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Základní informace o předmětu
Vyučující:

Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová

Kontakt:

gabriela.hepnarova@uhk.cz

Hodinová dotace přímé výuky: 39 hodin
Hodinová dotace samostudia: 30 hodin
Zařazení předmětu: čtvrtý semestr
Prerekvizity: předmět nemá prerekvizitu
Pravidla komunikace s vyučujícím: prostřednictvím e-mailové korespondence,
dále na základě předem dohodnutých konzultací, účast ne aktivitách v kurzy.uhk.cz
Úvod do studia předmětu
Předmět je strukturován do pěti částí.
První část přináší základní seznámení s pojmy, jejichž pochopení bude nezbytné pro
další práci v seminářích, dále přináší pochopení procesů, které spoluutvářejí identitu,
hodnotový systém vychovávaných. První části předmětu je poskytnutí prostoru k
osvojení základní odborné terminologie. Druhá část předmětu studentům umožní
pochopení procesů, které napomáhají formovat osobnost člena minority. V úvodních
částích student získá základ pro další společnou práci v seminářích. Třetí část předmětu
otevírá některá z aktuálních problematických témat života dnešní společnosti. Tato část
předmětu propojuje současný stav poznání s praktickými úkoly. Čtvrtá část předmětu je
orientována prakticky, v

jednotlivých přednáškách budou studenti seznámeni s

specifiky vybraných menšin, které žijí v ČR. Pátá část seznamuje studenty s možnostmi
práce s cílovou skupinou. Důraz je věnován na porozumění chodu zařízení, která
pracují s minoritami. Ve výuce jsou studenti seznámeni s částí standardů kvality,
která pojednává o možnostech zviditelnění zařízení v sociálním prostředí.
Představuje aplikaci získaných poznatků na vybrané minoritní skupiny s ohledem na
aktuální dění. Ve vztahu k členům minorit se jedná především o seznámení s metodami,
kterými se aktuálně v praxi pracuje. Samostatná přednáška je věnována metodě
instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina.
Cíle předmětu
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Cílem prvních dvou částí předmětu je základní seznámení s pojmy a odbornou
terminologií, jejich osvojení a pochopení. Student získá vhled do základních procesů,
které spoluvytváří osobnost budoucích klientů a vychovávaných.
Cílem třetí části předmětu je upozornit na některé vybrané problémy současnosti.
Úkolem studentů je zamýšlet se nad možnostmi řešení problémů současnosti. Poznatky
z první části předmětu si student zasadí do konkrétních aktuálních podmínek dnešní
společnosti. Cílem čtvrté a páté části předmětu je propojení všech dosud získaných
poznatků s praxí. Studenti se v rámci seminární práce pokusí koncipovat takové
způsoby zacházení a přístupy, které by reflektovaly specifika jednotlivých menšin a
vycházely přitom z teoretické základy, kterou získali v první části předmětu. Zvláštní
pozornost je ve čtvrtém a pátém modulu předmětu věnována systémům řízení kvality
v praxi, především aktivitám ve vztahu k veřejnosti.
Osnova předmětu
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky
1. Základní seznámení s problematikou
(objasnění základních pojmů)
2. Procesy a faktory zasahující do utváření osobnosti vychovávaného (makroprostředí
s osobnost, mikroprostředí a osobnost)
3. Aktuální problémy současnosti a možnosti interkulturní komunikace ( globalizace,
migrace, multikulturalismus)
4. Menšiny v ČR a jejich kulturní dimenze
5. Sociálně výchovná práce s menšinami
- individuální práce - instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina.
- práce se skupinou a kolektivem
- chod a možnosti zařízení pracujícího s minoritou v perspektivě řízení kvality (standard kvality 8; kritérium CAF 8 – společnost, výsledky) aktivity a možnosti
prezentace minoritní skupiny – Romů, příklad z praxe.
Požadavky na ukončení předmětu:
Zápočet
–

aktivní účast ve výuce, hodnotícím kritériem je schopnost zapojit se do diskuse s

využitím a porozuměním odborné terminologie.
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-

vypracování eseje, která se zaměří na hledání možných přístupů a řešení

aktuálních problémů migrace, postavení národnostních, sociálních, sexuálních menšin.
vypracování seminární práce- Student si zvolí jednu minoritní skupinu a s využitím
kulturních dimenzí popíše její specifika. Součástí práce je také nastínění vhodných
postupů, které chce student využít při práci s touto skupinou.
- aktivní účast v diskusích v prostředí kurzy.uhk.cz
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Význam ikon v textu

Cíle
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů

Pojmy k zapamatování
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl
opomenout.

