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Anotace 

Cílem projektu Aktivní rodina je prevence sociálně patologických jevů 

vytvořením prostředí podporujícího samostatný rozvoj fungování malých 

lokálních komunit formou aktivizace. Aktivizací je myšleno vytvoření 

vhodného prostředí – dostupnost volnočasových aktivit, příprava organizační 

infrastruktury a zázemí, nalezení a motivace aktivních členů rodin, a průběžná 

podpora a pomoc. A to zejména s orientací na rodiny s dětmi. 

Myšlenka "Aktivní rodiny" je postavena na pilířích: Sociální soudržnost, 

Aktivita, Charisma, Důvěra a osobní odpovědnost a využití existujících 

volných kapacit na straně Poskytovatelů. 

Podstatou je nalezení a motivace aktivních občanů – lidí s charismatem a 

organizačními schopnostmi na jedné straně, a jejich spojení s Poskytovateli – 

vlastníky prostor a volných kapacit vhodných pro volnočasové aktivity, na 

straně druhé. 

Pomocí vybudování sítě důvěryhodných osob – "Animátorů" lze tyto 

prostředky účelně využít s minimálním rizikem škod. Na straně Poskytovatelů 

(státní správa, školy, NNO, firmy, soukromé osoby apod..) je pak hledána 

individuální motivace v sociálních kontaktech, obecné filantropii ale i v 

sociálním „marketingu“ – distribuci povědomí o jimi nabízených službách. 

Klíčová slova 

Aktivní rodina, Občanská společnost, Komunita, Prevence, Participace, 

Projektový záměr 
 

 

  



Summary 

The aim of the Active Family project is the prevention of socio-pathological 

phenomena through forming the environment supporting the independent 

development of small local communities by means of activation. The term 

activation stands for the creation of a suitable environment. This includes the 

accessibility of free-time activities, development of organizational 

infrastructure and facilities, searching and motivating of proactive family 

members, and continuous support and help, especially with regard to families 

with children. 

The idea of Active Family leans on several corner-stones and on the ability 

to take advantage of the existing capacities on one side, and on the Providers 

on the other side. 

The corner-stones are: Solidarity, Activity, Charisma, Trust and Personal 

responsibility. 

The key is to find and to motivate proactive citizens – people with charisma 

and organizational skills on one hand, and to bring them together with the 

Providers – the owners of premises and capacities suitable for free-time 

activities, on the other. 

Through building up a network of trustworthy people – Animators – these 

resources may be effectively used with the minimum risk of damage or loss. 

On the Providers´ side (Civil Service, schools, NGOs, companies, individuals, 

etc.) the individual motivation is sought in social contacts, general 

philanthropy, but also in social marketing – the distribution of awareness of 

their services. 

 

Keywords 

Active family, Civil society, Community, Prevention, Participation, Project 

idea 
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1 Úvod 

Tato práce si klade za cíl zpracovat teoretická východiska a připravit realizační 

rámec – projektový záměr, pro realizaci projektu „Aktivní rodina“. A to v 

rozsahu, který umožní případnému realizátorovi posoudit přínosy, náročnost, 

omezení a rizika. Poskytnout tak podklady pro návrh implementace v konkrétní 

lokalitě s upřesněnou cílovou skupinou a umožnit obhajobu před možným 

Zadavatelem. 

V rámci práce je zpracována jak předpokládaná náplň aktivit, tak i 

projektová a organizační část. Projektový záměr je zpracován jako universální, 

vychází však z primárních požadavků a omezení prostředí hl. m. Prahy (resp. 

její městské části). 

 

1.1 Cíle projektu Aktivní rodina 

Cílem projektu Aktivní rodina (dále jen „AR“) je prevence sociálně 

patologických jevů vytvořením prostředí podporujícího samostatný rozvoj 

občanské společnosti formou aktivizace – podpory vzniku a fungování malých 

lokálních komunit. A to zejména orientací na rodiny s dětmi a volnočasové 

aktivity pro ně. Aktivizací je myšleno vytvoření vhodného prostředí – 

dostupnost aktivit, příprava organizační infrastruktury a zázemí, nalezení a 

motivace aktivních rodin a průběžná podpora a pomoc. 

 

1.2 Proč 

Projekt Aktivní rodina se pokouší zaplnit místo mezi sociálními službami na 

jedné straně a organizovanými kluby a spolky na straně druhé. Obrací se na 

skupinu, která není primárně považována za rizikovou. Vychází z myšlenky 

uplatnění potenciálu aktivních lidí na místní úrovni a nízkonákladového využití 

volných prostředků/zařízení. 

 

1.3 Pro koho 

Projekt AR má dvě hlavní participující skupiny: 

- Účastníky – Občany – a to zejména rodiny s dětmi, 

- Zadavatele – ve většině případů místní samosprávu, jejíž aktivní 

podpora je nezbytná. 
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Účastníkům participace přináší náplň volného času, sociální kontakty a 

seberealizaci podle možnosti zapojení. Pro Zadavatele je důležitý přínos 

preventivní – prevence sociálně patologických jevů, a přínos aktivizační
1
. 

 

1.4 Pilíře projektu 

Projekt AR staví na pilířích ve dvou oblastech: 

1. motivace účastníků pro zapojení do projektu a jejich dlouhodobou 

participaci
2
, 

2. předpoklady pro úspěšného klíčového účastníka – Animátora
3
. 

 

 

 
 
Schéma 1 – Pilíře projektu Aktivní rodina – Animátor 

 

1.5 Terminologie 

Charakter projektu vyžaduje zvláštní terminologii. A to jak z pohledu potřeby 

organizačního členění a interní komunikace, tak z pohledu „marketingového“, 

tedy možnosti projekt dobře popsat a zajímavým způsobem prezentovat 

účastníkům i Zadavateli. 

                                                 
1
 Více viz kapitola 2.5 Motivace 

2
 Viz kapitola 2.5 Motivace 

3
 Viz kapitola 1.5 Terminologie 

Aktivita 
jednotlivce, 
Charisma

Dobrovolnost

Důvěra
Osobní 

odpovědnost

Podpora 
Samosprávy
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V této práci je použita terminologie, která vychází z pojmů relativně běžně 

používaných v prostředí sociální práce, které se svým významovým obsahem 

co nejvíce přibližuje projektu AR. 

Navržená terminologie je pracovní, a je velmi vhodné ji v případě realizace 

projektu přizpůsobit a „oživit“ podle zvyklostí v místě realizace. Tj. převést ji 

do slovníku místně a komunitně blízkého. 

 

1.5.1 Zadavatel 

Za Zadavatele projektu je považována organizace, která má zájem na 

dosažení cílů (výstupů) projektu AR. Zadavatel na základě předloženého 

projektového záměru schvaluje realizaci projektu, uvolňuje potřebné zdroje, 

poskytuje podporu realizace, při konfliktech stanovuje priority, je příjemcem 

výstupů a konečným hodnotitelem dosažení cílů. V případě AR je typickým 

Zadavatelem Městská část, nebo příp. některé občanské sdružení. Za určitých 

okolností si lze představit Zadavatele i v podobě fyzické osoby, která disponuje 

potřebnými zdroji – zejména entuziasmem, základními finančními prostředky a 

organizačními schopnostmi a na základě toho realizuje projekt AR v územně a 

časově omezeném rozsahu víceméně ve vlastní režii. 

 

1.5.2 Organizátor 

Organizátor je Zadavatelem pověřen realizací projektu AR. Zabezpečuje 

materiálové a organizační zajištění. Odpovídá za ekonomiku a právní rámec 

projektu. Zadavateli v dohodnutých intervalech předkládá zprávy o stavu 

projektu. Je také prostředníkem mezi Zadavatelem a účastníky a zajišťuje 

zpětnou vazbu. Typickým Organizátorem může být některé občanské sdružení. 

 

1.5.3 Animátor 

Animátor je jednou z klíčových postav v projektu AR. Animátor je osoba 

(typicky rodič), který je ochoten, a zejména schopen, v lokálním prostředí na 

sebe vzít aktivní roli toho, kdo osloví sousedy nebo své známé s nabídkou 

společné účasti na Aktivitách nabízených v rámci projektu AR. Zároveň je 

Animátor garantem a partnerem pro Organizátora a Poskytovatele. Bere na 

sebe závazek odpovědnosti za dodržování stanovených pravidel při využívání 

aktivit AR. Na osobách Animátorů stojí a padá fungování projektu AR. Systém 

zařazování, kontinuálního prověřování a rozvoje schopností Animátorů je 

klíčovou součástí organizace a metodiky tohoto projektu
4
. 

 

 

                                                 
4
 Viz kapitola 3.9.2 Rating Animátorů 
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1.5.4 Účastník 

Za Účastníka je v rámci projektu AR považována jakákoliv osoba, která se 

účastní aktivit AR. Účastník nemusí být nikde registrován, není veden záznam 

o účasti nebo typech jím navštívených Aktivit (vyjma statistických šetření). 

Účastník sám osobě nemá kompetence organizovat nebo účastnit se Aktivit bez 

Animátora, který jeho účast zastřeší a je jeho odpovědným garantem
5
. 

 

1.5.5 Klub AR 

Klub AR je dobrovolné uskupení Animátora (Animátorů) a Účastníků. Jeho 

vznik je iniciován zdola. Je pouze na Animátorech a Účastnících, zda se 

rozhodnou do jednoho nebo více klubů zapojit. A je jen na nich, jakou náplň a 

rozsah klubová činnost může mít. Organizátorem jsou ale proaktivně vytvářeny 

podmínky pro vznik a fungování klubů AR. Jejich cílem je zejména motivace a 

sdílení zkušeností. Jedním ze základních prvků klubové činnosti je možnost na 

soutěžích a vzájemném porovnávání výsledků v rámci AR. 

 

1.5.6 Poskytovatel 

Poskytovatel je instituce nebo osoba, která souhlasila s cíli a pravidly 

projektu AR a do projektu se aktivně zapojila poskytnutím jím 

obhospodařovaným zázemím (zařízením, vybavením, službou, …). Poskytnutí 

může být buď pasivní (umožním využití zařízení), nebo aktivní (aktivně 

pomůže s využitím, zapojením se do aktivity). 

 

1.5.7 Aktivita 

Aktivitou AR rozumíme zejména společnou volnočasovou činnost 

Účastníků zastřešenou Animátorem, která je registrována v seznamu 

dostupných Aktivit AR. A to s využitím, nebo i bez využití, prostředků 

Poskytovatelů. 

 

 

                                                 
5
 Odpovědnost Animátora za Účastníka je základním pilířem projektu AR viz kapitola 1.4 
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2 Teoretický základ 

2.1 Východiska 

2.1.1 Občanská společnost 

Jedním z hlavních teoretických východisek projektu Aktivní rodina je záměr 

budování aktivní Občanské společnosti, jako „perspektivní cesty aby člověk 

nalezl sám sebe“
6
. Člověk a občan ukotvený v sociálně soudržném otevřeném 

prostředí své rodiny a malé komunity dokáže nejen snadněji odolávat sociálně 

patologickým jevům, ale zároveň může snáze být aktivním spolutvůrcem 

rozvoje společnosti na lokální, a přeneseně i na širší úrovni. 

Pojem „Občanská společnost“ je značně otevřený, a zahrnuje jak činnost 

veškerých spolků a nevládních neziskových organizací, tak je i chápán jako 

prostředí podporující samostatnou komunitní činnost občanů, kterou lze ze své 

podstaty považovat za základ otevřené stabilní společnosti orientované více na 

smysl činnosti, než na technickou stránku výkonu moci
7
. V této práci je stavěno 

právě na pojetí Václava Havla. 

 
„Věřím ve struktury neorientované k „technické“ stránce výkonu moci, ale 

ke smyslu tohoto výkonu; ve struktury tmelené víc společně sdíleným pocitem 

smysluplnosti určitých komunit než společné sdílenými ambicemi směrem 

„ven“. Mohou a musí to být struktury otevřené, dynamické a malé nad jistou 

hranicí nemohou už ony „lidské vazby“, jako je osobní důvěra a osobní 

odpovědnost, fungovat /poukazuje na to Goldsmith/. Musí to být struktury, 

které ze své podstaty neomezují vznikání struktur jiných; jakákoli kumulace 

moci /jeden z projevů „samopohybu“/ by jim měla být bytostně cizí. Struktury 

nikoli jako orgány či instituce, ale jako společenství.(Havel, O lidskou identitu 

- Moc bezmocných, 1990, str. 138) 

 

Budování komunity a Občanské společnosti stojí dle Havla
8
 na třech 

základních pilířích: 

- spolkový život – svobodné sdružování lidí do různých typů organizací a 

spolků, 

- silná samosprávná větev veřejné správy (decentralizace státu), 

- delegace výkonu některých funkcí státu na relativně samostatné 

subjekty. 

Pokud se podíváme na Havlovu definici jinou optikou, vidíme v jím 

definovaných pilířích i princip subsidiarity definovaný jak ve Smlouvě o 

                                                 
6
 (Havel, O lidskou identitu - Moc bezmocných, 1990, str. 55) 

7
 (Havel, O lidskou identitu - Moc bezmocných, 1990, str. 138) 

8
 (Havel, Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava 

Havla a koncept občanské společnosti", 1999, str. 2) 
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Evropské unii
9
, tak i v Kompendiu sociální nauky Katolické církve

10
 resp. 

v encyklice Rerum novarum
11

. V Katolické sociální nauce lze najít, oproti 

pohledu EU, nejen náhled „ze shora“ – „Státní moc má záležitosti a starosti 

méně důležité ponechávat k vyřizování nižším společenstvím.“
12

, ale i náhled 

„od spodu“ – „To, co mohou jednotlivci provést z vlastní iniciativy a vlastním 

přičiněním, to se jim nemá brát z rukou a přenášet na společnost“
13

. 

Při budování komunity AR můžeme vycházet i z pozitivního trendu 

vytváření sociálních sítí, které nejsou zatíženy přílišnou institucionalizací a 

mají důvěru občanů – viz exkurs níže. Projekt AR podněcuje budování 

sociálních sítí zdola, a staví na posilování a aktivizaci vztahu přátel a známých. 

Organizace AR si neklade komunitu institucionalizovat, ale zachovat její 

naprostou otevřenost a nízkoprahovost pro Účastníky. Nutné je ale prorazit 

sousedskou „netečnost“, která je ve městech výrazně vyšší, než v menších 

obcích. 

 
Postkomunistická společnost však nepředstavuje množinu atomizovaných individuí 

vystavených stavu anomie, naopak, část občanů stále považuje za významné sociální sítě, 

které jsou subjektivně vnímány jako součást soukromé sféry, a můžeme je považovat za 
alternativu občanské společnosti. Tento trend je výrazně posilován faktory jako je míra 

sekularizace a urbanizace a potvrzují ho i zjištění našeho výzkumu, který v rámci 

komparace regionů v ČR potvrdil jak odlišnost jednotlivých regionů v České republice, tak 
vliv velikosti sídla a regionu na participaci občanů ve veřejném životě. 

… 
Vysoká míra, s jakou občané spoléhají na sociální sítě, poukazuje na silné rozdělení 

mezi soukromou a veřejnou sférou a můžeme ho označit za dědictví šedé zóny. Sítě přátel a 
známých jsou vnímány jakou součást soukromé sféry a jsou rezistentní vůči veřejné 

mobilizaci. Podle některých autorů je však i tato aktivita důležitá pro legitimitu demokracie 

– dochází k budování interpersonální důvěry, která posiluje i důvěru institucionální a má 
potenciál ke zvýšení účasti ve veřejné sféře

14
. 

 

2.1.2 Rodina a sociálně patologické jevy 

Rodina tvoří základní instituci, která ovlivňuje vývoj a utváření hodnot 

člověka. Její dobré fungování má nenahraditelný význam pro zapojení člověka 

do společnosti. 

V současné době dochází k ústupu od tradičního pojetí ve smyslu tradiční 

právní formy a tím i k uvolnění vazby mezi jejími členy – jedná se „jen“ o 

společné neformální soužití, které je možné kdykoliv ukončit.  

 

                                                 
9
 (Evropská_unie, 1992, 2000, 2007, str. čl 3b) 

10
 (Katolická_církev, Kompendium sociální nauky církve, 2007) 

11
 (Katolická_církev, Sociální encykliky, 1996, str. 41), dtto Quadragesimo anno 

12
 (Katolická_církev, Kompendium sociální nauky církve, 2007, str. 265) 

13
 (Katolická_církev, Kompendium sociální nauky církve, 2007, str. 127) 

14
 (Rakušanová, 2005, pp. 44, 45) 



 

 15 

Rodina, jako základní sociální instituce, představuje v životě člověka nejdůležitější 
faktor, který ovlivňuje jeho celkový psychosociální vývoj. V rodině vzniká základní 

hodnotová orientace člověka, včetně jeho vztahu ke společnosti a prostředí. Zde dochází 

k utváření smyslu pro lidská práva, odpovědnosti a povinnosti
15

. 

 
Příčiny vzniku sociálně patologických jevů jsou podmíněny komplexem 

různých biopsychosociálních faktorů, negativní působení rodiny na jedince 

však patří k příčinám velmi častým a zásadním
16

. Někdy se tak rodina a její 

prostředí může sama stát zdrojem vzniku a rozvoje různých psychických 

problémů a následných sociálně patologických jevů. 

