vás všichni slyšeli.
Berte v úvahu, v jaké části dne a v kolik hodin prezentujete, může to mít vliv na posluchače např. po obědě vzniká na školeních
hrobové ticho, kdy většina účastníků bojuje se spánkem.
Zkontrolujte předem místnost, kde se prezentace uskuteční – je světlá, tmavá, malá, velká, kolik má prezentující místa apod

Blok 5.
~ 30 min

Prezentacja

Aktivita

Ad. 5.
●
●
●
●
●
●
●

Shrnutí

Zjistěte si předem, pro koho budete přednášet, kolik bude posluchačů a zda se jedná o lidi s nimiž vás pojí více či méně formální
vztahy
Pokud existuje ta možnost, mluvte s publikem – ne ale prostřednictvím otázek položených ve vizuální prezentaci! Nestůjte mezi
prezentací a posluchači.
Pokud je to možné, obracejte se na konkrétní posluchače jejich jménem či funkcí.
Pozorně poslouchejte komentáře a názory.
Jestli ten, koho vyvoláte hovoří příliš dlouho, buďte připraveni zareagovat.
Většina prezentérů tvrdí, že pokud si prezentaci cvičí před přednesem jen mentálně, ve skutečnosti bude trvat ještě o 25 %
déle. Déle také potrvá využití flipchartu a dalších vizuálních pomůcek
Pamatujte si, že je vždy lepší skončit o něco dříve, než překročit povolený čas prezentace.

Lektor účastníkům rozdá samolepicí papírky a požádá je, aby zapsali své obavy v souvislosti s prezentací ve věci činnosti RM/MP –
jedno téma na papírek.
Následně Lektor na flipchartu seskupuje podobné obavy a spolu s účastníky hledá způsoby, jak od daných obav účastníkům ulehčit,
np.
●
vyzkoušet si prezentaci nejdříve před přáteli
●
domluvit se, že důležité prezentace budete realizovat v páru, tehdy pár musí procvičit i rozdělování rolí.

PŘÍLOHY
Zpětná vazba

Příloha č. 1
Mapa interpersonální komunikace

Komunikáto
r (vysílač)

Příjemce
(příjemce)

porozumění

vnitřní
realita

hluk

vnější
realita

PŘÍLOHY
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Struktura dialogu se zástupci města

Komunikační model Schulze von Thuna

„Nikdy si za sebou nezabouchněte dveře,
protože nikdy nevíte, kdy na ně budete
muset znovu zaklepat.“
Kulminace - momentová fáze AHA
(sjednocení optimálního řešení.
Vzájemně výhodné řešení.

Věcná
informace

Vazba - fáze otázek
(testujeme alternativy,
výhody, nevýhody)
Řešení - (mluvíme o podmínkách
osobní odpovědnosti, financích,
kontrolních metodách, podpisech
smluv

Vlastní
projev

Vztah

Vlákno - definuje
předmět konverzace
Úvod - prolomení
ledu

Výzva / Očekávání
Dokončení

PŘÍLOHY
Příloha č. 4
Pravidla formální elektronické komunikace

1.

Nezapomínejme uvést předmět e-mailu – měl by být
krátký a obsahovat klíčová slova nebo slovo, které shrne
celou zprávu.

2.

E-mail začínáme úvodem, po kterém vždy píšeme čárku,
pak pokračujeme v textu malým písmenem. Mezi úvodem
a pokračováním zprávy necháváme volný řádek.

3.
4.
5.
6.

Krátce a srozumitelně vyjadřujeme obsah e-mailu.
Vyhýbáme se gramatickým chybám, překlepům apod.
Píšeme dle pravidel českého pravopisu.
Na konec použijeme zdvořilostní frázi (např. s
pozdravem).

7.

Nezapomeneme na podpis – jméno a příjmení pisatele a
jeho funkci v RM/MP.

PŘÍLOHY
Příloha č. 5
Pravidla formální telefonické komunikace

1.

Před realizací telefonního hovoru si poznamenejte hlavní body, které
chcete probrat s volaným.

2.

Na začátek se přivítejte a představte organizaci, kterou zastupujete a sebe
sama.

3.

Během hovoru mějte po ruce papír a propisku, abyste si v případě potřeby
mohli něco poznamenat. Nadepište si na papír jméno a příjmení volaného
na začátku.

4.

Soustřeďte se na to, co vám volaný sděluje a pozorně mu naslouchejte.
Můžete projevit své aktivní naslouchání například slovy „ano“, „rozumím
vám“ apod.

5.

Během hovoru se snažte mluvit jasně a srozumitelně, spíše pomalu, nahlas
a sebejistě.

6.

Na konci důležitého hovoru shrňte, na čem jste se domluvili: „Pokud jsem
to dobře pochopil(a), máte tedy v úmyslu...?“

7.

Poděkujte za čas, který volaný hovorem strávil: „Moc děkuji za čas, který
jste našemu hovoru věnoval(a) a těším se na naši další spolupráci. Přeji
krásný den, na slyšenou!“

Týmová práce a spolupráce (2)
POPIS:
Rady mládeže/parlamenty mládeže jsou týmové orgány - zastupují mládež a jsou zvoleni svými komunitami. S
těmi se schází a musí spolupracovat, aby zastupovali jejich zájmy, tzn. zájmy mladých lidí. Schopnost
spolupracovat a plnit úkoly společně určuje kvalitu prováděných činností i možnost dosáhnutí cílů stanovených
RM/MP.

ZNALOSTI:
•
•
•

Zná různé role v týmu a chápe výhody jejich rozmanitosti.
Zná metody pro stanovení týmových cílů a priorit a způsob jejich dosažení.
zná svou roli v RM/MP a dokáže vhodně doplňovat ostatní členy.

DOVEDNOSTI:
•
Schopnost využít pozitivní aspekty každého týmového úkolu k dosažení požadovaných výsledků.
•
•

POSTUPY:
•
•
•

Umí poskytnout podporu těm, kteří ji potřebují, a požádat o podporu ostatních.
Dodržuje zásady týmové práce při realizaci společných projektů RM.

Váží si týmové práce a usiluje o ni.
Neopustí tým, aniž by si zajistil adekvátní náhradu (odpovědnost).
Při práci v RM/MP upřednostňuje cíle týmu před svými vlastními.

Schopnost pracovat v týmu a spolupracovat
CÍL (čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

POMŮCKY

Připravit členy RM/MP na týmovou práci a spolupráci v RM/MP prostřednictvím:
●
prohloubení znalostí účastníků o dovednostech spolupráce,
●
zkušenosti účastníků se společnou prací za specifických podmínek,
●
Zkušenosti se skutečnou prací na přidělené pozici,
●
Zkušenosti s různými týmovými rolemi,
●
zamyšlení nad individuálním jednáním v obtížných podmínkách,
●
Identifikace faktorů, které napomáhají týmové práci, a těch, které jí brání,
●
formulování závěrů pro týmovou práci členů RM/MP.
Flipchart + fixy
Samolepící poznámky
Počítač + projektor
štítky s názvy rolí
2-3 stejné sady stavebních kostek (plastových nebo dřevěných) nebo jiných materiálů potřebných ke stavbě budovy, jak je uvedeno v doprovodném materiálu
4.
Příloha 1 Kdo je týmový hráč - tištěný materiál (nebo prezentace PowerPoint)
Příloha 2 Popisy rolí v týmu
Příloha 3 Stavební inspektoři - tištěné úkoly
Příloha 4 Obrázek hradu/projekt stavby vytištěný pro každého projektanta (počet podle počtu týmů), postavený ze stavebních kostek nebo jiného materiálu,
který poskytne účastník.
Příloha 5 Test týmových rolí M. Belbina vytištěný pro každého účastníka - 1. část zvlášť a 2. část zvlášť.

ČAS

OBSAH (seznam
jednotlivých činností)

145 minut

●
●
●
●
●

Úvod školení
Teoretický úvod
Hra "Budujeme Evropu"
Analýza aktivit týmů ze hry "Budujeme Evropu"
Jak vnímám svou roli ve skupině - Test týmových rolí podle M. Belbina

Obecný úvod do školení
~ 30 min.
Cíl

Obecný úvod do školení
●

Představení školení, získání informací o očekáváních a potřebách účastníků. Představení cílů a úkolů, kterých chceme
dosáhnout.

materiál / příprava

Flipchart + fixy
samolepicí bločky

aktivity

Představení účastníků a školitele.
V případě potřeby krátký Icebreaker:
Účastníci se posadí vedle někoho, koho neznají, a mají 5 minut na to, aby se navzájem představili.
Po pěti minutách si všichni sednou do kruhu a jeden po druhém řeknou, co zjistili o účastníkovi, se kterým mluvili - představí ho.
Účastníkům poskytneme informace o školení: pracovní metodě (metoda workshopu - zážitková/empirická), časovém rozvrhu a cílech
bloku. Rozdáme jim samolepicí lístečky (každému několik) a požádáme je, aby na ně napsali, co od školení očekávají - nalepíme lístečky
na flipchart, kde budou seřazeny v podobných tematických oblastech. Poté shrneme, které z nich budou během školení splněny a které ne
a proč, a jak je lze splnit jiným způsobem.

Souhrn

Upozorníme je na zkušenosti, které při této aktivitě získali, a na to, jak vzájemné poznávání překonává mezilidské bariéry a umožňuje
lepší spolupráci a společné učení.

Teoretický úvod
~ 20 min

Teoretický úvod

Cíl

●

Pomůcky

●
●
●
●

Zvýšení znalostí účastníků o dovednosti spolupráce.
flipchart + fixy
Příloha 1
počítač
projektor, pokud je to nutné

pokyny

Na začátku se účastníků ptáme, jaké jsou podle nich důležité vlastnosti a dovednosti člověka, který umí efektivně spolupracovat. Dodáme,
že máme na mysli spolupráci při plnění společných úkolů, nikoli například v sociálních situacích.
Návrhy napíšeme na flipchart jako myšlenkovou mapu. Na doplňující návrhy se zeptáme jednoho z účastníků...

vyhodnocení analýzy

Nakonec představíme popis kompetencí správného "týmového hráče" - příloha 1 (lze promítnout jako prezentaci) a ověříme u
účastníků, zda byl tento aspekt zohledněn.
Diskutujeme o jeho významu.

Hra "Budujeme Evropu"
80 minut
Cíl

Pomůcky

Hra "Budujeme Evropu"
●
●
●
●

Sdílení znalostí účastníků prostřednictvím
Zkušenosti s prací ve specifickém prostředí.
Zkušenosti se samostatnou prací na přidělené pozici.
Zkušenosti s různými rolemi v týmu.

V závislosti na počtu týmů se na zem nebo na stůl položí několik flipchartových listů, na kterých se vyznačí různá místa, kde se bude
stavět.
●
Stanoviště každého týmu je od zbytku stanoviště odděleno lanem nebo jiným viditelným způsobem.
●
Stavební materiál (tolik stejných sad stavebních bloků, kolik je týmů) - sklad stavebního materiálu je vhodné umístit ve větší
vzdálenosti od staveniště (min. 50 m). Pokud se hraje v budově, je vhodné umístit hru například do jiného patra, aby účastníci
museli překonávat různé překážky - schody, chodby, dveře atd.
●
Odznaky s názvy 4 úkolů - pro každý z úkolů je potřeba několik odznaků.

Hra "Budujeme Evropu"
80 minut

Hra "Budujeme Evropu"

pokyny

Aktivita "Budujeme Evropu"
●
●
●
●
●
●
●
●

Typ aktivity: týmový úkol - uvnitř (nebo venku)
Logistika
Počet hráčů: 6-12 na tým
Doba trvání hry: 30-45 minut (v závislosti na dovednostech skupiny)
Doba přípravy: 10 minut
Počet instruktorů potřebných pro školení: 1
Počet instruktorů potřebných pro hru (minimum): 1
Prostředí: ideální pro venkovní prostředí, aktivitu lze provádět i v interiéru.

Aktivita je otevřena pro 6 - 12 hráčů na tým, 1 instruktor pro školení a 1 instruktor pro hru, Vysvětlíme, že jelikož žijeme na jednom
malém kontinentu a chceme spolupracovat v mnoha oblastech (EU), musíme budovat Evropu společně, i když to není vždy snadné.
Představíme jim hru, díky níž se naučí, jak s týmem dosahovat cílů, pochopí a ocení rozmanitost lidí a rolí v týmu.
Účastníci budou rozděleni do několika týmů po 6-12 lidech. Kromě jednotlivců v týmech musí být 1-3 účastníci (tolik, kolik je týmů), kteří
budou působit jako "inspektoři" budovy. Kontrolory budov jsou školitelé, kteří si zapisují postup týmů a dodržování pravidel.

Hra "Budujeme Evropu"
80 minut

Hra "Budujeme Evropu"

pokyny

Uvedeme hru takto: jako tým stojíte před velkou výzvou. Představte si Evropu, v níž je potřeba navrhnout nové stavby a odvést kvalitní
práci. Proto vás bude doprovázet externí inspektor. Tým se musí snažit získat co nejlepší hodnocení - co nejvíce bodů. Na splnění úkolu
je stanoven časový limit 40 minut.
Bodování:
●
+1 bod za každý správně umístěný/připojený stavební prvek.
●
za každou nesprávně umístěnou/připojenou nebo nepřipojenou část a za nadbytečnou část budovy, která zůstala na staveništi
po skončení doby výstavby: -1 bod.
Budeme sledovat, jak jednotlivé týmy plní své úkoly.
Každý tým obdrží tištěný popis všech úkolů. Členové týmu si vybírají své role. Každá osoba si může vybrat, jakou roli bude zastávat
("Stavitel", "Architekt" atd.) Členové týmu při výběru týmové strategie určí, kolik lidí v jejich týmu bude zastávat jednotlivé role. Jakmile si
členové týmu vyberou role, které chtějí hrát, připnou si odznaky s názvy rolí. Role v týmu se mohou v průběhu stavebních prací měnit
poté, co je o tom informován stavební dozor.
Připomeňte účastníkům, že je důležité stanovit strategii a úkoly hned na začátku. Stanovení strategie a úkolů je součástí 40 minutového
časového limitu výstavby. Když je vše jasné, vedoucí aktivity zapne stopky - hra začíná.

Tým 1.
+

Tým 2.
-

Σ

+

Tým 3.
-

Σ

+
Σ

Hra "Budujeme Evropu"
80 minut

Hra "Budujeme Evropu"

pokyny

Poznámka: Je možné vnést různé varianty této aktivity, např..
- Ze skladu stavebního materiálu může zhotovitel odnést materiál na hlavě: a) všechen najednou na jedné hromadě nebo b) jednotlivě;
- změnit typ dílů, které je povoleno přepravovat pro 1 zásobovací trasu, a sledovat odezvu na změny;
- zkrátit dobu realizace během výstavby - věnovat pozornost reakci na "neoprávněné" vnější zásahy atd.
Po uplynutí 40 minut vyhlásí stavební dozor konec stavebních prací - bez ohledu na výsledek. Poté v souladu s pravidly bodování na
základě informací od vedoucích zapíše výsledky týmů na připravený flipchart. Viz příloha 6

vyhodnocení analýzy

Analýzu celé aktivity provede vedoucí aktivity společně s vedoucími. Analýza činnosti bude provedena strukturovaným způsobem, kdy
se týmů postupně zeptáme, zda-li jsou spokojeni s výsledkem a ai s postupem práce. Po zodpovězení otázky týmy poskytují zpětnou
vazbu ke své práci, komunikačnímu procesu, návrhu - milníkům a kontroloři poskytují své postřehy;
Poté se účastníků ptáme zda jsou spokojeni se svou účastí na stavbě? Požádáme je, aby se na chvíli zamysleli - s čím jsou spokojeni a s čím
ne, co by na své činnosti změnili? Vedoucí aktivit spolu s vedoucím zdělí i své postřehy.

Tým 1.
+

Tým 2.
-

Σ

+

Tým 3.
-

Σ

+
Σ

Hra "Budujeme Evropu"
80 minut

Hra "Budujeme Evropu"

pokyny

Poznámka: Je možné vnést různé varianty této aktivity, např..
- Ze skladu stavebního materiálu může zhotovitel odnést materiál na hlavě: a) všechen najednou na jedné hromadě nebo b) jednotlivě;
- změnit typ dílů, které je povoleno přepravovat pro 1 zásobovací trasu, a sledovat odezvu na změny;
- zkrátit dobu realizace během výstavby - věnovat pozornost reakci na "neoprávněné" vnější zásahy atd.
Po uplynutí 40 minut vyhlásí stavební dozor konec stavebních prací - bez ohledu na výsledek. Poté v souladu s pravidly bodování na
základě informací od vedoucích zapíše výsledky týmů na připravený flipchart. Viz příloha 6

vyhodnocení analýzy

Po úvodní části hodnocení navazují zajímavé postřehy týmů k momentům během hry, např. když jeden tým vyhraje, ale jeho členové
jsou naštvaní a cítí se špatně a možná se za "vítězný" výsledek i stydí; nebo když tým prohraje a rozdělí se na dvě skupiny - obviňující
a obviněné, že špatný výsledek zavinili.
Tyto příklady ukazují, jak důležité je dbát na všechny tři vrcholy trojúhelníku: CÍL - PROSTŘEDKY - LIDÉ.
Účastníkům připomínáme, že kdykoli tým na delší dobu zanedbá jeden z vrcholů trojúhelníku, stavba se zhroutí nebo nefunguje efektivně.
Snažíme se najít týmy, které byly ve svém chování více orientované na cíl a ukázat klady a zápory tohoto přístupu, a ty, které byly více
orientované na proces a zaměřené na to, aby se všichni cítili dobře (obvykle týmy dívek a sociálněji orientovaných lidí) a - nebyly tak
orientovaní na cíl - a proto možná nedosáhliy cíle ve stanoveném čase.

Tým 1.
+

Tým 2.
-

Σ

+

Σ

Požádáme účastníky, aby našli mechanismy, které jim osobně pomáhají udržet rovnováhu v týmové práci.
●
Postupně jsou týmy dotazovány: zda jsou spokojené s výsledkem a zda jsou spokojené s pracovním postupem - po odpovědích
Tým 3.
týmy poskytují zpětnou vazbu na svou práci, komunikační proces, návrh - milníky, recenzenti poskytují své postřehy;
Také se jich zeptáme, zda jsou se svou účastí na stavbě spokojeni - požádáme je, aby se na chvíli zamysleli - s čím jsou spokojeni
+ ●
a s čím ne, co by na své činnosti změnili. Vedoucí aktivit a vedoucí doplní své postřehy.
Σ

Požádáme účastníky, aby si uvědomili principy, které jim osobně pomáhají udržet rovnováhu v týmové práci.

Sebediagnostika predispozic k plnění skupinových rolí
~ 45 min
Cíl

Sebediagnostika predispozic k plnění skupinových rolí
●
●

Znalost týmových rolí podle M. Belbina.
Znalost vlastních předpokladů a omezení při týmové práci.

Pomůcky

Flipchart
Fixky
Počítač
Projektor
Popisy týmových rolí podle M. Belbina - v prezentaci
Tištěná příloha 5 "Jak vnímám svou roli ve skupině - test týmových rolí podle M. Belbina". (schéma a popis rolí (část 2) je třeba vytisknout
a rozdat zvlášť) - 1 sada pro každého účastníka

pokyny

Každý účastník si vyplní test vyvinutý Meredithem Belbinem, aby se naučil zajímavou klasifikaci skupinových rolí a zjistil své
predispozice a omezení při jejich plnění.
Rozdejte tištěné testy Příloha 5, část 1 - požádejte o přečtení pokynů a zkontrolujte, zda jim všichni rozumí.
Účastníci vyplní test. Poté, co všichni dokončí svou práci (vyplní test a hodnotící tabulku), rozdáme účastníkům 2. část přílohy 5 a
požádáme je, aby do tabulky vyznačili své výsledky dosažené v jednotlivých skupinových rolích. Poté si ukážeme prezentaci s popisem
skupinových rolí podle M. Belbina. U každého účastníka se zeptáme, jak vysokého skóré dosáhl. Na závěr upozorníme, že v této klasifikaci
neexistují jednoznačně kladné a záporné role - každá má své silné a slabé stránky.

Sebediagnostika predispozic k plnění skupinových rolí
~ 45 min

Sebediagnostika predispozic k plnění skupinových rolí

vyhodnocení analýzy

Na závěr aktivity se zeptáme, zda jsou účastníci překvapeni svými výsledky a výsledky svých kolegů, proč? Poukazujeme na to, že lidé
jsou zřídkakdy předurčeni pouze k jedné roli, obvykle se jedná o 2-3 role v různém poměru, jak ukazuje diagram. Proto je každý člověk
jiný a stejnou roli plní jinak.
Zdůrazníme, že v týmu jsou potřebné všechny role - bohatství týmu spočívá v jeho rozmanitosti. Společně s účastníky můžeme sepsat
doporučení a poučení z této zkušenosti pro práci RM/MP.

POMŮCKY
Příloha1
Kdo je týmový hráč
Týmový hráč je především člověk. Má schopnost vnímat a cítit pocity druhých,
i když s nimi není geneticky pokrevně spřízněný nebo nemá z druhých prospěch.
Má schopnost vcítit se do "cizích" lidí v týmu a pečovat o ně, uvědomuje si svou
vlastní roli v týmu a její důležitost,. Má schopnost rozpoznat kvality a schopnosti
ostatních.
Týmový hráč si uvědomuje, že cíl skupiny je stejně důležitý jako cesta k
němu. V některých případech může být způsob dosažení cíle a vnitřní pocit
úspěchu, s nímž je dosažen, dokonce důležitější než samotný výsledek.
Týmový hráč je člověk, který chápe vztah a vzájemnou závislost mezi cílem,
prostředky k jeho dosažení a lidmi, kteří se na něm podílejí.

POMŮCKY
Příloha 2
Popisy rolí v týmu v "Budujeme Evropu"
Tým stavitelů
●

●
●

Zhotovitel: převáží stavební materiál ze skladu na staveniště. Stavební materiál může
nést pouze na hlavě a najednou může nést pouze 1 díl (stavební blok). Nemůže
překročit hranici budovy a shodit stavební materiál (z hlavy) na stavební pole (na
podlahu/stůl). Pokud se materiál kutálí po stavební lince, musí jej dodavatel vyzvednout,
převézt do skladu a opět přivézt zpět. Pokud se stavebního materiálu dotkne někdo jiný
než stavebník, musí zhotovitel vrátit tuto část materiálu zhotovitele zpět do skladu.
Projektant: řídí staveniště, sám vidí návrh stavby - co se bude stavět. Nemůže se
dotknout stavebního materiálu. Může se pohybovat pouze po staveništi.
Stavitel: jediný, kdo se může dotýkat stavebního materiálu na staveništi. Je slepý - má
zavázané oči.

POMŮCKY
Příloha 3
Stavební inspektoři
Nejsou součástí stavebních týmů. Jsou to externí inspektoři kvality
práce a dodržování předpisů. Každý z nich má přiřazené
pracoviště, kde sleduje průběh stavby, postup prací a jejich
výsledky a dodržování předpisů stavebními týmy. Pokud si tým
přeje změnit role, oznámí to nadřízenému.
Inspektoři sledují realizaci jednotlivých fází a výsledky: společné
stanovení cílů, plánování, čekání na zpětnou vazbu, strategie
realizace, rozdělení úkolů v týmu, reakce na neočekávané situace,
dodržování harmonogramu, komunikace ve dvojici a s celým
týmem během plnění úkolu, reakce na chyby a selhání (stavební
materiál spadne při přenášení z hlavy, na stavbě se materiálu
dotkne někdo jiný než stavitel), úspěch atd.

POMŮCKY
Příloha 4
Příklad navrhování hradu/budovy ze stavebních bloků
Předlohu, jak má budova vypadat dostane pouze projektant (v
každém týmu), který ji nesmí ukázat nikomu jinému z týmu. Může
se jednat o jiný design než mají konkurenční týmy - v závislosti na
dostupných stavebních materiálech.

POMŮCKY
Příloha 5
Test týmových rolí M. Belbina - Jak vnímám svou roli ve
skupině
Část 1.
Tento dotazník má celkem sedm částí označených římskými číslicemi.
V každé části dotazníku označte tvrzení, která vás nejlépe vystihují.
Můžete označit jeden, dva nebo více výroků. Označené výroky se
hodnotí takto - v každé části mezi ně rozdělte 10 bodů (např. 3+3+4
nebo 5+5 nebo 10 nebo 2+2+2+2).

POMŮCKY
Část 1.
I. Jak si myslím, že mohu být pro tým prospěšný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Myslím, že dokážu rychle poznat a využít výhody nových příležitostí.
Dokáži dobře pracovat s různými lidmi.
Jsem od přírody nápaditý.
Mám schopnost nechat lidi tak, aby se volně projevili, kdykoliv zjistím, že disponují něčím cenným
pro splnění úkolu.
Mám schopnost dotahovat věci do konce a díky tomu jsem efektivní.
Jsem připraven čelit dočasné nepopulárnosti, pokud budu mít vhodné výsledky.
Rychle vycítím, co bude fungovat v situacích, které dobře znám.
Mohu nabídnout pádný argument pro alternativní akce bez toho, že bych byl zaujatý nebo měl
předsudky.

II. Mám-li nedostatky v týmové práci, může to být tím, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se necítím dobře, pokud porady nejsou dobře zorganizované a vedené.
Mám sklon být uznalý k těm, jejichž názory nebyly náležitě prosazovány a jsou přitom hodnotné.
Mám sklon k mnohomluvnosti, jakmile se ve skupině začne jednat o nových nápadech.
Můj racionální přístup mi činí potíže, když chci do věci okamžitě a s nadšením s kolegy jít.
Někdy působím autoritativním dojmem, když je třeba rychle věci dodělat.
Je pro mě obtížné vést druhé z řídící pozice, což je asi způsobeno tím, že jsem příliš citlivý na
atmosféru ve skupině.
Nechávám se unést vlastními myšlenkami a ztrácím kontakt s děním ve skupině.
Mí kolegové si myslí, že jsem úzkostlivý na detaily, a že mám strach, že se věci nebudou dařit.