Poznámka
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace.

Kontrolní otázky
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné
a důležité informace.

Souhrn
Shrnutí tématu.

Literatura
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků.
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1 Význam budování vztahů v sociálním prostředí
organizace

Cíle
Po prostudování této kapitoly:
 Získáte přehled o významu, který pro organizaci mají PR akce
 Seznámíte se se standardy kvality, které se věnují potřebnosti budování vztahů
s okolím
Výstupy výzkumného šetření v organizaci:
Výzkumné šetření (realizované v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK)
zaměřené na vnímání kvality v zařízení přineslo množství poznatků o způsobu
fungování organizace. S výstupy tohoto šetření budou studenti seznámeni v průběhu
jednotlivých přednášek (model fungování organizace, možnosti budování sociálních sítí,
metody práce s minoritami). Tento text věnuje pozornost jednomu z významných
okruhů, který byl během šetření objeven. Je jím oblast budování dobrých vztahů
v sociálním prostředí organizace. Tento požadavek se opakovaně ukazoval jako jeden ze
zásadních požadavků kvalitně fungující organizace. Schopnost vytvořit si v sociálním
prostředí pozitivní image se ukazuje jako jeden ze zásadních ukazatelů kvality.
Následující text se pokusí na praktických příkladech ukázat možnosti jaké zařízení
v tomto ohledu má.
Jak již bylo řečeno, v průběhu šetření se jako jeden z důležitých aspektů úspěchu
zařízení ukázala potřeba „dobrého jména“ zařízení.

V průběhu kódování byla tato

potřeba zahrnuta pod kategorii STOPA V PROSTORU. Působení služby za sebou vždy
zanechá určitou stopu, tato stopa může být okolím hodnocena pozitivně nebo i
negativně. Kladná stopa přivádí další klienty, posiluje dobrou spolupráci a působí
pozitivní hodnocení jinými institucemi. Vytváří se tak dobré jméno organizace, které
potom značně usnadňuje další rozvojové aktivity organizace. Tím, že je zařízení známé
a je hodnoceno pozitivně se mu otevírají další možnosti a spolupráce na lokální, národní
i mezinárodní úrovni. Svou „stopu v prostoru“ si však musí vytvořit samo, kvalitní
poskytování služeb uvnitř zařízení se ukazuje jako nedostačující, je sice rozhodujícím
faktorem při měření kvality, ale samo o sobě nestačí. Je zapotřebí věnovat pozornost
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také budování vztahů v sociálním prostředí. Prvním předpokladem pro úspěšné
budování vztahů je pozitivní stopa v prostředí, která přivádí ke spolupráci další a další
podobně konstituované organizace. Na základě prvotních spoluprací se začínají budovat
SÍTĚ. Pozitivní vytvořená stopa s sebou přirozeně nese i rozvoj sítí, jejich síla, hustota,
pružnost a funkčnost reflektuje charakter stopy. Jinými slovy dobré organizace mají
tendenci se přirozeně sdružovat a vytvářejí další dobré projekty, tímto způsobem
zkvalitňují své služby a dochází k dalšímu a dalšímu rozvoji všech organizací, které jsou
v síti sdruženy. Následující text se pokusí přinést několik podnětů pro rozvoj dobrého
jména organizace. Nejprve zasazuje tuto potřebu do kontextu metodických konceptů,
které se věnují zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dále potom přináší konkrétní
příklady realizace akcí (pro lepší pochopení je celý text strukturován jako modelový
příklad konkrétního zařízení praxe).
Standardy a kritéria věnující se potřebě budování vztahů
Standard 8 (standardy kvality v sociálních službách)
Tento standard se podrobněji zabývá tím, jak podporovat uživatele sociálních služeb
k začlenění začleňování do běžného života společnosti. Organizace pracující s menšinou
by měla usilovat o udržení přirozených sítí klienta (kontaktu s rodinou, přáteli, podílet
se na dění kolem sebe), ale také o jeho začlenění do sociálních sítí lokálního i národního
charakteru. Prostředkem k naplnění cílů směřovaných k začlenění se mohou stát různé
společenské a jiné akce, které napomáhají budovat vztahy v přirozeném prostředí, ale
také prezentují činnost zařízení navenek (viz také standard 15).
Kritérium 8: Společnost výsledky (oblasti hodnocení kvality ve školských zařízeních)
Kritérium 8 udává, čeho zařízení dosahuje při uspokojování potřeb na úrovni místního,
národního i mezinárodního prostředí. Patří sem vnímání přístupu zařízení ke kvalitě
života, k životnímu prostředí apod. Patří sem také vztahy zařízení k ostatním institucím
v okolí a to jak partnerským tak nadřízeným. Každé zařízení ovlivňuje veřejnost a celou
společnost charakterem svého poslání a funkce. Vliv zařízení může mít pozitivní dopad
na vnímání minoritní skupiny, se kterou zařízení pracuje. Systém CAF umožňuje
sledovat a vyhodnocovat aktivity a jejich dopady v sociálním prostředí. Toto kritérium
nám v podstatě ukazuje míru společenské výkonnosti daného zařízení. Zvláště při práci
s menšinami je potřeba věnovat pozornost aktivitám, které napomáhají zlepšovat
postavení minority ve společnosti. Tyto aktivity napomáhají také k lepšímu ukotvení
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organizace v lokálním prostředí, jsou zdrojem pro budování nových vztahů a zlepšují
celkový pohled na organizaci. Součástí řízení kvality není pouze úzké zaměření se na
procesy práce s klienty, ale také budování image organizace, která významným
způsobem zasahuje do prostředí.
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2