Koncept AR svým charakterem vytváří prostředí pro podporu fungování 

rodiny, aktivní zapojení všech jejich členů a podporuje prevenci vzniku a 

řešení možných patologických jevů v komunitě
17

. 

 

2.1.3 Komunita, principy práce s komunitou 

Projekt Aktivní rodina neformálně staví na principech vytváření komunity a 

na principech komunitní triády známých z komunitního plánování
18

. 

V rámci AR vznikají okolo Animátora malé skupiny, které mají charakter 

komunity tj.: 

- sounáležitost, identifikací se skupinou, stejný sociální prostor 

- volnou komunikací, bezpečné místo, sdílení obav a problémů 

- otevírání a řešení konfliktů při respektování druhého 

- přijímání rozhodnutí skupinou, ale při vedení a hlavní zodpovědnosti 

Animátora 

Oproti běžné skupině, která se například sešla na organizovanou vycházku, 

má skupina AR okolo Animátora přesah za rámec pouhého splnění cíle 

„návštěva Aktivity“ a vytváří silnější společenství s hlubším obsahem. 

Návštěva Aktivity je pouze prostředkem, nikoliv cílem. 

V rámci projektu AR jsou uplatňovány principy komunitní triády; 

komunikace mezi Zadavatelem, Organizátorem – v roli poskytovatele a 

Animátory – jako zástupci uživatelů. Termín Poskytovatel má v terminologii 

AR jiný význam a v rámci komunitní triády vystupuje v roli poskytovatele 

Organizátor AR. 

  

                                                 
15

 (Fischer & Škoda, 2009, str. 152) 
16

 (Fischer & Škoda, 2009, str. 139) 
17

 Viz kapitola 2.1.3 Komunita, práce s komunitou 
18

 (Matoušek, Metody a řízení sociální práce, 2003) 



16 

2.2 Cílová skupina 

2.2.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou pro projekt AR jsou zejména rodiny s dětmi. A to 

převážně s dětmi ve věkové skupině odpovídající základní školní docházce a s 

dětmi předškolními. 

- Rodiny s malými dětmi (0–3let) využívají často mateřská centra; děti 

v této věkové kategorii nejsou zatím plnými účastníky poznávacích 

aktivit, které tvoří většinu nabídky AR. 

- Rodiny s dětmi mladšími (4–5let) mají již širší spektrum zájmů a vývoj 

dětí umožňuje jejich aktivnější zapojení a viditelnější přínos. Zároveň 

roste potřeba sociální komunikace mezi dětmi navzájem
19

. 

- Rodiny s dětmi v základní školní docházce (6–16let) jsou hlavní cílovou 

skupinou. Děti v tomto věku jsou schopny se aktivně zapojit do Aktivit 

AR. Vztahy s rodiči jsou ještě těsné a společné aktivity obě strany 

obohacují. 

- Rodiny s dětmi staršími (17 a více let) se již postupně dostávají mimo 

cílovou skupinu AR. Děti procházejí obdobím osamostatňování a 

společné aktivity s rodiči jsou méně vyhledávaným trávením volného 

času. 
 

Je zřejmé, že principy a pilíře AR, zejména role Animátora jako odpovědného garanta 

za jím přizvané Účastníky, povedou k primární selekci Účastníků. Lze předpokládat, že 

hlavní skupinu Účastníků budou tvořit relativně „bezproblémové“ fungující rodiny, zřejmě 
se středními a nižšími příjmy. Tento předběžný závěr je však pouhou neúplnou indukcí 

vytvořenou na základě předchozích zkušeností s prací s rodinami s dětmi. Nelze jej 
zobecňovat. Upřesnit jej bude možné až po minimálně pilotní fázi realizace projektu. 

 

Je třeba také uvést, že celý projekt AR je koncipován jako zcela otevřený i 

mimo rodiny s dětmi. V rámci diskuse teoretických východisek a praktických 

zkušeností s odborníky z praxe
20

 se objevily jako potenciální cílové skupiny i 

senioři nebo obecně dospělí či mládež. Při shromažďování zpětných vazeb při 

běhu projektu bude určitě vhodné, a zajímavé, sledovat zapojení účastníků a 

jejich strukturu. A v případě zapojení významné identifikovatelné skupiny, 

odlišné od původní cílové skupiny AR, podpořit ji volbou odpovídajících 

Aktivit nebo přizpůsobenou organizační a metodickou podporou. 
Pro start a pilotní běh projektu je ale více než vhodné soustředit se na 

ohraničenou cílovou skupinu rodin s dětmi definovanou výše, která vykazuje 

nejlepší předpoklady pro naplnění cíle AR. Případné další skupiny lze přidávat 

až v dalších etapách.  

                                                 
19

 (Erikson, 1999, str. 104) 
20

 Konzultace záměru AR 4/2010 – s Ladislavem Markem, vedoucím oddělení 
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2.2.2 Území 

Územní rámec není podstatou projektu AR předem omezen. Stejně jako u 

cílové skupiny
21

 je ale třeba v prvé řadě vycházet z praktické realizovatelnosti 

a omezit pilot a první etapu realizace na územní, které je spravovatelné. 

Základním faktorem ovlivňujícím volbu území je zejména Zadavatel. 

Zadavatel v podobě městské části nebo neziskové organizace/sdružení operuje 

většinou ve vyhrazeném regionu a jeho hranice jsou i hranicemi realizace 

projektu. Pro pilotní část lze doporučit volit menší územní celek (typicky 

katastrální území), kde bude reálné lépe přizpůsobit nabídku startovacích 

Aktivit, zajistit informovanost a vzít v potaz lokální specifika. 

 

2.2.3 Průzkum zájmu cílové skupiny 

V rámci ověřování vstupních předpokladů byl proveden základní průzkum 

zájmu cílové skupiny o projekt Aktivní rodina. 

Průzkum se zaměřil na dvě oblasti: 

1. zájem potenciálních Animátorů, 

2. zájem potenciálních Účastníků. 

Průzkum probíhal formou řízeného rozhovoru na vzorku dvaceti vybraných 

obyvatel – zástupců rodin s dětmi ve věkovém rozpětí 5–15let, bydlících na 

území Prahy 14 v období 4–6/2010. 

Řízený rozhovor se orientoval na tři oblasti – statistické zařazení 

respondenta (věk, počet dětí, vzdělání, typ bydliště), obecné hodnocení 

smysluplnosti projektu AR z pohledu respondenta a osobní zájem respondenta 

o zapojení do AR
22

. 

Struktura rozhovoru, detailní výsledky a grafy jsou uvedeny v příloze 7.7 

 
Z údajů popisujících strukturu skupiny je patrné, že vzorek respondentů 

rámcově odpovídá struktuře obyvatel – rodin na Praze 14
23

. Jde tedy o 

poměrně reprezentativní vzorek cílové skupiny co se týká věku respondentů, 

počtu dětí, charakteru bydliště, vzdělání nebo příjmů. 

V oblasti spolkové činnosti je vidět různorodost zájmů. Dominantní byly 

zájmy sportovní – 24%, nebo kulturní – 17%. 23% respondentů uvedlo jako 

hlavní aktivity Církev. Tento údaj není reprezentativní a je ovlivněn 

prostředím, ve kterém byli respondenti dostupní. Poměrně velká skupina – 23% 

uvedla, že se žádné spolkové aktivitě nevěnuje. 

V sekci týkající se hodnocení smysluplnosti projektu AR byly pokládány 

dvě otázky – názor na smysluplnost projektu a názor na přínosy projektu AR. 

                                                 
21

 Viz kapitola 2.2.1 Cílová skupina 
22

 Viz struktura dotazníku uvedená v příloze 7.7.2 
23

 Konkrétní data pro kvótní srovnání nejsou dostupná. Jde o odhad autora. 
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Ukázalo se, že na obě odpovídají respondenti shodně a jde tedy víceméně o 

otázky duplicitní. Myšlenka AR byla hodnocena jako přínosná - tři čtvrtiny 

respondentů se vyjádřily pozitivně (hodnocení 3–5). Zároveň jsou však 

vnímána potenciální rizika projektu AR jako významná – průměrné hodnocení 

rizik 3.  

V sekci aktivního zapojení respondenti uvedli zájem o aktivní zapojení do 

projektu AR (většina hodnocení 3–5). Větší zájem o zapojení projevili 

respondenti s větším počtem dětí. 

Pouze 15% procent respondentů je ochotno se do projektu AR zapojit jako 

Animátor (hodnocení 4 – 5). Toto číslo však odpovídá očekávání. Je patrné, že 

ti respondenti, kteří projevili zájem o zapojení, jako Animátoři znají též další 

potenciální Animátory ve svém okolí. Potvrzuje to předpoklad, že aktivní, 

organizačně schopní lidé, o sobě vzájemně vědí a zřejmě budou schopni si 

informace o zajímavých Aktivitách předávat. 

Pozitivním zjištěním je, že 75% respondentů vyjádřilo názor, že někdo z 

jejich okolí bude mít o zapojení do projektu AR zájem. 

Částečným překvapením je, že nelze vysledovat výraznější závislost 

hodnocení projektu AR nebo zájmu o aktivní zapojení ve vazbě na status 

respondenta (věk, vzdělání, bydliště, příjmy). Jediný výraznější vztah je patrný 

mezi ochotou se aktivně zapojit, a vyšším počtem dětí (viz výše).  

V průběhu rozhovorů respondenti dále jednotlivě vyjádřili tyto názory: 

- účastnický poplatek na Aktivitách není omezující, 

- nejasnosti v organizaci projektu (obtížně vysvětlitelné), 

- cílem zapojení do AR je očekávání zkvalitnění života na sídlišti, 

rozšíření prostoru pro vztahy a poznání. 

 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že cílová skupina má obecně o zapojení 

do projektu AR zájem a vnímá jej jako přínosný. Významně však vnímá možná 

rizika projektu (zejména organizaci a ochotu zapojení Poskytovatelů). Počet 

osob ochotných zapojit se jako Animátoři je nízký – okolo 10%.  
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2.3 Zadavatel projektu 

Správná volba zadavatele projektu AR je pro úspěšné dokončení také 

klíčová. 

Zadavatel plní několik rolí: 

- definuje cíl, který má projekt AR dosáhnout; 

ve spolupráci s Organizátorem stanovuje metriky
24

 pro měření míry 

dosažení cíle, 

- zaštiťuje projekt svou autoritou; 

tím zabezpečuje politickou podporu – v případě městské části či státní 

instituce – resp. je garantem serióznosti projektu – v případě realizace 

nestátní neziskovou organizací (dále jen NNO), 

- uvolňuje prostředky pro realizaci; 

na úrovni finanční, materiálové a personální, příp. pouze na některé 

z nich. 

 

Vzájemná vyvážená vazba mezi těmito třemi rolemi je významná. I když si 

lze představit, že ve speciálních případech Zadavatel plně zastřeší jen některou 

z nich a některá ze složek bude delegována na jiný subjekt. Nejeví se to však 

jako optimální. 

Klíčová je zejména reálná motivace zadavatele na úspěchu projektu, a 

vědomí rizika pro něj významné ztráty v případě neúspěchu projektu (ztráta 

finanční, ztráta prestiže, nesplnění podmínek pro návazné projekty). Ideální je 

konkrétní osobní odpovědnost za úspěch projektu na straně Zadavatele 

(starosta, místostarosta, zastupitel, člen úřadu, …). Z praktických zkušeností 

lze říci, že pouze takto Zadavatel skutečně plní svou roli. 

 

2.4 Vztahový rámec 

Pochopení a porozumění vztahům mezi zúčastněnými subjekty dává na 

jedné straně prostor pro předcházení možným konfliktům a nedorozuměním a 

na straně druhé pak prostor pro kontinuální vylepšování komunikace a synergie 

práce všech zainteresovaných. 

V rámci projektu AR vzniká několik samostatných vztahových skupin, které 

mají vlastní vnitřní dynamiku, a které mezi sebou vytvářejí interakce. 

 

                                                 
24

 Viz kapitola 3.4 Hodnocení projektu 
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Schéma 2 – Vztahový rámec AR 

2.4.1 Účastníci – Rodiny 

V první úrovni dochází k interakcím mezi účastníky – členy jednotlivých 

rodin – s ostatními rodinami pod zastřešením společného Animátora. V tomto 

vztahu hraje významnou úlohu osoba Animátora, který má integrující roli. 

V těchto vztazích jsou klíčové osobní vazby Animátora s jím přizvanými 

účastníky. Účastníci/rodiny, které se vzájemně neznají, mají k sobě, díky 

společnému známému Animátorovi, snadnější cestu. Animátor na jím vybrané 

Aktivity přizývá účastníky sobě blízké a takové, za jejichž jednání je při účasti 

na Aktivitě ochoten převzít odpovědnost. Ve většině případů půjde o lidi, se 

kterými jej spojuje těsnější vazba – sousedé, dobří známí z jiného prostředí, 

spolužáci dětí…. Tím vzniká skupina lidí se společným jmenovatelem – 

Animátorem – s pravděpodobně obdobným věkovým složením jak u 

dospělých, tak u dětí. Podle typu aktivity pak s obdobnou fyzickou a mentální 

vybaveností a alespoň částečně společnými zájmy. 

Právě na těchto osobních vztazích je postaven koncept AR. Animátor si 

svobodně vybírá pro jím organizované aktivity lidi, se kterými bude rád trávit 

volný čas. Zároveň funguje ve své skupině jako integrující prvek a lze očekávat 

rychlý rozvoj interakcí mezi účastníky. Společně prováděná aktivita skupinu 

nadále stmeluje. 

 

2.4.2 Kluby AR 

Kluby AR jsou konceptem zřízeným a podporovaným Organizátorem. Klub 

AR vzniká rozhodnutím Animátora zaregistrovat sebe a „svoje“ Účastníky a 

více formálně organizovat svoji činnost. Hlavním cílem klubů AR je zvýšení 

motivace Animátorů a účastníků pro participaci na projektu AR, a to zejména 

formou podpory soutěživosti mezi Kluby AR navzájem. 

Projekt Aktivní rodina

Zadavatel

Organizátor

Kluby AR

Animátoři

Účastníci

Rodiny

Animátoři Účastníci
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Od tohoto konceptu se odvíjí vztahový rámec, který Kluby do AR přinášejí. 

Členství v konkrétním Klubu vede jeho Animátora a Účastníky k poměřování 

s ostatními Kluby. Na jedné straně podněcuje soudržnost a týmového ducha, na 

straně druhé může působit negativně na ty členy Klubu, kteří jakoukoliv 

formalizaci vnímají negativně nebo se chtějí účastnit Aktivit AR jen velmi 

zřídka a jakákoliv organizovaná činnost v AR pro ně není a nebude prioritou.  

Kluby AR jsou Organizátorem Animátorům předkládány jako možnost 

k obohacení a rozvoji jejich činnosti. Je na Animátorech, a jejich osobních 

preferencích, zda je tento koncept osloví a zapojí se do něj se vším, co k němu 

patří, nebo se rozhodnou udržet pro „svoje“ Účastníky“ naprostou 

nízkoprahovost přístupu k Aktivitám. 

Koncept klubů AR je velmi otevřený a konkrétní forma jeho realizace bude 

záviset na prostředí, ve kterém bude projekt AR realizován. Nezbytná je dobrá 

práce se zpětnou vazbou a neustálé přizpůsobování konceptu aktuálním 

podmínkám a situaci. 

 

2.4.3 Organizátoři 

V rámci týmu organizátorům dochází ke dvěma typům interakcí. Jednak jde 

o interakce mezi jednotlivými členy týmu navzájem, jednak o interakce mezi 

Organizátory a Animátory. 

Interakce v rámci týmu Organizátorů lze očekávat stejné jako v rámci 

jakéhokoliv jiného projektu. Podle charakteru Organizátora (Nezisková 

organizace, pověřený pracovník úřadu, …) se budou rozvíjet odpovídající 

vztahy a vazby. V případě předpokládaného zapojení dobrovolníků přibude i 

prvek jejich motivace a hodnocení práce. Řízení práce Organizátorů a její 

vztahová rovina spadá do oblasti personálního managementu. 

Interakce mezi Organizátorem a Animátory lze očekávat ve třech hlavních 

oblastech: 

- v oblasti „pracovní“ kdy Organizátor pomáhá Animátorovi se zapojením 

do projektu AR, s výběrem Aktivit a dalšími organizačními záležitostmi; 

tato oblast je víceméně nekonfliktní a bude, doufejme, převažovat, 

- druhou oblastí je řešení potenciálních problémů mezi Animátorem a 

Účastníky. Jde o poradenství, kdy Animátor vystupuje zejména 

v pozitivní roli a přichází si pro radu jak v jím vybrané a vedené skupině 

udržet jím očekávané chování, 

- třetí oblast se týká řešení stížností Účastníků nebo Poskytovatelů na 

Animátora, resp. porušování pravidel AR ze strany Animátora. Jde o 

oblast konfliktní, kdy Animátor, jako klíčová postava projektu, je 

v negativní roli a je mu sdělována kritika jeho práce. A v mezním 

případě je i přistoupeno k vyloučení Animátora z projektu. Tato oblast 

vyžaduje citlivý přístup a dobrou metodiku. Taková jednání by měl vést 

pouze vybraný člen organizačního týmu, který má pro tuto činnost 
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dostatečné předpoklady a zkušenosti. Podle náročnosti situace může být 

vhodné přizvat psychologa nebo mediátora. Nezvládnutý konflikt 

s jedním Animátorem se může lavinovitě šířit dále a vyvolat nedůvěru 

k projektu AR jako celku. 