POMŮCKY
Část 1.
III. Při zapojení do projektu s druhými lidmi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mám schopnost lidi ovlivňovat bez toho, že bych na ně vyvíjel nátlak.
Má bdělost mi zabraňuje dělat chyby z nepozornosti a přeskakovat.
Jsem připraven naléhat na nějakou akci, abych měl jistotu, že porada nebude ztrátou
času, anebo že ztratíme ze zřetele hlavní cíl.
Mohou se na mě spolehnout, že přijdu s něčím originálním.
V obecném zájmu jsem vždy připraven bránit dobrý návrh.
Velice rád hledám nové poznatky a myšlenky.
Druzí si cení mé schopnosti posuzovat věci s chladnou hlavou.
Je na mě spolehnutí, že dohlédnu na to, aby se nejdůležitější práce zorganizovala.

IV. Můj přístup ke skupinové práci spočívá v tom, že
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mám zájem poznat své kolegy.
Nepostrádám ochotu provokovat názory druhých nebo si ponechat menšinový
názor.
Obvykle dokážu nalézt argumenty k odmítnutí nezdravých návrhů.
Mám talent na to zabezpečit fungování věci jakmile začne být plán realizován.
Mám sklon přicházet s neobvyklým a vyhýbat se běžnému.
Při jakékoliv práci mám sklon k perfekcionismu.
Jsem připraven sjednávat dohody mimo skupinu.
Zajímají mne všechny názory, ale ve správné chvíli neváhám udělat rozhodnutí.

spolupráce

POMŮCKY
Část 1.
V. Práce mě uspokojuje, protože
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rád analyzuji situaci a vážím všechny možnosti.
Zajímám se o nacházení praktických řešení problémů.
Jsem rád, když cítím, že podporuji dobré pracovní vztahy.
Mám značný vliv na rozhodování.
Setkávám se s lidmi, kteří mají co nabídnout.
Dokážu lidi přimět, aby souhlasili s nezbytnými opatřeními.
Mám pocit, že dokáži věnovat veškerou pozornost odborné stránce úkolu.
S radostí nalézám oblasti, které rozšiřují mou představivost.

VI. Mám-li provést úkol v omezeném čase s neznámými lidmi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uchýlil bych se do ústraní, abych našel cestu ze slepé uličky.
Byl bych připraven pracovat s člověkem, který prokázal pozitivní přístup, i když úkol je obtížný.
Přenesl bych příspěvek k úkolu a na členy skupiny podle jejich možnosti.
Díky vrozenému smyslu pro dochvilnost bych stihl termín.
Zachoval bych si chladnou hlavu a udržel schopnost uvažovat racionálně.
Bez ohledu na různé tlaky bych se soustředil na účel.
Pokud by skupina nedělala pokroky, převzal bych vedení.
Otevřel bych diskusi ke stimulaci vzniku a pohybu nových myšlenek.

POMŮCKY
Část 1.
VII. Mým problémem je
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Jsem schopen vyjádřit svou netrpělivost, pokud někdo brání pokroku práce.
Mohu být kritizován, protože nedokáži správně analyzovat a odhadovat.
Moje snaha o náležité dokončení práce může zabrzdit další věci.
Brzy se začnu nudit a spoléhám, že jiní ve mně zažehnou jiskru.
Těžko dokáži začít při nejasných cílech.
Objasnění složitých problémů mi někdy dělá potíže.
Snažím se potlačit názory ostatních, protože svůj považuji za lepší.
Nerad se pouštím do diskusí, když mám proti sobě silnou opozici.

Hodnocení
Do níže uvedené tabulky zapište počet bodů z testu - sepište počet bodů, které jste udělili jednotlivým tvrzením označeným
písmeny. Poté ve sloupci vpravo sečtěte body, které jste zadali do jednotlivých řádků, a konečný výsledek zapište do grafu.
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Jak vnímám svoji roli ve skupině - Test týmových rolí podle M. Belbina
Část 2.
Nyní do níže uvedeného grafu vyznačte počet bodů dosažených v jednotlivých
skupinových úlohách (čísla v pravém sloupci hodnotící tabulky).

Popisy týmových rolí - M. Belbin
realizační tým má za úkol navrhnout a provést opatření na základě stanovených cílů.
Jak ale sestavit realizační tým?
R. M. Belbin na základě svého výzkumu na Henley College of Administration
identifikoval osm rolí, které musí být v týmu naplněny, aby tým fungoval efektivně.
Tyto role nemusí být obsazeny stejnou měrou a ne všechny jsou potřeba v každém
okamžiku provozu, ale pokud některá z nich chybí, tým nebude fungovat tak efektivně,
jak by mohl. To neznamená, že v každém týmu musí být osm lidí. Členové týmu mohou
zastávat více než jednu roli. Belbin také uvedl, že většina lidí dává přednost dvěma
rolím v týmu. O jednu více a o jednu méně. Výše uvedený dotazník popisuje orientační
rozsah těchto preferencí. Preference nemusí nutně znamenat schopnost. Dalším
důležitým zjištěním této studie je, že všechny úkoly mají stejnou hodnotu. Vedoucí
týmů proto nemusí převzít konkrétní roli, ale spíše zajistit, aby všechny role byly dobře
obsazeny správnými lidmi.
●
Níže je uveden popis různých typů týmových rolí, které se mohou projevit v
pracovním týmu a které lze využít k efektivnější spolupráci.
Typy týmových rolí

Popisy týmových rolí - M. Belbin
RI (hodnotitel - monitor)
Vlastnosti: stabilní dominantní extrovert
RI je pravděpodobně nejsympatičtějším členem týmu. Je uvolněný, společenský, snadno se s
ním vychází, o všechno se zajímá. Reaguje pozitivně a nadšeně, ale má tendenci rychle
ztrácet zájem. RI se často pohybuje mimo skupinu a přináší informace, nápady a kontakty
zvenčí. Snadno navazuje přátelství a má mnoho kontaktů. Na pracovišti je jen zřídka, a pokud
ano, pravděpodobně telefonuje. Je to obchodník, diplomat a styčný důstojník, který neustále
zkoumá nové možnosti v širším okolí. Jeho schopnost přinášet nápady a svými činy
podněcovat inovace vede k tomu, že si ho lidé pletou s člověkem plným nápadů, ale nemá
žádnou výraznou originalitu, která je pro PL typická. Spíše je schopen rychle rozpoznat
význam nových myšlenek. Pokud se mu nedostává povzbuzení od ostatních lidí, například při
individuální práci, RI snadno ztrácí zájem, nudí se a je neproduktivní. V týmu je skvělým
improvizátorem, pokud je pod tlakem, je velmi aktivní, ale když tlak pomine, vypne. Může
selhat při plnění úkolů, které na sebe vzal v krátkém záchvatu nadšení. Jeho široká škála a
množství vnějších zájmů může vést k tomu, že on sám - stejně jako PL - stráví spoustu času
řešením vedlejších otázek, které ho zajímají. Jeho úkolem je zabránit stagnaci a strnulosti a
udržet tým v kontaktu s realitou.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
SH (ředitel - koordinátor)
Vlastnosti: pečlivý dominantní extrovert
SH je plný nervózní energie, je otevřený, emotivní, impulzivní a netrpělivý, někdy
nesnesitelný a podrážděný. Rád soutěží a rád se pouští do konfrontací. Často se zlobí, ale
svůj hněv neudrží dlouho. Je nejpodezřívavějším členem týmu, snadno se urazí a má pocit,
že se proti němu ostatní spikli. Jeho úkolem je dodat týmu formu. Dává do týmu víc než CH.
Snaží se, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjednotit názory, cíle a praktické úvahy do
jednoho funkčního celku, prosazuje rychlá rozhodnutí a jejich realizaci. Vyzařuje
sebevědomí, které často maskuje silnou nejistotu a pochybnosti o sobě samém. Aby získal
důvěru, potřebuje znát výsledky. Jeho poněkud neúnavné úsilí je vždy zaměřeno na
dosažení cílů, které se většinou shodují s cíli týmu, ale SH vnímá tým mnohem více jako
prodloužení sebe sama než CH. Požaduje okamžitou akci. Má rád soutěživost a nesnáší
nedostatek disciplíny, nepřesnost a nesoustředěné myšlení. Lidé mimo tým ho
pravděpodobně hodnotí jako hrubého a nevrlého. Lidé v týmu jsou čas od času vystaveni
riziku, že budou takříkajíc "válcováni", může v týmu vytvořit nepříjemnou atmosféru, ale
posouvá věci kupředu.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
ME (Kritik - vyhledávač zdrojů)
Vlastnosti: vysoce inteligentní stabilní introvert
Ve vyváženém týmu musí mít vysoké IQ pouze ME a PL. Na rozdíl od PL je ME poněkud chladný.
Je spíše vážný a jen tak se nerozčiluje. Jeho přínosem je spíše uvážlivá a objektivní analýza než
tvůrčí nápady. Je otázkou, zda přichází s originálním návrhem, spíše brání týmu, aby se pustil do
projektu, který ho zavede do slepé uličky. Přestože je v podstatě spíše kritikem než tvůrcem,
obvykle nekritizuje bezdůvodně, ale pouze tehdy, když si všimne nedostatků v plánu nebo v
argumentech. Zajímavé je, že je také nejméně motivovaným členem týmu. Vzrušení a euforie
mu prostě nesedí. Absence motivace je v jeho případě výhodná, protože osobní angažovanost
neovlivňuje ani nezatemňuje jeho úsudek. Pomalu se přizpůsobuje a potřebuje čas na
rozmyšlenou, ale jeho hodnocení je nejobjektivnější v celém týmu. Velmi cenná je jeho
schopnost zpracovávat, interpretovat a vyhodnocovat velké množství složitého textu,
schopnost analyzovat problémy a hodnotit myšlenky a postřehy ostatních. Někdy je netaktní a
přezíravý, což mu na popularitě nepřidává. Kritikou, kterou vysloví v nevhodnou chvíli, může
oslabit morálku týmu. Ačkoli není pyšný a ambiciózní, dokáže soupeřit zejména s těmi, jejichž
schopnosti se mu vyrovnají, což je obvykle CH nebo PL. Je důležité, aby ME byl upřímný a
otevřený změnám, jinak riskuje, že bude příliš negativní a jeho kritika převáží nad ochotou
přijímat nové myšlenky. I když je upřímný a hovorný, chybí mu veselost, vřelost, představivost a
přímost. Přesto má vlastnost, díky níž je pro tým nepostradatelný: jeho úsudek se často nemýlí.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
PL (Myslitel - inovátor)
Vlastnosti: dominantní, vysoce inteligentní, introvertní
PL je v týmu zdrojem originálních nápadů, koncepcí a návrhů. Je to vynalézavý člověk.
Nápady mají samozřejmě i jiní, ale jeho nápady vynikají originalitou a radikálním způsobem
řešení problémů a překážek. Má nejlepší představivost a intelektuální schopnosti ze všech
členů týmu. Je to právě on, kdo s největší pravděpodobností začne hledat zcela nový
přístup k problému, když se tým zasekne bez východiska, nebo vnese nový pohled na již
přijatý přístup. Mnohem víc než detaily ho zajímají velké a zásadní věci - a je skutečně
schopen vyhořet na detailech a dělat chyby z nepozornosti. Je důvěřivý a přímý v míře, která
je pro introverta neobvyklá. Může být také nepříjemný a vybíjet si na ostatních členech
týmu vztek, zejména když kritizuje jejich nápady. Jeho kritika má obvykle za cíl uvolnit
prostor pro jeho vlastní myšlenky a obvykle brzy přijde s vlastním protinávrhem. Problémem
PL je, že vkládá příliš mnoho tvůrčí energie do nápadů, které ho zajímají, ale které nesouvisí
se zájmy a cíli týmu. Těžko snáší kritiku vlastních nápadů, je příliš defenzivní a snadno se
vzbouří, když tým začne jeho nápady pohřbívat nebo odmítat. Může se doslova "uzavřít" a
odmítnout se dále účastnit. Dostat z něj to nejlepší může být náročné a může vyžadovat
pečlivý přístup a promyšlený dohled - obvykle ze strany CH. Přes všechny tyto chyby je to
však PL, kdo dodává týmu životodárný plamen.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
CH (prezident - usměrňovač)
Vlastnosti: stabilní dominantní extrovert
Nemusí být vůdcem týmu, ale pro tuto roli se hodí nejlépe. Je to osoba, která vede tým a
koordinuje veškeré úsilí o dosažení externích cílů a úkolů. Obvykle zaujímá neutrální pozici a
je velmi rozhodný. Je předvídatelně inteligentní, ale ne příliš brilantní nebo kreativní.
Málokdy je autorem velmi dobrého nápadu. Důležitější je to, čemu říkáme charakter: má
strukturovaný přístup založený na vnitřní disciplíně. Často má to, čemu říkáme "charisma",
ale přesnější by bylo mluvit o vrozené autoritě. Má tendenci dominovat, ale přirozeným a
nevtíravým způsobem - nesnaží se dominovat. Instinktivně důvěřuje lidem, pokud není
zcela zřejmé, že nejsou důvěryhodní. Je zcela zbaven žárlivosti. Jasně vidí silné a slabé
stránky jednotlivých členů týmu a vede lidi k tomu, aby dělali to, co je pro ně nejlepší.
Uvědomuje si potřebu co nejefektivněji využít kombinaci dovedností jednotlivých členů
týmu. To znamená, že je to osoba, která určuje práva a povinnosti ostatních, která vidí
nedostatky a snaží se je napravit. Umí dobře mluvit a poslouchat. Snadno komunikuje
oběma směry, není upovídaný ani málomluvný. Je velmi pozorným posluchačem. CH
formuluje cíle skupiny a definuje pracovní program. Vybírá problém, který má tým řešit, a
stanovuje priority, ale nesnaží se dominovat v diskusi. Jeho vlastní příspěvky jsou
formulovány spíše jako otázky než jako tvrzení nebo návrhy. Naslouchá, shrnuje názory a
postoje týmu a vyjadřuje pocity celé skupiny. Pokud je třeba učinit nějaké rozhodnutí,
rozhodne se pevně až poté, co všichni vyjádří svůj názor.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
TW (Hasič - humanizátor)
Vlastnosti: stabilní, nedominantní extrovert
TW je nejcitlivějším členem týmu. Je citlivý k potřebám a obavám ostatních a velmi citlivě
vnímá emocionální proudy mezi členy skupiny. Má největší vhled do soukromého života a
rodinných problémů ostatních členů týmu. Je milý, oblíbený, nevyčnívá a je tmelem, který
drží tým pohromadě. Je oddaný týmu jako celku (což ale neznamená, že se nemůže připojit
k jedné ze skupin, pokud dojde ke sporu) a podporuje ostatní. V souladu se svou povahou
navazuje na myšlenky ostatních, místo aby je napadal a předkládal konkurenční návrhy. Je
dobrým a ochotným posluchačem. Dobře a rychle komunikuje v rámci týmu a povzbuzuje
ostatní, aby dělali totéž. Jako zastánce jednoty a řádu vyrovnává napětí a střety, které
mohou vzniknout pod vlivem SH a PL nebo ME. Především nemá rád osobní konflikty. Sám
se jim vyhýbá a snaží se je rozptýlit mezi ostatními členy. Pokud tým pracuje pod tlakem
nebo má problémy, je obzvláště potřebná jeho schopnost vcítit se, pochopit situaci,
poskytnout pomoc a podporu. Díky své lhostejnosti k soutěžení a touze po harmonii se
může zdát příliš měkký a váhavý, ale stává se stálou silou pro stmelování týmu. Je
příkladným členem týmu, ale za normálních okolností jeho přínos nemusí být příliš viditelný.
Jeho přínos je patrný i v době, kdy není přítomen - zejména ve chvílích stresu a napětí.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
CW (pracovník - realizátor)
Vlastnosti: stabilní, disciplinovaný
CW je praktický člověk, organizátor. Převádí rozhodnutí a strategie na definované a
realizovatelné úkoly, na kterých mohou lidé začít pracovat. Zajímá se o to, co je
proveditelné, a jeho hlavním přínosem je transformace týmových plánů do realizovatelné
podoby. Stanovuje si cíle a systematicky jich dosahuje. Stejně jako CH má silný charakter a
disciplinovaný přístup. Pozoruhodná je jeho upřímnost, vnitřní konzistence a důvěra, kterou
chová ke svým kolegům. Nevzdává se snadno. Z rovnováhy ho vyvede pouze náhlá změna
plánu; nedokáže se orientovat v nestabilních, rychle se měnících podmínkách. Potřebuje
stabilní struktury a neustále se je snaží vytvářet. Pokud má rozhodnutí, vytvoří plán činnosti;
pokud má tým a cíl, vytvoří organizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a
metodicky, ale poněkud váhavě a nereaguje na spekulativní nápady, které nemají zřejmou
souvislost s konkrétním úkolem. Zároveň obvykle velmi rád upravuje své plány a návrhy a
přizpůsobuje je přijatým plánům a určeným systémům. CW může příliš toužit po uznání v
týmu, což může být škodlivé, pokud se projeví v podobě negativní, nekonstruktivní kritiky
návrhů prosazovaných ostatními členy týmu. Obvykle se však nachází v blízkosti těžiště
kolektivu. Pokud si někdo nepamatuje, jaké rozhodnutí bylo učiněno a co je třeba udělat,
dozví se to od CW.

Popisy týmových rolí - M. Belbin
F (Extraktor - kompletátor)
Vlastnosti: svědomitý introvert
F se obává, co všechno by se mohlo pokazit. Nebude klidně spát, dokud osobně
nezkontroluje každý detail a nepřesvědčí se, že vše bylo provedeno správně a nikdo na nic
nezapomněl. F jako člen týmu nevyniká, ale stále si zachovává smysl pro povinnost, který
předává ostatním a povzbuzuje je. Je rozvážný a má silný charakter, je netrpělivý a
netoleruje méně zodpovědné členy týmu. Má-li F nějaký ostře vymezený zájem, je to řád.
Zoufale se snaží dodržovat termíny a harmonogramy. Pokud si nedá pozor, může se stát
demoralizujícím "uplakánkem", který působí depresivně na ostatní členy týmu. Snadno
ztrácí přehled o celkových cílech a zabředává do detailů. Přesto je jeho neúnavný dohled
důležitým přínosem.

Dovednosti lídra (3)
POPIS:
Dovednosti lídra jsou chápány jako schopnosti přesvědčit lidi, aby vzájemně spolupracovali na dosažení společného cíle. Pro členy rady mládeže jsou
klíčové. Umožňují efektivní práci v rámci Rady mládeže/parlamentu, inspirují vrstevníky k činnosti pro komunitu a společné dobro komunity a také zapojují
mladé lidi do projektů RM/MP.

ZNALOSTI:
●
●

Ví, jaké jsou role a povinnosti nadřízeného.
Jako vůdce zná své silné stránky i omezení.

DOVEDNOSTI:
●
●
●
●
●
●

Umí ostatním sdělit vizi určité změny způsobem, který je zaujme.
Buduje dobré vztahy s členy RM/MP a zástupci různých zájmových skupin v obci.
Buduje vzájemnou důvěru a spolupráci v týmu, se kterým pracuje, včetně RM/MP.
Má schopnost delegovat úkoly a zodpovědnosti.
Je efektivní, důsledně plní plán a dosahuje konkrétních, plánovaných výsledků.
Přizpůsobuje výkon vedoucí role svým silným stránkám a omezením.

POSTUPY:
●
●
●
●

Oceňuje členy RM/MP.
Je otevřený rozvoji jak svému, tak RM/MP a místního prostředí.
Smysl vidí v kolektivním úsilí (spolupráci).
Vědomě přebírá vedoucí úlohu ve vhodných chvílích.

Dovednosti lídra
CÍL
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

POMŮCKY

ČAS
OBSAH

Připravte účastníky na převzetí vedoucí role v činnostech RM/MP prostřednictvím:
●
pochopení role lídra,
●
pochopení podstaty a významu dovedností lídra pro hladký chod rady mládeže/mládežnického parlamentu,
●
Uvědomění si vlastních specifických kompetencí pro vedení,
●
vyvození závěrů pro budoucí práci Rady mládeže,
●
●
●
●
●
●

Příloha č. 1 grafického znázornění "Oblasti poradenství"
Flipchart
3 x "bažinatá" plocha o rozměrech 10 x 20 m
Páska/šňůra k vyznačení hranic mokřadu
18 kusů (3 x 6 kusů) házecích disků (frisbee)
15 kusů (3 x 5 kusů) žetonů

175 minut
●
●
●

Kdo je vedoucí - skupinová diskuse
Praktické cvičení hra "Bažina"
Jak zapojit ostatní členy RM do společného cvičení "Lávka"

Kdo je vůdce?

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 30 min.
Cíl

Kdo je vůdce?
●
●
●

Uvědomit účastníky, kdo je vedoucím, kterého lidé dobrovolně následují.
Seznámit účastníky s definicí a modelem sociálního lídra a s oblastmi vůdčích rolí.
Přenesení obecných definic vedení na zkušenosti účastníka.

Pomůcky

flipchart + fixy
samolepicí papírové polštářky
Příloha 1 Oblasti poradenství - zobrazené na obrazovce nebo nakreslené na flipchartu

pokyny

Kdo je vůdce - diskuse
Prostřednictvím zobrazení a vysvětlení schématu Příloha 1 Třídy vůdců/vedení představíme téma vedení.
Rozdělíme účastníky do dvojic a zadejte jim úkol:
Vyprávějte si navzájem o osobě, kterou jste potkali a kterou jste poznali jako vůdčí osobnost.
Popište konkrétní situaci a osobu, které se to týká. Každý z dvojice má na úkol 5 minut.
Po 10 minutách rozdělte dvojice a vytvořte nové čtyřčlenné týmy, které budou společně odpovídat na otázky na základě svých zkušeností:
•
Co vás na těchto osobnostech přesvědčilo o tom, že jsou vůdčími osobnostmi?
•
Co tato osoba dělala, že jste ji byli ochotni uznat za vůdce/vedoucího?
Své odpovědi účastníci napíší na stick noty - každý rys a chování na samostatný stick note. Na úkol mají 10 minut. Po uplynutí času
shromáždíme návrhy ze skupin a umístíme lístky na flipchart - seskupíme je do 4 oblastí uvedených v příloze 1.

Kdo je vůdce?

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 30 min.

Kdo je vůdce?

vyhodnocení analýzy

V diskusi s účastníky vybereme z každé oblasti přílohy 1 čtyři nejdůležitější činnosti/dovednosti/vlastnosti. Pokud se skupina nedokáže
rozhodnout pro 4 charakteristiky a zdůvodnit, že další je stejně důležitá, může jich být více.

Cvičení v terénu "Bažina"
~ 100 min
Cíl

Pomůcky

Cvičení v terénu "Bažina"
●
●

Rozvoj verbálních a neverbálních komunikačních dovedností účastníků.
Zkušenosti účastníků:
•
s procesy probíhajícími ve skupině,
•
se situací, v níž se projeví schopnosti lídra,
•
ve složitých situacích, kdy lze cíle dosáhnout pouze spoluprací, plánováním a vhodným využitím zdrojů.

Aktivita je realizována mimo školící místnost.:
●
Plocha 10 x 20 m pro každou skupinu zvlášť. Předpokládáme 3 skupiny, tj. tři oblasti stejné velikosti. Oblasti "bažin" musí být od
sebe v určité vzdálenosti, aby se skupiny navzájem neslyšely a nepřišly do kontaktu;
●
Páska/šňůra k vyznačení hranic tří bažinaů;
●
18 (3 skupiny x 6) házecích disků (frisbee);
●
15 (3 skupiny x 5)žetonů, např. borových šišek
●
Skupiny by nemělo tvořit více než 12 osob, optimální je 10-12 osob.
Poznámka: Vedoucí musí mít 1-2 pomocníky (potřebuje tolik pomocníků, kolik je skupin a bažin), kteří ho budou doprovázet - každý jednu
skupinu. Jejich úkolem je připomínat skupině pravidla a sledovat skupinové procesy se zaměřením na: vedení, skupinové procesy a
komunikaci.

Cvičení v terénu "Bažina"
~ 100 min

Cvičení v terénu "Bažina"

pokyny

Na začátku seznámíme účastníky s hrou a její pravdivostí. Účastníci budou rozděleni do tří pracovních skupin po maximálně 12 hráčích v
každé skupině, minimálně 6 hráčů ( v závislosti na počtu frisbee).
Každá skupina je společnost. Účastníci (členové společnosti) jsou zakladateli. Úkolem zakladatelů je vymyslet název a cíl (např. vydělat
milion dolarů, vynalézt auto, které nejezdí na benzín). Aby tohoto cíle dosáhli, budou muset společně projít bažinaem o rozloze 10 x 20 m.
Bažina symbolizuje potíže, s nimiž se můžeme na své cestě setkat kvůli jiným společnostem, změnám na trhu nebo vlastním špatným
rozhodnutím.
Pravidla: viz příloha 3

Cvičení v terénu "Bažina"
~ 100 min

Cvičení v terénu "Bažina"

vyhodnocení analýzy

Diskuse o cvičení (přibližně 30 minut) by měla probíhat na třech úrovních:
(1) Vůdčí schopnosti:
●
kdo převzal odpovědnost na začátku a kdo později?
●
jak tito lidé akci zvládli?
●
byl vypracován a dodržován plán?
●
jak probíhal rozhodovací proces?
●
Komunikovali jste mezi sebou, nebo za skupinu rozhodoval jeden člověk?
●
objevily se u vás nějaké vůdčí vlastnosti, chování?
●
odvedli vedoucí pracovníci svou práci?
(2) Skupinové procesy:
●
Snažili jste se zapojit všechny?
●
byla věnována pozornost těm, kteří potřebovali další pomoc?
●
"Vypadl" někdo z aktivit skupiny a všimla si toho skupina?
●
co se stane, když se lidé nezapojí do procesu?
●
převládaly ve skupině silné osobnosti a bylo to pro skupinu dobré?
(3) Komunikace:
Smyslem požadavku mlčenlivosti bylo omezit možnosti těch, kteří jsou verbálně silní, a umožnit vznik různých vedoucích orgánů nebo
vůdců.
●
splnilo toto omezení svůj účel?
●
jaké to je, když nemůžete mluvit?
●
jaké jiné komunikační prostředky nahradily hlas a jaké to mělo důsledky pro skupinu?
●
prospěla nebo uškodila skupině možnost komunikovat verbálně po dobu jedné minuty, proč?
Necháme účastníky vyjádřit své emoce, jak vnímali řešení problému, s čím byli, nebyli spokojeni, a pak se společně zamyslíme nad
důvody.

