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Příloha 1

Přepis části rozhovoru s participantkou z ŽIVOTa 90

Co ta práce práce pro tebe znamená?

Jak to myslíš? Co pro mě znamená?

Když se tě někdo zeptá,...

V čem mě třeba naplňuje?

Co k ní cítíš? Kdyby jsi jí neměla, o co přijdeš?

Přijdu  určitě  o  kontakt  se  seniorama,  starejma  lidma,  což  mě  hodně  baví,  protože  tu 

cílovou skupinu jsem si sama vybrala s kým chci pracovat, a vlastně i bych přišla, když 

bych nepracovala, třeba nevím, skládala lego někde, nebo prostě šroubky někde, tak, tak 

bych  přišla  asi  o  to,  nějakým  způsobem  se  podílet  možná  na  vývoji,  možná  jakoby 

i sociální sféry, sociální práce vůbec tady u nás...a tak bych, tak mě tady baví s těma lidma 

spolupracovat. Já si s nima ráda povídám, i o tom co je jakoby trápí, a proč tady jakoby 

jsou, a tak...práci mám z toho důvodu jako ráda, ale hodně práci s těma lidma.

Pověz mi, jaký je poslání této organizace?

Tak tohle téma je tady pro nás takový takový, jak to říct, poslední dobou žhavý, co se celý 

organizace týče, tak to poslání je v tom, že ta organizace ŽIVOT 90 se snaží tím co dělá, 

tak lidi  aktivizovat  a  vůbec jim umožňuje,  aby za podpory sociálních  služeb zůstávali 

doma, a vlastně aby tady toho bylo dosaženo, tak vlastně jim poskytuje, umožňuje jednak 

podílet  se  na nějakým jejich  společenským životě,  tím,  že mohou docházet  do našeho 

komunitního centra Portus, a podílet se tady na nějakých aktivitách, ale taky tím, že právě 

jim poskytuje sociální služby, který jsou zaměření doma, terénní slociální služby, takže 

vlastně nemusej opouštět ty svoje domovy a můžou zůstat doma. A to je vlastně filosofie 

týhletý organizace, tím, že vlastně poskytuje jednotlivý ty sociální služby, tak to těm lidem 

jakoby umožňuje. A pak každá ta svá služba, podle mě, by měla mít jakoby svoje konkrétní 

poslání, kterým naplňuje jakoby tu filosofii naší organizace.

Máš pocit, že tím co děláš, každý den, toto poslání naplňuješ?

Myslím si že jo. Asi ne každej den, ale. Asi ne každej den, ale vlastně asi ano, no, protože 

i tím, že když tady vlastně tvořim nějaký metodický věci, tak je to pro to, aby ta služba 

řádně a v pořádku fungovala. Takže si myslim, že ano.

Dokázala by jsi říct, třeba v bodech, jaký hodnoty to poslání odráží?

Myslíš poslání organizace, nebo poslání týhletý služby? Nebo tak obecně? 

Možná  to  spolu  souvisí,  jedno  vychází  z  druhýho,  jsi  říkala...poslání  služby  naplňuje  

poslání organizace...záleží na to tobě, zda to chceš rozlišit, nebo říct dohromady...

Hodnoty.  Chceš  po  mě  slyšet  hodnoty.  Ty jo,  to  jsou  hodně  takový  vážný,  ty  vážný 

slova...popřemejšlim...určitě mi tam na...jakoby, hm, připomíná teďkon, naskakuje jakoby 



slovo, možná, jakoby respekt, a nějaká jakoby důstojnost těch lidí... pak nevím, jestli to je 

hodnota, ale prostě jejich kvalita života, ale vůbec jakoby respektování, jakoby toho stáří.

A je v tom poslání, něco, co Ti tam chybí. Co by jsi ráda dělala, ale jakoby ten systém ti to  

neumožňuje? Cítíš někde mezeru?

Hm, asi cejtim, a možná je to historicky daný, když bych vzala poslání celý organizace, tak 

je to hodně, nebo na mě to působí, jo, není to podle mě tam ani v tom poslání napsaný, ale  

hodně mi to vychází z nějaký jakoby dobrovolný aktivity,  že z toho je to hodně cejtit, 

jakoby, že možná ty pracovníci jsou nastavený jakoby dobrovolníci,  ale už to tak není, 

protože  my jsme  se  tady  jakoby zprofesionalizovali,  a  my  tu  sociální  práci  vnímáme 

mnohem víc už profesionálně, když než kdysi dávno, a myslím si, že i v tom poslání by 

tohle možná mohlo bejt jakoby nějak zhodnocený, že opravdu to poslání, mi přijde, že je 

na takový dobrovolnický jako úrovni. A ono je to problém celý týhlentý organizace naší, že 

už jsme jakoby, nebo takhle, že sociální služby už jsou, nebo by měly být někde jinde, 

a tady pořád  jsou  takový  ty  kořeny toho  dobrovolnictví,  že  vlastně  my to  děláme  od 

srdíčka, děláme to rádi. To sice ano, to je předpoklad k nějaký sociální práci, ale jakoby už 

jsme někde jinde, a to v tom poslání... nevidim to tam.