 

2.4.4 Zadavatel 

Do interakce se Zadavatelem vstupuje zejména Organizátor. Jde o vztah 

pracovní a formalizovaný. Platí běžná pravidla manažerské práce. V případě, 

že Zadavatelem je samospráva, pak je ze strany Organizátora nezbytná dobrá 

znalost prostředí samosprávy, dobré osobní vztahy a dostatek politického taktu. 

 

2.5 Motivace 

Projekt AR je postaven na dobrovolné účasti a na poskytnutí prostředků nebo 

organizační práce Animátorů a Poskytovatelů bez nároku na finanční odměnu. 

Klíčovou složkou úspěchu projektu je zejména dostatečná nefinanční motivace 

všech zúčastněných pro aktivní participaci. 

 

2.5.1 Animátoři, Účastníci 

U Animátorů a Účastníků staví projekt AR na základních lidských 

potřebách dle Maslowovy hierarchie potřeb
25

. Tento teoretický koncept 

nachází uplatnění v praxi AR od jeho třetí úrovně výše. 

Animátorům dává účast v projektu AR možnost práce se skupinou osob, 

které si sami vybrali (Účastníci) a naplňuje potřebu sounáležitosti. Zejména ale 

poskytuje uznání a úctu k jejich práci. Ve vyšší rovině pak naplňuje potřebu 

seberealizace. U osoby Animátora je potřeba seberealizace předpokládána a 

očekávána. 

Jak je patrné z Schéma 3 – Maslowova hierarchie potřeb (viz níže), tak 

projekt AR se dotýká až úrovně tři a výše. Předpokladem plného využití 

potenciálu projektu je, aby Účastníci a zejména Animátoři, měli naplněny 

základní potřeby na nejnižších dvou úrovních. To sice nevylučuje zapojení 

Účastníků s nenaplněnými potřebami na nízkých úrovních, lze je však zapojit 

jen do již funkčních a stabilních skupin. U osoby Animátora je dostatečná 

zralost nezbytná. 

U Účastníků pak projekt AR sází zejména na naplnění potřeby 

sounáležitosti – sociální kontakty.  

Velký potenciál se skrývá v možné občanské aktivitě lidí ve městech. Podle 

průzkumu Analýza občanské společnosti
26

 se zapojuje do dobrovolné a veřejné 

                                                 
25

 (Plháková, 2007, str. 368) 
26

 (Vajdová, 2005) 
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společenské činnosti okolo 30% občanů v menších obcích
27

. Oproti tomu ve 

městech je, z části díky anonymitě prostředí, toto procento výrazně menší. 

Vytvořením vhodného prostředí je možné procento zapojení veřejnosti výrazně 

zvýšit. 

Kromě níže uvedených hlavních možných motivací působí na každého 

člověka, účastníka AR, mnoho dalších vlivů z jeho prostředí, momentální 

životní situace a jeho osobních vizí. V každé osobě se bude ve finále jednat o 

průmět subjektivních a objektivních faktorů. 

 

 

 
Schéma 3 – Maslowova hierarchie potřeb 

Koncepce projektu AR je samoregulační a samoregenerační. V rámci 

stanovené metodiky a organizačních pravidel není, a ani nebude, nijak určen 

proces ověřování dostatečné zralosti Účastníka nebo Animátora. Animátor, 

který se z různých osobních důvodů rozhodl Aktivit AR neúčastnit, se může 

kdykoliv do projektu AR opět zapojit. Organizátor by však měl rozpoznat 

potenciálně rizikové prvky a včas se pokusit moderací eliminovat negativní 

důsledky na skupinu i jednotlivce. 

V rámci posuzování motivace Animátora je také třeba se zabývat 

potenciálně negativními složkami motivace: 

- očekávání ohodnocení aktivity Animátora, 

                                                 
27

 (Vajdová, 2005, str. 29) 
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- očekávání, že ostatní vloží stejné úsilí jako „já“, 

- obava se zúčastnit, aby pak nevznikla očekávání (závazek) vůči 

účastníkovi typu „Já jsem pozval tebe, ty pozvi mne“. 

S těmito očekáváními je možné částečně pracovat v rámci úpravy metodiky 

AR a osobních konzultací Organizátora. Je však nutné počítat se 

samoregulačním procesem a s přirozeným filtrováním zapojených Animátorů a 

Účastníků. 

Při účasti na Aktivitách AR bude hrát velkou roli i složení skupiny 

Účastníků. Ať už jako motivační prvek v rámci dynamiky skupiny, tak možná i 

při finančním zajištění Aktivit. Je možné, že u Aktivity s účastnickým 

poplatkem Účastníci s většími příjmy nezištně uhradí poplatek za účastníky 

s příjmy nižšími. Nebo že na některé Aktivity přispějí zaměstnavatelé 

Účastníků. 

 

2.5.2 Zadavatel, Organizátor 

Oproti Animátorům, Účastníkům a Poskytovatelům, kteří jsou přímými 

účastníky Aktivit AR, nejsou Zadavatel a Organizátor zapojeni do přímého 

běhu projektu a vystupují ve více formální roli. Na jejich straně tedy bude 

motivace jiného druhu.  

Zadavatel vstupuje (resp. měl by vstupovat) do projektu AR s jasnou vizí 

dosáhnout konkrétních cílů resp. změny a to za využití předem odsouhlasených 

zdrojů. Motivací je pro něj dosažení požadované změny, ke které naplnění 

stanovených cílů vede. 

Organizátor je Zadavatelem pověřen realizací projektu. Hlavní motivací pro 

něj je profesionální čest vztažená k dobře odvedené práci a dohodnutá odměna, 

resp. naplnění pocitu seberealizace a altruistické
28

 jednání v případě 

dobrovolnické činnosti. 

 

2.5.3 Poskytovatel 

Motivace poskytovatele se opírá o více složek. Vzhledem k tomu, že se 

Poskytovatelé rekrutují z různých skupin (komerční organizace, státní správa, 

NNO, soukromé osoby), budou i jejich jednotlivé motivace odlišné. 

V případě Poskytovatelů je třeba se na projekt podívat zejména jejich očima 

a ptát se, co jim účast v projektu AR přinese. Oproti Účastníkům Poskytovatelé 

zpřístupňují svoje zařízení, u něhož může dojít k opotřebení nebo poškození, 

poskytují svoje služby a investují svůj čas do podpory organizace Aktivit AR. 

Společnými prvky motivace Poskytovatelů bude: 

- zviditelnění jejich činnosti pro širší veřejnost – účastníky aktivit AR, 

                                                 
28

 Nesobecký, nezištné jednání ve prospěch druhých (Dvořáček, 2007, str. 45) 
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- filantropické
29

 jednání – využití volných zdrojů ve prospěch zlepšení 

kvality života druhých, 

- osobní seberealizace pracovníků Poskytovatele, kteří se na zajištění 

Aktivit AR přímo podílejí. 

V rámci mapování prostředí pro realizaci projektu AR byly vedeny 

neformální rozhovory s pracovníky potenciálních Poskytovatelů
30

. Přestože se 

nejednalo o zcela reprezentativní vzorek, byly z rozhovorů patrné dva 

protikladné přístupy. Jedna skupina vyjadřovala podporu myšlence projektu 

AR a aktivně se zamýšlela nad tím jak odstranit možné bariery a jak snížit 

možná rizika. Do této „pozitivní“ skupiny patřily zejména organizace z méně 

„soutěžních“ sektorů se zajištěným dlouhodobým financováním. Např. 

sportovní kluby, farnost, ZŠ a MŠ. Oproti tomu druhá skupina přistupovala 

k projektu AR a jeho myšlenkám negativně. Tato skupina nenacházela 

motivaci pro poskytování „svého“ majetku nebo služeb zdarma veřejnosti. 

Potenciální riziko poškození svého majetku a zvýšených nákladů na své straně 

brala jako blok pro spolupráci. Šlo zejména o organizace, které jsou závislé na 

grantovém systému, nemají dostatek prostředků ani na vlastní činnost a 

jakákoliv práce nebo riziko, vyplývající z aktivit mimo jejich hlavní poslání, je 

pro ně nepřijatelná 

Oba výše uvedené postoje lze jednoznačně pochopit a je třeba s nimi 

počítat. Podstatnou roli však hraje konkrétní osoba, která za potenciálního 

poskytovatele jedná a její osobní postoje a hodnoty které zastává. Při vstupních 

jednáních je třeba ke každému Poskytovateli přistupovat individuálně a 

s citem. Nelze je předem paušálně kategorizovat. 

 

2.6 Rizika a jejich prevence 

Rizika projektu se mohou objevit jak při startu, tak v průběhu jeho realizace. 

Jednak v oblasti subjektivní – zejména osobní neschopnost konkrétních 

pracovníků Organizátora nebo Zadavatele obhájit nebo vést projekt, jednak 

v oblasti objektivní – nevhodnosti prostředí nebo změně vnějších podmínek.  

 

2.6.1 Zadavatel, prostředí 

Zadavatel a prostředí skýtá velký potenciál, ale zároveň je i velkým rizikem 

úspěšné implementace projektu AR. Rizikem je zejména započetí realizace 

přes nevhodnost pro zvolené prostředí nebo cílovou skupinu. Nebo také změna 

                                                 
29

 Dobročinné pomáhání sociálně slabým, lidumilnost, láska k člověku (Dvořáček, 2007, 

str. 243) 
30

 Neformální rozhovory s pracovníky Sananim o.s., Motýlek o.s., YMCA – Klubíčko, ZŠ, 

MŠ a SK na Praze 14, Farnost Praha 14 – Kyje 
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personálního obsazení na straně Zadavatele v průběhu realizace a z toho 

plynoucí změna nebo ukončení podpory projektu AR. 

Svou negativní roli může hrát i Organizátor – například ve snaze přizpůsobit 

se změněným podmínkám Zadavatele. Pokud Zadavatel omezí přidělené zdroje 

a nebude tak možné projekt AR realizovat v původně dohodnutém rozsahu, je 

třeba, aby Organizátor realisticky zvážil, zda může s omezenými zdroji naplnit 

cíle projektu při dodržení principů a koncepce AR. Pokud to možné není, pak 

je třeba cíle společně se Zadavatelem zrevidovat nebo od realizace projektu 

včas odstoupit. 

 

2.6.2 Zneužití konceptu AR 

Mezi možná rizika také patří zneužití konceptu AR. Například nasazení 

pouze některých účelově vybraných myšlenek bez respektování záměru, cíle a 

principů AR. 

Tato situace by mohla nastat např. ze strany Zadavatele či Organizátora – 

pod záminkou veřejně prospěšného projektu – realizovat osobní hmotný 

prospěch nebo získat či zvýšit svůj politický kredit. 

Rizikem je také zneužití ze strany Animátorů nebo Účastníků. Např. 

zapojením větších skupin osob s konfliktním chováním, které využijí novou 

aktivitu pro přístup k Aktivitám/Zdrojům, které by jim jinak byly nepřístupné. 

Systém a metodika AR takovéto účastníky sice velmi brzy z projektu AR 

vyřadí, je však možné, že jejich chování povede k negativnímu hodnocení 

projektu AR ostatními participujícími nebo veřejností. 

Prevencí proti zneužití konceptu je v prvním případě (Zadavatel, 

Organizátor) zajištění shody schvalovaného projektového záměru a 

jednotlivých realizačních kroků s principy projektu AR. V druhém případě 

(účastníci) pak důsledná kontrola dodržování pravidel AR a okamžitá reakce na 

negativní zpětnou vazbu. 

 

2.6.3 Nedostatek zdrojů 

Jako u každé větší aktivity, tak i u projektu AR, jsou klíčové zdroje potřebné 

pro jeho realizaci. A to jak zdroje finanční, tak zdroje lidské. U lidských zdrojů 

pak hraje roli i kvalita – schopnosti, a kvantita – počet pracovníků, kteří se na 

straně Organizátora na projektu podílejí. 

Prevencí je dobré manažerské plánování, dobře zpracovaný projektový 

záměr, jasné cíle a metriky projektu potvrzené jak Organizátorem, tak 

Zadavatelem a průběžný monitoring čerpání zdrojů i operativní reakce na 

odchylky od plánu. 

 

2.6.4 Aktivity 

Na straně Aktivit zařazených do AR je rizikem jejich nevhodnost nebo 

jejich nedostatečné spektrum resp. počet. Projekt AR stojí na osobní ochotě a 
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zájmu Animátorů a Účastníků. Animátor, jako každý člověk, má částečně jiné 

osobní preference. Pokud nabízené Aktivity nebudou žánrově dostatečně 

rozmanité a nebudou pokrývat širší okruh potenciálních zájmů, je rizikem 

nezájem Animátorů o zapojení a účast v projektu AR. 

Prevencí je volba Aktivit z dostatečně širokého spektra typů činnosti tak, 

aby pokryla možné zájmy Animátorů a Účastníků. 

 

2.6.5 Motivace poskytovatelů 

Možným rizikem je i potenciální neochota Poskytovatelů poskytnout své 

prostředky pro realizaci Aktivit AR. Na straně Poskytovatele je klíčové nalézt 

odpovídající motivace. Ty mohou být zásadně odlišné pro různé skupiny 

Poskytovatelů. Reálně lze počítat s úspěšností okolo 30–50%
31

. Dobře vedená 

jednání s Poskytovateli jsou nedílnou součástí realizace projektu a i odmítnutí 

od Poskytovatele je impulsem pro zlepšování a poučení pro další kroky. 

Skutečným rizikem by byla hromadná demotivace Poskytovatelů a zásadně 

negativní vnímání projektu, vzniklé například v důsledku nevyrovnané 

významné škody na zařízení některého Poskytovatele a tím ztráty důvěry 

v Účastníky, Zadavatele, nebo Organizátora. 

Prevencí je budování dlouhodobých vztahů mezi Organizátory a 

Poskytovateli, otevřená komunikace, dobrá zpětná vazba a okamžité řešení i 

jen náznaků nespokojenosti ze strany Poskytovatele. 
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 Orientační odhad autora 
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3 Projekt Aktivní rodina 

V předchozích kapitolách byl položen teoretický základ a definovány pilíře 

projektu Aktivní rodina. Na těchto základních kamenech lze stavět při návrhu 

organizační struktury a realizaci projektu v praxi. Konkrétní způsob realizace 

musí být přizpůsoben prostředí. Ať už u Organizátora, např. nasazením jím 

používaných standardních projektových metodik, nebo přizpůsobením 

lokálním podmínkám ve kterých je projekt AR realizován (velikost oblasti, 

struktura obyvatel, zázemí apod.). V následujících odstavcích jsou uvedeny 

stěžejní oblasti, které budou pravděpodobně shodné pro většinu realizací a na 

které je třeba se soustředit. 

 

3.1 Definice projektu 

Již z názvu „Projekt Aktivní rodina“ je patrné, že zavedení služby AR se 

opírá o projektové řízení. Pro projektové řízení lze využít některou 

z dostupných standardních metodik – podle zkušeností a zaběhlé praxe 

Organizátora. Je však nezbytné řídit se základními pravidly uvedenými níže. 

 

3.1.1 Základní atributy 

Ihned na počátku je třeba jednoznačně potvrdit obecné atributy projektu a 

vyhnout se tak nejasným výkladům a nereálným očekáváním. 

Základní atributy projektu jsou
32

: 

- časové ohraničení (určen počátek a konec), 

- jasný rámec (stanovit které aktivity jsou, a které naopak nejsou, součástí 

projektu AR), 

- stanovené cíle (co má být výstupem), 

- alokace zdrojů (vyžaduje lidské nebo materiální zdroje), 

- postup (je určen postup jakým bude cílů dosaženo), 

- zhodnotitelnost (je stanoveno jakým způsobem bude dosažení cílů 

potvrzeno). 

 

3.1.2 Projektový plán 

Projektový plán zpravidla zpracovává Projektový manažer na straně 

Organizátora. Základní Projektový plán je součástí Projektového záměru; plný 

Projektový plán vzniká jako podklad pro schválení realizace projektu. 

Projektový plán je živý dokument, který průběžně prochází revizemi s ohledem 

na změnová řízení a externí i interní okolnosti. 

Projektový plán je zpravidla veden ve formě Ganttova diagramu
33

. Míra 

detailu evidence jednotlivých kroků, rozpracování alokace zdrojů a vedení 

                                                 
32

 (Rossenau, 2003, stránky 5-15) – volně upraveno pro potřeby AR 
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evidence skutečně spotřebovaných nákladů je věcí Projektového manažera, 

který ji musí přizpůsobit potřebám projektu, svým možnostem a zkušenostem. 