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?
~ 45 min
Cíl
Pomůcky

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?
●
●

Účastníci získají zkušenosti se situacemi spolupráce a vzájemné závislosti.
Účastníci zjišťují, co lidé potřebují k plnému zapojení do daného úkolu.

Materiál:
malířská páska přilepená k podlaze ve tvaru lávky, kde počet mezer mezi příčkami je roven počtu účastníků plus jedna (lichá). Na
prostřední políčko z pásky je nalepeno písmeno "X".)
Příprava:
Účastníci: sudý počet účastníků (maximálně 12 osob) rozdělených do dvou týmů (nebo lze k menší skupině přidat jedno "zavazadlo", kufr,
který se musí pohybovat podle stejných pravidel jako běžný účastník). Nepravidelný účastník může mít také pozici pozorovatele, který
věnuje pozornost komunikaci ve skupinách a procesům, které v nich probíhají.
Pro účastníky připravíme "lávku", po které se budou moci projít (nákres "lávky" viz příloha 2). Vzdálenost mezi oběma "příčkami" by měla
být taková, aby se mezi ně snadno vešel jeden účastník.

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?
~ 45 min

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?

pokyny

Cvičení "Lávka"
Účastníky rozdělíme do dvou stejných týmů. Týmy stojí na "lávce" přilepené k podlaze, čelem k sobě, čelem ke středu lávky (X) a k
druhému týmu, přičemž týmy odděluje jedno prázdné X.
Úkolem týmů je vyměnit si místa na lávce tak, aby se tým vpravo pohyboval doleva a tým vlevo doprava.
Zásady provádění této činnosti jsou uvedeny v příloze 2:
V případě, že účastníci nejsou schopni si nechat poradit, můžeme jim poradit, pokud o to požádají, a to pouze v případě, že se jim
nepodařilo úkol splnit, po uplynutí vymezeného času.

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?
~ 45 min

Jak zapojit ostatní do spolupráce a dosáhnout cíle?

vyhodnocení analýzy

Nakonec účastníkům představíme řešení, doporučený postup: po tahu nesmí být dvě osoby ze stejného týmu za sebou, aniž by je od sebe
dělilo prázdné místo nebo osoba z opačného týmu.
Na konci aktivity položíme účastníkům následující otázky:
●
Jak jste dospěli k řešení - způsobu přechodu přes lávku?
●
Byl někdo lídrem? Kdo ním byl? Jak se choval? Co vám říkal? Jak vás vedl k tomu, abyste přešli lávku?
●
Co vám pomohlo přelézt lávku?
●
Co vám dělalo potíže při plnění úkolu?
●
Nastal nějaký těžký/krizový okamžik? Povězte nám o tom, co vám pomohlo překonat krizi?

POMŮCKY
Příloha 1.
Oblasti vedení / lídrovství
Představený model aktivit a rozvoje lídrů byl vyvinut nadací Škola pro lídry na základě
zkušeností s prací s občanskými lídry v rámci Programu pro lídry Polsko-americké nadace
svobody (https://liderzy.pl/co-nas-inspiruje/).
Zkušenosti nadace School for Leaders Foundation ukazují, že neexistuje žádný univerzální
model vůdčích kompetencí ani osobnostní model - soubor osobnostních rysů, který by byl
společný všem vůdcům. Existují však společné oblasti činnosti a rozvoje pro všechny
vedoucí pracovníky.
Pro místní vedoucí pracovníky jsou nejdůležitější:
1.

Důvěryhodnost a sebedůvěra

2.

Vytvoření vize pro změnu životního prostředí

3.

Zapojení a sjednocení lidí

4.

Přinášení změn do životního prostředí

Oblast I
Důvěra a
důvěryhodn
ost
Oblast III
Vize změn v
životním
prostředí

Oblast II
Sjednocování
a zapojování
lidí
Oblast IV
Provedení
změny

POMŮCKY
Příloha 2.
Schéma lávky

Postavení, úkoly a povinnosti člena MP/RM (4)
POPIS:
Schopnost porozumět postavení, úloze a povinnostem člena MP/RM pomůže jejich členům pochopit činnosti, které před MP/RM stojí, a plnit úkoly
odpovídající schopnostem mládeže. Umožní /členovi ZM plně se ztotožnit se svou rolí a jednat v jejím souladu.

ZNALOSTI:
•
•
•

Rozezná základní diagnostické nástroje.
zná svou roli v týmu MP/RM.
Zná zásady a pravidla (stanovy) MP/RM.

DOVEDNOSTI:
•
Dokáže sám určit, jakým typem/členem skupiny je.
•
Může přizpůsobit roli v Radě mládeže/PSM svému typu.
•
Schopnost zvolit si činnost RM přizpůsobenou svým potřebám, aby mohl jednat na základě vlastní motivace.
•
Zná základní zásady a pravidla (stanovy) správní rady při její činnosti.
•
Je schopen vybrat pro sebe i pro ostatní úkoly, které odpovídají roli člena Rady a jsou také v souladu s potřebami a zájmy ostatních členů
Rady mládeže (RM)/Mládežnického parlamentu (PSM).

POSTUPY:
•
•

Snaží se navázat vztah s každým členem poslanecké sněmovny.
Respektuje a oceňuje různorodost lidí a názorů v MP/RM.

•

Zodpovědně přebírá a plní úkoly člena MP/RM.

Postavení, úkoly a povinnosti člena MP/RM
CÍLE BLOKU
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

POMŮCKY

Naučit účastníky porozumět postavením, rolím a povinnostem člena parlamentu/členů ZM a jednat v souladu s nimi.
●
Zná role člena MP/RM
●
zná své dispozice pro plnění úkolů člena MP/RM
●
Zná stanovy a jejich úlohu
●
Zná způsoby účasti poslanců a členů parlamentu na veřejném životě.
Soubor výroků o leadership, o kterých se diskutuje ve dvojicích.
●
Příloha 1 Co je a co není leadership
●
Počítač s internetem pro každého účastníka (pro individuální test)
●
nebo tištěný test a matice pro výpočet a analýzu výsledků a osobnostních charakteristik každého účastníka.
●
Statut MP/RM, jehož jsou účastníci členy, nebo vzorové statuty jiných MP/RM, rozdělené do několika tematických částí,
které jsou vytištěny ve 2-3 výtiscích.
●
Flipchartový papír + fixy na každý stůl
●
Příloha 2 Žebříček účasti Hart
Test 16 osobností
https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti
https://www.emiero.sk
(verze v angličtině, češtině, maďarštině a finštině)
Typy osobnosti
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti

Postavení, úkoly a povinnosti člena MP/RM
ČAS

OBSAH

130 minut

●

Diskuse o leadership

●

Máme různé zdroje - test

●

Světová kavárna - Statut MP/RM

●

Scény "Žebřík účasti"

Energizer

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 15 min.
Cíl

Energizer
●
●

Účastníci formulují své vlastní názory na roli lídra a diskutují o nich.
Lépe se poznáváme.

Pomůcky

Soubor výroků o leadership, o kterých se diskutuje ve dvojicích.
Příloha 1 - Co je a co není leadership.

pokyny

Diskuse o leadership
Účastníci se rozdělí do dvou skupin a vytvoří dva kruhy se stejným počtem účastníků - jeden vnitřní a jeden vnější. Oba kruhy se otáčejí
současně v opačných směrech a na pokyn instruktora se zastaví. Každý účastník vnějšího kruhu se zastaví tváří v tvář jednomu účastníkovi
vnitřního kruhu - vytvoří dvojice.
Školitel přečte jedno tvrzení a dá 60 sekund na diskusi ve dvojicích. Po minutě začnou kruhy opět kroužit a aktivita se opakuje s dalšími
výroky.
Výroky k diskusi ve dvojicích:
●
Lídrem se člověk musí narodit, nemůže se jím stát vnějším vlivem.
●
Být lídrem znamená být jedničkou.
●
Někteří lidé jsou vůdci, jiní vykonavatelé.
●
V čele organizace stojí jeden lídr a je jím neustále řízena.
●
Mohu se stát lídrem, pokud si osvojím několik dovedností nebo přečtu dostatek knih.

Energizer

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 15 min.
pokyny

vyhodnocení analýzy

Energizer
●

Lídři jsou tam, kde se odehrává akce. Ostatní lidé jsou pasivní, apatičtí a bez vlastního názoru.

●

lídrem může být pouze člověk s charismatem.

●

Být lídrem znamená přimět lidi, aby dělali to, co od nich lídr očekává.

●

Rozvoj vůdčích schopností je osobní cestou.

●

Být lídrem vychází z nitra člověka.

●

Být lídrem je součástí lidského bytí.

●

Lídr nás obvykle vyhledává stejně jako my jeho.

●

Všichni jsme lídři i vykonavatelé.

●

Leadership může být sdílené.

Budeme se ptát, které výroky byly pro účastníky obzvláště kontroverzní a proč.
Po diskusi si vysvětlíme, že na mnoho z těchto otázek neexistuje jediná správná odpověď - odpověď může záviset například na stylu
leadership. Existuje mnoho různých definic leadership a vyplatí se je znát, znát své vlastní zdroje, skupinu, se kterou pracujete, a vědomě
zvolit styl, který těmto prvkům vyhovuje. Poskytněte účastníkům přílohu 1 a požádejte je o přečtení a zpětnou vazbu.
Vysvětlete, že vůdčí schopnosti jsou nezbytné pro každého člena MP/RM.

OSOBNÍ PROFIL - ZDROJE RELEVANTNÍ PRO OPERACE RM/MP
~ 30 min

OSOBNÍ PROFIL - ZDROJE RELEVANTNÍ PRO OPERACE RM/MP

Cíl

●
●

Uvědomění si vlastních osobnostních rysů, které podporují a brzdí týmovou práci (RM/PSM).
Formulovat závěry z těchto zjištění pro práci členů týmu RM/PSM.

Pomůcky

●

Počítač s internetem pro každého účastníka (pro individuální test)
nebo tištěný test a matici pro výpočet a analýzu výsledků a osobnostních charakteristik každého účastníka.

●

Test 16ti osobností
https://www.emiero.sk/

●

pokyny

(anglická verze testu)
Typy osobnosti
https://www.kvizy.eu/osobnostne-testy/online-eq-testy/mbti-test-osobnosti

Máme různé zdroje - test
Týmová práce je založena na rozmanitosti lidí, jejich kvalitách a charakteru. Máme možnost provádět různé psychologické testy, abychom
si ověřili osobnostní charakteristiky, které stojí za to vědomě využívat v našich aktivitách RM/PSM.
Vyzvěte účastníky, aby se zúčastnili osobnostního testu, který ověří jejich osobní předpoklady, zdroje a omezení.

PROFIL OSOBISTY – ZASOBY WAŻNE W DZIAŁANIU MR/PM
~ 30 min

OSOBNÍ PROFIL - ZDROJE RELEVANTNÍ PRO OPERACE RM/MP

pokyny

Po leadership testu a zjištění výsledků a osobnostních charakteristik požádáme účastníky, aby každý z nich odpověděl na následující
otázky:
●
Jaký je můj typ osobnosti?
●
Jak mohu plnit své úkoly?
●
Jaké jsou mé silné a slabé stránky?
Pokud jsou ve skupině lidé s podobnými výsledky (osobnostními typy), mohou na odpovědi přijít společně.
Účastníci hovoří a krátce představí své osobnostní typy. Typy, které nejsou zastoupeny, prezentuje lídr aktivity/školitel.

vyhodnocení analýzy

Diskuse:
Je tato různorodost osobnostních typů (silných a slabých stránek) příznivá pro týmovou práci a proč?
Na závěr této aktivity konstatujeme, že rozmanitost týmu je jeho silnou stránkou, protože tyto typy se vzájemně doplňují. Účastníky
povedeme otázkou: "Jak se to uplatňuje při vytváření pracovních skupin, pracovních úkolů?". Na závěr této části shrneme odpovědi.

RM/PSM STATUTY - Porozumění pravidlům
~ 40 min

RM/PSM STATUTY - Porozumění pravidlům

Cíl

●

Účastníci se seznámí se stanovami své RM/PSM a jejich významem pro jejich každodenní činnost.

Pomůcky

●

Stanovy RM/PSM, jejímiž členy jsou účastníci, nebo vzorové stanovy jiných RM/PSM, rozdělené do několika tematických částí,
které jsou vytištěny ve 2-3 výtiscích.
Flipchartový papír + fixy na každý stůl
Tabulky - tolik, kolik je fragmentů statutu

●
●

RM/PSM STATUTY - Porozumění pravidlům
~ 40 min

RM/PSM STATUTY - Porozumění pravidlům

pokyny

World cafe (World cafe) - Statut společnosti
Uspořádejte stoly jako v kavárně, přičemž počet stolů odpovídá počtu sekcí, do kterých jsou vybrané stanovy rozděleny. U každého stolu
sedí jeden účastník - "facilitátor" - a na stole jsou listy papíru s vytištěnou určitou částí stanov. Ostatní účastníci jsou rozděleni do malých
skupin, jejichž počet odpovídá počtu stolů. Na pokyn začne každá skupina u stolu diskutovat o části stanov, která je uvedena na stole formulují připomínky, otázky atd., které facilitátor stolu zapisuje na plakát (flipchartový papír). Po 10 minutách si skupiny vymění stoly
(facilitátoři zůstanou u stejného stolu) a přečtou další pasáž ze stanov. Přečtou si také komentáře předchozí skupiny a přidají své vlastní. A
tak dále, dokud každá skupina "neprojde" všechny stoly. Jednotlivá kola jsou stále kratší a kratší, protože věcí, které je třeba přidat, je
stále méně a méně.

vyhodnocení analýzy

Na závěr se zeptáme, jak diskuse probíhala. Facilitátoři každého stolu prezentují závěry, komentáře a úvahy, které účastníci u každého
stolu sdíleli. Zkontrolujeme, zda byly jednotlivé části stanov, norem a pravidel RM/PSM dobře pochopeny. Ptá se, proč je důležité mít
pravidla?

Žebříček účasti podle Rogera A. Harta.
~ 45 min

Žebříček účasti podle Rogera A. Harta.

Cíl

●
●

Seznámení účastníků se způsoby zapojení se do společenského života.
Formulování návrhů na účast zastupitelských orgánů (RM/PSM) ve veřejných aktivitách.

Pomůcky

●
●

Příloha 2: Žebříček účasti Rogera A. Harta - rozdělený na části - každý "stupeň/úroveň" zvlášť.
Prezentace nebo plakát s "úrovní" hodnocení účasti R. A. Hart.

pokyny

Scény "žebříčku účasti"
Představuje "úrovně" účasti z žebříčku A. Harta. Poté účastníky rozdělíme do 8 skupin.
Každá skupina obdrží popis jedné příčky (jedné úrovně) žebříčku účasti. Účastníci nevědí, kdo co dostane. Úkolem skupiny je vytvořit a
předvést scénku, v níž bude "úroveň" získané účasti prezentována tak, aby ostatní skupiny mohly odhadnout, o jaký typ účasti se jedná.

vyhodnocení analýzy

Otázky pro závěrečné shrnutí:
●

Jakou jste zatím zaznamenali účast? Byla to dobrá nebo špatná zkušenost a proč?

●

Které metody účasti by měl ŘO/PSM upřednostnit? V jakých situacích?

POMŮCKY
Příloha 1
Co je/není leadership
Zdroj: https://www.lollydaskal.com/leadership/what-leadership-is-not/
Lídrem se člověk stává, lídrem se nerodí.
Leadership je soubor dovedností, které si lze osvojit školením, vnímáním, praxí a zkušenostmi získanými
v průběhu času. Učit se vést je celoživotní činnost. Dobří lídři vyhledávají příležitosti k rozvoji, které jim
pomáhají osvojit si nové dovednosti.
Leadership není o vás.
leadership se týká těch, kteří vás následují, vašich zaměstnanců, vašeho týmu. Nejlepší lídři věnují
téměř veškerou svou energii tomu, aby inspirovali a podporovali ostatní. Péče o lidi je důležitou součástí
leadership.
Leadership není o moci.
Leadership přirozeně zahrnuje moc, ale vést lidi s charakterem a vzbuzovat důvěru je neslučitelné se
zaměřením především na získávání a využívání moci. Nejsilnější vůdci jsou ti, kteří si získají důvěru a
zůstanou důvěryhodní.
Leadership není o velení a řízení.
Leadership vždy zahrnuje určitý stupeň informování lidí o tom, co je třeba udělat. Nejlepším způsobem,
jak toho dosáhnout, je pomoci ostatním, aby sami zjistili, co mají udělat. Jde o leadership, mentorování a
koučování, nikoli o rozkazování, kontrolování a mikromanagement

POMŮCKY
Příloha 1
Leadership neznamená dělat všechno sám.
Nejlepší lídři vědí, že svých cílů nemohou dosáhnout sami - potřebují správné lidi, kteří
dělají správné věci. Leadership je o delegování úkolů na správné lidi, aby byla práce správně
odvedena.
Leadership neznamená, že musí mluvit pouze lídr.
Skvělí lídři jsou téměř vždy skvělými komunikátory, ale ještě důležitější je, že jsou skvělými
posluchači. Neskáčou druhým do řeči, více naslouchají, než mluví, a vědí, že nejzákladnější
lidskou potřebou je potřeba porozumět a být pochopen. Nejlepší způsob, jak porozumět
lidem, je naslouchat jim.
Leadership není o tom, abyste se vždy cítili sebejistě.
Stejně jako všichni ostatní, ani lídři nejsou vždy sebevědomí - mají nejistoty a pochybnosti
stejně jako my ostatní. Někteří lidé považují nejistotu za něco, co je třeba skrývat nebo
předstírat, že neexistuje, ale lídři jsou nejsilnější, když projevují transparentnost a
zranitelnost - vlastnosti, které jsou ztělesněním pravdy a odvahy. Není příjemné je zažívat,
ale rozhodně nepředstavují slabost.
Leadership není o tom mít všechny odpovědi.
Utěšujeme se myšlenkou, že lídr ví všechno, ale ti nejvěrnější lídři spojují lidi, aby našli
odpovědi prostřednictvím vzájemné spolupráce.

POMŮCKY
Příloha 1
Leadership není o pokořování druhých.
Nemusíte hledat daleko, abyste našli někoho, kdo se v pozici moci povyšuje nad lidi, kteří
tvrdě pracují, nerespektuje lidi, kteří dělají chyby, a dokonce vnáší rasismus a další
předsudky do svých interakcí s ostatními. Takové chování není nikdy přijatelné a je nehodné
každého, kdo chce být známý jako lídr. Lídři se vždy zaměřují na to, aby se k ostatním
chovali s úctou a důstojností. Lídři neodrazují, ale povzbuzují.
Leadership není o získávání zásluh.
Úspěšní lídři vědí, že ničeho nelze dosáhnout osamoceně; věci se dějí, když se skupina lidí
spojí, aby něco fungovalo. Lídři by měli nést trochu více viny, když se něco nepovede, a
trochu méně zásluh, když se něco povede.
Leadership není o zrušení osobní odpovědnosti.
Leadership člověka nezbavuje odpovědnosti, ale naopak ji zvyšuje. Pokud to tak má být, je
to na mně. V okamžiku, kdy převezmete odpovědnost, začnete být skutečným lídrem.
Leadership zevnitř.
Je mnoho věcí, kterými leadership není, a mnoho věcí, kterými leadership je. Je na nás,
abychom byli lídrem, který je správně pochopí.

POMŮCKY
Příloha 2
Pořadí účasti podle Rogera A. Harta
MANIPULACE
Činnosti, které dospělí dělají a kterých se mladí lidé účastní, jsou jim sdělovány, aniž by chápali jejich význam. Mladí
lidé jsou pod záminkou své účasti vtahováni do různých "výborů", "týmů". Ve skutečnosti jim dospělí a obec/město
dávají pokyny a řídí je, jak se mají chovat nebo jak mají vyjadřovat své potřeby. Příkladem takového přístupu je zřízení
fóra mládeže, které nemá žádnou legislativní pravomoc a které obecní rada využívá k tomu, aby přesvědčila své
členy o správnosti svých rozhodnutí a schovala se za tvrzení "byl jsi členem výboru". Žádné návrhy od mladých lidí se
nepřijímají.
DEKORACE
Využívání mladých lidí jako dekorace při různých příležitostech, kdy se místní samospráva snaží vytvořit vlastní
image, že jí záleží na kvalitě života mladých lidí. Ve skutečnosti však k tomu nepodniká žádné systematické kroky.
Příkladem je využití zástupců rady mládeže, kteří jsou zváni na oficiální zasedání partnerských měst, kde je
prezentována politika mládeže. Mladí lidé chápou význam těchto aktivit, ale nijak se do nich nezapojují.

POMŮCKY
Příloha 2
Pořadí účasti podle Rogera A. Harta
TOKENISMUS
Informování mladých lidí o jejich právech, povinnostech a příležitostech. Tok informací je bohužel jednosměrný
- od úřadů k mladým lidem - a nevytváří příležitosti pro mladé lidi, aby vyjádřili svůj názor nebo se vyjádřili k
rozhodnutím komunity. Klasickým příkladem je informování prostřednictvím veřejných desek o nových
plánovaných projektech obce/města bez možnosti reálně ovlivnit jejich výsledek. Nebo rozhodnutí obce
vybudovat sportovní hřiště v domnění, že mladí lidé sportují jen zřídka, aniž by se k návrhu mohli vyjádřit nebo
jej ovlivnit.
CONSULTING
Příkladem této úrovně účasti je výzva místním orgánům, aby se vyjádřily k novým návrhům. Konzultace je stále
považována za nižší formu účasti, protože občané nemohou ovlivnit, co se stane s výsledky konzultace.
Serióznost a účast na této úrovni se měří kvantitativně - kolik lidí odpovědělo na dotazník, kolik jich přišlo na
veřejnou debatu, setkání apod. V důsledku toho se občané často "účastní v rámci participace" a další činnost je
mimo jejich dosah.

POMŮCKY
Příloha 2
Pořadí účasti podle Rogera A. Harta
KONZULTACE A INFORMACE
Místní úřad vyzývá mladé lidi, aby se vyjádřili k jeho novým návrhům. Po skončení konzultace informuje mladé lidi
o tom, jak byly jejich názory a doporučení zapracovány do nových politik a rozhodnutí. Mladí lidé tak vědí, jak
budou jejich návrhy využity a realizovány.
PŘIPRAVENÉ SPOLEČNĚ DOSPĚLÝMI A MLADÝMI LIDMI
Jedná se o nejvyšší úroveň a formu účasti, kterou může místní orgán mladým lidem nabídnout v souvislosti se
svými plány a návrhy. Mladí lidé jsou nejen konzultováni a informováni o tom, jak budou jejich názory zohledněny,
ale jsou k dispozici i vhodné nástroje, které mladým lidem umožňují spolurozhodovat o jednotlivých návrzích.
Spolurozhodování může mít různé formy - prostřednictvím oficiálních zástupců mládeže (pokud předtím proběhla
skutečná konzultace), prostřednictvím referend, klubů a center mládeže atd.

POMŮCKY
Příloha 2
Pořadí účasti podle Rogera A. Harta
INICIATIVA A VEDENÍ MLÁDEŽE
Tato fáze zahrnuje činnosti, které vymýšlejí, připravují a realizují sami mladí lidé bez účasti místních orgánů. Rozsah tohoto
typu činnosti je vysoký, i když zapojení místní samosprávy je minimální, ale může se jednat i o činnost zaměřenou na
politiku místní samosprávy. Přesto se jedná o vysokou míru participace, protože to znamená vysokou míru občanské
angažovanosti mladých lidí, schopnost organizovat a provádět aktivity ke zlepšení veřejného života, a tedy vysoký zájem o
veřejné záležitosti.
OD INICIATIVY MLADÝCH LIDÍ KE SPOLUPRÁCI S DOSPĚLÝMI.
Nejvyšší míra participace znamená, že mladí lidé jsou velmi aktivní v komunikaci s místními úřady, že se zajímají o
společenské dění a že jsou schopni společně se zástupci místních úřadů navrhovat řešení. Takový přístup může znamenat
návrh skupiny mladých lidí na změny ve fungování místní samosprávy nebo návrh na zlepšení kvality života mladých lidí,
stejně jako jejich zájem převzít společnou odpovědnost za rozhodování a realizaci aktivit. Obce často očekávají od mladých
lidí tuto míru participace, aniž by si uvědomovaly, že se jedná o nejvyšší formu participace, ke které je třeba mladé lidi
vést a která nevzniká náhodně nebo spontánně.

Organizační dovednosti (5)
POPIS:
Cílem tohoto školení je podpořit účastníky v rozvoji jejich organizačních dovedností tím, že se zvýší jejich důvěra v ostatní, rozvine
se jejich schopnost převzít odpovědnost, být aktivní a flexibilní při řešení problémů.

ZNALOSTI:
•
•

Chápe význam organizační struktury, její funkce a její vliv na výkonnost a úspěch.
zná rozdíly mezi strategickým plánováním, řízením projektů a organizováním.

DOVEDNOSTI:
•
•
•
•

Schopnost delegovat úkoly, kontrolovat výkon a důvěřovat ostatním.
Hledá různá řešení a varianty úlohy.
Dokáže pracovat v situaci s omezenými zdroji (lidé, jejich dovednosti a schopnosti, čas, materiál, finance atd.).
Dokáže identifikovat a popsat problém a následně ho vyřešit.

POSTUPY:
•
•
•

Proaktivita, díky níž je činnost Rady mládeže úspěšná.
Otevřenost a ochota přijímat nové výzvy.
Pocit uspokojení z toho, že můžete jednat.

Organizační dovednosti
CÍL
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

MATERIÁL

Rozvíjet schopnost účastníků organizovat své vlastní aktivity a aktivity ostatních členů RM/MP prostřednictvím:
●
zlepšení znalostí účastníků v oblasti organizačních dovedností,
●
rozvoj dovedností:
●
delegování úkolů a kontrola práce ostatních,
●
společné hledání řešení,
●
řízení činností s omezenými zdroji,
●
jasná formulace a řešení problémů.
●
rozvíjení postoje důvěry vůči ostatním členům týmu,
●
zvyšování povědomí účastníků o:
○
jejich individuální charakteristikách (silné a slabé stránky), které jsou důležité pro rozvoj organizačních
dovedností,
○
jejich vyjádření a fungování v praxi.
●

Pro všechny aktivity:

●

lano o délce odpovídající 0,5 metru x počet účastníků,

●

dlouhé lano pro měření povrchu bažiny (min. 4 m dlouhé),

●

schránku, kterou umístíte doprostřed bažiny (může to být i kámen uprostřed řeky nebo pařez v lese),

●

Poklad - plechovka/krabice s odměnou (může obsahovat například sladkosti),

●

tašku s nářadím na vytažení pokladu z bažiny: provázek, dlouhé dřevěné špejle, nůžky, tužka, zavařovací sklenice, 3
kusy 20 cm dlouhé vnitřní trubky z koleček, kterou získáme rozřezáním staré vnitřní trubky od kola na krátké kousky.