Příloha 2

Přepis části rozhovoru s participantkou z Domova pro seniory - Slunečnice

Co pro tebe ta práce znamená?

To je hrozně těžký. Jako pro mě je ta práce se seniorem, tak to je tak jako můj...tak to 

řeknu jako úplně, jak mě to napadlo jako první, jo. Tak první myšlenka, tak jako smysl 

života je to pro mě, jo, jako fakt, protože já se i potom mimo rámec pracovní jako věnuju 

jako v jiných projektech seniorům zdarma, a prostě mě to baví. Jako je to, je to pro mě jako 

hrozně důležitý, že vidím že to má smysl. A že i ta jejich...cílový skupině, která mi přijde 

mnohdy hodně opomíjená, tak vidim, že to jako má význam, že se jim někdo věnuje takhle 

třeba i mladej, že je to pro ně motivující, což mě baví.

Jaký je poslání vaší organizace?

To máme určitě někde na stránkách (smích). Tak já si myslím, že samozřejmě bychom 

chtěli  nabídnout  těm  lidem,  aby  měli  plnohodnotný  a  důstojný  život  i  tady  v  těch 

seniorských letech. Myslim, že je to taky to poslání, co bychom chtěli splnit, aby se cítili  

dobře, nemyslim si, že se dá naplnit, to aby se cítili jako doma, protože to se nemůžou cítit,  

když jsou v zařízení, a myslim, že to je taky z jedno jako z přání, který by tam bylo, a to je  

hrozně těžko naplnitelný.

Myslíš, že tvá práce poslání naplňuje?

Myslim že jo. To je takový hodně sebevědomý, viď? (smích) 

Čím konkrétně?

Já si myslim, že to je i tím, jako jaká jsem já, jo, že s těma lidma já pracuju, že se snažim 

hledat i v tom, že maj oni takový třeba jako smutný to stáří, někdo má, tak hledat tam 

i něco, co jim může jakoby říct, že i přes to že to maj třeba takový těžký, nemoci, a je tam 

takový jako bolavý pro ně, že i přes to to má pořád jako význam, že tady jsou, že můžou  

jako, že můžou žít v tom našem zařízení, no. Jako myslim si, že ty ohlasy od nich jsou, že 

si jako díky mě třeba někdy cítí trošku líp, že to je jako snesitelnější pro ně to tam jako 

zvládnout. Ale já myslim že to je jako o mě.

Já myslim, že já se teda i snažim, aby jsme zapojili hodně i tu rodinu, a to si myslim, že je  

taky důležitý, že má-li to fung..., je to tak, že ta rodina řekne tady máte, tak působí,  tady 

máte seniora a starejte se teďka vy,  my už jako se už nemusíme se tak starat. Já se snažím 

vysvětlit,  že  oni jsou prostě  nejdůležitější  pro něj,  aby jako věděli,  že  ta  kontinuita  je 

v tom, i když tam je u nás v tom zařízení, že prostě by se mělo navázat na ten život co měl  

před  tím,  aby právě  přines  nějaký i  ty  předměty,  který  jsou  pro něj  důležitý,  to  je  to 

vzpomínání, že jo, aby si tam mohli mít nějaký takový věci, který jim připomínají něco, co 

co bylo pro ně jako hodně význačný v tom životě.



Dokázala by jsi vyjmenovat , třeba i jen v bodech, jaký hodnoty odráží to poslání?

Mě napadá jako že určitě důstojnost, určitě i nějaká jako samostatnost, a zároveň podpora, 

pro ty seniory, který už třeba jsou na lůžku, tak určitě i nějaká adekvátní péče, kterou oni  

potřebují. Takový možná..i takový jako partnerství, víš jako, aby to nebylo takový, že my 

jsme z nějaký z pozice moci, a takový, aby prostě se tam jako oni cítili jako partneři naši,  

že si můžou taky zasahovat do toho, jak se to bude vyvíjet.

Je něco z toho, co jsi vyjmenovala, pro tebe osobně důležitý?

Ta  důstojnost  a  respekt  k  tomu  stáří,  to  pro  mě  je  jako  hodně  důležitý.  I  takový  to 

partnerství, že já strašně fakt nemám ráda, když to je z pozice jako někdo je klient a někdo 

je nad ním, jako protože je ten pracovník. Tak to taky je. To nemám ráda. A podporu... to 

taky je o mě hodně, si myslím, jenže já neposkytuju nějakou jako přímou.