Návrh základního projektového plánu pro projekt AR je uveden v příloze 7.3 

 

3.1.3 Metodika řízení 

Volba konkrétní metodiky řízení projektu je věcí Organizátora. Je však 

vhodné aby jím zvolená metodika pokrývala komplexně oblasti plánování a 

řízení ze všech relevantních aspektů: 

- řízení lidských zdrojů a jejich kapacit (vlastních i cizích), 

- řízení času – časový plán realizace, 

- řízení nákladů – rozpočet projektu, 

- řízení komunikace a organizace – schůzky, zápisy, reporty, výstupy, 

- řízení rizik – popsání, kvalifikace, sledování a včasné řešení problémů, 

- řízení kvality – soulad s postupy a standardy, zpracování dokumentace, 

- řízení změn. 

Je třeba mít vždy na paměti, že sebelepší formální systém nakonec pracuje 

s lidmi. Je třeba stanovit jasná základní pravidla, která ozřejmí vizi, umožňují 

kontrolu a jsou základem dobré komunikace dovnitř i navenek. Plný úspěch 

projektu ale zajistí osobní individuální přístup, a nadšení pro věc jak u 

Projektového manažera, tak u dalších zúčastněných, a respektování základních 

etických principů. 

 

3.2 Realizace projektu Aktivní rodina 

3.2.1 Projektový záměr, Organizátor 

První, předrealizační, ale o to důležitější fází je vypracování a schválení 

projektového záměru. Projektový záměr může být zpracován buď přímo 

předem vybraným Organizátorem, a být jemu šitý na míru, nebo je možné 

zvolit postup veřejného oznámení obecného záměru a vyzvat potenciální 

Organizátory k předložení jimi zpracovaných nabídek – projektových záměrů. 

Druhá zmiňovaná možnost přináší větší soutěživost a konkurenční prostředí, 

avšak za cenu vyšší organizační náročnosti pro Zadavatele a s ne vždy lepším 

výsledkem. První možnost – předem vybraný Organizátor dává prostor 

soustředit se na podstatu realizace projektu bez potřeby široce zdůvodňovat 

zvolené potupy, prezentovat svou nabídku a přístup jako ten zcela nejlepší. 

Konkrétní volba postupu (otevřená soutěž vs. předem vybraný Organizátor) je 

na Zadavateli s ohledem na situaci v místě realizace. 
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 (Rossenau, 2003, str. 81) 
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3.2.2 Schválení projektu 

Po výběru Organizátora a akceptaci projektového záměru následuje 

vypracování detailní projektové dokumentace a stanovení, resp. potvrzení cílů 

a metrik projektu
34

. Naprostá shoda mezi Organizátorem a Zadavatelem na tom 

co je to úspěch projektu a na tom jak bude objektivně měřeno jeho dosažení, je 

nezbytná. „Zahajovat projekt předtím, než Zadavatel definoval měřitelným 

způsobem úspěch, je přinejmenším lehkomyslné“
35

. 

Definovat co to je úspěch projektu, již před jeho zahájením, vyžaduje 

koncepční myšlení. Nejde jen o dosažení konečného výsledku, ale i o potřebu 

neztratit kontrolu nad korektním během projektu v průběhu jeho realizace. Je 

tedy třeba definovat projekt jako propojený řetězec měřených dosažených 

úspěchů.
36

 Jednoznačný popis požadovaných výsledků, metriky a způsob jejich 

hodnocení, by měly být součástí schválené projektové dokumentace a příp. 

smlouvy mezi Zadavatelem a Organizátorem. 

 

3.2.3 Pilotní fáze 

Před spuštěním realizace projektu v plné šíři je vhodné ověřit definované 

předpoklady v praxi a to na menším ohraničeném území a s menší skupinou 

vybraných účastníků. 

Cílem pilotní fáze je zejména potvrdit předpoklady týkající se skutečného 

zájmu Animátorů, Účastníků a Poskytovatelů o nabídku AR v praxi, prověřit 

schopnosti Organizátora a odhalit případná slabá místa nebo rizika, která 

nebyla předpokládána. 

Vhodné je cíleně vybrat takovou skupinu Animátorů a Poskytovatelů, u 

kterých lze předpokládat proaktivní přístup k myšlence AR, ochotu 

experimentovat s novými příležitostmi a s tolerancí k možným problémům. 

Vhodný počet zapojených subjektů je cca patnáct vybraných Animátorů a deset 

vybraných Poskytovatelů. Animátoři by měli být vybírání z různých sociálních 

skupin, u kterých následně předpokládáme účast v projektu. Při výběru 

Poskytovatelů je vhodné dbát na přiměřenou rozmanitost nabízených Aktivit. 

Přestože se jedná o pilotní fázi, lze předpokládat, že zapojení Animátoři i 

Poskytovatelé se stanou referenční základnou pro následný růst zapojených 

subjektů. 

Návrh časové souslednosti kroků v rámci pilotní fáze je popsán 

v Projektovém plánu AR
37

. 

V rámci pilotní fáze je také třeba sestavit základní organizační struktury jak 

na straně Organizátora, tak na straně Zadavatele. 
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 (Navreme_knowledge_development, 2006, str. Odst 4) 
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 (Navreme_knowledge_development, 2006, str. Odst 3) 
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 Viz příloha 7.3 
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Délka trvání pilotní fáze se odvíjí od místních podmínek. Zpravidla by měla 

trvat tři až pět měsíců. Po jejím ukončení je Organizátorem provedena detailní 

analýza a vyhodnocení běhu pilotní fáze. Je provedeno ověření vstupních 

předpokladů chování Účastníků a Animátorů, je vyhodnocen přístup 

Poskytovatelů a je potvrzena metodika vedení projektu a prověřena práce 

s možnými konflikty a problémy. 

Pilotní fáze také slouží k upřesnění portfolia vhodných Aktivit. Je vhodné 

vybrat Aktivity organizačně méně náročné, ale zároveň volit z celého spektra 

možností
38

. Také je vhodné zařadit do ověřovacího provozu i půjčovnu 

Prostředků
39

 s alespoň jednou nebo dvěma položkami.  

Pilotní fáze není pouze formálním krokem před startem plné realizace 

projektu, ale slouží i k nastartování spolupráce na úrovni jednotlivých členů 

pracovních týmů, vytvoření nezbytných osobních vazeb a důvěry. Vytváří 

prostor k tomu, aby si zainteresované strany uvědomily jakou náročnost 

z pohledu alokace času, odbornosti a potřeby komunikace na ně projekt AR 

klade a včas podnikly potřebná opatření. A to buď pozitivní – zvýšení alokací, 

zapojení lidí s potřebnou odborností – nebo i negativní – případné odstoupení 

od participace na projektu. Daleko méně bolestivé je odstoupení Organizátora, 

Zadavatele nebo konkrétních osob v této fázi než odstoupení v následné fázi 

realizační. 

Výstupem pilotní fáze je komplexní zpráva pro Zadavatele shrnující stav 

ověření původních předpokladů, návrh korektivních opatření (pokud jsou 

potřeba) a zhodnocení dosažení stanovených cílů. Tato zpráva je následně 

projednána se Zadavatelem. Pokud má k předložené zprávě Zadavatel výhrady, 

je nezbytné jeho stanoviska a připomínky vysvětlit či zapracovat a zprávu a 

jasně stanovený další postup, formálně i prakticky akceptovat. Potvrzení 

předložených závěrů, akceptace zprávy a schválení dalšího postupu 

Zadavatelem je důležitým milníkem pro další běh projektu. 

 

3.2.4 Startovací fáze 

Po ověření vstupních předpokladů, akceptaci závěrečné zprávy z pilotní fáze 

a potvrzení dalšího postupu následuje fáze startovací. Tato část realizace 

projektu je klíčová pro nastartování všech organizačních procesů, Aktivit, 

motivací Animátorů, Účastníků a Poskytovatelů. Jedná se o unikátní okamžik, 

kdy je projekt, jako nová aktivita, prezentován veřejnosti, resp. zejména 

zvolené cílové skupině a Poskytovatelům. Každý nový projekt vzbudí na 

počátku naděje a leckdy přehnaná očekávání. V této chvíli je třeba maximálně 

využít potenciál, který je k dispozici. Fáze uvedení služby AR lze 
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 Viz kapitola 3.8.3 Prostředky 
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demonstrovat na principech „Křivky humbuku“ (Gartner’s Hype Curve) viz 

exkurz níže. 

 
Gartner Hype Curve 

Gartner’s Hype Curve
40

 (obvykle překládáno jako „Křivka humbuku“) je křivka, kterou 

specifikovala, a od roku 1995 používá, známá analytická společnost Gartner Inc. Křivka 
zachycuje vztah mezi vyzrálostí a viditelností produktu nebo služby. Vzhledem k tomu, že 

společnost Gartner se orientuje zejména na technologický sektor, je tato křivka používána 

primárně pro zachycení stavu vyzrálosti IT technologií, finančního sektoru, energetiky 
apod. Od doby svého uvedení je ale Hype Curve aplikována i do jiných oblastí jako 

universální ukazatel zachycující životní cyklus nově uváděných produktů nebo služeb. 
Vzhledem k tomu, že projekt Aktivní Rodina uvádí na „trh“ sociálních aktivit novou 

službu, lze fáze Hype Curve vysledovat i zde, a očekávat je v jeho životním cyklu. 

Křivka zachycuje pět základních fází (popsaných s ohledem na projekt AR): 
1.„Spuštění“ 

Tato první fáze se týká oznámení nového projektu, spuštění podpůrných aktivit, 
nastartování organizace. Tyto aktivity generují tlak na potenciální uživatele a zvyšují 

jejich zájem. 
2. „Vrchol očekávání“ 

V této druhé fázi generuje publicita typicky přehnaná a nerealistická očekávání a 

nadšení. Jsou prezentovány zejména úspěchy, nezdary jsou přehlíženy a často i 
zamlčeny. 

3.„Pád do deziluze“ 
V této fázi se ukazuje, že přehnaná očekávání nebudou naplněna a projekt se stává 

nepopulárním. Participanti vč. Zadavatele se mohou od projektu začít odtahovat a 

nechtějí s ním být nadále spojováni. Veřejný zájem o projekt, jeho podstatu a cíl 
obvykle opadá. 

4. „Růst poučení" 
Ačkoliv obecný zájem o projekt opadl, zůstalo jádro lidí, kteří principům a cíli projektu 

věří a mravenčí pílí jej dle schváleného plánu posouvají vpřed a aktivně hledají poučení 
z chyb a objevují benefity a optimální praktickou aplikaci projektu. 

5.„Produktivita“ 

Projekt dosáhl „rovinu produktivity a zralosti“, po předchozích neúspěších byla 
nalezena optimální cesta pro realizaci, cíle byly srozumitelně vysvětleny a veřejností a 

Zadavatelem akceptovány. Projekt je ve stabilní fázi, evolučně se zlepšuje a prochází do 
druhé a třetí generace. Délka trvání této fáze závisí na tom, zda cíle a principy projektu 

jsou dostatečně universální a zasahují širokou cílovou skupinu či nikoliv. 
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 (Gartner, Inc., 1995), zdroj v angličtině, vlastní překlad a komentář autora této práce 
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Schéma 4 – Gartner Hype Curve41 

Na tuto fázi je na straně Organizátora potřebná dostatečná příprava. A to jak 

metodická a organizační, tak kapacitní. Trvání nadšení ve startovací fázi lze 

odhadnout na 1–2 měsíce
42

. V průběhu tohoto krátkého období není čas na 

dodatečné změny koncepce, zdlouhavé doškolování nebo vyhledávání 

dodatečných kapacit a dalších zdrojů. Není na závadu zařadit mezi pilotní a 

startovací fázi i časově delší přestávku. Pokud si Organizátor není jist, že je na 

tuto fázi dostatečně připraven, nelze startovací fázi zahájit. Šance projekt AR 

dobře prezentovat a nastartovat se nemusí opakovat a není dobré ji promarnit. 

Startovací fáze zahrnuje zejména tyto oblasti: 

Organizace 

Sestavení plného organizačního týmu pro podporu projektu AR na straně 

Organizátora. Rozdělení kompetencí a odpovědností. Zajištění proškolení 

týmu, prezentace a přijetí principů, postupů a cílů projektu všemi členy týmu. 

Aktivace pracovní skupiny Organizátora a Zadavatele, vytvořené již v rámci 

pilotní fáze a revize jejího fungování pro potřeby startovací fáze. 

 

Projektový plán 

Rozpracování stanovených cílů a odsouhlaseného postupu do jednotlivých 

dílčích kroků s navázáním a alokací potřebných zdrojů. Stanovení pravidel 

plánování, revize plánu a řešení případných konfliktu zdrojů. 
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 Podklad http://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle, upraveno 
42

 Podle lokálních podmínek 
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Propagace, PR a spolupráce 

Návrh propagace projektu ve všech souvisejících směrech. Zajištění 

podpory klíčových subjektů: 

- oslovení cílové skupiny Animátorů a jejich aktivní zapojení, 

- prezentace cílové skupině Účastníků, 

- oslovení Poskytovatelů a jejich aktivní zapojení, 

- PR směrem k nezúčastněné veřejnosti, 

- PR směrem k Zadavateli a příp. jiným donátorům. 

 

Pro úspěšný rozjezd projektu je potřeba zajistit alespoň nezbytné minimum 

zapojených Poskytovatelů a Animátorů. Samospouštěcí a samoregulační efekt 

projektu se projeví až po faktickém přijetí projektu účastníky a po dosažení této 

kritické masy. Za minimum lze považovat nabídku padesáti Aktivit (nepřímo 

implikuje odhadem dvacet až třicet zapojených Poskytovatelů) a padesát 

zapojených Animátorů (minimálně dvacet opravdu aktivních). 

Dosažení tohoto minima zapojených subjektů, navíc v krátkém čase, je 

nezbytnou podmínkou využití potenciálu rozjezdu a je potřeba jej zajistit 

v podstatě libovolným způsobem, který k tomu povede. A to třeba i za cenu 

dočasně mimořádně zvýšené motivace Animátorů a Poskytovatelů pro 

zapojení. Případné promarnění správného načasování povede k větším 

nákladům v budoucnu. 

Cílem startovací fáze je spustit projekt AR a nastavit procesy tak, aby 

v následující realizační fázi mohl projekt fungovat v již prověřených a zajetých 

postupech bez nenadálých překvapení a krizových situací. Dočasně zvýšené 

alokované kapacity lze po ukončení startovací fáze odvolat. Upravené 

motivace nebo nestandardní procesy je třeba revidovat a odstranit. 

 

3.2.5 Realizační fáze 

Realizační fáze je plynulým pokračováním fáze startovací. Ne ve všech 

oblastech, kterých se projekt AR dotýká, je hranice mezi oběma fázemi zcela 

zřetelná. Oproti fázi startovací, jejímž cílem je zejména rozjet veškeré aktivity 

a to i za cenu vynaložení enormního úsilí v krátkém čase na straně 

Organizátora, jde ve fázi realizační o dosažení stanovených cílů projektu při 

dodržení odsouhlaseného časového plánu a schválených nákladů. 

V realizační fázi se tým Organizátora soustředí na naplnění vize projektu, 

hlídá, zda projekt stojí na stanovených pilířích a pomocí neustále aktivně 

získávané zpětné vazby provádí korekce postupů a metodiky řízení. 

 

3.2.6 Ukončení projektu a následný provoz 

Délka realizační fáze je omezena pouze dosažením stanovených cílů. 

V projektu AR se jedná o cíle průběžné a dlouhodobé (vytvoření stabilního 

prostředí a relativně samostatně fungujícího systému). S ohledem na obecnou 
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definici „projektu“ jako činnosti omezené časem a cíli, přejde realizační fáze, 

po dosažení určených cílů, do běžného provozu, který již nepodléhá 

projektovému řízení. 

Je více než vhodné realizační fázi formálně ukončit. A to projednáním 

„Závěrečné zprávy o ukončení projektu AR“, kterou schválí na svém zasedání 

Řídící výbor. 

Smyslem formálního ukončení projektu je zejména: 

- jednoznačně vyhodnotit splnění cílů projektu, 

- připravit aktivity AR pro předání do plného dlouhodobého provozu, 

- rozpustit projektovou strukturu – uzavřít příp. dočasná řešení, dočasné 

změny postupů a dočasné alokace (vč. případných smluv), 

- zdokumentovat a zhodnotit úspěchy a chyby a vyvodit z nich poučení. 

 

Je pouze na Zadavateli, zda následným provozem AR pověří Organizátora, 

který zajišťoval spuštění AR na projektové bázi, či vypíše nové výběrové 

řízení, nebo provoz zajistí svými interními pracovníky. 

 

3.3 Organizační struktura 

Základní Organizační struktura projektu AR je hierarchická. Ve 

zjednodušené podobě vychází ze shora od Zadavatele přes Organizátora a 

Kluby AR směrem k Animátorům a Účastníkům na nejnižší úrovni
43

. 

 

3.3.1 Řídící výbor 

Klíčovým řídícím orgánem projektu je „Řídící výbor“, jehož členy jsou 

zástupci Zadavatele a Organizátora, kteří mají dostatečnou kompetenci a 

pravomoci schvalovat výstupy projektu, rozhodovat o změnách, a alokovat 

zdroje. Členy Řídícího výboru by v zásadě měli být za Zadavatele vedoucí 

příslušného oddělení samosprávy (místostarosta nebo přímo starosta). Na 

straně Organizátora pak vedoucí pracovník této organizace. Kromě těchto 

uvedených zástupců vedení jsou členy Řídícího výboru i projektoví a 

organizační manažeři Zadavatele a Organizátora. 