●

lepicí páska,

●

1/3 účastníků (třetina účastníků) má zavázané oči.

Organizační dovednosti
ČAS

OBSAH

135 minut

●

Abecedně na laně - Ice breaker

●

Organizační dovednosti - teoretický úvod

●

Hra o poklad - praktická výuka

●

Zpětná analýza - Diskuze o hře

Prolomení ledů
~ 15 min.
Cíl

Prolomení ledů
●
●

Vzájemné seznámení účastníků.
Podpora pozitivní energie ve skupině.

Pomůcky

Lano - délka lana = 0,5 m x počet účastníků

pokyny

Abecedně na laně - prolomení ledů
Položíme lano na zem a na jeho pokyn se na něj účastníci postaví v libovolném pořadí. Od této chvíle nemohou opustit lano - obě nohy
každého účastníka musí být na laně.
Úkolem účastníků je seřadit celou skupinu, ale podle abecedního pořadí jmen - určit, na kterém konci pořadí začíná (od písmene A).
Při změně pořadí účastníků nesmí nikdo spadnout z lana (oba účastníci musí mít na laně obě nohy). V případě, že někdo "spadne" z lana,
začíná skupina od začátku. Účastníci si musí navzájem pomáhat, aby dosáhli konečného výsledku.

vyhodnocení analýzy

Na závěr se ptáme: Co pomohlo účastníkům dosáhnout úspěšného výsledku? Co jim vadilo?
Jaké ponaučení si z toho mohou vzít pro spolupráci

Organizační dovednosti - teoretický úvod
~ 30 min

Organizační dovednosti - teoretický úvod

Cíl

●

Zlepšení znalostí účastníků v oblasti organizačních dovedností.

Pomůcky

●
●
●

Flipchart, fixy
samolepicí papírové polštářky
Podpůrný materiál 1.

pokyny

Znalost organizačních dovedností
Představíme vám cíle zasedání a nastíníme časový plán. Na začátku bude účastníkům vysvětlen základní rozdíl mezi strategickým
plánováním, které je spíše obrazem hodnot a změn, kterých bychom chtěli dosáhnout, projektovým řízením, které ukazuje jednotlivé fáze
a to, co je třeba udělat, a organizováním, které se zabývá vlastní realizací toho, co je třeba udělat. Ukažme si na příkladu stavby domu, co
znamená organizační dovednost: strategií je mít vlastní dům (žádoucí změna), k tomu potřebuji konkrétní projekt svého vysněného domu,
podle kterého organizuji a promýšlím, jaké konkrétní materiály potřebuji, a také různé pracovníky, kteří ho budou podle tohoto projektu
stavět.
Požádáme účastníky, aby na tomto příkladu sami určili rozdíly mezi vlastnostmi a kompetencemi stratéga, plánovače a organizátora a jak
se to promítá do jejich vlastní rady mládeže.
Poté požádáme účastníky, aby formulovali svá očekávání od vzdělávacího setkání a napsali je na samolepicí lístečky (každý na samostatný
list papíru) - shromáždíme je a nalepíme v určeném pořadí na flipchart.

Organizační dovednosti - teoretický úvod
~ 30 min

Organizační dovednosti - teoretický úvod

vyhodnocení analýzy

Společně s účastníky se podíváme na výše uvedené potřeby a prodiskutujeme, které z nich jsou pro práci RM/MP nejpotřebnější.
Zvýrazníme je na flipchartu. Uvedeme, které z nich budou mít možnost rozvíjet.

Hra o poklad - praktická výuka
~ 90 min
Cíl

Pomůcky

Hra o poklad - praktická výuka
●
●
●
●
●
●

Rozvoj dovedností:
delegování úkolů a kontrola práce ostatních,
společné hledání řešení,
řízení činností s omezenými zdroji,
jasná formulace a řešení problémů.
Rozvíjení postoje důvěry vůči ostatním členům týmu.

Dlouhé lano pro měření povrchu bažiny (min. 4 m dlouhé),
●
krabice umístěná uprostřed bažiny (může to být i kámen uprostřed řeky nebo pařez v lese),
●
Poklad - plechovka/krabice s odměnou (může obsahovat například sladkosti),
●
taška s nářadím na vytažení pokladu z bažiny: provázek, dlouhé dřevěné špejle, nůžky, tužka, brýle, 3 kusy 20 cm dlouhé vnitřní
trubky z kroužků, kterou získáme rozřezáním staré cyklistické vnitřní trubky na krátké kousky.
•
3 lana min. 10 m dlouhá, lepicí páska
•
1/3 účastníků (třetina účastníků) má zavázané oči.
Trenér připraví místo hry: vyznačí (na poli nebo v budově) "bažinu" a pomocí lana vyměří kruh o průměru 4 m. Do středu kruhu položí
"kámen" a na něj krabičku s pokladem (doba přípravy: 10 min.).

Pokyny

Hra o poklad
Na začátku aktivity školitel stručně zopakuje vlastnosti a dovednosti "organizátora" a požádá účastníky, aby se pokusili tyto vlastnosti
využít ve hře "Poklad".
Umístění: nejlépe venku nebo ve velké místnosti uvnitř.

Hra o poklad - praktická výuka
~ 90 min

Hra o poklad - praktická výuka

Pokyny

Školitel zavede účastníky na místo "bažiny" a seznámí je s legendou o pokladu:
Účastníci vytvoří tým lovců pokladů a jejich úkolem je dostat poklad z bažiny na pevninu během maximálně 40 minut. Do bažiny nesmí
nikdo vstoupit ani z ní vyjít - je plná lidožravých krokodýlů a jedovatých hadů. K vyzvednutí pokladu lze použít pouze obsah dodané tašky s
vybavením.
Školitel rozdělí účastníky do 3 malých stejných skupin s různými úkoly:
●
Vedoucí - mohou vidět, mluvit a řídit celou akci, ale nesmí se nikoho a ničeho dotknout;
●
Navigátoři - vidí, nemluví, ale mohou se dotýkat a ovládat Manipulátory;
●
Manipulátoři - nevidí (mají zavázané oči), pouze se mohou dotýkat nástrojů, které jsou v tašce.
Vedoucí aktivity dá pokyn k zahájení a předá tašku s nářadím - skupina začne. Pokud někdo poruší pravidla úkolu nebo překročí hranici
bažiny (a to i diagonálně), vedoucí hru zastaví, vrátí vše do původního stavu a účastníci začínají od začátku.
Zatímco účastníci plní úkol, školitel pozoruje jejich chování:
- bere na vědomí to, co přispívá k dosažení cíle,
- a to, co jim stojí v cestě,
- projevy spolupráce a její nedostatek,
- způsob komunikace,
- jak plní své určené úkoly.

Hra o poklad - praktická výuka
~ 90 min

Hra o poklad - praktická výuka

vyhodnocení analýzy

Po uplynutí stanoveného času (nebo dosažení cíle) začneme "odčarováním" účastníků - vysvětlíme jim, že nyní již nehrají své role, ale
jsou sami sebou.
Nejprve provedeme postupně rozhovory se členy všech tří týmů a zeptáme se jich, jak se jim plnily úkoly - co pro ně bylo snadné a co
obtížné. Pak se ptáme, co podle účastníků přispělo k dosažení cíle, co bylo zlomovým bodem. Požádáme je, aby popsali klíčové momenty,
které vedly k úspěšné (nebo neúspěšné) organizaci činnosti.
Poté požádáme účastníky, aby individuálně zhodnotili svou účast na cvičení - zda jsou s ním spokojeni, co se jim líbí a co ne. Účastníci si
zapíší, co se jim povedlo a na čem chtějí zapracovat. Účastníci si přečtou, co napsali.
Nakonec se podělíme o své postřehy a názory na účast skupin a účastníků v této činnosti a zdůrazníme význam poučení z vlastních
zkušeností.

POMŮCKY
Příloha 1
Kompetence organizátora v oblasti RM/MP
Organizátoři jsou pro každou organizaci velmi důležití. Při realizaci jakékoliv
činnosti jsou to lidé, kteří přímo sledují realizaci jednotlivých potřeb v
průběhu činnosti a aktivně upravují cestu k efektivnímu dosažení cíle.
Jsou to lidé, kteří mají schopnost motivovat ostatní, kteří vždy vidí cíl před
sebou a mají schopnost mobilizovat potřebné zdroje k jeho dosažení. Tito
radní pro mládež se nebojí převzít odpovědnost za různé procesy v rámci své
činnosti. Organizátor je energie v pohybu, připravená překonat všechny
překážky, které stojí v cestě úspěchu. Pokud však organizátor vidí, že
dosažení cíle by bylo na úkor většího celku, může to vzít v úvahu. Proto je
vždy otevřený a důvěřuje členům svého týmu a je si vědom jejich omezení,
stejně jako omezení ostatních zdrojů organizace. Organizátor je flexibilní vůči
změnám a může pracovat s různými možnostmi řešení.

Networking a budování vztahů (6)
POPIS:
1 Schopnost navazovat kontakty jako člen Rady mládeže (RM) nebo Parlamentu mládeže (MP) je důležitá pro vnitřní práci členů RM/MP i pro kontakt s vnějším
prostředím. Networking umožňuje různým lidem, např. členům RM/MP, spojit své zkušenosti, znalosti a dovednosti a vyvinout nová řešení, učit se jeden od
druhého a dosáhnout společných cílů. Pro členy RM/MP je také důležité budovat vztahy se zástupci jiných organizací a institucí - to jim umožní rychle využít jejich
kontakty a kompetence, když je to potřeba. Velmi důležitá je také možnost navázat kontakty se zástupci skupin mládeže, kteří jsou zastoupeni v práci RM/MP.
Networking souvisí s rolí tzv. networkera, kterou chceme v účastnících probudit a ke které je chceme povzbudit.

ZNALOSTI:
•
•
•

Zná pravidla networkingu v rámci činností RM/MP.
Zná svou vlastní hodnotu a schopnosti a ví, co a jak může nabídnout ostatním.
Zná pracovní metody pro networking.

DOVEDNOSTI:
•
•
•
•
•

Umí naslouchat a propojovat různé zkušenosti a témata.
Může vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností.
Umí moderovat schůzku a vyvažovat odvahu/nesmělost jednotlivých účastníků.
Dokáže se vyrovnat s odmítnutím (metoda 100 odmítnutí).
Dokáže spojovat lidi do funkčních sítí v rámci svého týmu a s externími partnery.

POSTUPY:
•
•
•

Aktivně objevuje silné stránky členů rady mládeže.
Každého člověka a každou organizaci vnímá jako zdroj, který lze využít v práci RM/MP.
Oceňuje sílu a potenciál networkingu.

Networking a budování vztahů
CÍL

Připravit členy RM/MP na networking jednotlivců, skupin a organizací prostřednictvím:
●
Zlepšení znalostí účastníků o networkingu,
●
zažívat situace, kdy je komunikace a spolupráce s ostatními nezbytná,
●
získávání zkušeností s různými lidmi a zjišťování, co může RM/MP nabídnout,
●
analýza vlastních činů a činů skupiny, které podporují nebo brání dosažení cíle,
●
identifikace dovedností a postojů relevantních pro činnost networkera,
●
formulování závěrů, které jsou pro networkera důležité,
●
záznam o činnosti osoby, která vytváří síť kontaktů.

POMŮCKY
(které budou potřeba k
přípravě bloku)

Flipchart
Opravy
Ilustrace/fotografie/obrázkové karty (např. DIXIT) - v množství mírně převyšujícím počet účastníků.
Sticknoty
Obálky - jedna na účastníka
Vytištěné a vystřižené kartičky (25 kusů) s informacemi pro účastníky.
Papíry formátu A4

ČAS

145 minut

OBSAH
(seznam jednotlivých
činností)

●
●
●
●

Teoretický úvod
Komunikace a spolupráce Hra 24 dílků
Analýza činnosti během aktivity Hra 24 kusů
Shrnutí kompetencí networkera

Vstup do teorie - teoretický úvod
~ 45 minut
Cílová stránka

Vstup do teorie - teoretický úvod
●
●
●

Příprava účastníků na školení.
Seznámení se stážisty.
Zlepšení znalostí členů RM/MP o networking a kontaktů.

Pomůcky

Flipchart, fixy,
Ilustrace/fotografie/karty s metaforami (např. DIXIT) - o něco více, než je počet účastníků.
samolepicí papírové lístky (post-its).

pokyny

Rozložte na podlahu různé fotografie/ilustrace/kartičky a požádejte účastníky, aby si každý vybral jednu fotografii/ilustraci/kartičku, která
nějakým způsobem vyjadřuje, jak se právě teď (nebo nedávno) cítí. Každý účastník popíše asociaci se svým obrázkem a podělí se o svou
náladu.
Poté účastníky seznámíme s další aktivitou a informujeme je o metodě, se kterou budou pracovat, seznámíme je s cíli bloku a časovým
harmonogramem.
Zeptáme se účastníků, jaká jsou jejich osobní očekávání, a požádáme je, aby svá očekávání napsali na samolepicí lístečky - na každý
lísteček jedno očekávání. Poté je rozdělíme do podobných oblastí a společně projdeme jednotlivá očekávání a vysvětlíme, která z nich
budou splněna a která ne a proč.
Společně proberte kompetence networkera s využitím přílohy 1 Networker.

vyhodnocení analýzy

V závěru této části upozorňujeme na to, jak důležité je pro networking vytvářet podmínky pro vzájemné poznávání lidí.
Zeptejte se účastníků, jak si sami sebe v takové roli představují, zda mají zkušenosti s propojováním jiných lidí, a pokud ano, diskutujte s
účastníky o tom, jak to lze využít v práci RM/MP.

Komunikace a spolupráce - hra 24 ﬁgurek
~ 50 minut

Komunikace a spolupráce - hra 24 figurek

Cílová stránka

●
●

Účastníci si vyzkouší situaci, kdy je nutná komunikace a spolupráce s ostatními.
Účastníci získají zkušenosti se zapojováním lidí a objevováním jejich možností.

Pomůcky

●
●
●
●

Obálky - jedna na účastníka
Vytištěné vystřihovací kartičky (25 kusů) s informacemi pro účastníky. Karty pro každého účastníka jsou vloženy do obálky.
Papír A4
Flipchart a fixy

Příprava:
Logistika:
Počet účastníků: 10-24
Doba trvání hry: 30 minut.
Doba přípravy: 10 min.
Počet školitelů potřebných pro školení: 1
Počet trenérů potřebných na hru (minimálně): 1
Prostředí: v interiéru

pokyny

Do aktivity se může zapojit minimálně 10 a maximálně 24 účastníků. Na přípravu potřebujeme 10 minut a na provedení 40 minut. Hra
probíhá v interiéru.
Účastníci se posadí do kruhu a vedoucí hry jim rozdá obálky s informačními kartičkami Příloha 2. Každý účastník (hráč) obdrží 1-2
informace (v případě plného počtu 24 účastníků pouze jednu kartu s úkolem. Oznamte jim, že na splnění úkolu mají 40 minut.
Účastníkům pouze sdělíme, kolik času mají na splnění úkolu, ostatní potřebné informace jsou na rozdaných kartičkách.

Komunikace a spolupráce - hra 24 ﬁgurek
~ 50 minut

Komunikace a spolupráce - hra 24 figurek

pokyny

Počáteční fáze je poměrně dramatická, protože účastníkům neposkytujeme žádné další informace, nedáváme jim možnost klást otázky,
opakujeme, že všechny potřebné informace jsou na kartách. Snažíme se odolat tlaku účastníků, kteří "nevědí", co mají dělat, a budou se
stále ptát, co se po nich vlastně chce. Vedoucí aktivity jim neustále opakuje, že na splnění úkolu mají 40 minut a že již dostali vše, co
potřebují, a že to, co potřebují, mají na svých kartách. Během hry pozorujeme účastníky - jejich chování, role, které přebírají, skupinové
procesy, způsob, jakým dosahují cíle.

Úkol pro skupinu (napsaný na flipchartu):
Najděte odpověď na otázku: V jakém pořadí navštívila Johnova skupina výše uvedené země?
Pravidla:
- úkolem hráče je přesně odpovídat na otázky ostatních, zatímco on sám se ptá ostatních.
- hráč nesmí nikomu přímo ukazovat nebo číst informace ze své karty.

vyhodnocení analýzy

Po 40 minutách hru ukončíme (pokud účastníci nenašli řešení) nebo ji ukončíme dříve, pokud se účastníkům podařilo najít řešení
rychle.

Analýza činností během aktivity Hra 24 kusů
~ 30 minut
Cílová stránka

Pomůcky

Analýza činností během aktivity Hra 24 kusů
●
●
●

Analýza vlastních a skupinových akcí, které byly pro účastníky příznivé a které jim bránily v dosažení cíle hry.
Identifikace dovedností a postojů, které jsou ve hře důležité a pro networkera relevantní.
Formulace závěrů relevantních pro networkera.

Flipchart + fixy

Analýza činností během aktivity Hra 24 kusů
~ 30 minut

Analýza činností během aktivity Hra 24 kusů

pokyny

Co nás hra naučila - analýza
Účastníci mají příležitost diskutovat o aktivitě Game 24 a vyvodit závěry pro propojení osob a organizací v oblasti RM/MP.
Analýza se řídí následujícími body:
- osobní hodnocení účasti jednotlivých účastníků ve hře + zpětná vazba od ostatních účastníků.
- hodnocení týmu jako celku - zpětná vazba od účastníků + informace od vedoucího aktivity (školitele),
- jak snadné/obtížné bylo pro účastníky plnit roli networkera během stresu a tlaku spojeného s úkolem..,
- jaké mají zkušenosti se zapojením členů, kteří neměli příslušné informace k dokončení úkolu.

vyhodnocení analýzy

Na závěr shrnujeme zkušenosti ze hry: zdůrazňujeme, že je důležité umět se vžít do situace druhých a využít jejich potenciál naplno,
nejen zdroje, které jsou zřejmé.
Vyzýváme k diskusi o tom, jak tyto postoje brzdí a jak je omezit, a naopak k nalezení mechanismů, které podporují kompetence, o nichž
jsme hovořili.
Myšlenky z diskuse napíšeme na flipchart.

Shrnutí znalostí, dovedností a postojů důležitých pro networking
~ 10 minut
Cílová stránka

Shrnutí znalostí, dovedností a postojů důležitých pro networking
●
●

Vyvození závěrů pro pracovníky v síti z přednášek, účasti na hrách a dalších zkušeností.
Sepsání seznamu aktivit osoby v síti.

Pomůcky

Flipchart + fixy
samolepicí papírové polštářky

pokyny

Zeptáme se účastníků, jaké jsou podle nich důležité činnosti, které networker dělá, a jaké postoje by při nich měl zaujímat.
Dané odpovědi zapíše do dvou sloupců na flipchart. Jeden sloupec důležité činnosti, jeden sloupec - postoje osoby
Zdůrazňuje význam postojů, např. respektování kompetencí jednotlivých účastníků sítě, což umožňuje jejich účinné zapojení a
motivaci ke sdílení zdrojů, tj. toho, co mohou nabídnout.

POMŮCKY
Příloha 1
Networker
Networker je člověk, který pevně věří, že každý člověk má v sobě
nějaké jedinečné dary, o které se může podělit s ostatními. Je
otevřený každému člověku a jeho jedinečnosti, aktivně objevuje a
vyzdvihuje silné stránky a schopnosti lidí, s nimiž přichází do styku, a
aktivně vytváří a vyhledává možná spojení s dalšími lidmi a
organizacemi. Síťař je schopen přemýšlet a vcítit se do charakteristik a
potřeb jednotlivců i celých organizací, zjednodušit tyto potřeby do
srozumitelných celků a forem vyjádření a v této jednoduchosti je
propojit s dalšími články sítě, které to buď samy nabízejí, nebo tyto
možnosti mají, ale zatím nevyužívají jejich plný potenciál.
Zdroj: https://www.citaty.emamut.eu/

POMŮCKY
Příloha 2
Karty s informacemi pro hráče

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Některé z informací,
které jste obdrželi,
jsou nesmyslné a
nepomohou vám
při řešení problému.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Po prostudování map
se manažeři rozhodli
vyměnit všechny vozy
za jiné.
terénní vozidla z
půjčoven.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

První zemí, kterou
Paulova skupina
navštívila, bylo
Slovensko.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Před sestavením
plánu si Pavla
vyžádala informace
od pracovníků
cestovní kanceláře.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Během cesty často
docházelo ke
komunikačním
problémům
a kulturní
nedorozumění.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Petrova skupina
navštívila Maďarsko
jako poslední.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Bylo těžké
rozhodnout, která
skupina je z hlediska
jazykových znalostí
nejlepší.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Meteorologická
služba předpovídala
jasný a deštivý den.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Úkolem skupiny je
odpovědět na následující
otázku: "V jakém pořadí
navštívila Petrova
skupina vybrané země?"
Vaše skupina má
všechny potřebné
informace.

POMŮCKY
Příloha 2
Karty s informacemi pro hráče

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Pavel a Petr s tím byli
spokojeni,
jak se dařilo
skupinám
s jazykovými a
kulturními bariérami.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Pavel se setkal s
Petrem,
projednat itinerář,
Paula však rozvrh
sestavila.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Každý manažer IBM
navštívil čtyři země v
různém pořadí.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Všechny čtyři skupiny
navštívily různé země
ve stejnou dobu a
na konci návštěvy
každé země si je
vyměnili.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Před než byly vozy
nahrazeny těmi z
půjčoven, byly testovány
- ukázalo se, že nejsou
schopny jet
na nezpevněných
cestách.

Paul navštívil Českou
republiku jako třetí
zemi
během své cesty.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Nové slovníky k
překonání jazykové
bariéry v jednotlivých
zemích zřejmě příliš
nepomohly.

Každý manažer IBM
měl svou oblíbenou
zemi a sestavil
cestovní plán tak, aby
jeho oblíbená země
byla navštívena jako
první.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Součástí semináře IBM
byly také exkurze do čtyř
zemí, kde byli účastníci
rozděleni do čtyř skupin
vedených čtyřmi
manažery.

POMŮCKY
Příloha 2
Karty s informacemi pro hráče
Skupina, která vstala
brzy ráno na snídani,
začala svojí cestu v
Polsku.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Ačkoli Roman nevedl
žádnou ze skupin, byl
toho dne významným
pomocníkem při
řešení problémů.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Pavlina skupina je ta,
která ten den vstala
brzy na snídani.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Petrova skupina
navštívila Polsko
ještě před
Slovenskem.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

První večer strávili
Petr, Petra a Pavel
diskusí o zemích,
které ten den
navštívili, a
prohlížením map.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Sestavení časového
plánu bylo náročné,
protože Petr a Pavel
chtěli zahájit svou
cestu ve stejné zemi.

Ostatním lidem
můžete sdělit
pouze
informace, které
jste jim poskytli neukazujte je
přímo!!!

Skupina Pavly nebyla v
České republice
poslední.

Tvorba a řízení projektů (7)
POPIS:
Je důležité, aby členové RM/MP při realizaci svých iniciativ pro místní komunitu jednali efektivně, plánovitě, hospodárně a s dobrými úmysly.
Práce s projektovou metodikou proto patří ke klíčovým kompetencím členů RM/MP. To umožní metodicky realizovat cíle stanovené členy
RM/MP i cíle vyplývající z analýzy místních potřeb a problémů. Mladí členové RM/MP, kteří v radě teprve začínají, obvykle nemají žádné
zkušenosti s plánováním a realizací projektů, proto je velmi důležité tuto kompetenci rozvíjet.
ZNALOSTI:
•
•
•
•

dokáže rozpoznat rozdíl mezi prací na projektu a spontánními aktivitami.
Zná nejdůležitější kroky vývoje projektu.
zná různé programy Evropské unie, které mohou pomoci projektům rad mládeže.
Je si vědom, že je důležité dělat chyby, ale je připraven je náležitě napravit.

DOVEDNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umí formulovat hlavní body projektu: cíle, aktivity, harmonogram, rozpočet, spolupracující partnery.
Umí delegovat úkoly.
Dokáže zodpovědně plnit úkoly, které mu byly v rámci projektu přiděleny.
Schopnost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu o průběhu a kvalitě projektových činností.
Schopnost rozpoznat rizika a naplánovat vhodná nápravná opatření.
Dokáže zmapovat zdroje potřebné pro projekt - finanční i jiné.
Umí plánovat a podnikat kroky k získání potřebných zdrojů.
Schopnost podávat zprávy o průběhu projektu.
Umí napsat krátkou zprávu o projektu.

POSTUPY:
•
•
•

oceňuje úlohu systematického plánování činností.
Je otevřený tomu, aby se naučil koordinovat projekty.
Nebojí se čelit obtížím a výzvám, které se mohou v průběhu práce objevit.

Tvorba a řízení projektů
CÍL
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

Příprava účastníků na tvorbu a řízení projektů:
●
určení konkrétních občanských aktivit, které mohou účastníci ve svých komunitách vykonávat,
●
získání znalostí o nejdůležitějších otázkách, které je třeba vzít v úvahu při plánování sociálních aktivit,
●
vytvoření představy o tom, co chtějí ve své komunitě skutečně změnit a jak toho dosáhnout,
●
vypracování plánu účastníků na realizaci projektových aktivit.

POMŮCKY

flipchart + fixy
papíry A4 + pera, pastelky, tužky pro všechny účastníky
Plánovací tabulka - pro každou skupinu (Podpůrný materiál 1.)

ČAS

110 minut

OBSAH

●
●

Identifikace (analýza) potřeb komunity - týmová práce na projektech
Příprava akčního plánu

Analýza (identiﬁkace ) potřeb komunity
~ 65 min.
Cílová stránka
Pomůcky

Analýza (identifikace ) potřeb komunity , důležitých otázek a opatření, která je třeba přijmout.
●

identifikace konkrétních občanských aktivit, které mohou účastníci realizovat ve svých komunitách.