Co ti tam chybí? V těch hodnotách?

Právě  že  mě  by  se  líbilo,  kdyby  třeba  se  víc  tam  podporovala  ještě  taková  ta  jako 

samostatnost těch lidí jako, že ještě to, co můžou, aby se to víc...jako samozřejmě se o to 

někdy snaží ti pracovníci … a takový to, aby jako byli soběstační dokud to jde, ale chápu,  

že někdy pro ty sestry je rychlejší,  když tu paní jako jí vykoupou oni, než aby tý paní  

prostě daly do ruky žínku a ona by se pomalu omývala, že jo, protože...že třeba tohle je  

ještě takovej úkol, nebo třeba... no já nevím, jak to tam, potom když podávají stravu, jestli 

třeba pomáhají, třeba jooo ...u toho já moc nebývám. A myslim, že pomáhaj, ale někdy si 

myslim, že by ten senior ještě mohl jako sám. A asi by byl víc jako ušpiněný, ještě by to 

trvalo asi déle. Tohle bych třeba  ještě já podporovala.



Příloha 3

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
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Projekt diplomové práce

Bc. Zuzana Nováková



Předběžný název diplomové práce

Poslání v životě organizace

Formulace a vstupní diskuse problému

Ve své diplomové práci se chci zabývat tématem poslání organizace. Chci se úzce zaměřit 

na oblast poskytovatelů sociálních služeb s cílovou skupinou senioři.

Poslání je pro organizaci relevantní z pohledu tvorby veškerých strategií,  plánů, cílů či 

postupů.  Je  úzce  spojeno  se  společenskou  objednávkou,  která  vychází  mimo  jiné 

z demografického  vývoje  a  z legislativy  dané  země.  V České  republice  problematiku 

sociálních  služeb  upravuje  zákon  č.108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  a  prováděcí 

vyhláška, včetně jejich následných novelizací. Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá  ustanovení  zákona  o  sociálních  službách,  vymezuje  obsah  standardů  kvality 

sociálních služeb.

Poslání organizace je zmiňováno v souvislosti  s procedurálními standardy, konkrétně ve 

standardu č.1: Cíle a způsoby poskytování služeb. Jedná se o následující kritérium naplnění 

tohoto  standardu:  „Poskytovatel  má  písemně  definováno  a zveřejněno  poslání,  cíle 

a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se 

zákonem  stanovenými  základními  zásadami  poskytování  sociálních  služeb,  druhem 

sociální  služby  a  individuálně  určenými  potřebami  osob,  kterým  je  sociální  služba 

poskytována.“

Pro  organizaci  je  důležité,  aby  všichni  její  zaměstnanci  byli  s posláním  srozuměni 

a především,  aby s ním byli  ztotožněni.  V této  souvislosti  se  chci  ve  své  práci  zmínit 

o komunikaci a firemní kultuře. Neméně podstatnou oblastí vázanou na poslání jsou public 

relations, které ovlivňují vztahy uvnitř a vně organizace. Vnější prostředí oslovuje skrze 

poslání  rovněž  fundraising.  Toto  všechno  jsou  oblasti,  které  je  nutné  v souvislosti 

s posláním zmínit.

Domnívám se, že v praxi není fenoménu poslání přisuzována tak velká pozornost. K tvorbě 

poslání,  popř.  k  jeho  redefinici  se  přistupuje  formálně.  Poslání  je  často  tvořeno 

managementem, a dále pak není pečlivě komunikováno se zaměstnanci.



Pracovní postup

Ve  své  práci  se  chci  zaměřit  na  následující  otázky:  Znají  zaměstnanci  poslání  své 

organizace?  Přijali  toto  poslání  za  vlastní?  Vyjadřuje  poslání  i  jejich  hodnoty?  Jak  se 

poslání odráží v jejich práci?  Je poslání  dobře formulováno, aby toto vůbec umožnilo? 

Neplní pouze formální funkci?

Odpovědi  na  výše  položené  otázky  chci  získat  pomocí  kvalitativních  metod,  konkr. 

polostandardizovaným rozhovorem. Participanty se stanou zaměstnanci dvou organizací 

poskytujících sociální služby pro seniory. Pět zúčastněných bude z občanského sdružení 

ŽIVOT 90, pět z Domova pro seniory Slunečnice.

Cílem práce není redefinovat poslání vybraných organizací. Cílem je poukázat na dobrou 

praxi,  ale  také  nasbírat  podklady a  podněty,  které  by vedly k případným doporučením 

majícím obecný přesah aplikovatelný nejen pro zvolené organizace.
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