Řídící výbor se schází pravidelně, např. s měsíční frekvencí, průběžně 

vyhodnocuje stav realizace projektu a přijímá případná korektivní opatření. 

V případě potřeby může jednání Řídící výboru svolat kterákoliv zúčastněná 

strana i mimo předem dohodnuté termíny. 

 

3.3.2 Projektový manažer 

Manažer projektu AR je zpravidla členem týmu na straně Organizátora. Je 

zodpovědný za každodenní řízení projektu a jeho úspěšné dokončení v souladu 
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se schváleným  plánem. Ve své činnosti podléhá Řídícímu výboru a řídí členy 

projektového týmu. 

Základní práva a povinnosti projektového manažera AR jsou: 

- navrhuje a řídí členy projektového týmu, 

- úkoluje členy projektového týmu, a kontroluje jejich plnění, 

- vytváří plán projektu a iniciuje případné změnové řízení, 

- předkládá zprávy o stavu projektu a jiné požadované výstupy, 

- koordinuje spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, 

- je zodpovědný za průběžné dodržení časového plánu a čerpání zdrojů, 

- je zodpovědný za dosažení požadovaných výsledků projektu, 

- je zodpovědný za dodržení standardů projektového řízení a jiných 

souvisejících metodik. 

 

3.3.3 Pracovní skupiny 

Kromě této základní hierarchie, která reflektuje i stupeň nasazení 

odpovědnosti jednotlivých participantů, je možné sestavit pracovní skupiny 

spojující sousedící prvky. Například vytvořit pracovní skupinu pro projekt AR 

mezi Zadavatelem a Organizátorem. A případně sestavit pracovní skupinu mezi 

zástupci Organizátora a vybranými Animátory / členy Klubů AR. 

 

3.3.4 Organizační struktura Organizátora 

Struktury Organizátora musí 

reflektovat fázi realizace a velikost 

projektu. Pro pilotní fázi postačí na straně 

Organizátora jeden až dva pracovníci 

s nižším úvazkem (nebo s alokací v rámci 

jiné činnosti). Pro fázi startovací je 

nezbytné počet zapojených osob výrazně 

rozšířit a to třeba i jen dočasně po dobu 

startu. 

Oproti tomu vlastní běh projektu AR je 

koncipován jako samostatně fungující a 

samoregulační, alokace Organizátora by 

měly být minimální. I když na druhou 

stranu je zřejmé, že větší nasazené 

kapacity a aktivita ze strany Organizátora 

se odrazí v lepším fungování a atraktivitě 

projektu pro účastníky a tím i v lepším a 

rychlejším naplnění stanovených cílů a 

přínosů. 

Zadavatel

Organizátor

Klub AR

Animátor

Účastník

Pracovní 
skupina ZO AR 

Pracovní 
skupina OA 
AR 

Schéma 5 –  Organizační schéma 
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Předpokladem efektivního fungování je, že na straně Organizátora dojde ke 

sdílení využití zdrojů projektu AR s jinými jím realizovanými projekty. Platí to 

zejména v oblasti manažerského a finančního řízení a také souvisejícího 

výkaznictví.  

Základní organizační struktura pro Organizátora je navrhnuta v příloze 7.6 . 

 

3.4 Hodnocení projektu 

Při hodnocení úspěšnosti průběhu a výstupů projektu AR je třeba 

respektovat tyto zásady: 

- v jednoduchosti a srozumitelnosti je síla, 

- soustředit se na podstatné a tomu dát přednost pokud kapacity 

nepostačují na řešení všeho (což je téměř vždy), 

- míra podrobnosti musí odpovídat významu sledovaného ukazatele, 

- každý projekt je tvořen lidmi, kteří na něm pracují; ne vždy objektivní 

ukazatele skutečně vypovídají o stavu projektu; subjektivní pohled je 

také důležitý, 

- přesnost není vždy „přesná“. Často je lepší omezit se na obecné stupnice 

hodnocení typu Dostatečné, Střední, Nedostatečné, než se snažit za 

každou cenu dopočítat ukazatele s dvěma desetinnými místy. 

 

3.4.1 Průběžné hodnocení 

Měření a hodnocení úspěchů projektu je nezbytné provádět průběžně, a na 

všechny odchylky od plánovaného stavu operativně reagovat. Optimální je do 

projektového plánu předem vložit milníky ohraničující logické celky, a k nim 

přiřadit příslušné hodnotící ukazatele – metriky, pomocí kterých bude možné 

objektivně ověřit stav projektu na úrovni Řídícího výboru. Frekvence a počet 

milníků se odvíjí od fáze projektu. Na počátku je nutná častější kontrola 

(řádově dvoutýdenní frekvence), v realizační fázi již postačí měsíční, nebo i 

delší, interval. 

Metriky je vhodné stanovit pro tyto oblasti: 

- čas 

o absolutní plnění časového plánu, 

o plnění časových odhadů pro jednotlivé kroky, 

o vývoj úkolů na kritické cestě, čerpání rezerv, 

- náklady 

o absolutní výše nákladů a příjmů, 

o čerpání nákladů a plnění příjmů v čase (Cash Flow), 

- AR 

o počet zapojených subjektů (Účastník, Animátor, Klub AR, 

poskytovatel, 

o počet a rozmanitost Aktivit, 
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o využití Aktivit, 

- kvalita 

o respektování vize a pilířů záměru AR, 

o plnění schválené metodiky, 

o počet a druh konfliktů, problémů, stížností, 

o efektivita práce, 

o … 

 

3.4.2 Hodnocení výsledků 

Pro hodnocení celkových výsledků projektu AR je klíčové jednoznačné 

určení měřitelných cílů ještě před jeho nastartováním
44

. Tyto stanovené cíle 

musí mít Projektový manažer neustále na paměti při případném provádění 

vynucených změn v projektovém plánu. Hodnocení výsledků – dosažení 

stanovených cílů – provádí Řídící výbor projektu v rámci ukončení projektu
45

. 

 

3.5 Zpětná vazba a komunikace 

Koncept projektu AR je z velké části postaven na interakcích mezi 

jednotlivými účastníky. Rámec projektu a jeho metodika poskytují výchozí 

body. Nemohou však dát přesný návod jaké volit Aktivity, jak organizovat 

činnost Klubů AR nebo jaký způsob komunikace Organizátora s účastníky je 

optimální. Průběžně poskytovaná a přijímaná zpětná vazba je nezbytnou 

součástí fungování projektu AR. 

Projekt je koncipován jako distribuovaný a samostatně fungující, bez 

potřeby velkého vkladu energie a organizace ze strany Organizátora (kromě 

startovací fáze, kde je větší angažovanost Organizátorů nezbytná). Tento 

přístup je výhodný s ohledem na nízkou nákladovost provozu projektu. Má 

však úskalí v absenci pravidelných a těsnějších osobních kontaktů mezi 

Organizátorem jako garantem konceptu a jeho účastníky. Zpětnou vazbu je 

proto třeba aktivně získávat na více úrovních. A to ve frekvenci a způsobem 

odpovídající fázi projektu a momentálnímu stavu komunikace. 

Neméně důležité je na získanou zpětnou vazbu reagovat. Zajistit aby ten, 

kdo vědomě zpětnou vazbu dává, byl informován o tom, jak bylo s jeho 

podnětem naloženo, jaká byla přijata opatření a jakou váhu Organizátor jeho 

sdělení přikládá. Uzavřít tak zpětnovazební kruh. 

V dalších odstavcích jsou uvedeny možné formy zpětné vazby pro 

jednotlivé skupiny participující na projektu AR. 

 

                                                 
44

 Viz kapitola 3.2.2 Schválení projektu 
45

 Viz kapitola 3.2.6 Ukončení projektu  



 

 39 

3.5.1 Animátoři 

Organizátor má směrem k Animátorům k dispozici jím spravovaný 

informační kanál – web AR
46

. Pomocí tohoto kanálu může průběžně sledovat 

aktivitu jednotlivých Animátorů, účast na Aktivitách a hodnocení Aktivity, 

které provádí Animátor. Tím je z větší části pokryta oblast zpětné vazby na 

Aktivity. 

Důležitá je také zpětná vazba Animátora na Organizátora, resp. organizační 

zajištění AR. Vhodným způsobem sběru zpětné vazby jsou dotazníky a diskuse 

s Animátory na webu AR. A také je možné organizovat osobní setkání 

Animátorů či klubů AR. 

 

3.5.2 Účastníci 

Účastníci jsou v přímém kontaktu s Animátory a Aktivitami; nejsou ale 

nijak evidováni a ani nejsou v přímém kontaktu s Organizátorem. Spokojenost 

Účastníků je v přímé vazbě na spokojenost Animátora. Samostatný průzkum 

spokojenosti Účastníků je vhodné uskutečnit dávkově – např. jednou za rok – 

formou dotazníku. 

 

3.5.3 Poskytovatelé 

Vyhledávání a sběru zpětné vazby od Poskytovatelů je nezbytné věnovat 

velkou pozornost. Díky tomu, že motivace Poskytovatelů budou různé, jsou 

různá i jejich očekávání a způsob komunikace. V rámci ratingu Animátorů je 

shromažďována průběžná zpětná vazba od Poskytovatele na Animátory a tím 

zprostředkovaně i na Účastníky Aktivit. Pokud Poskytovatel vykazuje 

opakovanou nespokojenost s Animátory, je to signálem k hlubšímu zkoumání – 

zda jde o problém na straně chování Animátorů, nebo o nenaplněná 

nepřiměřená očekávání Poskytovatele. U významných Poskytovatelů je 

vhodné, aby Organizátor osobně a pravidelně ověřoval jejich spokojenost a 

reakcemi aktivně pracoval. 

 

3.5.4 Cílená zpětná vazba 

Výše uvedené pojetí zpětné vazby je spíše pasivní. Tedy sběr podnětů od 

účastníků AR na všech úrovních a následná práce s nimi na straně 

Organizátora. Cílem takovéto zpětné vazby je včasná prevence konfliktů a 

optimalizace fungování projektu AR. 

Tam kde dochází k těsnější interakci mezi Organizátorem a účastníky je 

možné uplatnit cílenou zpětnou vazbu
47

. Jde zejména o kontakt Organizátory 

s  Animátory, kteří chtějí problémy mezi nimi a Účastníky aktivně řešit. Nebo 

o kolektivní cílenou zpětnou vazbu v rámci práce s Kluby AR. Cílená zpětná 

                                                 
46

 Viz kapitola 0 AR infokanály 
47

 Viz exkurz níže 
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vazba vyžaduje zkušenosti na straně Organizátora. Lze ji zařadit pouze 

v případě, že je k dispozici vyškolený pracovník s patřičnou praxí. 

 
Cílená zpětná vazba je vazba chtěná (vynucená), která je zaměřena na nějakou 

charakteristiku. Pomáhá člověku nahlédnout do sebe samého a lépe porozumět chování lidí, 

se kterými přichází do kontaktu. Zpracováním informací, které mu během cílené zpětné 
vazby okolí poskytuje, může jedinec měnit své chování směrem, který si stanovil jako 

žádoucí pro dané prostředí, nebo se naopak rozhodnout své chování neměnit. Informace, 

které člověku sděluje jeho okolí během zpětnovazebního procesu, mu zprostředkují 
prožívání téže situace jinýma očima. Společný zážitek se tím stává srozumitelnější.  

Cílená zpětná vazba může i nemusí dojít k nějakým závěrům. Může poskytnout pouze 
prostor pro sdílení zážitků, může dát jejím účastníkům informace nebo jim přímo pomoci se 

změnou chování.
48

 

 

 

3.6 Spolupráce 

Pro realizaci projektu AR je klíčová spolupráce s dalšími subjekty. Ať už je 

to nalezení vhodného Zadavatele, získání případného grantu nebo jiné dotace, 

hledání Organizátora, nebo spolupráce s Poskytovateli, kteří zajistí prostředí 

pro Aktivity AR. 

Důležité je též nalezení vhodného „zarámování“ projektu. Tedy již 

fungujícího jednoho nebo více konceptů, ke kterým lze aktivity AR 

připodobnit či je do něj přímo zařadit
49

. 

 

3.6.1 Samospráva 

Místní samospráva je důležitým partnerem pro realizaci AR. Optimální je 

pokud se ujme role Zadavatele. Lze předpokládat, že cíle AR budou zapadat do 

některého programu realizovaného samosprávou (zejména oblast prevence a 

oblast sociální), nebo bude možné najít významnou synergii s některým již 

běžícím programem. 

V druhé oblasti se místní samospráva účastní projektu AR jako 

Poskytovatel. Zejména jako správce veřejných prostor, a zřizovatel školských 

institucí, které často disponují prostředky pro realizaci Aktivit AR
50

. 

Velmi významná, ba přímo stěžejní, je větší kredibilita projektu jak u 

účastníků, tak u Poskytovatelů pokud projekt AR místní samospráva zastřeší.   

 

  

                                                 
48

 (Reitmayerová & Broumová, 2007, stránky 10, 15) 
49

 Viz také kapitola 3.10.1 Zázemí – Zařazení 
50

 Viz kapitola 3.8 Aktivity 
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3.6.2 Nestátní neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace (NNO) mohou také hrát roli Zadavatele. Je 

však pravděpodobnější, že jejich hlavní role bude jak v práci Organizátora, tak 

zejména v roli Poskytovatelů pro Aktivity AR. 

Většina NNO ze své podstaty vytváří prostředí a zajišťuje služby pro 

komunitní činnost, sociální práci nebo prevenci. V tom dochází ke shodě s cíli 

projektu AR. V místě realizace AR je třeba zmapovat aktivní NNO a podle 

charakteru jejich činnosti a dispozice vhodným zázemím je oslovit s nabídkou 

spolupráce na projektu AR a individuálně s nimi dojednávat oboustranně 

přijatelné podmínky. V oblasti NNO lze očekávat významný potenciál pro 

nabídku Aktivit v roli Poskytovatele. 

 

3.6.3 Podnikatelské subjekty 

Podnikatelské subjekty se zajímavými provozy mohou hrát roli 

Poskytovatele zejména pro poznávací Aktivity. Oproti NNO lze předpokládat 

menší míru primárního zájmu o poskytování neziskových služeb, na druhou 

stranu lze, v případě jejich zapojení, očekávat větší atraktivitu pro Účastníky. 

Především díky možnosti návštěvy míst/provozů běžně nepřístupných a 

menším lpění na úhradě veškerých možných nákladů ze strany komerčních 

subjektů. Participace v AR může podnikatelským subjektům přinést dobré PR 

s lokálním dopadem a v některých případech i přímé marketingové přínosy
51

. 

 

3.6.4 Občané 

Zejména u poznávacích Aktivit AR si lze představit zapojení vybraných 

občanů, kteří mohou svými znalostmi přispět k zatraktivnění některé poznávací 

Aktivity, nebo ji přímo iniciovat a zajišťovat. Míra zapojení občanů bude 

záviset na typu Aktivity a jejich kapacitních možnostech. Lze předpokládat, že 

půjde zejména o osoby s většími časovými možnostmi a zájmem o sociální 

kontakt. Např. o seniory. 

 

3.6.5 Programy 

V oblasti programové spolupráce může jít jak o využití praktických 

zkušeností a metodiky z jiných běžících programů, tak i o možnost získání 

grantů nebo dotací z otevřených zdrojů. 

V těchto oblastech si lze představit např. spolupráci s: 

- Nadace pro rozvoj občanské společnosti – http://www.nros.cz, 

- Open Society fund  – http://www.osf.cz, 

- Centrum pro komunitní práci – http://www.cpkp.cz
52

, 

                                                 
51

 Viz kapitola 3.7 Propagace 
52

 Konzultace s Mgr. Martinou Macurovou – Manažerkou projektů – Centrum pro 

komunitní práci střední Čechy 
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- programy a granty vypsané místní samosprávou např. v rámci NSZM
53

, 

- je možné si představit i začlenění do některého grantu v rámci ESF
54

 

a další
55

. 

 

 

3.7 Propagace 

Termíny propagace, marketing, reklama jsou nejčastěji spojovány 

s komerčními aktivitami. Cílem propagace je seznámit veřejnost, resp. danou 

cílovou skupinu, s nabídkou služeb a vzbudit její zájem. Bez zapojení 

veřejnosti a aktivního oslovení Animátorů a Poskytovatelů není realizace 

projektu AR možná. 

U komerčních aktivit je primárním cílem hmotný prospěch Zadavatele, u 

sociálních služeb a komunitních aktivit je cílem prospěch Zadavatele, měřený 

optikou prevence patologických jevů na jedné straně a spokojeností veřejnosti 

na straně druhé. V obou případech je důležité dosažení cíle optimálními 

prostředky za použití dostupných odpovídajících nástrojů a metod. 

 

3.7.1 Značka a názvosloví AR 

Pro dobré uvedení konceptu AR na „trh služeb“ je důležité použití 

vhodných pojmů a formulací a jednoduchá a srozumitelná komunikace 

konceptu pro cílovou skupinu. 