Pomůcky: flipchart + fixy
Papíry formátu A4
Propisky, pastelky, tužky pro všechny účastníky

pokyny

Důležité otázky pro mladé lidi
Požádáme účastníky, aby se na 7 minut individuálně zamysleli nad občanskou aktivitou, kterou by chtěli ve své komunitě podniknout.
Cílem je představit nápad, činnost, kterou zdokumentují - zaznamenají na papír A4.
Poté každý účastník představí ostatním své nápady a návrhy aktivit. Požádáme účastníky, aby návrhy seřadili do skupin na základě
podobných nápadů (kritéria podobnosti jsou zde irelevantní).
Po shromáždění nápadů rozdělíme účastníky do několika skupin po 3-10 členech. Každá skupina si vybere jeden nápad ze
shromážděných nápadů, nebo pokud je shromážděné nápady inspirují, mohou společně vytvořit nový nápad. Úkolem každé skupiny
bude vytvořit akční plán na základě odpovědí na následující otázky:
●
Jaká je vaše představa o změně, která by měla nastat?
●
Proč je tato změna nutná?
●
Kdo je cílovou skupinou této změny?
●
Jaké jsou zainteresované strany této změny?
●
Jaké události/akce/činnosti musí proběhnout, aby došlo ke změně?
●
Jaký je časový rámec potřebný k provedení těchto činností?
●
Jaké zdroje (vybavení, finanční, lidské) jsou potřebné pro realizaci?
●
Jaká jsou rizika? Jak je minimalizujeme?

Analýza (identiﬁkace ) potřeb komunity
~ 65 min.

Analýza (identifikace ) potřeb komunity , důležitých otázek a opatření, která je třeba přijmout.

pokyny

Skupina graficky znázorní odpovědi na "plakát" (papír). Na splnění úkolu je vyhrazeno 30 minut.
Po půl hodině skupiny vyvěsí plakáty svých projektů na zeď a vytvoří galerii svých projektů. U každého posteru nechá skupina svého
zástupce, který o projektu pohovoří. Ostatní členové skupiny se procházejí po místnosti a seznamují se s dalšími nápady.

vyhodnocení analýzy

Nakonec se ptáme, jak se účastníkům nápady líbí, zda si myslí, že jsou pro RM/MP realizovatelné.
Všimněte si, že je důležité začít s malými jednoduchými aktivitami, které členům RM/MP poskytnou pocit vlivu/moci a základní
zkušenosti s prováděním sociálních změn.

Vypracování podrobného akčního plánu
~ 45 min

Vypracování podrobného akčního plánu

Cílová stránka

●

Vypracování akčního plánu účastníky pro realizaci projektových aktivit.

Pomůcky

-

Papíry formátu A4
Plánovací tabulka - pro každou skupinu (příloha 1)

pokyny

Podrobný akční plán
Požádáme účastníky, aby se vrátili k obecnému přehledu nápadů, na kterých pracovali (analýza potřeb komunity), a připomněli si, co je
jádrem jejich nápadů (aktivit). Mají na to 10 minut. V další části účastníci rozdělení do pracovních skupin odpovídají na otázky, které
zaznamenávají na flipchart. Odhadovaná doba trvání aktivity je 30 minut.
Otázky:
●
●
●
●

Co musíme udělat, abychom dosáhli svých cílů (napište si jednotlivé kroky)?
Co bude potřeba - jaké zdroje: materiální (předměty)?
Kde akci provedeme?
Kdo nám může pomoci? - Seznam konkrétních osob

Po zapsání odpovědí vytvoří podrobný plán práce s využitím plánovací tabulky - příloha 1.

Vypracování podrobného akčního plánu
~ 45 min

Vypracování podrobného akčního plánu

vyhodnocení analýzy

S účastníky diskutujeme o tom, jak se jim pracovalo, co pro ně bylo obtížné, co by v plánu změnili nebo upravili. Pomocí návodných otázek
upozorníme na možné problémy :
●
●
●
●

Bylo pro ně snadné izolovat jednotlivé činnosti?
Jak byli vybráni lidé pro provádění různých činností?
Je plán realistický? Existují nějaká rizika? Jak na ně můžeme reagovat?
Odkud se vezmou potřebné zdroje?

Po diskusi děkujeme účastníkům za splnění tohoto úkolu a zdůrazňujeme, že na jedné straně je plán nezbytný k dosažení požadovaného
cíle a na druhé straně je užitečné být flexibilní a plán upravit, pokud se v průběhu činnosti vyskytnou nějaké zvláštní/neočekávané
okolnosti.
Plán také pomáhá analyzovat úspěchy a potíže po realizaci a to, co bylo možné udělat jinak.

POMŮCKY
Příloha 1.
Plánovací tabulka

Úkol

Termín

Odpovědné
osoby

Potřebné zdroje

Analýza situace a potřeb mladých lidí na lokální úrovni (7A)
POPIS:
Členové rady mládeže/parlamentu mládeže by měli být schopni analyzovat situaci a potřeby mladých lidí ve svém okolí. Výsledky analýzy by měly být podkladem
pro navrhování a plánování konkrétních činností členů RM/MP. Tato kompetence umožňuje členům RM/MP účinně jednat podle skutečných potřeb různých
skupin mladých lidí a zabraňuje realizaci opatření pouze podle představ nebo zájmů samotných členů RM/MP. Rozvoj této kompetence připravuje členy RM/MP
také na další působení ve veřejném životě, kde by všechny kroky měly vycházet z analýzy potřeb (evidence-based policy).

ZNALOSTI:
●
●
●

Rozumí konceptu analýzy potřeb.
Zná a rozlišuje základní výzkumné techniky a nástroje.
Zná proces analýzy potřeb.

DOVEDNOSTI:
●
●
●
●

Umí vytvořit základní výzkumné nástroje, jako je dotazník, skupinový rozhovor, hloubkový rozhovor.
Umí vyhledávat a analyzovat primární údaje o místní komunitě a mladých lidech.
Umí vytvářet základní sestavy, reporty.
Své závěry dokáže prezentovat jasným a přesvědčivým způsobem.

POSTUPY:
●
●
●

Oceňuje úlohu analýzy a považuje ji za důležitou součást důvěryhodné práce člena RM/MP.
Je připraven klást otázky, aby rozšířil chápání situace mladých lidí žijících v komunitě v různých životních situacích.
Je otevřený zkoumání z různých perspektiv.

Analýza situace a potřeb mladých lidí na lokální úrovni
CÍLE BLOKU

Rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti analýzy situací a potřeb mladých lidí prostřednictvím:
●

Formování postoje účastníků tak, aby dokázali ocenit rozmanitost místní komunity;

●

informování účastníků o nástrojích, které lze použít ke zmapování místních potřeb;

●

seznámení účastníků s pojmem komunita a s vazbou mezi globální a místní komunitou - jejich vlastní komunitou;

●

Rozvoj schopnosti účastníků identifikovat problémy sociálního rozvoje, které je třeba v komunitě řešit.

POMŮCKY

flipchart + fixy
Papír A4
spousta barevných per, pastelek a tužek.
barevné papíry
šňůra/špagety + kancelářské sponky
chytré telefony s fotoaparáty + kabely pro připojení telefonů k počítači.
počítač + projektor
Příloha 1

ČAS

195 min.

OBSAH

●

Mapa místní komunity

●

Jací mladí lidé žijí v naší místní komunitě

●

Analýza - postup a metody

Mapa místní komunity
~ 45 min.
Cílová stránka
Pomůcky

Mapa místní komunity
●
●

Uvědomit si, že mladí lidé jsou důležitými členy místní komunity a že budoucnost jejich komunity závisí na nich.
Poznání místní sociální skupiny účastníků - mladých lidí, prostřednictvím jejich charakteristiky.

flipchart + fixy
Papíry formátu A4
samolepící papírky ve dvou barvách
lepicí páska
Připravte si velké archy papíru - může to být šedý/bílý balicí papír nebo 4 flipchartové archy slepené k sobě - pro tolik skupin, kolik
bude na cvičení pracovat.

pokyny

Mapa obcí
Na setkání účastníci vytvoří společnou mapu své místní komunity. Pokud účastníci pocházejí z více míst, školitel je rozdělí do menších
skupin podle toho, odkud pocházejí. Je důležité, aby účastníci během tohoto cvičení zmapovali místo, které je jim známé.
Úkolem je nakreslit na velký papír velkou mapu města/komunity, odkud účastníci pocházejí. Skupiny nakreslí tužkou přibližnou
zeměpisnou mapu: silnice, města, kopce, řeky, hranice...: cokoli, co odpovídá měřítku oblasti, ve které pracují/působí. Zdůrazněte, že
nemusí jít o přesnou nebo podrobnou mapu. Na vytvoření mapy máme 20 minut.
Všichni členové skupiny barevnými fixy doplní body, které považují za důležité. Mohou také nakreslit "legendu", která popisuje různé
typy značek, např. pro školy, parky atd. Tyto označené body by měly zahrnovat prostory/místa/nabídky, které jsou důležité z pohledu
mladých lidí.

Mapa místní komunity
~ 45 min.

Mapa místní komunity

pokyny

Poté požádáme účastníky, aby na samolepící papírky napsali své emoce nebo pocity, které mají z různých částí oblasti, a také různé
budovy a objekty, které umístili na mapu. Mohou být pozitivní (jedna barva samolepek) nebo negativní (druhá barva samolepek).
Účastníci umístí tyto samolepící papírky na vytvořenou mapu.
Požádáme účastníky, aby určili místa, kde se necítí bezpečně, a oblasti, do kterých nemají ve své komunitě přístup. Zeptáme se jich,
zda dokáží identifikovat místa související s problémy nebo obavami členů komunity - pokud ano, vyznačí je na mapě.

vyhodnocení analýzy

Po skončení aktivity se zeptáme účastníků na jejich názor:
●
Vnímají všichni vaši komunitu stejně?
●
Jaké jsou důvody rozdílů ve vnímání vaší komunity (např. věk, místo bydliště, zájmy, volnočasové aktivity) ?
●
Jak lze tyto mapy využít v práci členů RM/MP?
Na závěr zdůrazníme, že v roli RM/MP je velmi důležité ptát se různých členů místní komunity, různých mladých lidí, na jejich vnímání
různých místních problémů, ale také na to, aby členové RM/MP byli otevření různým názorům a zkušenostem ostatních členů své
komunity.

Jací mladí lidé žijí v naší místní komunitě?
~ 60 min

Jací mladí lidé žijí v naší místní komunitě?
Mladí lidé - významní obyvatelé obce/města

Cílová stránka

●
●

Účastníci si uvědomí, že jsou důležitými členy své místní komunity - budoucnost jejich komunity závisí na nich.
Účastníci charakterizují důležitou sociální skupinu - mladé lidi v jejich místní komunitě.

Pomůcky

●

Flipchart + fixy

pokyny

Požádáme účastníky, aby se posadili do kruhu, a začneme mluvit o mladých lidech ve vesnicích/městech, kde účastníci žijí.
Ptáme se:
Žije ve vašem městě/obci mnoho mladých lidí? Jaký je jejich věk? Kde žijí? S kým žijí? Jak vypadají? Jaké jsou jejich zájmy? Jaká je jejich
ekonomická situace? Jaké jsou jejich hlavní problémy (atd.)?
Poté rozdělíme účastníky do skupin po 2-3 lidech. Každá skupina je požádána, aby popsala situaci mladých lidí ve své vesnici a odpověděla
na jednu z následujících otázek (otázky pokládá vedoucí aktivity - školitel). Účastníci mohou využít informace z internetu nebo se obrátit
na osoby, které jim pomohou odpovědět na otázky. Na tento úkol máte k dispozici přibližně 20 minut (přesný čas závisí na počtu otázek).

Jací mladí lidé žijí v naší místní komunitě?
~ 60 min

Jací mladí lidé žijí v naší místní komunitě?
Mladí lidé - významní obyvatelé obce/města

pokyny

Otázky:
●

Kolik mladých lidí žije v našem městě/obci?

●

Jaké typy škol mladí lidé navštěvují a co se v nich učí?

●

Co víme o vzdělání rodičů mladých lidí?

●

Jaká je finanční situace mladých lidí?

●

Jak si mladí lidé v současnosti užívají kulturu/sport?

●

Kde se můžeme setkat s mladými lidmi?

●

Co dělají ve volném čase?

●

Jaké jsou nejdůležitější otázky pro mladé lidi?

Každá skupina napíše své odpovědi na flipchartový papír a poté je představí celé skupině.
Poznámka: Výběr otázek závisí na kreativitě skupiny a školitele, uvedené otázky jsou pouze možným příkladem. Pokud je počet všech
účastníků malý, může každá malá skupina dostat jen několik otázek nebo může být počet otázek snížen. Pokud je počet účastníků velký,
může být jedna otázka položena několika skupinám.

vyhodnocení analýzy

Na závěr zhodnotíme činnost a poukážeme na to, že takové rozhovory a analýza situace jsou pouze předehrou k sociálním aktivitám
členů RM/MP. Členové RM/MP by měli být "odborníky" na situaci mladých lidí ve své obci/městě. Měli by znát základní fakta, čísla a
statistiky.

Diagnostika - postup a metody
~ 90 min
Cílová stránka
Pomůcky

Diagnostika - postup a metody
●

Seznámení účastníků s metodami diagnostiky potřeb v místní komunitě.

Příprava:
●

Najděte příklady místních analytických materiálů: poznámky, dotazníky, zprávy atd.

Materiál:
●
●
●
●
●

pokyny

chytré telefony s fotoaparátem a možností stáhnout/přesunout fotografie do počítače (pro metodu analýzy - vyhodnocení
fotografií).
počítač + projektor
Papíry formátu A4
provázek/špagety k zavěšení v místnosti + barevné papíry + kancelářské sponky (k použití pro "provázkovou" metodu analýzy
potřeb).
prezentace s názvem "Metody analýzy potřeb" - příloha 1.

Jak provést analýzu potřeb
Na začátku vyzveme účastníky, aby hovořili o účelu, pro který se podle nich analýza potřeb provádí. Mají v této oblasti nějaké zkušenosti?
Prováděli nějaký výzkum nebo se účastnili nějakého výzkumu jako respondenti.
Na závěr diskuse představíme význam a úlohu analýzy (doporučujeme použít přílohu 1).

Diagnostika - postup a metody
~ 90 min

Diagnostika - postup a metody

pokyny

Na základě prezentace diskutujeme o několika metodách analýzy:
●
●
●
●
●
●

Dotazník
Výzkumná procházka
"Šňůra"
Hodnocení fotografií
Individuální rozhovor
Skupinový rozhovor

Požádáme účastníky, aby si tyto metody vyzkoušeli. Úkolem skupiny je prozkoumat potřeby a názory účastníků na prostor, ve kterém
se workshop koná. Co si o něm myslí, jak se v něm cítí, co jim pomáhá a co jim brání v učení v tomto prostoru, co by se dalo změnit? toto jsou příklady otázek o prostoru, účastníci by měli přijít s vlastními otázkami.
Účastníky rozdělíme do 6 stejných skupin. Každý z nich vyzkouší jednu metodu.
●
●
●
●
●
●

Dotazník
Výzkumná procházka
"Šňůra"
Hodnocení fotografií
Individuální rozhovor
Skupinový rozhovor

Každá skupina by si měla připravit otázky pro respondenty a výzkumné nástroje. Na skupinovou práci potřebujeme 45 minut.

Diagnostika - postup a metody
~ 90 min

Diagnostika - postup a metody

pokyny

Po přípravě nástrojů provede každá skupina svůj průzkum, do kterého zapojí ostatní účastníky a vyzve je, aby se zapojili - aby poskytli své
odpovědi - mají na to 20 minut.
Pozor! Zabýváme se zde zkušenostmi účastníků s různými výzkumnými metodami - jak výzkumníka, tak zkoumaného.
Po uplynutí vymezeného času se skupiny znovu sejdou a zkontrolují získané informace. Dostali odpovědi na své otázky?

vyhodnocení analýzy

Na závěr požádáme účastníky, aby se podělili o své zkušenosti. Ptáme se, co si myslí, že lze zkoumat pomocí různých metod. Jaké jsou
podle nich výhody a nevýhody jednotlivých metod analýzy.
Při provádění analýzy potřeb pro činnost rady mládeže bychom ji měli shrnout do zprávy, vysvědčení, tj. souboru nejdůležitějších
výsledků analýzy. Takovou zprávu lze připravit v různých formách - grafy, komentáře, vysvětlivky.

POMŮCKY
Příloha 1
Prezentace diagnostických metod

Metody analýzy

Analýza situace mladých lidí v
různých oblastech života
komunity

Provedení analýzy slouží k ubezpečení členů
RM/PM, že dobře rozumí potřebám a
problémům mladých lidí, jejichž jménem
jednají..

Provedení analýzy slouží k ubezpečení členů
RM/PM, že dobře rozumí potřebám a
problémům mladých lidí, jejichž jménem
jednají..

Jednání pouze za podmínek, že veřejná
činnost vychází ze spolehlivých dat a není
pouhým impulzivním rozmarem.

METODY

„Šňůra”

Otázky na
šňůře v
Płużnicy

Šňůra
Šňůra s otázkami.
V Krynici mladí lidé vyvěsili v turistickém informačním centru šňůru s
otázkami určenými kolemjdoucím, obyvatelům a turistům o tom, jaké
jsou jejich potřeby a očekávání ohledně rekreace a sportu v Krynici.
Kolemjdoucí pověsili své odpovědi na šňůru a vytvořili seznam
navrhovaných aktivit, doporučených míst a inspirujících příkladů odjinud.
Výhodou této metody je, že je vhodná pro různorodé typy akcí, festivalů
a shromáždění velkého počtu lidí. Je důležité identifikovat osobu
odpovědnou za šňůru, tj. vysvětlit, proč byla vytvořena, čeho se otázky
týkají a proč jsou vůbec odpovědi shromažďovány.

Mluvící stěna

Mluvící stěna
Zajímavou metodou, která se často používá na školních chodbách, je mluvící
stěna. V horní části stěny je umístěn velký šedý nebo bílý papír (je důležité,
aby k němu měli všichni snadný přístup) s nápisem "Mluvící stěna" s otázkou,
na kterou se snažíte najít odpovědi.
Můžete rozdat 5-7 samolepicích papírků každému účastníkovi a požádat
účastníky, aby na ně napsali své názory a pak je nalepili na zeď. Můžete je
také požádat, aby psali přímo na papírovou "zeď". Doporučuje se také
povzbudit účastníky ke kreativnějším metodám záznamu - třeba kresbě.

Výzkumná procházka

Výzkumná procházka
Další oblíbenou metodou pozorování je průzkumná procházka. Jedná se o terénní metodu dotazování
obyvatel na jejich názory na určitou problematiku - používá se především ke studiu určité oblasti, či lokality.
Tuto metodu se vyplatí použít, pokud chcete zjistit, jak danou oblast vnímá skupina obyvatel.
Procházky bývají skvělým způsobem, jak podnítit představivost o změnách, které by bylo možné v dané oblasti
provést, a jak shromáždit nové nápady na řešení (např. nová místa pro lavičky, autobusové zastávky).
Průzkumná procházka je technika, která umožňuje poměrně snadno zapojit účastníky a komunikovat s nimi v
přátelské atmosféře.
Průzkumné procházky se uskutečnily například v Lisewie v oblasti Jordánska. Tyto procházky organizovali a
vedli mladí lidé. Na procházky zvali své přátele. Společně zjistili, co se jim v oblasti líbí a co ne. Důležité je, že se
na místě diskutovalo také o možných způsobech rozvoje oblasti. Jedním ze zajímavých návrhů bylo například
vytvoření stolů s lavicemi, kde by si žáci mohli na čerstvém vzduchu například dělat domácí úkoly při čekání na
autobus (v Jordánsku je mnoho autobusových zastávek).

Hodnocení fotograﬁí

Hodnocení fotograﬁí
Další z metod, kterou stojí za to doporučit, je hodnocení fotografií. Pomocí telefonu,
fotoaparátu nebo videokamery lze zachytit různé aspekty života komunity pro účely
hodnocení. Obrázky nebo videa mají jiný význam než jednoduché odpovědi vyjádřené
slovy.
Při této metodě musí mladí lidé spolupracovat a dohodnout se na tom, které objekty
budou fotografovat, čímž vzniká malá komunita výzkumníků, kteří skenují dané místo,
lokalitu a dívají se na ni z jedinečné perspektivy.
Je třeba poznamenat, že se jedná o metodu, kterou nám mohou něco ukázat i lidé, kteří
se na fóru třeba nevyjadřují. Pomocí obrázků a videí můžeme ukázat mnohem více než
odpověďmi na úzce vymezené otázky.

Světová kavárna

Jak vás může
knihovna
povzbudit k tomu,
abyste v ní trávili
volný čas?

World Café
Další metody odhalují, jak lze vnímat a chápat určité otázky a problémy - příkladem je metoda World Café,
která umožňuje prohloubit přemýšlení o důležitém tématu v uvolněné kavárenské atmosféře.
V místnosti rozestavte stoly, u kterých se bude diskutovat o různých aspektech daného případu. Na stoly
položte listy papíru a ke každému stolu posaďte jednu osobu, která se bude starat o stůl a téma. Vyvěste v
místnosti plakát s celkovým tématem diskuse, které bude všem viditelné, např. "Místa pro trávení volného času
mladých lidí". Na papír na stolech jsou fixem napsána různá podtémata (pro každou tabulku jiná), např.: místa
ke studiu, sportu, místa pro doporučení, místa, která nejsou přátelská k mládeži.
Účastníci jsou rozděleni do tolika skupin, kolik je dílčích témat. Každá skupina zahájí diskusi u jednoho stolu
pro každé dílčí téma. Osoba odpovědná za dílčí téma zapisuje názory v diskusi. Po uplynutí stanovené doby
(první kolo trvá 8-10 minut) si skupiny na pokyn školitele vymění stůl a podtéma. Osoby odpovědné za dílčí
témata si nemění místo a prezentují své závěry novým skupinám z předchozího kola. Nová skupina přidává do
diskuse své názory a nápady. Po uplynutí vymezeného času dá školitel skupinám opět pokyn, aby se přesunuly
ke stolu s novým podtématem. Existuje tolik kol, kolik je podtémat/stolů s podtématy. Každé další kolo může
být kratší, protože počet možných nápadů se postupně vyčerpává.
Po uplynutí vymezeného času budou papíry plné různých názorů a nápadů, které vedoucí skupin dílčích témat
představí celé skupině.

Individuální a skupinové rozhovory

Individuální a skupinové rozhovory
Rozhovory jsou vhodnou metodou pro to, aby tazatel mohl klást otázky a byl schopen zjistit názory, stanoviska,
potřeby a problémy respondenta. Rozhovor může být veden s jednou osobou (individuální rozhovor) nebo se
skupinou respondentů (skupinový rozhovor).
Pokud vedete skupinový rozhovor, je vhodné uspořádat setkání s větším počtem osob (8-12). Na začátku
schůzky představte účel a téma rozhovoru: proč rozhovor vedete. Účastníkům také řekněte, že rozhovor bude
anonymní (tj. názory jednotlivých účastníků nebudete nikde zveřejňovat).
Takovýto rozhovor musí mít předem připravený scénář. Nejprve se ptejte na fakta, tj. na něco, co lze ověřit.
Poté se ptejte na názory, tj. co si o tématu respondent myslí. Otázky by měly být formulovány tak, aby vybízely k
úplným a bohatým odpovědím, tj. otázky s otevřeným koncem. Doporučujeme neukončovat tok dialogu hned
po získání odpovědi, ale dále se snažit téma prohlubovat. Rozhovor byste si měli nahrávat nebo si během něj
alespoň dělat poznámky.

Dotazník

Dotazník, anketa
Nejčastěji používanou metodou průzkumu je dotazník, tj. seznam otázek. Účastník analýzy potřeb je
požádán o odpověď, což umožňuje zjistit, co si lidé o tématu myslí a kolik z nich má tento názor.
Při sestavování dotazníku je důležité na začátku vysvětlit, proč žádáme lidi o jeho vyplnění a jaký je jeho
účel.
Důležité je, aby otázek nebylo příliš mnoho. Je těžké se soustředit více než několik minut, takže se
omezte na 10-15 otázek. Proto, abyste nevytvářeli zbytečné otázky, musíte si rozmyslet, k čemu informace
potřebujete.
Je obtížné navrhnout dostatek variant odpovědí, ze kterých si respondent vybere. Je pravděpodobné, že
mu nebude vyhovovat žádná z navrhovaných odpovědí. Pokud respondent nedokáže svou odpověď
zdůvodnit, často nevíme, proč ji zvolil.
Na tyto nevýhody uzavřených otázek (s předem připravenými odpověďmi) reagují otevřené otázky, u
nichž má respondent možnost uvést vlastní odpověď. To umožňuje získat více informací o názorech,
nápadech a návrzích mladých lidí, které například tvůrce dotazníku nenapadly.
Takové otázky však vyžadují více pozornosti a času ze strany respondenta. Je také obtížné tyto
odpovědi vzájemně porovnávat. Obvykle se používá kombinovaná verze otázek, tj. k uzavřené otázce se
přidá možnost vyjádřit vlastní názor.
Pokud plánujete provést průzkum, stojí za to zvážit jeho online verzi. Je to ekologický, ekonomický a
jednodušší nástroj, protože umí počítat výsledky za vás.

ANALÝZA
ÚDAJŮ

Počítání výsledků

Počítání výsledků
Analýza materiálů a vyvozování závěrů.
Po shromáždění informací pomocí různých metod a nástrojů je třeba údaje
analyzovat. Za tímto účelem je užitečné uspořádat setkání, na kterém mladí
lidé zapojení do diagnostického procesu společně analyzují údaje.
Místo samostatné práce doporučujeme setkání, protože se jedná o poměrně
zdlouhavou část diagnostického procesu, která navíc není jednoduchá. Proto
spolupráce, včetně podpory mentora, usnadňuje provedení spolehlivé
analýzy.

Zpráva, report z průzkumu
Závěrečnou fází práce na analýze potřeb je zpráva, tj. prezentace výsledků
průzkumu.
Může mít podobu jednoduché grafické prezentace nebo slovního komentáře k
datům.
Zprávu lze použít při dalších činnostech rady mládeže, aby se vícekrát
uplatnila. Lze ji také použít k odůvodnění podpory činnosti rady mládeže před
obecním zastupitelstvem.