V rámci tohoto projektového záměru jsou používány termíny, které jsou 

bližší oboru sociální práce než běžnému potenciálnímu uživateli. Projektový 

záměr má sloužit zejména k prezentaci konceptu a jeho obhájení před 

potenciálním Zadavatelem. Tomu i odpovídá zde použitý „Slovník“. 

V případě realizace projektu AR je vhodné použít jiné termíny, které budou 

více srozumitelné pro zvolenou cílovou skupinu. To se týká zejména hlavních 

používaných termínů – Animátor, Poskytovatel, Prostředky apod. 

Také je vhodné vytvořit značku – logo projektu a stanovit a dodržovat 

jednotná pravidla jeho používání. Kreativitě případného Organizátora se v této 

oblasti meze nekladou a naopak je vhodné popustit uzdu fantazii a pokusit se 

zaujmout účastníky. 

V případě Aktivit je také vhodné volit méně formální názvy. Např. místo 

„Návštěva 35. skautského oddílu Polární záře z Kbel“ volit název „ Odpoledne 

                                                 
53

 NSZM – Národní síť zdravých měst viz http://www.nszm.cz/ konzultováno s Mgr. Jiřím 
Pavlátem – Úřad vlády – kompetence MMR 

54
 ESF – Evropský sociální fond v ČR viz http://www.esfcr.cz/ 

55
 Konkrétní zařazení bude vycházet z možností zvolné lokality. Konzultovány reálné 

možnosti na Praze 12 – Mgr. Marek – Projektový manažer sociálních služeb Praha 12, a na 

Praze 9 – Vlaďka Vokůrková – koordinátorka plánování sociálních služeb na Praze 9 
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s Polární září“, který zní atraktivněji. Drobnou inspirací mohou být různé 

názvy aktivit používané zážitkovými agenturami
56

. 

Totéž se týká názvu celého projektu. Název „Aktivní rodina“ byl zvolen 

s ohledem na jednoduchost a srozumitelnost. Na druhou stranu je to název 

velmi formální a strohý. Navíc pojem Aktivní rodina byl v praxi použit pro 

projekt aktivizace žen na mateřské dovolené v jihomoravském kraji
57

 a také 

webové stránky www.aktivnirodina.cz příslušejí tomuto projektu. V případě 

realizace bude tedy vhodné zvolit název jiný, takový, pro který bude možné 

najít vhodnou volnou internetovou doménu. 

 

 

3.7.2 AR infokanály 

Komunikace, sdílení a distribuce informací tvoří základní složku při 

realizaci projektu AR. Lze předpokládat, že podstatná část zvolené cílové 

skupiny bude mít k dispozici přístup k internetu a optimálním centrálním 

informačním místem se jeví zřízení webových stránek AR. Webové stránky je 

ale potřeba doplnit kanálem, který proaktivně informuje celou cílovou skupinu 

a podnítí počáteční zapojení. 

Předpokládané komunikační kanály jsou: 

- Web AR, 

- radniční listy, 

- vývěsky, 

- lokální inzertní noviny, 

- letáčky na vybraných akcích. 

 

Web AR 

Dobře připravené webové stránky umožní prezentaci aktuálních informací 

v optimální podobě a s dobrou přístupnosti bez limitů pracovní doby nebo 

finančních nároků na tisk apod. Základní struktura webových stránek AR viz 

následující schéma. 
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 Např. agentury www.essence.cz, www.denjaksen.cz apod. 
57

 Projekt agentury MotivP z Brna, realizovaný v roce 2009 s podporou ESF. Viz.  

www.aktivni-rodina.cz, resp. www.motivp.cz  
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Schéma 6 – Web AR 

 

Radniční listy 

Radniční listy jsou vydávány většinou samospráv. Díky svému lokálnímu 

zaměření a vysokou četností, jsou optimálním informačním kanálem pro 

projekt AR. Nevýhodou bývá poměrně vysoká cena reklamy, avšak v případě 

projektu AR a podpory samosprávy jako Zadavatele, lze očekávat tištění 

prezentací a upoutávek zdarma. 

 

Vývěsky 

Vývěsky jsou, přes svou zdánlivou archaičnost, stále velmi sledovaným 

informačním zdrojem s lokálním významem. Lze využít vývěsky samosprávy, 

ale dobrým poskytovatelem informací mohou být i vývěsky různých 

sportovních klubů, zájmových spolků a v neposlední řadě i interní vývěsky 

neziskových organizací – např. mateřských center. Pro nalezení vývěsek a 

dohodu spolupráce s jejich správci bude však nutné vynaložit více času a 

energie. 

 

Inzerce, letáčky 

Podle místních podmínek lze propagaci rozšířit i o lokální inzertní noviny a 

rozdávání letáčků na akcích navštěvovaných předpokládanou cílovou skupinou 

AR. Je pravděpodobné, že díky neziskovému charakteru projektu AR bude 

možné s vydavatelem novin nebo organizátorem akcí dohodnout výhodné 

podmínky distribuce informací. 
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3.7.3 Kluby AR 

Myšlenka Klubů Aktivních rodin – Kluby AR – je postavena zejména na 

vnesení prvku soutěživosti a ocenění
58

 a tím větším zapojení účastníků. 

Založení klubu vzniká rozhodnutím konkrétního Animátora – je iniciována 

zdola. Klubová činnost má ale i poměrně velký potenciál v zatraktivnění 

celkového konceptu AR u veřejnosti – oslovení skupin s větší ochotou 

k formalizaci své činnosti. 

Pro podporu činnosti klubů je však nezbytná funkce centrálního 

informačního systému – zejména webu AR
59

. Prostřednictvím webu AR jsou 

vyhlašovány klubové soutěže a je prováděno průběžné vyhodnocování 

dlouhodobých soutěží (žebříčků) Klubů AR. Do soutěží mohou být zařazovány 

účasti na vybraných Aktivitách, specifické úkoly splnitelné ve skupině 

účastníků, nalezení nových Aktivit vhodných pro zařazení do AR, ohodnocení 

Poskytovatelů, soutěž o největší počet navštívených Aktivit nebo největší počet 

zapojených Účastníků apod. 

Organizátor může vhodnou volbou klubových soutěží vhodně operativně 

směrovat a využívat potenciál zapojených Animátorů a Účastníků. Navíc 

členství v Klubu AR nepochybně zvyšuje loajalitu zapojených účastníků, 

kterou je vhodné posílit pocitem výjimečností. Např. vytvořením klubového 

odznaku, uzavřenými setkáními klubů s výměnou zkušeností, rozdělením klubů 

do více úrovní s různou formou podpory ze strany Organizátora. A to i až na 

úroveň cílených benefitů různého typu. 

Kluby AR mohou být i atraktivním prvkem pro Poskytovatele z řad 

komerčních organizací, kde jednou z motivací je prezentace jimi nabízených 

Aktivit skupině potenciálních zákazníků. 

Konkrétní formu a pravidla fungování činnosti Klubů AR musí rozpracovat 

Organizátor s ohledem na lokální podmínky. 

 

3.8 Aktivity 

Aktivity jsou nosnou složkou projektu Aktivní rodina. Na jejich správné 

volbě, s ohledem na cílovou skupinu a lokální podmínky, do značné míry 

závisí úspěch realizace a dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu. Je 

nezbytné, aby nabídka aktivit byla dostatečně pestrá a různorodá tak, aby 

každý Animátor, resp. účastník, byl schopen nalézt pro sebe zajímavý program. 

 

                                                 
58

 Viz kapitola 2.4.2 Vztahový rámec – Kluby AR 
59

 Viz kapitola 0 AR infokanály 
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3.8.1 Startovací aktivity 

Ve startovací fázi projektu je vhodné připravit a zařadit Aktivity, které jsou 

obecně atraktivní, přitáhnou pozornost a zaujmou Animátory a Účastníky pro 

zapojení do projektu AR. Zároveň by ale měly být voleny Aktivity různorodé a 

nesoustředit se pouze na populární zážitkové činnosti. Menší počet vhodně 

zvolených Aktivit bývá vhodnější než široká nabídka Aktivit nedotažených.  

Možné startovací Aktivity: 

- návštěva zajímavého lokálního podniku (provozu) – Spalovna, Coca 

Cola, …. 

- poznávací výlet po místních zapomenutých technických památkách 

s průvodcem, 

- návštěva Lanového centra za zvýhodněných podmínek a se zajímavým 

programem, 

- návštěva Městské policie s ukázkou výcviku psů (Záchranná služba, 

Hasiči, …), 

- návštěva místního sportovního letiště, 

- bowling pro děti, 

- apod. 

V případě startovacích Aktivit je hlavním cílem účastníky zaujmout a 

zapojit do AR. Lze si představit, že v této fázi budou některé Aktivity finančně 

dotovány nebo zajištěny za cenu většího organizačního úsilí. Po ukončení 

startovací fáze lze organizačně nebo finančně náročné Aktivity buď převést na 

méně náročnou formu, nebo citlivě zrušit (substitucí za jiné obdobné). 

Ve startovací fázi je vhodná a potřebná osobní účast zástupců Organizátora 

na Aktivitách AR. Zástupce Organizátora musí být vhodně zvolen a instruován 

a pomáhá Animátorovi s vyhledáním vhodných Aktivit a s uvedením do 

principů a organizačních pravidel AR. Jeho přítomnost je pro Animátora 

jistotou v novém prostředí a prevencí nedorozumění a zbytečných konfliktů. 

Osobní účast zástupce Organizátora a jeho zapojení do startovacích Aktivit 

umožní zároveň získat cenou zpětnou vazbu přímo od účastníků v prostředí, ve 

kterém Aktivity AR probíhají. 

Půjčovnu prostředků
60

 lze startovat pouze v omezené míře – je spíše vhodné 

odložit její spuštění až na fázi realizační. 

 

3.8.2 Aktivity 

Po úspěšném nastartování projektu přechází plynule projekt do fáze 

realizační. V této fázi jsou do nabídky AR zařazovány průběžně nové Aktivity 

podle metodiky AR
61

 tak, aby portfolio bylo co nejširší, ale zároveň nabídka 

byla aktuální a odpovídala zájmu účastníků. Lze očekávat, že celkový počet 

                                                 
60

 Viz kapitola 3.8.3 Prostředky 
61

 Viz kapitola 3.9.1 Zařazování Aktivit 
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aktivit bude mezi jedním až třemi sty. Základní členění lze předpokládat v níže 

uvedených oblastech. 

Aktivity: 

- sportovní, 

- poznávací, 

- zábavné, 

- vzdělávací. 

Návrh možných Aktivit je uveden v příloze 0 . 

Koncepce zařazení Aktivit je uvedena v myšlenkové mapě projektu AR 

v příloze 7.1 . 

 

3.8.3 Prostředky 

Cílem Aktivit AR je podpořit samostatnou aktivní komunitní činnost pod 

vedením Animátora. Tohoto cíle lze dosáhnout buď vytvořením vhodného 

prostředí na úrovni Aktivit vázaných na konkrétní místo
62

, nebo zajištěním 

Prostředků, které umožní Aktivity realizovat kdekoliv. 

Typicky se může jednat o zapůjčení sportovního vybavení, zapůjčení 

specifických nástrojů umožňujících výrobu zajímavých předmětů, zapůjčení 

specifických kuchařských potřeb (dortové formy ve zvláštním tvaru), potřeby 

na piknik ozvučení, maškarní kostýmy apod. Tedy zapůjčení vybavení, které je 

zajímavé, ale víceméně jednoúčelové a jeho pořízení konkrétní rodině nedává 

z dlouhodobého hlediska smysl. 

V případě zapůjčení Prostředků je nutné počítat s opotřebením a tím i 

nutnosti investic do pořízení a údržby. Vybírání přiměřeného poplatku za jejich 

zapůjčení je více než vhodné a nemělo by být pro účastníky nijak limitující. 

V případě zřízení půjčovny Prostředků je třeba si zároveň uvědomit a 

rozpočtovat zajištění jejich údržby a evidence. A to buď v rámci jiné činnosti 

Organizátora (nebo Zadavatele) nebo vyčleněním potřebných kapacit. 

 

3.9 Metodika 

Metodiku AR zpracovává v rámci projektu AR Organizátor. Přestože 

základní metodika vzniká již po ukončení pilotní fáze, tak je na základě 

průběžné zpětné vazby aktualizována a modifikována po celou dobu běhu 

projektu. Před předáním projektu AR do provozu by již měla mít stabilní 

podobu a měla být k dispozici v písemné podobě. 

Dobře zpracovaná metodika se opírá o základní pilíře AR, respektuje místní 

podmínky, a pomáhá organizátorům i účastníkům nalézt odpovědi na případné 

nejasnosti v průběhu realizace a předcházet případným konfliktům. 
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 Viz kapitola 3.8.2 Aktivity 
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3.9.1 Zařazování Aktivit 

Aktivity zařazované do projektu AR je třeba posuzovat z těchto pohledů: 

- atraktivita, 

- možnost aktivního zapojení a spolupráce účastníků, 

- míra získání nových informací/zkušeností, 

- dostupnost (jak dopravní, tak dostupnost pro různé věkové a pohybově 

nadané skupiny). 

Základními neopomenutelnými kriterii pak jsou: 

- otevřenost přístupu pro všechny účastníky z cílové skupiny, 

- bezpečnost, 

- nízkonákladovost. 

Každá Aktivita podle svého typu akcentuje více či méně některý 

z uvedených pohledů resp. kriterií. Cílem AR je mít v nabídce vyvážené 

portfolio Aktivit, které bude schopno nabídnout zajímavou náplň volného času 

pro Účastníky a bude atraktivní volbou pro Animátory
63

. 

Přidání Aktivity může iniciovat Organizátor, Poskytovatel nebo Animátor. 

 

3.9.2 Rating Animátorů 

Jedněmi z hlavních pilířů projektu Aktivní rodina jsou důvěra a osobní 

odpovědnost. Projekt AR je zároveň koncipován jako samoregulační, kdy 

Organizátor hraje pouze zprostředkující roli, ale není přímo účasten Aktivit a 

nevstupuje do vztahu mezi Animátorem, resp. Účastníky a Poskytovatelem. 

Pro udržení důvěry a včasnou prevenci konfliktů a škod je v metodice AR 

předpokládáno zavedení hodnocení, tzv. ratingu Animátorů. 

 
Rating je termín primárně používaný ve finančnictví tzv. Credit Rating. Obecně Rating 

označuje hodnocení, jehož cílem je prověřit nakolik je subjekt ratingu schopen dostát svým 

závazkům. V našem případě: nakolik Animátor respektuje daná pravidla a je 
důvěryhodným partnerem pro Poskytovatele a Organizátora. 

 

Principem ratingu Animátora je hodnocení Animátora, které provádí 

Poskytovatel vždy po ukončení příslušné Aktivity. A to ve stupnici A–E. 

Detailní specifikace hodnotících stupňů mohou být odlišné pro různé typy 

Aktivit. Metodiku jejich určení stanovuje Organizátor. 

Důležité je bezprostřední provedení hodnocení Animátora – tj. bez zbytečného 

časového prodlení, kdy již dochází k ztrátě souvislostí a vzpomínek. Optimální 

doba je do tří dnů od ukončení Aktivity. 
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 Inspiraci lze částečně hledat i na internetu. Např. katalog "Kudy z nudy" na adrese 
http://www.kudyznudy.cz, který je projektem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism 

na oživení domácího cestovního ruchu v České republice. 
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Hodnocení provádí Poskytovatel prostřednictvím webu AR
64

, případně 

písemně nebo telefonicky oznámením Organizátorovi. 

V případě nespokojenosti s hodnocením má Animátor možnost požádat 

Organizátora, aby objektivitu uděleného ratingu u Poskytovatele ověřil. 

 

Ratingové stupně Animátora: 

A – nejvyšší úroveň, dlouhodobě aktivní Animátor, výborné reference, 

mimořádně důvěryhodný a samostatný, 

B – střední úroveň, aktivní Animátor s dobrou historií, 

C – vstupní úroveň, kterou získává Animátor při vstupu do programu AR, 

D – excesy a problémy, ale možné opětovné podmínečné zařazení do AR po 

ověření Organizátorem, 

E – opakované excesy, trvale vyloučen z AR. 

 

Výsledný rating Animátora je zvýšen, pokud Animátor za poslední 3 měsíce 

obdržel 80% hodnocení lepších, než má v současné době. Naopak rating je 

snížen, pokud více než 20% udělených hodnocení je nižších, než má nyní. 

Pokud je Poskytovatelem uděleno jednorázově hodnocení D nebo E, rating 

Animátora se snižuje na tento stupeň s okamžitou platností. 

 
Schéma 7 – Rating Animátora 

Rating Animátora je neveřejný a je zpřístupněn pouze tomu Poskytovateli, u 

kterého Animátor žádá o realizaci Aktivity. 

 

3.9.3 Rating Aktivit a Poskytovatelů 

Na obdobném principu jako rating Animátora funguje i rating Aktivit. 

V případech, kdy Aktivita je zajišťována Poskytovatelem, jedná se de facto i o 

rating Poskytovatele (Poskytovatelé nejsou hodnoceni samostatně). 