Strategické plánování (8)
POPIS:
Orgány zastupující mladé lidi mají obvykle funkční období, tj. jsou voleny na určité období. Dlouhodobé strategické plánování je pro ně důležité jak
během funkčního období Rady mládeže (RM)/Mládežnického parlamentu (MP), tak pro pokračování jejich činnosti v dalším funkčním období,
protože mnoha cílů nelze dosáhnout během 2-3 let. Každý člen RM/MP by měl vědět, jaké jsou cíle RM/MP, jakými hodnotami se řídí plánované a
realizované činnosti, jak byly cíle stanoveny a jak budou realizovány. Měli by se podílet na plánování.

ZNALOSTI:
●
●
●

Zná a chápe základní pojmy související se strategickým plánováním.
Zná strukturu strategického plánu.
Zná základní kroky strategického plánování.

DOVEDNOSTI:
●
●

Schopnost provádět analýzu potřeb a současného stavu.
Schopnost pracovat na strategickém plánu RM/MP.

POSTUPY:
●
●

RM/MP se při své činnosti řídí hodnotami stanovenými v prohlášení o poslání RM/MP. Při plánování činností zohledňuje strategické a
dlouhodobé cíle.
je přesvědčen o výhodách strategického plánování.

Strategické plánování
CÍL
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

POMŮCKY

Připravit členy RM/MP na práci a jednání v souladu se strategickým plánem RM/MP tím, že:
●
získání základních znalostí o strategickém plánování,
●
získávání zkušeností s účastí ve skupinových procesech,
●
rozvoj verbálních a neverbálních komunikačních dovedností,
●
zažívají náročné situace, v nichž lze cíle dosáhnout pouze spoluprací, plánováním a vhodným využitím zdrojů,
●
Seznámení účastníků s tím, jaké informace o cílové skupině RM/MP potřebuje a za jakým účelem,
●
zvládnutí základních principů tvorby dotazníků,
●
seznámení se s principy a postupem analýzy SWOT,
●
seznámení s prvky nezbytnými pro přípravu akčního plánu,
●
učení se o metodách plánování,
●
získání schopnosti plánovat čas podle kritérií důležitosti a naléhavosti,
●
stanovení priorit konkrétních akcí RM/MP,
●
seznámení s prvky nezbytnými pro přípravu akčního plánu,
●
učení se o metodách plánování.
Flipchart + fixy
Počítač s připojením k internetu + projektor
Smartphone/tablet s připojením k internetu pro každého účastníka
Barevný papír
Tužky
Připraveno k testování v aplikaci www.kahoot.it
Příloha 1 - Odpovědi na testové otázky
Příloha 2 - Důležité pojmy strategického plánování (k vytištění)
Příloha 3 - Zásady pro tvorbu dotazníku
Příloha 4 - Příklady činností MP/RM
Příloha 5 - Eisenhowerova matice

Strategické plánování
ČAS

OBSAH

235 minut

●

Co je to strategické plánování?

●

Koncepty relevantní pro strategické plánování

●

Analýza cílové skupiny - jaké informace potřebujeme

●

Analýza fokusní skupiny - jaké výzkumné nástroje používáme

●

SWOT analýza

●

Vypracování strategického plánu

●

Eisenhowerova matice v plánování

Blok 1.
~ 15 min.
Cíl
Pomůcky

Co je to strategické plánování?
●

Získat základní znalosti strategického plánování.

Příprava:
●
●
●
●
●

Vývoj testu v aplikaci Kahoot www.kahoot.it
Otázky a správné odpovědi Příloha 1
Chytrý telefon nebo počítač s připojením k internetu pro každého účastníka (nebo dvojici účastníků).
Počítač s internetem
Projektor a plátno

Co je to strategické plánování?
~ 15 min.

Co je to strategické plánování?

pokyny

Co je to strategické plánování? - test
Na začátku informujeme účastníky o tématu školení. Můžeme použít různé technologie prostřednictvím testu, např. : www.kahoot.it,
jamboard na google drive, nebo prostřednictvím teems, vytvoříme 10 otázek typu pravda-nepravda). Výsledek testu nehraje roli, protože
právě to se dozvíme. Na konci školení můžeme test zopakovat a ověřit, co se účastníci naučili.
Po zadání úkolu poskytneme účastníkům odkaz na test na webových stránkách a zároveň test zobrazíme prostřednictvím dataprojektoru,
aby všichni účastníci mohli vidět otázky a odpovídat na ně na svých mobilních telefonech nebo počítačích. Po každé odpovědi se zobrazí
výsledky.

vyhodnocení analýzy

V závěru shrneme testové otázky a zeptáme se: Co bylo nejtěžší. Při vysvětlování jednotlivých otázek můžeme využít přílohu 1, kde jsou
uvedeny správné odpovědi na test. Připravíme účastníky na další sezení, kde se budeme dále zabývat tématem strategického plánování.

Koncepty relevantní pro strategické plánování
~ 30 min

Koncepty relevantní pro strategické plánování

Cíl

●
●
●

Získat zkušenosti s účastí ve skupinových procesech.
Rozvoj verbálních a neverbálních komunikačních dovedností.
Zkušenost s náročnou situací, v níž lze cíle dosáhnout pouze spoluprací, plánováním a vhodným využitím zdrojů.

Pomůcky

●
●

8 vytištěných listů A4 s pojmy souvisejícími se strategickým plánováním
8 vytištěných listů A4 s vysvětlením pojmů souvisejících se strategickým plánováním

Počet listů pro jednu skupinu je 8+8, pokud máme více skupin, vynásobíme počet listů počtem skupin. Je důležité, aby každá skupina
měla k dispozici základních osm listů s pojmy a vysvětlivkami. Příloha 2

pokyny

Koncepty relevantní pro strategické plánování
Rozdělíme účastníky do skupin po 3-5 a informujeme je, že v této části školení se zaměříme na vysvětlení pojmů souvisejících se
strategickým plánováním, přičemž zdůrazníme, že je důležité, aby jim dobře rozuměli.
Každá skupina obdrží celkem 16 listů papíru A4:
●
8 s pojmy souvisejícími se strategickým plánováním,
●
8 s vysvětlením těchto pojmů.
Úkolem každé skupiny je spojit pojmy se správnými vysvětleními. Každá skupina si pak vybere zástupce, který vysvětlí, jak byly
"vysvětlivky" k pojmům přiřazeny. Jaký význam pro ně mají a jak mohou s těmito definicemi pracovat.
Ostatní skupiny přidají své názory/vysvětlení. Každé vysvětlení pak shrneme a doplníme o důležité prvky, které nebyly zmíněny.
Poslání Rady mládeže
Dalším úkolem pro skupiny je napsat poslání RM/MP, a to tak, že odpoví na následující otázky:
Co dělá RM?
Proč to dělá?
Pro koho to dělá?

Koncepty relevantní pro strategické plánování
~ 30 min

Koncepty relevantní pro strategické plánování

pokyny

Skupiny prezentují své odpovědi (mohou být napsány na papíře). Proběhne diskuse o tom, která odpověď účastníkům nejlépe
vyhovuje. Všichni společně vytvoří programové prohlášení - může to být jedno z těch, které vytvořily skupiny, nebo souhrn jejich
částí (napíší si ho na papír/flipchart).
Vize
Po formulaci poslání RM/MP vyzveme účastníky, aby si představili RM/MP např. za 5 až 10 let a zamysleli se nad tím, jak chtějí, aby
vypadala, a co od ní očekávají. Na tomto základě můžeme společně vypracovat vizi pro RM/MP. Společně zformulujeme vizi RM/MP a
zapíšeme ji na papír/flipchart.

vyhodnocení analýzy

Zdůrazníme, že vypracované poslání a vize provázejí realizaci každé činnosti RM/MP; každý člen RM/MP by s nimi měl být seznámen.

Analýza cílové skupiny - jaké informace potřebujeme
~ 15 min

Analýza cílové skupiny - jaké informace potřebujeme

Cíl

●

Seznamte účastníky s tím, jaké informace o cílové skupině RM/MP potřebuje a k jakému účelu slouží.

Pomůcky

●
●
●

Samolepící papírky
Flipchart
Fixies

pokyny

Analýza cílové skupiny
Na začátku setkání se školitel zeptá - kdo je cílovou skupinou aktivit RM/MP? Společně tuto skupinu identifikují (např. mladí lidé ve věku
12-20 let). Poté proveďte brainstorming pomocí lepících papírků - 3 kusy na osobu. Účastníkům položíme otázku:
"Jaké informace potřebujeme vědět o naší cílové skupině?"
Na každý ze tří papírků napíší účastníci 1 informaci - celkem 3 informace, které považují za důležité (např. typ školy, věk, zájmy...).
Rozdělte flipchartový papír na polovinu:
v první části je text: demografické údaje (věk, počet obyvatel, velikost obce...)
v druhé polovině je text: psychografické údaje ( potřeby, zájmy, činnosti, postoje, hodnoty).
Účastníci nalepí lístečky s informacemi na příslušnou polovinu.
Analyzujte, co účastníci napsali do jednotlivých oddílů, a vysvětlete rozdíl mezi demografickými a psychografickými údaji. Vedeme
diskusi s účastníky:
Která kategorie informací je pro Radu mládeže/Mládežnický parlament důležitá?
Proč?
Jak a k jakému účelu ji lze použít?

Analýza cílové skupiny - jaké informace potřebujeme
~ 15 min

Analýza cílové skupiny - jaké informace potřebujeme

vyhodnocení analýzy

Aktivitu zakončíme konstatováním, že jsme shromáždili základní informace o cílové skupině. Je důležité si uvědomit, jaké informace
máme a jaké informace ještě můžeme získat. Na základě toho můžeme zvážit, jak vytvořit strategický plán.

Analýza fokusní skupiny - jaké výzkumné nástroje používáme
~ 30 min

Analýza fokusní skupiny - jaké výzkumné nástroje používáme

Cíl

●

Účastník zná základní principy tvorby dotazníku.

Pomůcky

●
●
●
●
●

Počítač
Dataprojektor
Flipchart
Fixies
Papíry formátu A4

pokyny

Na úvod vysvětlíme, že nejčastěji používaným nástrojem pro analýzu ohniskových skupin je průzkum, konkrétně ve formě dotazníku.
Rozdělte účastníky do dvou menších skupin.
Úkolem 1. skupiny bude napsat pravidla pro tvorbu dotazníku.
Úkolem druhé skupiny bude sepsat nejčastější chyby, kterých se lidé při vyplňování dotazníků dopouštějí.
Očekává se, že účastníci budou při své práci vycházet z vlastních zkušeností.
Na splnění úkolu máme 10 minut. Po uplynutí časového limitu obě skupiny prezentují své výsledky.
Doplníme prezentované výsledky skupin a vysvětlíme pravidla tvorby dotazníku (na flipchartu nebo v prezentaci) - příloha 3.
V neposlední řadě můžeme zmínit i další nástroje analýzy ohniskových skupin (focus groups, osobní rozhovory,...) s cílem zvýšit
informovanost účastníků. Další nástroje pro analýzu ohniskových skupin jsou popsány v části "Diagnostika/analýza".

Analýza
Hodnocení

●

Základem aktivit RM/MP je systematické zkoumání situace a potřeb cílové skupiny - tyto aktivity nemohou vycházet pouze z
intuice a názorů členů RM/MP.

Blok 2.

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 45 min.
Cíl

SWOT analýza
●

Znalost principů a procesu SWOT analýzy.

Pomůcky

Flipchart
Fixies
samolepící papírky

pokyny

V úvodu si vysvětlíme, co je to SWOT analýza. Zdůrazníme, že se jedná o nástroj strategického plánování, který slouží k posouzení
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb spojených s projektem nebo jinou situací, v níž se organizace snaží dosáhnout nějakého
cíle. Zahrnuje sledování prostředí organizace. Podstatou je výhledová analýza bezprostředního vnějšího prostředí a situace ve vnitřním
prostředí.

Zkratka SWOT znamená:
S - STRENGHTS (silné stránky)
W - WEAKNESSES (slabé stránky)
O - OPPORTUNITIES (příležitosti)
T - HROZBY

SWOT analýza

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 45 min.

SWOT analýza

pokyny

Analýza SWOT je kombinací dvou analýz: S-W a O-T.

Mezi pozitivní faktory patří:
●

Silné stránky: v případě Parlamentu mládeže mohou zahrnovat:
○ Silná členská základna z hlediska rozmanitosti a počtu členů
○ Efektivní komunikace s městskou/obecní radou
○ vlastní prostory
○ Členové týmu mají různé dovednosti, například práci s grafickými programy...
○ v obci/městě byla vytvořena koncepce práce s mládeží

●

Příležitosti (nemůžeme je ovlivnit, ale zároveň nás pozitivně ovlivňují): v případě Parlamentu mládeže to mohou být:
○ v obci/městě byla přijata koncepce práce s mládeží, která definuje cíle pro mladé lidi.
○ účast poslance na zasedání zastupitelstva obce/města formou předkládání návrhů a zastupování zájmů mládeže v
obci/městě.
○ v obci jsou mladí lidé, kteří chtějí dát mladým lidem v obci/městě možnost smysluplně a aktivně trávit čas.
○ podpora městské/obecní rady

SWOT analýza

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 45 min.

SWOT analýza

pokyny

Mezi negativní faktory patří:
●

Slabé stránky: v případě Parlamentu mládeže to mohou být:
○ slabé členství v podobě nízkého počtu a variability členů
○ Žádné soukromé zasedací místnosti
○ Neefektivní komunikace s městskou/obecní radou
○ Nedostatečná podpora ze strany města/městské rady

●

Hrozby: (nemáme na ně přímý vliv, ale zároveň nás mohou negativně ovlivnit): v případě Parlamentu mládeže to mohou být:
○ jsme postiženi epidemií, takže nemůžeme realizovat plánované aktivity - (lze to chápat i jako příležitost přesunout
aktivity MP do online prostoru a zvolit jiné komunikační kanály).
○ Nedostatek finančních prostředků na provoz MP nebo činnosti MP z důvodu snížení rozpočtu obce/města.

Školitel společně s účastníky provede vzorovou SWOT analýzu pro konkrétní/modelový parlament mládeže.

SWOT analýza

A clear description of each activity so that whichever instructor who looks at the ﬁnished block knows how to train others according to it.

~ 45 min.

SWOT analýza

Analýza
Hodnocení

Souhrnně lze říci, že analýza je velmi užitečným nástrojem pro organizaci týmové práce a získání různých perspektiv.
Otázky:
Co pro vás bylo těžké, je těžké uvědomit si své silné a slabé stránky?

Vytvoření strategického plánu
~ 20 min
cíle

Vytvoření strategického plánu
●
●

Znát prvky potřebné k přípravě akčního plánu.
Seznámení se s metodami plánování.

Pomůcky

Flipchart
Fixies
samolepící papírky
Dokumenty z předchozích setkání: vize, poslání, popis cílové skupiny, SWOT analýza

pokyny

Aktivitu zahájíme připomenutím, že již máme mnoho prvků potřebných k vytvoření strategického plánu pro aktivity RM/MP: vizi,
poslání, popis cílové skupiny, SWOT analýzu.
Na flipchartu vytvoříme modelový příklad strategického plánu RM/MP a společně s účastníky hledáme odpovědi na otázky:
1. Kde můžeme využít SWOT analýzu?
2. Kde/jakou oblast chceme formulovat jako cíl: měřitelný, kvantifikovatelný?
3. Jak se tam dostaneme?
Co chceme dělat?
Co je třeba udělat?
Co můžeme dělat?

Analýza
Hodnocení

Na základě praktického cvičení, které provedeme společně s účastníky, společně vypracujeme strategický plán. Zamyslíme se nad
otázkami:
●
Co nám ještě chybí?
●
Co lze přidat?
●
Kdo pro nás může písemný plán vyhodnotit?
●
Využili jsme všechny zdroje, informace a metody, které jsme se naučili?

Blok 3.
~ 20 min

Eisenhowerova matice aplikovaná na Parlament mládeže

Cíl

●

Získat schopnost plánovat čas podle kritérií důležitosti a naléhavosti.

Pomůcky

●
●
●

Flipchart + fixy
Papíry formátu A4
Eisenhowerova matice Příloha 5

pokyny

Eisenhowerova matice v plánování
Vysvětlete účastníkům Eisenhowerovu matici řízení času prostřednictvím interaktivní přednášky nebo prezentace, můžeme použít přílohu
5.
Pro účastníky připravíme témata - úkoly, které budou realizovat s ohledem na cílovou skupinu.
Příklady úkolů
Plán
●
Naplánujte teambuilding pro svůj tým
●
Plánování workshopů pro mladé lidi
●
Plánování diskusí s hosty z vesnice
●
Plánování prezentace činností MP
Účastníky rozdělíme do dvou týmů. Úkolem týmů bude naplánovat harmonogram akce:
●
vytvořit seznam úkolů, které je třeba provést během realizace akce,
●
rozdělit úkoly podle Eisenhowerovy matice (s ohledem na cílovou skupinu).

Eisenhowerova matice aplikovaná na Parlament mládeže
~ 20 min

Eisenhowerova matice aplikovaná na Parlament mládeže

pokyny

Jakmile týmy dokončí svou práci, představí své plány a zdůvodní svá rozhodnutí, která se mohou lišit v závislosti na stanovených
prioritách.

Analýza
Hodnocení

Shrnutí vedeme tak, že skupinám klademe otázky:
●
●
●
●

Jak jste pracovali?
Co pro vás bylo nejtěžší?
Která rozhodnutí, které kroky jste označili za nejdůležitější, nejnutnější a které byly méně nutné?
Na základě čeho jste se rozhodli?

Blok 4.
~ 60 min

Rychlý a efektivní Parlament mládeže!

Cíl

●

Stanovení priorit konkrétních činností v oblasti MP/RM.

Pomůcky

●
●
●
●
●
●

Flipchart + fixy
samolepící papírky
Aktivity vytištěné na papírech - příloha 4 pro každého účastníka
papíry A4 + pero pro každého účastníka
Lepidlo
Příloha 5 Eisenhowerova matice řízení času

pokyny

Stanovte si priority a zrychlete a zefektivněte svůj MP/RM!
Každý účastník obdrží tištěnou verzi přílohy 4. Poté požádáme účastníky, aby samostatně kategorizovali a stanovili priority činností,
které jsou v parlamentu mládeže navrženy.
Po 10 minutách každý účastník představí pořadí prioritních činností pro svůj MP/RM a zdůvodní svá rozhodnutí. Požádáme účastníky,
aby společně vybrali z připravených úkolů (příloha 4) úkoly, které budou realizovány během několika následujících měsíců činnosti
MP/RM, a uspořádali je do bloků podle Eisenhowerovy matice.

Analýza
Hodnocení

Na závěr seznámíme účastníky s metodou určování pořadí činností/akcí pomocí různých technik, a to jak v tištěné podobě, tak
elektronicky prostřednictvím tištěných dokumentů nebo online na počítači (samolepky). Vysvětlíme, že cílem této aktivity bylo
stanovit priority a pořadí jejich činností.

POMŮCKY
Příloha 1
Otázky a odpovědi na testové otázky
1. Základním nástrojem strategického plánování je strategický plán. Ano/Ne
ANO - Strategický plán pomáhá stanovit posloupnost kroků k dosažení cíle.
2. Strategický plán obsahuje analýzu SWOT. Ano/Ne
ANO - Název SWOT analýza pochází ze čtyř anglických slov - Strength (silná stránka),
Weakness (slabá stránka), Opportunity (příležitost) a Threat (hrozba). Silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby. To znamená, že se zabývá silnými a slabými stránkami
RM/MP, jakož i příležitostmi, které RM/MP má, a hrozbami, které ji ovlivňují. Silné a
slabé stránky představují vnitřní prostředí RM/MP, zatímco příležitosti a hrozby
představují vlivy vnějšího prostředí. SWOT analýza se nejčastěji používá jako situační
analýza v kontextu strategického řízení. Autorem analýzy SWOT je Albert Humphrey,
který ji navrhl v 60. letech 20. století.

POMŮCKY
Příloha 1
Otázky a odpovědi na testové otázky
3. Plánování je procesem jednotlivých postupných kroků, které mají vizi RM/MP přeměnit
na harmonogram činností. Ano/Ne
ANO - Plán je termín označující soubor plánovaných činností, jejichž prostřednictvím má být
dosaženo určitého cíle nebo uspořádání prvků systému, případně plánovaných cílových
hodnot nějakého ukazatele výkonnosti. Může se také nazývat systém, plán, program,
koncepce.
4. Na přípravě strategického plánu se podílí pouze předseda RM/MP. Ano/Ne
NE - Do procesu tvorby strategického plánu jsou zapojeny všechny zúčastněné strany.

POMŮCKY
Příloha 1
Otázky a odpovědi na testové otázky
5. Analýza SWOT je nástrojem pro identifikaci silných a slabých stránek organizace.
Ano/Ne
ANO - SWOT analýza je univerzální analytická technika, jejímž cílem je posoudit vnitřní a
vnější faktory ovlivňující úspěch organizace nebo konkrétního projektu (např. nového
výrobku nebo služby). SWOT analýza se nejčastěji používá jako situační analýza ve
strategickém řízení.
6. Analýza SMART je analytická technika, která při plánování využívá stanovení
konkrétních cílů. Ano/Ne
ANO - Abychom dosáhli svých cílů nebo předsevzetí, je vhodné stanovit si konkrétní cíle a přesně určit, jak jich
chceme dosáhnout.

POMŮCKY
Příloha 1
Otázky a odpovědi na testové otázky
7. Analýza potřeb je zmapování potřeb cílové skupiny. Ano/Ne
ANO - To znamená shromažďování informací o současném stavu - KDE JSME, CO DĚLÁME a
JAK TO DĚLÁME, shromažďování informací o požadovaném stavu - KDE CHCEME BÝT, JAKÝ
BUDE STAV PO DOKONČENÍ PLÁNU.
8. Vytváření sítí znamená zjistit, kdo má finanční prostředky na aktivity. Ano/Ne
NE - Networking je společenská aktivita, jejímž cílem je sdružovat lidi s podobnými cíli a
záměry. Jednota myšlenek není podmínkou, ale společný cíl a vize podporují hledání nových
řešení, akcí a příležitostí pro smysluplnou spolupráci.

POMŮCKY
Příloha 1
Otázky a odpovědi na testové otázky
9. Strategický plán obsahuje cíl na 3 až 5 let, postup, kam se dále ubírat, způsoby, jak
toho dosáhnout, alokaci času, lidí a dalších nákladů. Ano/Ne
ANO - Strategické plánování je proces definování strategie nebo proces přípravy a
využívání zdrojů k realizaci strategie. Strategické plánování se liší od dlouhodobého
plánování právě tím, že upřednostňuje vnější prostředí organizace a připravuje RM/MP na
to, aby byly ve svém prostředí dlouhodobě konkurenceschopné a úspěšné. Obsahuje cíl
na 3 až 5 let, postup odkud kam, způsoby jeho dosažení, rozdělení času, lidí a dalších
nákladů.
10. K realizaci plánu jsou zapotřebí finanční zdroje. Ano/Ne
NE - nejen finančně, ale i materiálně a osobně.

POMŮCKY
Příloha 2
Koncepty relevantní pro strategické plánování

Analýza potřeb
zaměřené na
cílovou skupinu

Analýza stavu
zaměřené na
polohu obce,
města

Mise
účel Rady mládeže

Vize
představu o
ideální
budoucnosti Rady
mládeže.

POMŮCKY
Příloha 2
Koncepty relevantní pro strategické plánování

Plán
dlouhodobé,
krátkodobé, akce

Cíle
strategické,
dlouhodobé,
krátkodobé

Zdroje
ﬁnanční,
materiální, fyzické

Vytváření sítí /
Vytváření sítí
osoby, organizace,
instituce, kontakty

POMŮCKY
Příloha 3
Zásady tvorby dotazníkového šetření

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U každé otázky se ptejte pouze na jednu věc.
Použitá slova musí být pro cílovou skupinu srozumitelná.
Formulace otázky nesmí být sugestivní (nesmí naznačovat
odpověď).
Možnosti odpovědí na škále musí být vyvážené v obou směrech pozitivní i negativní.
Použití uzavřených otázek zjednodušuje vyplňování a
vyhodnocování dotazníku.
Použijte alespoň 1 otevřenou otázku, kde může respondent svou
odpověď podrobněji vysvětlit. Odpověď by neměla být povinná.
Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 10 minut. Čím kratší,
tím lepší.
Dotazník by měl být anonymní (jméno není povinné).
Dotazník by měl být před zahájením průzkumu otestován.
Abyste získali co nejvíce odpovědí, zvažte motivaci respondentů
(např. odměna za 3 vylosované odpovědi).

POMŮCKY
Příloha 4
Strategické plánování toho, čeho má Parlament mládeže dosáhnout.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průzkum potřeb mladých lidí v obci/městě.
Účastnit se zasedání městské rady.
Prezentace reklamních aktivit.
Provozovat místa jako středisko volného času pro mladé lidi.
Pořádání seminářů pro mladé lidi.
Diskuse s hosty.
Diskuse pro mladé lidi.
Navrhněte si vlastní aktivitu na míru pro poslance.
Zastupování zájmů mladých lidí při jednání s radou nebo odbory na (uveďte) ..................
Podniknout jednání s městskou radou nebo příslušným odborem úřadu ohledně slevy
pro mládež na městském koupališti.

11.

Teambuilding pro členy MP

POMŮCKY
Příloha 5
Eisenhowerova metoda
Kvadrant 1 - důležité a naléhavé zároveň

Kvadrant 2 - důležité, ale ne naléhavé

S tímto kvadrantem obvykle nebývají žádné problémy. Každému by
mělo být jasné, co musí udělat okamžitě nebo co nejdříve. To
zahrnuje velké množství činností, které nelze "odložit". Může to být
příprava na schůzku s členy RM, kteří se hlásí hodinu před
příchodem; dokončení článku, který má uzávěrku následující den;
zaplacení účtu, který je splatný dnes. Vyplývá to z pracovního
prostředí. Existuje však mnoho dalších oblastí.