V případě Aktivit jejich rating zahrnuje více složek: 

- atraktivita, 

- prostředí, dostupnost, 

- poskytovatel – ochota, rozsah podpory, 

- počet Účastníků
65

. 
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 Viz kapitola 0 AR infokanál 
65

 Počet účastníků je důležitý pro statistická šetření a hodnocení projektu viz kapitola 3.4 

Hodnocení projektu 
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Hodnocení Aktivit provádějí Animátoři při dodržení stejných pravidel, jaká 

jsou doporučena pro hodnocení Poskytovateli
66

 – hodnocení je prováděno na 

Webu AR, provedení hodnocení do 3 dnů od návštěvy Aktivity, výpočet 

ratingu. 

Na rozdíl od ratingu Animátora, který je neveřejný, je aktuální rating 

Aktivity na webu zveřejněn a volně dostupný. Slouží jako důležité vodítko při 

rozhodování pro ostatní Animátory a Účastníky, jaké Aktivity se zúčastnit. 

Sekundárním, částečně negativním, důsledkem ratingu Aktivit může být 

přetížení Aktivit s velmi dobrým ratingem a malé využívání Aktivit s ratingem 

průměrným. Je na Organizátorovi, aby pokud takováto situace nastane, 

vhodným způsobem upozornil i na další zajímavé nevyužívané Aktivity a snížil 

přetížení úzké skupiny Aktivit s ratingem vysokým. 

 

3.10 Zázemí 

Tato kapitola se zabývá zařazením projektu AR do rámce fungování 

komunitních a sociálních služeb v prostředí České republiky. Dotýká se jak 

sociálních služeb, ke kterým má AR nejblíže, tak i systému financování, 

výkaznictví a související legislativy. 

 

3.10.1 Zařazení 

Je lidskou přirozeností hledat pro každou novou aktivitu svou „škatulku“. Se 

zařazeným projektem/aktivitou/službou se Zadavateli i Organizátorovi lépe 

pracuje. Snadněji se projekt prezentuje veřejnosti i potenciálním donorům. 

V úvahu připadají následující zařazení. 

 

Sociální služby 

Projekt AR se primárně orientuje na cílovou skupinu rodin s dětmi. Je 

pojímán jako aktivita pro náplň volného času. Projekt AR nelze uplatnit přímo 

jako registrovanou službu ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb.
67

 o sociálních 

službách. V rámci tohoto zákona je mu ale nejblíže oblast „Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi“
68

, viz exkurz níže. 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
69

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované 
rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen 

v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nejsou schopni sami 

bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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 Viz kapitola 3.9.2 Rating Animátorů 
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 (Parlament ČR, 2006) 
68

 (Parlament ČR, 2006, str. 30 §65) 
69

 (MPSV) 
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

 

Projekt AR by však mohl v rámci této služby sloužit pouze jako jedna z 

aktivit, do které by bylo možné ohroženou rodinu cíleně zapojit. Je nezbytná 

spolupráce se zařízením, které tuto registrovanou službu provozuje. 

 

Komunitní práce 

Projekt AR staví na spontánním vytváření malých komunit. Ve většině případů 

půjde o „Sousedské“ komunity, které spojuje jeden aktivní Animátor. Potenciál 

těchto skupin, ať už samostatně nebo jako celku v rámci zapojení do AR, pro 

uplatnění principů komunitní práce
70

 je velký. Účastníci zapojení do AR pod 

jedním Animátorem jsou zpravidla spojeni společným zázemím, zájmy a 

věkovou skupinou. Nezanedbatelné je i sdílení péče o děti. V rámci Aktivit AR 

si vyměňují zkušenosti, názory a informace o dění ve svém okolí. V těchto 

neformálních skupinách je potenciál pro spolupráci, potenciál pro aktivity 

vedoucí ke zlepšení postavení členů této malé komunity a potenciál zlepšení 

prostředí pro život (díky lokálnímu cestování za Aktivitami AR) a svépomocné 

řešení problémů. 

 
Komunitní práce 

Komunitní práce je proces pomáhající lidem, aby společnou aktivitou vyřešili problém 

místní komunity, případně zlepšili podmínky svého života v komunitě. Tento proces 

obvykle vyžaduje účast profesionálních sociálních pracovníků. 
Akčními skupinami bývají „obyčejní lidé“ (tj. lidé definovaní svou příslušností 

k místnímu společenství, nikoliv význačnou společenskou pozicí), skupiny lidí nějakým 
způsobem hendikepovaných (tj. lidí se zvláštními potřebami) nebo lidé spojení stejným 

zájmem
71

. 

 

Občanská společnost 

Projekt AR svým charakterem podporuje aktivní členy společnosti k rozvoji 

jejich vlastního potenciálu. Projekt AR zároveň vytváří dostatečně malé 

komunity, které stojí na osobní důvěře a osobní odpovědnosti. Tím uschopňuje 

i méně aktivní a jinak neprůrazné občany k zapojení do společenského života 

na úrovni vyššího celku
72

. 

 

3.10.2 Legislativa 

Vzhledem k tomu, že na nejnižší úrovni se v rámci AR jedná o občanskou 

aktivitu, nepřepokládá se žádné legislativní omezení nebo potřeba registrace či 

jiného formálního zařazení. Animátoři i Účastníci participují na projektu AR 
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 Viz exkurz níže 
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 (Matoušek, 2003, str. 94) 
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 (Havel, O lidskou identitu - Moc bezmocných, 1990) a kapitola 2.1 – Východiska 
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jako občané. Kluby AR jsou také chápány jako neformální skupina občanů. 

V případě, že by klub AR chtěl vyvíjet rozsáhlejší činnost a zejména čerpat 

podporu pro svou činnost i mimo AR, bylo by vhodné založit občanské 

sdružení dle příslušného zákona
73

. 

Na úrovni Organizátora a Zadavatele se naopak předpokládá právní 

subjektivita a oprávnění k výkonu činnosti, které mohu s realizací projektu AR 

souviset. Vzhledem k tomu, že jako Organizátor bude nejspíše vystupovat již 

fungující nezisková organizace a na straně Zadavatele si lze představit zejména 

místní samosprávu, bude tato podmínka splněna. 

 

3.10.3 Odpovědnost, Bezpečnost 

Jak z výše uvedeného vyplývá, je projekt AR postaven na důvěře mezi 

Poskytovateli, Animátory a Organizátorem, a je nízkoprahový pro účastníky. 

Míra registrace a centrální organizovanosti je minimální. Většina Aktivit je 

pojata jako čistě občanské činnosti. 

U Aktivit které jsou provozovány na, nebo s majetkem Poskytovatele může 

dojít k opotřebení vybavení, anebo i k jeho zničení. V případě běžného 

opotřebení je na Poskytovateli a jím stanovených pravidlech, zda stanoví za 

použití svého zařízení nějaký základní poplatek a z něj bude opotřebení hradit, 

nebo bude ochoten opotřebení hradit ze svých vlastních provozních nákladů 

(předpokládá jeho ochotu a filantropii). 

V případě vzniku škody na vybavení Poskytovatele je primární odpovědnost 

na Animátorovi. Záleží tedy na konkrétní dohodě Animátora s Poskytovatelem, 

jakou formou bude škoda nahrazena. Aby se minimalizovalo riziko 

Poskytovatele a nestalo se překážkou pro jeho zapojení do AR, je možné buď 

Poskytovateli poskytnout záruku ze strany Organizátora, že škody budou 

uhrazeny a vytvořit na straně Organizátora příslušný rezervní fond (započíst do 

nákladů projektu), nebo se pokusit najít vhodnou formu komerčního pojištění, 

která by možné škody kryla. Poskytnutí záruky ze strany Organizátora může 

být buď přímé – tj. Organizátor nahradí prokázanou škodu přímo Poskytovateli 

a dále ji vymáhá po Animátorovi, nebo záruka nepřímá, kdy Poskytovatel 

primárně vymáhá škodu po Animátorovi. Teprve v případě, že nebude úspěšný, 

obrací se na Organizátora, který škodu uhradí. 

Druhou potenciálně rizikovou oblastí je bezpečnost Aktivit a možné úrazy. 

Všichni Účastníci a Animátoři se Aktivit účastní na vlastní nebezpečí. Pokud 

však jde o Aktivity, které probíhají na zařízení Poskytovatele, která vyžadují 

odborný dozor (sportovní nářadí apod.) pak se částečné odpovědnosti 

Poskytovatel a jím pověřený pracovník, nemůže zbavit. V těchto případech by 

však na straně Poskytovatele mělo jít o standardní postup, jakým jsou tato 

zařízení využívána. Problematická může být bezpečnost a odpovědnost u 
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Aktivit, které probíhají v nestandardním prostředí a jsou otevírány s motivací 

umožnit organizované veřejnosti vstup do míst, která běžně nejsou přístupná. 

V těchto případech je riziko úrazů vždy vyšší, a odpovědnost naopak hůře 

definovatelná. Nezbývá než věřit ve zdravý rozum účastníků i Poskytovatele a 

jejich schopnost v odpovídající míře problémům předcházet. Resp. při jejich 

vzniku je řešit adekvátním způsobem, věcně a efektivně. 

 

3.10.4 Finance 

Legislativa vztažená k financování se dotýká zejména Organizátora a 

Zadavatele, v některých případech i Poskytovatele. Na úrovni Animátorů ani 

účastníků nedochází k žádným finančním tokům. 

V rámci projektu AR je nezbytné zajištění financování alespoň na základní 

úrovni. I když je představitelné, že Organizátor bude podstatnou část své 

činnosti zajišťovat formou dobrovolnické činnosti, tak částečnému 

profesionálnímu úvazku, zajištění propagace a nákupu základního materiálu se 

nevyhne. Je tedy nezbytné, aby Organizátor, jako příjemce a garant efektivního 

využití prostředků od Zadavatele, měl daňovou registraci a vedl odpovídající 

daňovou evidenci (účetnictví). Na straně Zadavatele, jako poskytovatele 

finančních prostředků, se vedení daňové evidence předpokládá automaticky. 

V rámci předejití nedorozuměním, a prevenci problémů s daňovou správou 

je vhodné jednoznačně stanovit vztah mezi Organizátorem a konkrétním 

Poskytovatelem. V klíčových případech i formou písemné smlouvy, která 

umožní jednoznačnou interpretaci. Toto je vhodné zejména v případech kdy 

Poskytovatel, díky charakteru jím nabízené Aktivity, vybírá finanční příspěvek 

na pokrytí opotřebení nebo provozní náklady. Je třeba jednoznačně stanovit, že 

tento příspěvek je určen přímým vztahem Účastník – Poskytovatel; 

Poskytovatel je povinen jej vykázat ve své daňové evidenci. Organizátor není 

účastníkem těchto finančních toků a ve svém účetnictví je nijak 

nezaznamenává. Zejména je potřeba předem ošetřit případy, kdy Poskytovatel 

je fyzická osoba, která žádnou registrovanou činnost neprovozuje a pouze 

v rámci Aktivit AR se rozhodne příspěvek vybírat a tím je de facto příjemcem 

financí s možným daňovým a registračním dopadem. 

V oblasti financí je nezbytné soustředit se na straně Organizátora i na 

správné nastavení peněžních toků (CashFlow). Při realizaci projektu nejde jen 

o dodržení celkového rozpočtu a finální náklady, ale i o zajištění průběžného 

financování. 
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4 Závěr 

 
Cílem této bakalářské práce bylo připravit projektový záměr pro projekt 

Aktivní rodina – aktivizaci rodin s dětmi žijícími ve vymezené lokalitě. 

 

V první kapitole byl osvětlen koncept Aktivní rodiny a stanoveny omezující 

předpoklady, bez kterých by byl záběr projektu příliš široký a v praxi 

neuchopitelný. Jako cílová skupina s největším potenciálem byly zvoleny 

rodiny s dětmi ve věku přibližně 6–15 let žijící jedné městské části resp. obci. 

Koncept Aktivní rodiny je však obecně použitelný i na jiné cílové skupiny 

(např. seniory nebo mládež) nebo na větší územní celek. 

Ve druhé kapitole byla zpracována teoretická východiska zejména 

s důrazem na principy Občanské společnosti, prevenci sociálně patologických 

jevů, úlohu rodiny a principy komunitní činnosti. V rámci průzkumu byl 

zmapován a orientačně potvrzen zájem zvolené cílové skupiny, byl popsán 

vztahový rámec osob a organizací zapojených do projektu a byla ověřena jejich 

motivace. Závěr kapitoly se zabývá možnými riziky realizace projektu a jejich 

prevencí. 

Třetí kapitola se soustředí na realizační stránku projektu Aktivní rodina. 

V potřebné míře podrobností osvětluje základní principy a terminologii 

projektového řízení ve vztahu k projektu Aktivní rodina. Zabývá se metodikou 

a organizační strukturou řízení projektu, jeho fázemi a hodnocením. 

V praktické části předkládá návrh výběru vhodných Aktivit, informačních 

kanálů a propagace, ukazuje význam zpětné vazby, popisuje potenciální 

subjekty a programy vhodné pro spolupráci a zabývá se legislativním zázemím 

projektu. 

 

Oproti původním předpokladům se ukázalo, že téma a projekt Aktivní 

rodina je velmi komplexní a pro jeho realizaci je třeba brát v úvahu nejen 

očekávané aspekty sociální a organizační, ale i aspekty komunální politiky, 

osobní motivace Poskytovatelů a zařazení projektu do již existujících 

programů. Předpoklady a závěry byly průběžně konzultovány se zkušenými 

zástupci neziskových organizací poskytujících sociální služby, samosprávy, 

projektového managementu a komunitního plánování. Tyto konzultace se 

ukázaly jako více než přínosné a pomohly dosáhnout reálně použitelné 

výsledky. 

Jednou z největších výzev a zároveň velkým rizikem je motivace 

Poskytovatelů. Odezva z praxe byla vyhraněná – buď velmi pozitivní a 

motivovaná, nebo velmi negativní. V rámci práce jsou předložena teoretická 

východiska a doporučení pro motivaci Poskytovatelů. Ukázalo se však, že spíš 
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než obecné postupy a předpoklady je nezbytný individuální přístup ke každému 

Poskytovateli a hledání motivace v osobě, která Poskytovatele zastupuje. 

 

Cílem této práce bylo připravit podklady pro obhajobu projektového záměru 

před potenciálním Zadavatelem. Práce přehledně uvádí jak teoretický základ a 

stanovuje pilíře a principy na kterých lze projekt Aktivní rodina stavět, tak 

zejména mapuje realizační souvislosti, a předkládá podklady pro reálnou 

realizaci. Tento cíl byl naplněn – práce podává komplexní pohled, a může být 

skutečně praktickým pomocníkem při jeho obhajobě a realizaci v praxi. 

 

Tvorba této bakalářské práce mi poskytla příležitost k seznámení se s mnoha 

schopnými lidmi z praxe a umožnila mi lépe porozumět souvislostem a 

skutečnostem, se kterými sociální pracovník přichází do kontaktu v praxi. 

V této práci jsem také měl možnost uplatnit a propojit své zkušenosti ze 

sociální práce a zkušenosti z řízení projektů. 
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7 Přílohy 

7.1 Myšlenková mapa projektu 
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7.2 Přehled možných Aktivit AR 

Orientační přehled možných aktivit a prostředků využitelných v rámci 

projektu Aktivní rodina a jejich klasifikace. Vychází z provedeného průzkumu 

dostupných aktivit spadajících do rámce projektu AR na Praze 14 (5/2010). 

 
Kategorie Typ Aktivita Seznámení Využití Průvodce

Poznávací Zajímavá místa Památky Ano Ne Možný

Poznávací Místa v přírodě Ano Ano Možný

Poznávací Naučná stezka Ano Ano Možný

Poznávací Podniky/Služby Továrny Ano Ne Ano

Poznávací Potraviny/Nápoje Ano Ne Ano

Poznávací Autoservis Ano Ne Ano

Poznávací Kadeřnictví Ano Ne Ano

Poznávací Prodejna potravin Ano Ne Ano

Poznávací Areály Zahradnictví Ano Ne Ano

Poznávací Spalovna Ano Ne Ano

Poznávací Doprava/Logistický areál Ano Ne Ano

Poznávací Instituce MÚ Ano Ne Možný

Poznávací Radnice Ano Ne Ano

Poznávací Odbory Ano Ne Ano

Poznávací Školy Ano Ne Ano

Poznávací Učiliště Ano Ne Ano

Poznávací ZŠ / Praktické / Alternativní Ano Ne Ano

Poznávací MŠ Ano Ne Ano

Poznávací NGO Sociální služby Ano Ne Ano

Poznávací Volnočasové Ano Ne Ano

Poznávací KD Ano Ano Ano

Poznávací DDM Ano Ano Ano

Poznávací LŠÚ Ano Ne Ano

Poznávací Dětské oddíly Ano Ano Ano

Poznávací 112 Hasiči Ano Ne Ano

Poznávací Policie Ano Ne Ano

Poznávací Záchraná služba Ano Ne Ano

Sportovní Sportoviště Sportoviště Ano Ano Možný

Sportovní Sportovní kluby Ano Ne Ano

Sportovní Fitness Ano Ano Možný

Sportovní Plavecký bazén Ano Ano Možný

Vzdělávací Církve Ano Ano Ano

Vzdělávací ZOO Ano Ano Možný

Vzdělávací Planetarium Ano Ano Možný

Vzdělávací Galerie Ano Ano Možný

Zábava Entertainment Kino Ano Ano Možný

Zábava Lanový park Ano Ano Možný

Zábava Dětské hřiště Ano Ano Ne

 
Kategorie Typ Aktivita Seznámení Využití Průvodce

Prostředky Půjčovna vybavení Dortové formy

Prostředky Gril

Prostředky Hračky

Prostředky Sportovní vybavení

Prostředky Petanque

Prostředky Outdoor vybavení
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7.3 Projektový plán AR 

 
  



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci StartD Názvy zdrojů
0 Projekt Aktivní rodina 257,5 dny 1. týden 52. týden
1 Projektová p říprava 55 dny 1. týden 11. týden

2 Zmapování potřeb 20 dny 1. týden 4. týden D+28 Vedoucí

3 Nalezení Zadavatele 10 dny 5. týden 6. týden 2 D+42 Vedoucí

4 Sestavení týmu Organizátora 15 dny 7. týden 9. týden 3 D+63 Vedoucí

5 Zázemí 10 dny 10. týden 11. týden 4 D+77 Vedoucí

6 Vytvoření metodiky 10 dny 10. týden 11. týden 4 D+77 Pilotní tým

7 Schválení startu Pilotu 0 dny 11. týden 11. týden 6 D+77 Zadavatel;Vedoucí

8 Pilot 77,5 dny 12. týden 27. týden 1

9 Výběr Aktivit, jednání s Poskytovateli 15 dny 12. týden 14. týden D+98 Pilotní tým

10 Příprava informací 10 dny 12. týden 13. týden D+91 Pilotní tým

11 Revize týmu Organizátora 10 dny 12. týden 13. týden D+91 Pilotní tým

12 Oslovení Animátorů 15 dny 12. týden 14. týden D+98 Pilotní tým

13 Úvodní setkání 1 den 15. týden 15. týden 11;12 D+101 Pilotní tým;Animátoři

14 Pilotní b ěh 50 dny 15. týden 25. týden 13

15 Zpětná vazba a úpravy 1 10 dny 15. týden 17. týden D+115 Pilotní tým

16 Zpětná vazba a úpravy 2 20 dny 17. týden 21. týden 15 D+143 Pilotní tým

17 Zpětná vazba a úpravy 3 20 dny 21. týden 25. týden 16 D+171 Pilotní tým

18 Vyhodnocení pilotu 11,5 dny 25. týden 27. týden 14

19 S Animátory 0,5 dny 25. týden 25. týden D+172 Pilotní tým;Animátoři

20 Organizační tým 5 dny 25. týden 26. týden 19 D+179 Pilotní tým

21 Zpráva o pilotním běhu 5 dny 26. týden 27. týden 20 D+186 Pilotní tým

22 Se sponzorem 1 den 27. týden 27. týden 21 D+187 Pilotní tým

23 Rozhodnutí o startu projektu 0 dny 27. týden 27. týden 22 D+187 Zadavatel;Vedoucí

24 Realizace 124 dny 27. týden 52. týden 8

25 Start realizace projektu 65 dny 27. týden 40. týden

26 Právní forma 10 dny 27. týden 29. týden D+201 Vedoucí

27 Organizační tým a zázemí 15 dny 27. týden 30. týden D+208 Vedoucí

28 Oslovení Poskytovatelů 20 dny 27. týden 31. týden D+215 Tým

29 Aktivity 20 dny 31. týden 35. týden 28 D+243 Tým

30 Informa ční kanály 50 dny 30. týden 40. týden

31 Web AR 30 dny 30. týden 36. týden 29FF+5 dny D+250 Web admin;Pilotní tým

32 Propagace, letáky, tisk 20 dny 35. týden 39. týden 29 D+271 Tým

33 Oslovení Animátorů 15 dny 37. týden 40. týden 32FS-10 dny D+278 Tým

34 Startovací fáze 30 dny 40. týden 46. týden 25

35 Provozní úsek 20 dny 40. týden 44. týden D+306

36 Schůzka Animátorů 1 den 44. týden 44. týden 35 D+307 Tým;Animátoři

37 Zpětná vazba 3 dny 44. týden 45. týden 36 D+312 Tým

38 Úpravy 5 dny 45. týden 46. týden 37 D+319 Tým

39 Zpráva pro Zadavatele 1 den 46. týden 46. týden 38 D+320 Tým;Vedoucí

40 Realizační fáze 30 dny 46. týden 52. týden 38

41 Provozní úsek 20 dny 46. týden 50. týden D+347

42 Schůzka Animátorů 1 den 50. týden 50. týden 41 D+348 Tým;Animátoři

43 Zpětná vazba 3 dny 50. týden 51. týden 42 D+353 Tým

44 Úpravy 5 dny 51. týden 52. týden 43 D+360 Tým

45 Zpráva pro Zadavatele 1 den 52. týden 52. týden 44 D+361 Tým;Vedoucí

46 Zakon čení 1 den 52. týden 52. týden 40 D+0

47 Zhodnocení projektu 1 den 52. týden 52. týden D+362 Zadavatel;Vedoucí

48 Rozhodnutí o zakončení 0 dny 52. týden 52. týden D+361 Zadavatel

Projekt Aktivní rodina

Projektová p říprava

Vedoucí Zmapování pot řeb20 

Vedoucí Nalezení Zadavatele

Vedoucí Sestavení týmu Organizátora15

Vedoucí Zázemí

Pilotní tým Vytvo ření metodiky

Zadavatel;Vedoucí Schválení startu Pilotu

Pilot

Pilotní tým Výběr Aktivit, jednání s Poskytovateli15

Pilotní tým Příprava informací

Pilotní tým Revize týmu Organizátora

Pilotní tým Oslovení Animátor ů15

Pilotní tým;Animáto ři Úvodní setkání

Pilotní b ěh

Pilotní tým Zpětná vazba a úpravy 11

Pilotní tým Zpětná vazba a úpravy 220 

Pilotní tým Zpětná vazba a úpravy 320 

Vyhodnocení pilotu

Pilotní tým;Animáto ři S Animátory

Pilotní tým Organiza ční tým

Pilotní tým Zpráva o pilotním b ěhu

Pilotní tým Se sponzorem

Zadavatel;Vedoucí Rozhodnutí o startu projektu

Realizace

Start realizace projektu

Vedoucí Právní forma1

Vedoucí Organiza ční tým a zázemí15

Tým Oslovení Poskytovatel ů20 

Tým Aktivity20 

Informa ční kanály

Web admin;Pilotní tým Web AR30 dny

Tým Propagace, letáky, tisk20 

Tým Oslovení Animátor ů15

Startovací fáze

Provozní úsek20 

Tým;Animáto ři Schůzka Animátor ů

Tým Zpětná vazba

Tým Úpravy

Tým;Vedoucí Zpráva pro Zadavatele

Realizační fáze

Provozní úsek20 

Tým;Animáto ři Schůzka Animátor ů

Tým Zpětná vazba

Tým Úpravy

Tým;Vedoucí Zpráva pro Zadavatele

Zakon čení

Zadavatel;Vedoucí Zhodnocení projektu

Zadavatel Rozhodnutí o zakon čení

týden-7 týden-1 týden6 týden12 týden18 týden24 týden30 týden36 týden42 týden48 týden54 týden60 týden66 týden72

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termínProjekt: Projekt Aktivní rodina
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7.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Využití přirozené sociální soudržnosti 

- Svoboda volby Aktivit i Účastníků na straně 

Animátora 

- Podpora osobního růstu a seberealizace Animátora 

- Nízká rizika zneužití – Osobní odpovědnost 

Animátora 

- Nízké náklady na běh projektu 

- Samoregulace a samoregenerace 

- Dlouhý rozjezd, potřeba vynaložení značného úsilí 

organizátorů v době rozjezdu 

- Aktivitu nelze snadno zařadit do žádného 

existujícího rámce (není sociální služba, cílová 

skupina není typicky přímo ohrožená) 

- Obtížná motivace na straně Poskytovatelů, potřeba 

individuálního přístupu 

- Legislativně obtížně řešitelná odpovědnost za 

možné škody 

Příležitosti Hrozby 

- Možný nový typ nízkonákladové sociální služby 

- Potenciál pro přesah lokálního významu 

- Potenciál pro aktivizaci občanské společnosti ve 

městech
74

 

- Nezájem poskytovatelů 

- Větší škody na majetku poskytovatelů 

- Nedostatek podpory lokální samosprávy 

- Špatně řešené konflikty (Organizátor–Animátor–

Účastník) 

- Bezpečnost, úrazy Účastníků 
Tabulka 1 – SWOT analýza

                                                 
74

 Viz kapitola 1.4 Pilíře projektu 
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7.5 Metriky projektu AR 

Návrh možných základních metrik projektu AR. Jejich konkrétní 

specifikaci, a model výpočtu, stanovuje Organizátor a schvaluje Zadavatel. 

 
Oblast Metrika Popis Jednotka

Aktivity Počet registrovaných 

Aktivit

Počet Aktivit registrovaných do AR Počet

Aktivity Atraktivita Aktivit A Počet aktivit s ratingem A a B Počet

Aktivity Využití aktivit Počet aktivit s alespoň jednou 

návštěvou v posledních 3 měsících 

děleno celkový počet aktivit

Podíl

Animátoři Počet aktivních 

Animátorů

Alepoň jedna Aktivita za posledních 

12 měsíců

Počet

Animátoři Kvalita báze Animátorů Počet Animátorů s ratingem A-C 

děleno celkový počet Animátorů

Podíl

Animátoři Aktivita báze 

Animátorů

Počet Animátorů, kteří se zapojili do 

Aktivity v posledních 6ti měsících 

děleno celkový počet Animátorů

Poměr

Čas Realizace vůči plánu Časový rozdíl mezi skutečností a 

plánem 

Den

Čas Zpoždění na kritické 

cestě

Časový rozdíl mezi skutečností a 

plánem na kritické cestě

Den

Finance Volné finanční 

prostředky (CF)

Stav volných finančních prostředků k 

datu

Kč

Kluby AR Počet aktivních Klubů 

AR

Alepoň jedna Aktivita za posledních 

12 měsíců

Počet

Náklady Provozní náklady 

finanční

Spotřebované náklady - finanční Kč

Náklady Náklady organizační Spotřebované kapacitní náklady - čas Člověkoden

Problémy Problémy Celkový počet hlášených problémů a 

konfliktů

Počet

Problémy Počet problémů u 

Poskytovatelů

Nahlášené problémy způsobené 

Poskytovatelům účastníky.

Počet

Spokojenost Spokojenost Účastníků Průběžný průzkum, dávkové 

vyhodnocení

Stupnice

Spokojenost Spokojenost 

Animátorů

Průběžný průzkum, dávkové 

vyhodnocení

Stupnice

Spokojenost Spokojenost 

Poskytovatelů

Průběžný průzkum, dávkové 

vyhodnocení

Stupnice

Účastníci Počet Účastníků Počet zapojených účastníků - Měřeno 

dávkovým průzkumem, Účastníci 

jinak nejsou registrováni

Počet

 
Tabulka 2 – Metriky projektu AR  
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7.6 Organizační struktura – Organizátor AR 

 

Ředitel

Projekty

Projektový 
manažer AR

Administrace 
grantů

Finance

Účetní
Mzdová 
účetní

Služby

Koordinátor 
AR, Aktivity, 
Animátoři, 

Poskytovatate
lé

Propagace , 
web, PR, 
Kluby AR

Koordinátor 
dobrovolníků

Dobrovolníci

Legenda: 
Plná alokace 
Částečná alokace 
Minimální alokace 
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7.7 Průzkum zájmu cílové skupiny 

Forma:  Řízený anonymní rozhovor, cca 15min 

Vzorek: 20 selektivně vybraných obyvatel – zástupců rodin z různých 

skupin s dětmi ve věkovém rozpětí 5–15let. Near-by kvótní 

výzkum přes dimenze věk, příjmová skupina, zástavba 

Území: Praha 14 

Období: 4–6/2010 

 

7.7.1 Osnova rozhovoru 

- Úvod – seznámení se záměrem AR, důvodu a cíly průzkumu 

- Q1: Základní statistické údaje 

o Rodič 

 věk (do 25, 26–35, 36–45, 45 a více) 

 vzdělání (ZŠ, SŠ, VŠ) 

 příjmová skupina (subjektivní hodnocení příjmy – nízké, 

střední, vysoké) 

 Děti – počet, věk 

o Lokalita 

 Zástavba (RD, Sídliště) 

o Klubová činnost 

- Detailnější prezentace projektu AR, role Animátora, Účastníka, 

zapojení, omezení, typy Aktivit 

- Q2: Obecný názor na projekt AR 

o Smysluplnost, reálnost v lokálním prostředí 

o Očekávané přínosy 

o Vnímaná rizika 

- Q3: Zapojení do projektu AR 

o Jako Účastník 

 Motivace / Zábrany 

o Jako Animátor 

 Motivace / Zábrany 

o Okolí 

 předpoklad zapojení okolí 

 tipy na možné Animátory z okolí 

- Q4: Ostatní 
 

Při vyhodnocení byly otázky převedeny do bodové škály 1-5, kdy pět bod§ů 

znamená největší význam (nejvíce kladné hodnocení)
75

. 

                                                 
75

 Viz Souhrn dat z průzkumu v příloze 7.7.3 
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7.7.2 Dotazník 

  

Cílová skupina: Rodiny s dětmi ve věku 5-15let, území Praha 14

1. Úvod – seznámení se záměrem AR, důvodu a cíly průzkumu

2. Základní údaje:

Věk rodiče:  do 25 25-35 36-45 46 a více

Vzdělání rodiče: ZŠ SŠ VŠ

Příjmy (subjektivně): Nízké Střední Vysoké

Děti (věk):

Lokalita: RD Bytový dům Sídliště

Spolková činnost: MC Sport Kultura

3. Detailnější prezentace projektu AR, role Animátora, Účastníka, zapojení, omezení, typy Aktivit

4. Obecný názor na projekt AR

Smysluplnost, 

reálnost v 

lokálním 

prostředí

Očekávané 

přínosy

Vnímaná rizika

5. Zapojení do projektu AR Motivace Zábrany

Jako účastník

Jako Animátor

Zapojení 

účastníků v okolí

Tipy na možné 

Animátory

6. Ostatní

Datum: Vyplnil:

Aktivní rodina - Průzkum zájmu
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7.7.3 Souhrn dat z průzkumu 

Respondent Věk 

rodiče

Vzdělání 

rodiče

Příjmy Děti Lokalita Spolková 

činnost

Smyslupl

nost AR, 

reálnost v 

lokálním 

prostředí

Přínosy 

AR

Rizika AR Zapojení 

jako 

účastník

Zapojení 

jako 

Animátor

Zapojení 

účastníků 

v okolí

Tipy na 

možné 

Animátor

y

1 36-45 SŠ Vysoké 5 RD Sport 5 4 4 4 5 3 Ano

2 25-35 SŠ Střední 2 RD Kultura 5 4 3 4 5 4 Ano

3 36-45 VŠ Vysoké 2 RD Ne 2 2 4 3 1 2 Ne

4 36-45 SŠ Střední 2 Sídliště Církev 4 4 2 5 4 4 Ano

5 25-35 VŠ Střední 4 Sídliště Církev 3 4 3 3 2 4 Ano

6 25-35 SŠ Nízké 2 Bytový dům Sport 3 4 3 3 2 4 Ano

7 do 25 SŠ Střední 4 Sídliště Církev 5 4 3 3 2 4 Ano

8 25-35 SŠ Střední 1 Sídliště MC 2 2 3 1 0 2 Ne

9 do 25 ZŠ Nízké 1 Bytový dům Ne 4 4 2 4 2 4 Ne

10 25-35 VŠ Střední 3 Sídliště Sport 3 3 3 2 0 2 Ne

11 36-45 VŠ Střední 2 RD Sport 4 3 4 4 3 4 Ano

12 25-35 VŠ Střední 1 Sídliště Sport 2 2 3 1 0 3 Ne

13 25-35 VŠ Střední 3 Sídliště Kultura 4 3 5 5 2 4 Ano

14 25-35 SŠ Střední 1 Sídliště Kultura 3 4 2 3 1 3 Ne

15 46 a více ZŠ Střední 4 Sídliště Církev 4 4 4 3 0 4 Ano

16 25-35 SŠ Střední 2 Bytový dům Ne 5 5 2 5 2 4 Ne

17 25-35 ZŠ Střední 2 RD MC 4 4 4 4 0 4 Ano

18 46 a více VŠ Vysoké 1 RD Ne 2 4 4 0 0 3 Ano

19 do 25 SŠ Střední 2 Sídliště Ne 3 4 2 3 0 2 Ne

20 25-35 VŠ Střední 2 RD Jiné 3 3 3 2 0 2 Ne
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7.7.4 Výsledky průzkumu - Grafy 
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Ne
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17%
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Komentář k výsledkům průzkumu a grafům viz kapitola 2.2.3 – Průzkum 

zájmu cílové skupiny. 
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