Problémy mohou začít v tomto kvadrantu. Mezi druhým a třetím
kvadrantem je rozdíl, ale správné pochopení obou vyžaduje logické
uvažování, protože za určitých okolností se něco, co se zdá
objektivně nedůležité, může stát důležitým a naopak, nebo to, co
se zdá naléhavé, nemusí být tak naléhavé a naopak. Především
bychom se tedy měli snažit "seřadit" každý nadcházející úkol posoudit jeho důležitost a naléhavost. Pokud se nám to podaří,
můžeme si gratulovat. Úspěchem by bylo, kdybychom na to
pamatovali už při plnění některých úkolů.

Jedním z nich je například rodina. Za naléhavé a důležité zároveň
považujeme plačící dítě, nehodu, neštěstí v domácnosti, tedy
skutečnosti, které "nepočkají", ale naopak se stávají minutu od
minuty naléhavějšími. Může se to zdát banální, ale tento chaos v
prioritách je destruktivní pro všechny naše činnosti. První kvadrant
se tedy týká toho, co je třeba udělat nyní. Je třeba poznamenat, že
některé věci přesouváme z důležitého, ale ne naléhavého kvadrantu
(II) do důležitého, ale naléhavého kvadrantu (I) sami - například
dokončení článku nebo zaplacení účtů. Je důležité platit účty; když
je necháváme na poslední chvíli, stává se to naléhavým.

Další otázkou je, zda upřednostnit úkoly ve druhém nebo třetím
kvadrantu. Ačkoli je na nás vyvíjen tlak, logika nám radí, abychom se
zaměřili na druhý kvadrant, protože existují úkoly, které mohou
skutečně změnit náš život k lepšímu, jenže vyžadují čas, a proto je
třeba je naplánovat a soustředit se na ně dříve, než se stanou
naléhavými (a některé pak nelze splnit, alespoň ne v rozumné
kvalitě) - např. učení se cizímu jazyku... Tento kvadrant nám říká,
jakým činnostem bychom měli věnovat co nejvíce času.

POMŮCKY
Příloha 5
Eisenhowerova metoda
Kvadrant 3 - není důležitý, ale je naléhavý

Kvadrant 4 - nedůležité a neurgentní

V tomto kvadrantu jsou (pro nás) nedůležité, ale naléhavé
skutečnosti. Příklady úkolů: uklidit po sobě, jít do kina, reagovat na
diskusi atd. V práci v RM to může být např. neustálé psaní SMS,
e-mailů, narušování jiných činností, ale také nákup inkoustu do
tiskárny, návrh sloganu na plakát firemní akce apod.

Pokud něco není důležité nebo naléhavé, proč bychom to měli
dělat? Zní to logicky. V ideálním případě neplánujeme strávit den
nedůležitými nebo neodkladnými činnostmi. A to se zdá být jádrem
problému. Tyto činnosti jsou neplánované, zbytečné. Často jsou
únikem od povinností, které někdy zakrýváme hezky znějícím
názvem psychohygiena (je důležitá, na rozdíl od nedůležité!). Proto
bychom měli mít v denním programu alespoň jednu "volnou"
hodinu na odpočinek.

Schopnost vykonávat efektivní advokační činnosti (9)
POPIS:
Členové Rady mládeže/RMV by měli být způsobilí účinně zastupovat mladé lidi, kteří je do RM/RMV zvolili. Je důležité, aby RM/MP byly skutečným hlasem
mladých lidí v situacích, kdy zástupci úřadů a vedoucí představitelé klíčových místních institucí přijímají rozhodnutí, která ovlivňují situaci mladých lidí.
Obhajobu zájmů mladých lidí považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů členů RM/MP, stejně jako plnění doporučení vycházející z mládežnické politiky, aby
všechny místní politiky zohledňovaly potřeby mladých lidí. Obhajoba, advokacie, je právě příležitost vyjádřit tyto potřeby a podílet se na utváření veřejných
politik, jako je zdravotnictví, školství, sport, doprava atd.

ZNALOSTI:
•
•
•

Účastník rozumí pojmu advokacie.
Zná strukturu institucí působících na místní úrovni a klíčové osoby s rozhodovací pravomocí.
Zná a chápe mechanismy participativního řízení, jako je dialog, konzultace, spolurozhodování.

DOVEDNOSTI:
•
•
•
•
•

Účastník je schopen formulovat návrhy, stanoviska (písemná i ústní), která předloží zástupcům orgánů.
Umí argumentovat na základě důkazů a faktů.
Dokáže jasně prezentovat své argumenty.
Umí mluvit přátelsky a asertivně.
Je schopen aktivně naslouchat a porozumět argumentům účastníků rozhovoru.

POSTUPY:
•
•
•

Účastník si uvědomuje, že jeho úlohou je zastupovat potřeby mladých lidí.
Je připravena vést dialog se zástupci úřadů a je otevřena dohodě.
Je rozhodný, konstruktivní a asertivní při zastupování názorů mladých lidí.

Schopnost vykonávat efektivní advokační činnosti
CÍL

PODPORA

Příprava účastníků na advokační aktivity prostřednictvím:
●

pochopení pojmu společenství a vazby mezi místní a globální mocí a rozhodováním;

●

získání schopnosti identifikovat klíčové hráče v místní komunitě;

●

analyzovat potenciální klíčové partnery Rady mládeže, zejména identifikovat formální a neformální rozhodovací centra a jednotlivce.

●

mapování identifikovaných osob a center, pochopení jejich cílů a zájmů;

●

rozvíjení schopnosti účastníků využít znalosti cílů a zájmů potenciálních partnerů RM/MP k získání jejich podpory pro otázky důležité pro mladé lidi;

●

zvládnutí schopnosti volit a formulovat argumenty.

●
●

Flipchart + fixy
Samolepicí papírky

Schopnost vykonávat efektivní advokační činnosti
ČAS

OBSAH

165 min.

●

Centra vlivu a moci v komunitě - diskuse

●

S kým bychom měli spolupracovat - mapování

●

Silné argumenty - skupinová práce

Centra vlivu a moci v komunitě
~ 45 min.
Cíl

Centra vlivu a moci v komunitě
●
●

Účastníci pochopí koncept komunity a vazby mezi místní a globální mocí a rozhodováním.
Účastníci budou schopni identifikovat klíčové zúčastněné strany v místní komunitě.

Pomůcky

lipchart + fixy,
samolepící papírky

pokyny

Aktivitu zahájíme krátkým cvičením mapujícím a zkoumajícím moc - od lokální po globální. U mnoha skupin tato aktivita funguje lépe,
pokud si účastníci mohou zvolit názvy kruhů, které jsou nakresleny na flipchartu (např. "kmen", "klan" místo místní, regionální úrovně
... ).
●

Na úvod se účastníků zeptáme, kdo má moc "na místní úrovni". (nebo v naší blízkosti)? Každý příklad, který účastníci uvedli,
napište na lepicí papírek. Ty pak umístíme do středu kruhu, který nakreslíme na flipchart.

●

Poté na flipchart nakreslíme další kruh, vnější k předchozímu, a zeptáme se: Kdo má regionální moc? Opět každý napíšeme
příklad na samostatný papírek a nalepíme jej do většího kruhu.

●

Kolem předchozího kruhu nakreslete další kruh, ještě větší, a zeptejte se: Kdo má v zemi moc? - Opakuje se proces lepení
papírků.

●

Poslední kruh obtáhneme kolem předchozích - je největší a ptáme se: Kdo má na celém světě moc? - Opakuje proces lepení
papírků.

Centra vlivu a moci v komunitě
~ 45 min.

Centra vlivu a moci v komunitě

pokyny

Vedoucí aktivity se dále ptá:

vyhodnocení analýzy

●

Chybí zde nějaké důležité osoby nebo instituce?

●

A co lidé v komunitě - mají lidé obecně moc? Můžete uvést nějaké příklady?

●

Jak komunita ovlivňuje zmíněné skupiny?

Na závěr vyzveme účastníky, aby se zamysleli nad povahou moci a jejím vlivem na naše životy a podělili se o své myšlenky.

S kým bychom měli spolupracovat? rozhodovací orgány - na nichž závisí
účinnost advokační práce členů RM/MP.
~ 60 min

Cíl

S kým bychom měli spolupracovat? rozhodovací orgány - na nichž závisí účinnost advokační práce členů
RM/MP.
●
●
●

Účastníci se zamyslí nad klíčovými potenciálními partnery RM/MP, zejména nad formálními a neformálními rozhodovacími
centry a jednotlivci.
Mapování identifikovaných osob a center účastníky, pochopení jejich cílů a zájmů.
Rozvíjení schopnosti účastníků využít znalosti cílů a zájmů potenciálních partnerů RM/MP k získání jejich podpory pro otázky
důležité pro mladé lidi.

Pomůcky

flipchart + fixy

pokyny

S kým bychom měli spolupracovat? - Mapování
Aktivitu zahájíme odkazem na materiál vypracovaný v předchozí aktivitě (kruhy moci) - poukážeme na důležitost vytvoření seznamu
rozhodujících osob, vlivných lidí, kteří působí v místní komunitě a na nichž závisí situace mladých lidí v různých otázkách.
Požádáme účastníky, aby jmenovali vlivné osoby ve své místní komunitě, na nichž závisí situace mladých lidí. K vytvoření seznamu
použijeme metodu brainstormingu. Důležité je, aby seznam zahrnoval nejen úředníky, ale i neformální autority - vlivné osoby,
představitele různých oblastí (v podnikání, kultuře, vzdělávání atd.).
Po sestavení seznamu přidělíme každému účastníkovi 3 hlasy. Úkolem každého účastníka je označit na seznamu 3 osoby, které považuje
za klíčové aktéry v oblasti mládeže. Po sečtení hlasů je sestaven konečný seznam - žebříček důležitých osob pro aktivity RM/MP.

S kým bychom měli spolupracovat? rozhodovací orgány - na nichž závisí
účinnost advokační práce členů RM/MP.
~ 60 min

S kým bychom měli spolupracovat? rozhodovací orgány - na nichž závisí účinnost advokační práce členů
RM/MP.

pokyny

Poté rozdělíme účastníky do několika skupin, aby mohli oslovit nejdůležitější osoby na seznamu. Úkolem každé skupiny je během 15
minut nakreslit portrét a připravit profil přidělené osoby podle následujících kategorií:
●
jméno a příjmení
●
věk
●
zájmy
●
kariérní cíle (z hlediska poslání instituce, ve které pracuje).
●
osobní cíle (co je pro danou osobu důležité, jaké má zájmy, co slibovala ve volební kampani).
●
v jakých oblastech práce Rady mládeže může být tato osoba užitečná?
●
jak to funguje, funguje to?
●
kde se s ním můžeme setkat, jak k němu můžeme dostat náš obsah?
Účastníci jsou vyzváni, aby přidali další informace z jiných kategorií, pokud je považují za relevantní.
Účastníci nakreslí osobu a připojí k portrétu důležité vlastnosti a charakteristiky. V místnosti je pak vytvořena galerie portrétů. Společně
diskutujeme o portrétech - účastníci přemýšlejí o tom, s kým a v jakých situacích můžeme pracovat.

vyhodnocení analýzy

Na závěr zdůrazňujeme, jak důležité je, aby členové RM/MP znali a chápali názory klíčových partnerů, s nimiž budou spolupracovat
při zastupování zájmů mladých lidí.

Pádné argumenty
~ 60 min
Cíl

Pomůcky

pokyny

Pádné argumenty
●

Účastníci se zamyslí nad tím, co se rozumí pod pojmem "silný" argument.

●

Osvojit si dovednost výběru a formulace argumentů.

●

flipchart + fixy

Silné argumenty - skupinová práce
Požádáme účastníky, aby se zamysleli nad nejdůležitějšími požadavky, které vznesli během volební kampaně, nebo nad otázkami, které
by chtěli řešit pro mladé lidi, až budou členy RM/MP.
Napište navrhované problémy, otázky a požadavky na flipchart.
Poté požádejte účastníky, aby se rozdělili do 4 skupin a každá skupina si vybrala jeden problém, který je pro ně důležitý. Každá skupina si
připraví argument, kterým přesvědčí rozhodovací orgány, že stojí za to se daným problémem zabývat a vyřešit ho.
Vzorové podpůrné otázky pro vypracování obhajoby (účastníci mohou být vyzváni k formulaci dalších otázek):
●
V čem je problém?
●
Jaké máme důkazy o tomto problému? (zde si můžete prohlédnout potřebné údaje)
●
Proč je důležité se tímto problémem zabývat?
●
Koho se problém a jeho řešení týká?
●
Jaké jsou možné/reálné způsoby řešení tohoto problému, jak se s ním vypořádat?
●
Kolik bude řešení problému stát? Kolik by mohlo stát, kdyby se to nevyřešilo?
●
Kdo bude mít z řešení nebo vyřešení problému přímý a nepřímý prospěch?
●
Čím můžeme jako členové RM/MP přispět k řešení tohoto problému?

Pádné argumenty
~ 60 min

Pádné argumenty

pokyny

Každá skupina vypracuje a napíše argumenty na flipchartový papír. Skupiny na to mají 30 minut.
Každá skupina je rozdělena na polovinu. Jedna polovina skupiny se sejde s polovinou druhé skupiny a předloží své argumenty. Zbývající
členové obou skupin naslouchají argumentům. Po vyslechnutí účastníci poskytnou zpětnou vazbu o tom, co se jim na argumentech
líbilo a na čem by měli zapracovat.

vyhodnocení analýzy

Na závěr se účastníků ptáme, jak pracovali na svých argumentech. Zdůrazňujeme, že jejich účinnost jako členů RM/MP bude záviset
především na síle jejich argumentů a schopnosti je prezentovat.

Digitální a administrativní dovednosti (11)
POPIS:
Digitální a administrativní dovednosti (práce s médii, sociálními sítěmi) umožní členům Parlamentu mládeže (MP) nebo Rady mládeže (RM) pracovat v
online prostoru a vytvářet online kampaně. Mladí lidé budou moci využívat informace shromážděné v online prostoru pro aktivity MP a RM. Využívání
moderních technologií, kreativita, inovace a kritické myšlení, schopnost využívat data a služby z internetu budou přínosem pro činnost MP.

ZNALOSTI:
•
•
•

Zná základní principy práce s médii a jejich možnosti.
Je obeznámen s online prostorem a mediálním systémem.
Zná základní zásady vedení kampaní, briefingů a tiskových zpráv.

DOVEDNOSTI:
•
•

Umí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí.
Umí zpracovávat informace online, na FB, Instagramu.

POSTUPY:
•
•

Kriticky reflektuje a analyzuje mediální sdělení.
Zohledňuje poslání Parlamentu mládeže (PM) nebo Rady mládeže (RM) při využívání médií a při práci na internetu.

CÍLE
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

POMŮCKY

Příprava členů RM/MP na používání médií při jejich práci:
●

Znalost důležitých funkcí dobrých webových stránek,

●

získávání znalostí o organizacích a službách, které se týkají operací RM/MP,

●

získání znalostí o mechanismech, které zvyšují dosah webových stránek na internetu,

●

naučit se používat vizuální prvky v sociálních médiích,

●

rozvíjení schopnosti kriticky analyzovat informace z internetu,

●

Rozvoj schopnosti vybrat/formulovat klíčové informace o RM/MP,

●

seznámení s užitečnými nástroji pro práci na internetu,

●

osvojení si zásad tvorby tiskových zpráv.

- počítače / tablety / telefony s připojením k internetu - jeden na 2-3 osoby.
- velké fotografie z novin nalepené na papírech formátu A4 - počet fotografií odpovídá počtu účastníků, každá jiná.
- Papír A4
- pero pro každého účastníka
- tvrdá podložka na psaní pro každého účastníka nebo stoly, u kterých budou všichni sedět.
- flipchart + fixy
- počítač s projektorem
- Podpůrný materiál 1: Seznam doporučení, která zvyšují šance na nalezení našich článků na internetu
- Podpůrný materiál 2: 10 zásad pro tiskové zprávy

ČAS

OBSAH
(seznam
jednotlivých
činností)

135 minut

●

Analýza webových stránek

●

Kritická analýza zprávy

●

Jak zvýšit dosah svých webových stránek

●

Základní pracovní nástroje online

●

Tisková zpráva

Analýza webových stránek
~ 40 min.

Cíl

Analýza webových stránek
Užitečné webové stránky pro MP/RM - Vlastnosti dobrých webových stránek
●
●

Znalost důležitých vlastností dobrých webových stránek.
Získat znalosti o organizacích a službách, které se týkají MP/RM.

Pomůcky

Počítač/stůl/telefon s připojením k internetu - minimálně 4 (2 pro každou skupinu)

pokyny

Analýza webových stránek
Rozdělte účastníky do dvou skupin a zadejte jim úkoly. Na splnění úkolů potřebují účastníci 20 minut.
Skupina 1 - úkol: vyhledejte na internetu webové stránky 3-5 organizací občanské společnosti pracujících s dětmi a mládeží.
Skupina 2 - Úkol: vyhledejte na internetu 3-5 webových stránek společností, které nabízejí služby užitečné pro práci v oblasti MP/RM.

Každá skupina by měla odpovědět na následující otázky ke každé z nalezených stránek:
●

Jaké je poslání/cíle organizace/poskytovatele služeb a jak je rozpoznali?

●

Jsou informace, které na webu nalezli, a web samotný v souladu s deklarovaným posláním/cíli (pokud je nalezli)?

●

S čím jim organizace/společnost mohla pomoci a našli tyto informace snadno?

Analýza webových stránek
~ 40 min.

Analýza webových stránek
Užitečné webové stránky pro MP/RM - Vlastnosti dobrých webových stránek

pokyny

Po 20 minutách skupiny prezentují své závěry:
●

Jaké stránky našli a jaké informace považují za užitečné pro MP/RM.

●

Bylo snadné najít informace o poslání/cíli organizace/podniku, který službu poskytuje. Proč?

●

Byly webové stránky v souladu s posláním/cíli organizace/poskytovatele služeb?

Během prezentace zapište nejdůležitější závěry do dvou sloupců na flipchart:

vyhodnocení analýzy

●

To usnadňuje vyhledávání důležitých informací.

●

Jak zajistit, aby byly webové stránky v souladu s cíli/posláním organizace.

Stručné shrnutí: při navrhování a tvorbě webových stránek je důležité mít na paměti poslání organizace a účel webových stránek nezapomeňte, pro koho a k čemu jsou určeny.

Kritická analýza, sestavení zprávy
~ 30 min

Kritická analýza, sestavení zprávy

Cíl

●
●

Porozumění různým způsobům použití vizuálních prvků v sociálních médiích.
Rozvoj schopnosti kriticky analyzovat informace na internetu.

Pomůcky

●

velké fotografie z novin, každá nalepená na samostatném papíru A4 - počet fotografií/tisku se rovná počtu účastníků, každá je
jiná.
pero pro každého účastníka
tvrdá podložka na psaní pro každého účastníka nebo stůl

●
●

pokyny

Kritická analýza zprávy
Účastníci sedí v kruhu u stolů nebo mají před sebou pevnou podložku na psaní. Každá osoba obdrží jednu fotografii z časopisu. Úkolem
každého účastníka je napsat pod fotografii nebo na zadní stranu papíru komentář, který by mohl použít na sociálních sítích pod danou
fotografií.
Po napsání komentáře si účastníci předají papíry s obrázky ve směru hodinových ručiček. Pod další obrázek napíší svůj komentář a tak
dále, dokud nedostanou zpět obrázek, který odevzdali.
Po přečtení komentářů ke "své" fotografii se účastníci podělí o své dojmy - lišily se komentáře hodně, byla fotografie vybrána jinak a
změnily komentáře její význam?

Kritická analýza, sestavení zprávy
~ 30 min

Kritická analýza, sestavení zprávy

vyhodnocení analýzy

PVysvětlujeme, jak lze fotografii zveřejněnou na sociálních sítích komentovat, opatřit popiskem nebo jinak použít. Upozorníme na
faktory, které mohou způsobit, že fotografie bude chápána v rozporu s předpoklady osoby, která ji zveřejnila.
Upozorňujeme na potřebu kritické analýzy verbálních a vizuálních sdělení na internetu.

Tvorba textů, tvorba webových stránek
~ 35 min
Cíl

Tvorba textů, tvorba webových stránek - efektivní poskytování informací na internetu
●
●

Rozvíjet schopnost výběru nejdůležitějších informací o RM/MP.
Získání znalostí o mechanismech pro zvýšení dosahu webových stránek na internetu.

Pomůcky

Papíry A4 - jeden na účastníka
Pera
Podpůrný materiál 1: Seznam doporučení, která zvyšují šance na nalezení našich článků na internetu
Počítač s přístupem na internet
Projektor
Flipchart + fixy

pokyny

Co chceme říct? - individuální úkol
Seznámíme účastníky s obsahem jednotlivých úkolů:
Máte 3 minuty na prezentaci potřebných informací o vaší organizaci - MP/RM (výtahová metoda, eskalátor, speed dating) tak, aby vaše
sdělení posluchače zaujalo!
Připravte se na tento úkol: napište si na papír základní informace a poté vyberte (podtrhněte) ty, které potřebujete sdělit. Řekněte si dokážete dodržet časový limit?
Shrnutí: Účastníci porovnají své písemné informace - zaškrtnou, které informace o MP/RM považují za nejdůležitější - školitel je zapíše na
flipchart. Jaký obraz MP/RM se vytváří? Souhlasí všichni s tímto výběrem informací?

Tvorba textů, tvorba webových stránek
~ 35 min

Tvorba textů, tvorba webových stránek - efektivní poskytování informací na internetu

pokyny

Jak zvýšit dosah svých webových stránek
Na začátku můžeme účastníkům položit 2 otázky (účastník, který odpoví nejsprávněji, může získat odměnu):
●
Kolik je na světě webových stránek? (odpověď: více než 1,5 miliardy)
●
Kolik příspěvků/článků na blogu se vytvoří každý den? (odpověď více než 2 miliony)
Komentář vedoucího aktivity: Pokud nechceme, aby se naše stránky ztratily v oceánu stránek, musíme dodržovat určitá pravidla.
Důležitým prvkem je tzv. SEO - optimalizace pro vyhledávače (umístění na webu).
Naše webové stránky a články na nich musí splňovat určité standardy, aby je vyhledávače zachytily a zobrazily ve výsledcích vyhledávání
po zadání klíčových slov.
Na flipchart napíšeme (nebo zobrazíme na obrazovce) seznam doporučení - co udělá naše články lépe vyhledatelnými (příloha 1) a
diskutujeme o nich.
Diskuse - která slova jsou pro RM/MP klíčová a dávají jim vyniknout?
Návrhy napíšeme na flipchart. Účastníci hlasují například tak, že každý má 3 body, které rozdělí mezi tyto návrhy.

vyhodnocení analýzy

Nakonec otevřete webové stránky (např. ttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en ) a prodiskutujte s účastníky
seznam doporučení a vysvětlete každé z nich.

Řízení kampaně, brieﬁngy, tiskové zprávy, komunikace s médii
~ 30 min
Cíl

Řízení kampaně, briefingy, tiskové zprávy, komunikace s médii
●
●

Seznamte se s užitečnými nástroji pro práci na internetu.
Osvojení si zásad tvorby tiskových zpráv.

Pomůcky

10 zásad pro tiskové zprávy ( příloha 2 )
počítače s přístupem na internet - 1 na každé 2-3 účastníky.
projektor

pokyny

Základní pracovní nástroje online
Seznámíme účastníky s různými online systémy, ve kterých mohou tvořit:
●
průzkumy (formuláře Google - zkušební test)
●
blogy (registrace, příprava),
●
podcasty.
Po představení každého nástroje si nechte čas na práci v malých skupinách (2-3 osoby) u počítačů, abyste se s nástrojem seznámili a
vytvořili ukázkový produkt, např. průzkum pro zjištění názorů uživatelů webových stránek MP/RM; první informace na blogu pro
informování o aktivitách MP/RM atd.

Řízení kampaně, brieﬁngy, tiskové zprávy, komunikace s médii
~ 30 min

Řízení kampaně, briefingy, tiskové zprávy, komunikace s médii

pokyny

Tisková zpráva
Účastníky rozdělíme do 2 skupin:
Skupina 1 má na základě vlastních zkušeností napsat 5 nejdůležitějších zásad dobrých tiskových zpráv.
Skupina 2 napíše tiskovou zprávu o probíhajícím školení.
Skupina 1 poté představí výsledek své práce a vedoucí aktivity doplní/opraví pravidla pro psaní tiskových zpráv.
Skupina 2 poté předloží připravenou tiskovou zprávu a účastníci a vedoucí aktivity ji porovnají s pravidly zobrazenými na obrazovce.

vyhodnocení analýzy

●

Shrneme-li toto sezení: poukážeme na to, že znát nástroje online práce a umět je používat je jedna věc a přemýšlet o tom,
co, komu a jak chceme sdělit, abychom dosáhli svých cílů, je dovednost sama o sobě. Zatímco v prvním případě můžeme
požádat o pomoc odborníky, nikdo nemůže nahradit členy RM/MP v přemýšlení o tom, co chtějí sdělit.

POMŮCKY
Příloha 1
Seznam doporučení, která zvyšují šance na nalezení našich článků na
internetu
(zdroj: neopublic.sk )

Klíčová slova
Uživatelé internetu vyhledávají informace na základě klíčových slov a Google na základě těchto
klíčových slov poskytuje výsledky. Proto byste měli používat ta slova, která považujete za
klíčová pro informace o svém poslání a činnosti. Můžete také použít skloňování klíčových slov.
Vyvarujte se používání velkého počtu klíčových slov v textu. Klíčová slova by měla být umístěna
na začátku textu, nikoli na jeho konci. Málokdo čte text až do konce a i Google zobrazuje
výsledky vyhledávání od začátku textu.

Perex (úvod článku)

Zaměřte se na prvních 250 slov - ta jsou pro uživatele i vyhledávače nejdůležitější. Pokud na
sebe v této části neupozorníte, propásli jste příležitost.

POMŮCKY
Příloha 1
Seznam doporučení, která zvyšují šance na nalezení našich článků na
internetu
(zdroj: neopublic.sk )

Titulek
Mělo by mít maximálně 50-60 znaků. Z hlediska SEO je to nejdůležitější část textu, proto by
měla obsahovat klíčové slovo a popisovat, o čem článek je. Měla by být napsána tak, aby na ni
lidé chtěli kliknout. V designu se označuje jako H1.

Titulky
Ve struktuře se nazývají H2, H3... Dávají textu logickou strukturu. Pomáhají společnosti Google
lépe pochopit hierarchii textu.

Délka článku

Důležitým faktorem je také délka článku - neměl by být ani příliš krátký, ani příliš dlouhý. Je
důležité, aby se věnoval danému tématu, ale čtenáře zbytečně nenudil. Měl by mít rozsah
1800 až 5400 znaků.

POMŮCKY
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Seznam doporučení, která zvyšují šance na nalezení našich článků na
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(zdroj: neopublic.sk )

Text
Věty jsou krátké. V ideálním případě si představte, že čtete text na mobilním telefonu. Měla
by být rozdělena do odstavců, aby se lépe četla. Tučně zvýrazněte nejdůležitější části.
Důležité je, aby byl snadno čitelný jak pro novináře, tak pro běžné čtenáře.

Odstavce
Délka jednoho odstavce nesmí přesáhnout 150 slov. Nemělo by to být více než 5 řádků.

Odkazy
V článku je dobré odkazovat na náš další obsah na internetu (na webu) prostřednictvím
interních odkazů. Měly by jich být 3-4. Odkazy jsou pro Google důležité, protože vyhledávač
registruje, na co odkazují. Pokud například interní odkazy často vedou na jeden článek nebo
podstránku, Google je v hierarchii považuje za vyšší. Pozitivní je také propojení s jinými
stránkami. Pokud vytvoříte odkaz ze svého webu, měl by text, na který vede, souviset s
klíčovými slovy v cílovém článku.

POMŮCKY
Příloha 1
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Obrázky
Není to povinné, ale doporučujeme, aby vaše stránka obsahovala alespoň jednu fotografii,
ilustraci nebo graf. Nejlepší je pořizovat vlastní fotografie, protože tak vytváříte nový a
originální obsah, což je vždy dobré. Můžete také použít placené nebo bezplatné stránky s
fotografiemi (Pixabay, Pexels, Unsplash...). Nezapomeňte, že tyto bezplatné fotografie
používá mnoho portálů, takže je téměř jisté, že již byly použity a nebudou příliš důležité z
hlediska SEO (optimalizace pro vyhledávače) - procesu umístění vašich webových stránek.

Prvky výzvy k akci (CTA)
Jedná se o prvky, které vyzývají k nějaké akci, např. koupit, volit, zaregistrovat se. Pokud již
máte na webu čtečku, vyplatí se ji používat. Můžete použít prvky výzvy k akci (CTA) a
zaměřit se na akce, které jsou pro vaši organizaci důležité, např. sledovat naši FB stránku,
zobrazit leták, zaregistrovat se, přihlásit se k odběru atd.
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Zkušenosti uživatelů
Myslete na to, aby si lidé článek rádi přečetli a aby z něj něco měli. Navrhněte stránku
graficky, tematicky a vizuálně tak, aby čtenář odcházel s dobrými emocemi. Pokud se vám to
podaří, je velká šance, že se k vám uživatel vrátí.

Jak často publikovat

Publikování více článků najednou není dobrá strategie. I když máte událost s mnoha
výsledky, vyhněte se jejímu okamžitému zveřejnění na internetu. V ideálním případě
publikujte články v pravidelných intervalech.

Jedinečnost
Nikdy nekopírujte obsah od jiných. Google nemá rád duplicity. Oceňuje jedinečnost. To je pro
Google dobré, protože to podporuje tvorbu kvalitního obsahu na webu, a o to nám jde.

POMŮCKY
Příloha 2
11 zásad pro tiskové zprávy
(Zdroj: https://www.startupdonut.co.uk/)

Buďte struční.
Ideální velikost
zprávy je
maximálně 1
strana A4.

Použijte zajímavý
titulek.

Zadejte datum
tiskové zprávy.

V prvním
odstavci uveďte
nejdůležitější
informace.

POMŮCKY
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11 zásad pro tiskové zprávy
(Zdroj: https://www.startupdonut.co.uk/)

Připojte stručnou
citaci.

Deﬁnujte
proﬁl/pozadí.

Na konci zprávy
připojte poznámku, v
níž stručně popíšete
svou organizaci a
činnost.

Přiložte fotograﬁi.
Nevkládejte ji přímo
do textu, ale jako
samostatnou přílohu.

POMŮCKY
Příloha 2
11 zásad pro tiskové zprávy
(Zdroj: https://www.startupdonut.co.uk/)

Vyvarujte se
gramatických a
pravopisných
chyb.

Odeslání e-mailu
vybraným
kontaktům.

Nezapomeňte, že
tiskové zprávy
mohou být médii
upravovány.

Školitelské dovedností (12)
POPIS:
Cílem této lekce je pomoci účastníkům rozvinout základní koučovací dovednosti. Člen rady mládeže/parlamentu mládeže nemusí být
zkušený/kvalifikovaný školitel - získání a rozvoj takových dovedností vyžaduje čas. Měl by však ovládat alespoň základní školící
dovednosti, protože se často dostane do situace, kdy bude předávat znalosti nebo dovednosti dalším osobám: ostatním členům
RM/MP, mladým lidem z externích zastupitelských orgánů nebo zástupcům spolupracujících organizací.

ZNALOSTI:
•
•

Účastník chápe význam předávání informací a znalostí.
Zná různé způsoby předávání znalostí.

DOVEDNOSTI:
•
•
•
•

Dokáže verbalizovat přínosy a důležitost učení a rozvoje/zapojení do prezentovaných aktivit.
Může u ostatních lidí vyvolat potřebu dalšího vzdělávání.
je schopen předvést své znalosti a dovednosti mladším a začínajícím členům RM/MP.
Mohou zvolit vhodnou metodu předávání znalostí podle cíle, situace a specifik žáka.

POSTUPY:
•
•
•
•

Vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se lidem líbí a daří.
Sám se rád učí novým věcem.
Přijímá chyby jako důležitou součást procesu učení a povzbuzuje kolegy k volnému experimentování a rozvoji.
Chce se o své znalosti a dovednosti podělit s ostatními.

Školitelské dovedností
CÍL
(čeho konkrétně
chceme blokem
dosáhnout)

Připravit členy RM/MP na předávání znalostí a dovedností ostatním prostřednictvím:
●
Získejte přehled o požadovaných kompetencích člena RM/MP a o místě koučovacích kompetencí v jejich rámci;
●
procvičování učení praxí,
●
rozvíjení povědomí účastníků o jejich individuálních vlastnostech, jejich fungování v akci,
●
formulování zásad, které pomohou předávat znalosti a zkušenosti ostatním členům RM/MP.
Poznámka: Tento blok je vhodné zařadit jako poslední blok školení - umožní vám shrnout všechny kompetence RM/MP.
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Flipchart + fixy
Samolepicí papírky
Počítač + projektor
Podpůrný materiál 1: "Kouč - Mudrc"
2 kusy lana k vyznačení startovní a cílové čáry (okraj propasti), pokud pracují 2 skupiny - 4 kusy lana.
podložky (dřevěné, plastové, kartonové o rozměrech cca 20x20 cm) - o 1 menší než počet účastníků (v případě 2 skupin - o 2 menší než počet účastníků).
stopky

ČAS

135 minut

OBSAH

●

Seznámení a aktivizace účastníků.

●

Kompetence v oblasti vzdělávání a jejich úloha v RM/MP.

●

Hra "Alien planet" (planeta mimozemšťanů).

Seznámení a aktivizace účastníků, Úvod a prolomení ledů
~ 15 min.

Cíl
pokyny

Seznámení a aktivizace účastníků
Úvod a prolomení ledů
●
●

Vzájemné poznávání.
Aktivace účastníků před prací.

Seznámení a aktivace účastníků: 2+1
Všichni si sednou do kruhu a každý účastník o sobě řekne 3 zajímavé informace - 2 z nich jsou pravdivé a 1 nepravdivá. Ostatní účastníci
se snaží uhodnout, která z nich je nepravdivá.

vyhodnocení analýzy

Aktivita je zakončena poznámkou: lepší znalost druhých nám umožňuje lépe spolupracovat a dosahovat lepších výsledků při společné práci.

Teoretický úvod
~ 30 min

Cílová stránka

Kompetence v oblasti vzdělávání a jejich úloha v RM/MP
Teoretický úvod
●

Účastníci se budou umět orientovat v požadovaných kompetencích člena RM/MP a v tom, jaké místo v nich zaujímají
kompetence v oblasti vzdělávání.

Pomůcky

Flipchart + fixy
Samolepicí papírové polštářky
Počítač + projektor
Příloha 1 Školitel - Sage"

pokyny

Kompetence v oblasti vzdělávání a jejich úloha v RM/MP
Cílem této lekce je seznámit účastníky s metodami práce a učení, které se budou používat. Poté se účastníků zeptáme na jejich očekávání od tohoto tématu
- požádáme je, aby svá očekávání napsali na lepicí papírky a nalepili je na flipchart.
Na flipchartu vytvoříme na základě návrhů účastníků myšlenkovou mapu kompetencí členů RM/MP. Tato mapa jasně ukazuje, že kompetence jsou
vzájemně propojené, mají společné části a zřídkakdy se používají izolovaně. Vysvětlíme, že bez jejich efektivní komunikace a sdílení s ostatními členy
RM/MP nedochází k učení a předávání zkušeností v rámci organizace, což vede k tomu, že rada mládeže "zamrzne" a není schopna se vyvíjet směrem k
větší efektivitě a funkčnosti. Připomeňte účastníkům kompetence, které již byly probrány a rozvíjeny během školení.
Poté přejdeme ke koučovacím kompetencím. Probíráme je s pomocí materiálu Příloha 1 "Trenér - Mudrc". Na obrazovce se zobrazí infografika.

vyhodnocení analýzy

Zeptáme se účastníků, jak si představují svou roli školitele. Co se jim na něm líbí a čeho se obávají. Na závěr uvádíme, že další aktivity
pomohou rozptýlit obavy.

Praktická cvičení
~ 90 min
Cíl

Praktická cvičení
●
●
●

Procvičování učení prostřednictvím praktických činností.
Rozvíjení povědomí účastníků o jejich individuálních vlastnostech a o tom, jak fungují v praxi.
Formulovat zásady, které pomohou předávat znalosti a zkušenosti ostatním členům RM/MP.

Pomůcky

Materiál:
●
2 kusy lana k vyznačení startovní a cílové čáry (okraj propasti), pokud pracují 2 skupiny - 4 kusy lana.
●
podložky (dřevěné, plastové, kartonové o rozměrech cca 20x20 cm) - o 1 menší než počet účastníků (v případě 2 skupin - o 2
menší než počet účastníků).
●
stopky
●
flipchart + fixy
●
samolepicí papírové polštářky
Příprava:
●
Počet hráčů: 6-12 (v 1 skupině)
●
Délka hry: 30-45 min. 30-45 minut (v závislosti na schopnostech skupiny)
●
Doba přípravy: 10 minut
●
Počet školitelů potřebných k zajištění školení: 1
●
Počet koučů potřebných během hry (minimálně): 1 na skupinu
Prostředí: ideálně venku na rovné ploše nebo v budově - vymezený obdélníkový prostor 8 x 10 m pro každou skupinu.

pokyny

Hra "Alien planet" (cizí planeta)
Připomeneme účastníkům vlastnosti a dovednosti "trenéra mudrců" a požádáme je, aby se pokusili své znalosti uplatnit v praxi během
hry, které se budou účastnit. Pokud má skupina více než 12 osob, rozdělíme ji na dvě skupiny, z nichž každá bude mít své vlastní hrací
místo.
Poté účastníkům sdělíme úkol, který mají před sebou.

Praktická cvičení
~ 90 min

Praktická cvičení

pokyny

Úkol:
Nacházíte se na cizí planetě a jako celý tým se musíte dostat z jedné strany propasti na druhou (podélně přes vymezený obdélníkový
prostor - 10 m). Můžete použít pouze metodu "běžeckého pásu", kterou pro tento účel vyvinul vědecký tým na Zemi.
Dostaňte se z jedné strany propasti na druhou v co nejkratším čase s celým týmem (nikdo nesmí zůstat pozadu ani se ztratit).
Politika:
●
Rychle se poučíte pouze z chyb, které uděláte, nemáte možnost si hru vyzkoušet na vlastní kůži.
●
Nikdo (kromě přísného strážce - trenéra) se nesmí pohybovat v prostoru propasti, pokud není oddělen deskou/podložkou, na
které stojí.
●
Pokud se účastník dotkne okraje propasti (země), padá - zpět na začátek cesty.
●
V oblasti propasti dojde k nenávratné ztrátě (pádu do propasti), pokud je deska alespoň jednou ponechána bez zatížení
jakoukoli částí lidského těla.
●
Kromě těch, které jste dostali v úvodu, nejsou k dispozici žádné další dlaždice/podložky.
●
Maximální čas na překonání propasti a překročení cílové čáry je 45 minut, včetně případného času na domluvu týmu o strategii
a postupu řešení úkolu.
Po seznámení s pravidly (doporučujeme je napsat na flipchart nebo zobrazit na obrazovce) zkontrolujte, zda je vše jasné, a případně
zapněte stopky.
Pozor: jedná se o velmi obtížný týmový úkol, který včas splní jen asi 30 % týmů. Účastníci by měli být pochváleni za své úsilí, spolupráci
a nápady, i když se jim úkol nepodaří splnit.

Praktická cvičení
~ 90 min

Praktická cvičení

vyhodnocení analýzy

Vedoucí aktivity řídí důkladnou analýzu herní situace:
●
Osobní hodnocení účastníků - jejich role v týmu, jejich chování, spolupráce, komunikace,
●
zhodnocení fungování týmu jako celku - co mu pomáhalo a co mu bránilo v dosažení cíle.
Poté budeme analyzovat metody učení účastníků hry - prostřednictvím reflexe se naučíte pozorovat efektivní postupy předávání
zkušeností a učení se z chyb.
Ptá se:
●
co slouží k dobrému učení?
●
a co ztěžovalo učení?
Tyto faktory napište do dvou sloupců na flipchart. Ptáme se, zda si týmy nebo jednotlivci osvojili nějaké strategie učení, poučení se z
úspěchů a neúspěchů.
Tyto faktory pak společně s účastníky analyzujeme a dáváme je do souvislosti se situací školitele, který má co učit ostatní, aby zajistil
dobré podmínky pro učení.
Podpořte formulaci zásad, které pomohou předat znalosti a zkušenosti členům RM/MP - napište je na flipchart.

POMŮCKY
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Kouč - Mudrc
Mentalita: souvisí s rolí mudrce, kterou chceme v účastnících probudit a ke
které je chceme povzbudit.
Mudrc nemá jen domněnky, které mohou být mylné, ale jen pravdivé
poznání; mudrc má ve všem pravdu. Ale mudrc vždy ví, zná pravdu a nikdy
nelže, vždy mluví pravdu. Mudrc je neomylný. Protože mudrc vidí pravdu
takovou, jaká je, může ji svobodně sdělovat a sdílet. Protože je osvobozen
od domněnek a předsudků, může vše sdílet svobodně a otevřeně. Zůstává
stále otevřený, a proto se sám neustále učí a je schopen předávat tuto touhu
po poznání a učení ostatním.
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DWA
PODEJŚCIA
Přístup
dvouLUDZI
lidí

ZAOPIEKUJ
SIĘoNIMI
Postarej se
ně

ZRÓB TOto
ZApro
NICH
Udělejte
ně
-NACISK
důraz

Nechte
a Ibuďte
jim
ZOSTAW je
ICH
BĄDŹ DLA
NICH
DOSTĘPNY
k dispozici
RUSZAJ SIĘ
- pokračujte

Popis lidí
Olga Napiontek
Spoluzakladatel a viceprezident Nadace Civis Polonus, PhD v sociologii. Věří, že občanské vzdělávání je srdcem
demokracie a mělo by být univerzální, a proto od roku 2004 vede Civis Polonus. Občanskému vzdělávání se věnuje
různými způsoby: je autorkou výzkumu a článků z oblasti občanského vzdělávání a občanského dialogu, školitelkou,
která navrhuje a vede workshopy pro učitele, knihovníky, úředníky a mládež (přes 900 hodin školení), tvůrce a
projektový manažer nadace, umožňující významnou občanskou účast dětí, mládeže a dospělých. Nejdůležitější z nich
jsou Rady mládeže okresů a obcí, v jejichž rámci od roku 2004 vyvíjíme postupy pro konzultace rozhodnutí místních
orgánů s mladými lidmi. Vytváří projekty pro lepší občanské vzdělávání ve školách, zejména studentskou samosprávu.
Posiluje občanské vzdělávání dospělých rozvíjením konzultací a spolurozhodování na místní úrovni. Již několik let
spolupracuje s veřejnými knihovnami na posílení jejich funkcí jako míst vzdělávání a získávání občanských zkušeností. V
letech 2013-2015 správce obsahu v systémovém projektu „Škola spolupráce. Studenti a rodiče - sociální kapitál
moderní školy “pod vedením ministerstva národního školství (www.szkolawspolpracy.pl). Dříve pracovala v Institutu pro
veřejné záležitosti, kde se mimo jiné zabývala řádná správa věcí veřejných a výzkum prvních veřejných konzultací v
Polsku a v Nadaci pro rozvoj místní demokracie. Studovala sociologii na Sociologickém ústavu Varšavské univerzity a na
univerzitě v Bielefeldu (díky stipendiu GFPS), doktorské studium absolvovala na Fakultě sociálních věd Polské akademie
věd a na Institutu sociálních studií . Je absolventkou školy pro lidská práva Helsinské nadace pro lidská práva.

Popis lidí
Joanna Pietrasik
Spoluzakladatel a nyní prezident správní rady Nadace Civis Polonus. Vystudovala Institut mezinárodních vztahů
(Varšavská univerzita) a Institut etnologie a kulturní antropologie (Varšavská univerzita). Absolvent školy pro lidská
práva Helsinské nadace s právem provádět vzdělávací aktivity v oblasti lidských práv. Absolvent Školy trenérů
nevládních organizací (STOP). Lektor v programu „PAFF Leaders“ (Program polsko-americké nadace pro svobodu
realizovaný asociací School for Leaders Association). Účastník stipendijního stipendia „International Visitor Leadership
Program“ pro inovace v práci s mládeží, pořádaného ministerstvem zahraničí USA. Za posledních 15 let práce s mladými
lidmi, v místních komunitách, s úřady a školami: Realizoval jsem přes 80 projektů občanského vzdělávání zaměřených
na mladé lidi, zabývajících se tématem občanské participace mladých lidí, včetně zvláštního důrazu na mládež Rady
obcí a studentské samosprávy jako instituce občanského dialogu. Systematicky podporuje činnost 44 obecních rad
mládeže v Polsku, pracuje přímo s radami mládeže, školí supervizory rady mládeže a spolupracuje s úřady a
managementem, buduje připravenost a otevřenost úřadů spolupracovat a vést dialog s mladými lidmi.

Popis lidí
Darina Čierniková
Má dlouholeté zkušenosti s formálním i neformálním vzděláváním. V oblasti neformálního vzdělávání je od roku 2011
tvůrkyní metodik a několika akreditovaných vzdělávacích programů a lektorkou pro mladé vedoucí a pracovníky s
mládeží. Jeho zvláštním vzdělávacím zaměřením jsou měkké dovednosti, účast mladých lidí a podpora lidských práv. Je
ředitelem a projektovým manažerem kanceláře pro řízení projektů Rady mládeže v Žilině a vedoucím Asociace
regionálních rad mládeže. V programech Erasmus + pracuje jako hodnotitel aplikací a projektový manažer.

Martin Šturek
S mládeží pracuje více než 15 let. V rámci činnosti Rady mládeže Žilinského kraje má zkušenosti se vzděláváním členů
a koordinátorů studentských rad a mládežnických parlamentů, s vedením diskusních setkání mladých lidí se zástupci
místní samosprávy a přípravou strategických dokumentů o problémech mládeže na místní úrovni. úroveň. Je školitelem
a tvůrcem metodiky akreditovaných vzdělávacích programů: „Lektor vzdělávacích aktivit pro účast mladých lidí“ a
Vedoucí studentské samosprávy.

Popis lidí
Marta Hanečáková
Ředitel rekreačního střediska a prezident Asociace rekreačních center na Slovensku. Od roku 2010 je školitelem
Parlamentu mládeže města Stará Ľubovňa. Aktivně se podílela na přípravě a tvorbě metodiky pro místní samosprávy
zaměřené na podporu práce s mladými lidmi na místní úrovni. Od roku 2006 intenzivně podporuje mládež a pracovníky
s mládeží jako trenér mezinárodních výměn mládeže, mezikulturního učení, dobrovolnictví a projektového řízení. Je
členkou mezirezortní pracovní skupiny Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky pro státní
politiku v oblasti mládeže, podílela se na přípravě a vypracování Zprávy mládeže za rok 2018.

Miloš Ďuratný
Mladý aktivista, člen prezidia Rady mládeže Žilinského kraje. Účastní se projektů, které k lepšímu mění prostředí, ve
kterém žije. Kromě práce jako projektový manažer IT se podílí jako školitel na rozvoji dovedností a využívání
dostupných a svých znalostí. Více než 10 let pracuje jako dobrovolník, lektor a organizátor vzdělávacích aktivit v různých
mládežnických dobrovolných organizacích.

Popis lidí
Matúš Čiernik
Mladý muž s rozsáhlými zkušenostmi s prací s mladými lidmi. Specialista na strategické řízení, absolvent programů
sociální výchovy Ladislava Hanuse a Nexteria Leadership Academy. Zaměřuje se na projektové řízení, komunikaci, vedení
a digitální dovednosti. Zkušenosti sbíral také během zahraničních stáží. Vyznačuje se komunikačními schopnostmi a
schopností pracovat s lidmi a motivovat je.

Silvia Habovštiaková
Dlouhodobý projektový manažer na žilinském úřadu samosprávy v programech Interreg V-A PL-SK Polsko-Slovensko v
letech 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020.
Zabývá se také přípravou projektových plánů, jejich implementací, kontrolou mikroprojektů a přípravou nových projektů
2021-2027 ve výše uvedených programech.

Popis lidí
Lukáš Kisza
Realizátor mnoha národních a mezinárodních projektů ve vědeckém, investičním a neziskovém sektoru. Více než 10 let
pracuje jako lektor měkkých a manažerských dovedností se specializací na životní koučink a holistický rozvoj osobnosti.
Je pro něj velkým potěšením doprovázet dalšího člověka, který objevuje, rozvíjí a realizuje svůj talent a dary, kterými
obohacuje nejen sebe, ale i celou komunitu a širší prostředí, na kterém se podílí.

Petr Krejčí
Hodnotí projekty a výzkum zaměřený na sociální podniky, sociální inovace a rady mládeže v České republice, na
Slovensku a v Polsku. Navštěvovala také sociální podniky prostřednictvím ERASMUS + ve Walesu, Rumunsku a Irsku. Je
koordinátorem projektu Podnikatelské kluby. Doktorand na Fakultě managementu v Karviné.

Popis lidí
Zuzana Palová
V současné době rozvíjí neziskovou organizaci Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Pracy, která má za cíl přispět k
rozvoji moravskoslezského regionu. Pracuje s cílovou skupinou mladých lidí v inkubátoru projektů, kde je podporuje v
kreativním myšlení a vytváření malých komunitních projektů. Ve své profesní kariéře získala zkušenosti v oblasti
sociálního podnikání, řízení neziskových nevládních organizací, formálního i neformálního vzdělávání a zakládání
společensky odpovědných společností. Vyučuje několik předmětů na Slezské univerzitě v Opavě, kde vydala několik
odborných publikací o sociálních inovacích a sociálních podnicích.
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O PROJEKTU
2.1 Základní informace o projektu
Projekt YC2 - Youth Councils Yet Coming byl realizován díky podpoře programu
ERASMUS+ v období 2020-2022.
2.2 Hlavní problémy, kterými se projekt zabývá, jsou:
- Členové a koordinátoři Rady mládeže a Parlamentu mládeže (dále jen RM
a PM) nemají metodickou podporu;
- tvrdá práce RM/PM není ve společnosti uznávána;
- RM a PM postrádají nástroj pro sdílení zkušeností a zdrojů a pro budování
vlastní specifické sítě.
2.3 Cíle projektu
- Zvýšit metodickou podporu členů a koordinátorů RM a PM.
- Zvyšování povědomí ve společnosti (zástupci obcí, nevládní organizace,
tvůrci politik) o
- poslání, úloze a činnosti RM a PM.
- Zlepšit příležitosti pro vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi RM a
PM

O PROJEKTU
2.4 Cílové skupiny projektu
- Primární cílovou skupinou projektu jsou členové RM a PM - mladí lidé a
jejich koordinátoři.
- Sekundární cílovou skupinou jsou zástupci místní samosprávy, nevládní
organizace působící v oblasti zapojení mládeže a tvůrci politik.
2.5 Očekávané intelektuální výstupy projektu
- Studie RM a PM;
- Metodika školení pro členy RM a PM;
- Digitální průvodce pro RM a PM s webovou platformu.
Součástí projektových aktivit byla také vzdělávací aktivita: Pilotní školení pro
členy skupiny.
Pilotní školení RM a PM a multiplikační akce - závěrečná konference.

O PROJEKTU
2.6 Očekávané výsledky projektu
- Uživatelé studie (místní úřady, zástupci nevládních organizací) zvýší své
povědomí a znalosti o RM a PM, jeho poslání, úkolech a činnostech.
- Koordinátoři RM a PM a pracovníci s mládeží získají znalosti o tom, jak
rozvíjet osobní, profesní a sociální kompetence členů RM a PM.
- Účastníci pilotního školení RM a PM si zvýší své kompetence v oblasti
komunikace, týmové práce a motivace.
- Uživatelé Digitální příručky (přímí členové RM a PM nebo ad hoc hosté)
získají lepší přehled o práci RM a PM.
- Členové RM a PM budou mít příležitost navázat kontakty s ostatními
radami mládeže a podělit se o své zkušenosti.
Z dlouhodobého hlediska se očekává, že tento projekt přispěje k většímu uznání
práce RM a PM, k vyšší míře účasti a zapojení mládeže do života místní komunity,
k jejich participaci a ke zvýšení efektivity a kvality práce RM a PM.

O PROJEKTU
2.7 Partneři projektu

Žilinský samosprávný
kraj (SK)
www.zilinskazupa.sk

Rada mládeže
Žilinského kraje
(SK)
www.rmzk.sk

Petrklíč Help (CZ)
https://petrklichelp.cz

Fundacja Civis Polonus
(PL)
http://civispolonus.org.pl

Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím programu ERASMUS+.