Formy přibližování života Romů majoritě

Cíle
Po prostudování této kapitoly:
 Získáte přehled o základních formách PR, které slouží k přibližování světa
Romů majoritě (a opačně)
 Získáte náhled na to, jak vypadá PR plán organizace
 Získáte náhled na to, jak vypadá organizační plán akce
 Náhled do praktického návodu firemního fundraisingu včetně konkrétní žádosti
o věcný dar
Pojmy k zapamatování
 PR plán, PR aktivit
 dobrovolnictví
 firemní fundraising
Organizace, která se zabývá prací s romskou menšinou (či se sociálně vyloučenými, jak
se Romům dnes říká proto, abychom se vyhnuli (pro mnohé) diskriminujícímu pojmu
Romové - protože Ti v podstatě přece neexistují), není pro absolventy škol ani pro
odborníky s praxí příliš populární místo, na kterém by hledali zaměstnání. Diskuse, do
kterých se dostávají zaměstnanci takovýchto organizací s běžnou populací a při běžných
konverzačních tématech (kde pracujete?, atd. jsou velmi náročně, často až nepříjemné.
Poměrně často v zaměstnancích vyvolávají stavy typu „nechci o tom mluvit“, „nebudu
to rozebírat“, apod. a to z důvodu, že nechtějí neustále obhajovat svoji práci (která části
populace přijde zbytečná, protože Cikány přece nikdy nepředěláte, pořád budou krást a
přiživovat se na společnosti) zaujmou stanovisko, že o práci raději nebudou hovořit
vůbec. Z toho pak vzniká situace, která je následující: O Romech se mohou lidé, kteří se
o tuto problematiku nezajímají dozvědět z médií (která je většinou ukazuje pouze
v jednom a to negativním světle), či z negativních zkušeností sousedů a přátel (pozitivní
zkušenost totiž nestojí za zmínku, nebo je výjimkou). Odborníci, kteří k tématu mají co
říci, většinou mlčí z důvodu, že by téma navodilo zbytečně dlouhou diskusi, ve které by
se dostali do role obhájců Romů, kterými v podstatě nejsou, leč oproti společnosti
opravdu stojí na jiné straně. Dokáží totiž na Romy nahlížet dvojí optikou. Samozřejmě
vidí ty své klienty a rodiny, kteří opravdu nechtějí pracovat, protože se jim prostě více
vyplatí život na podpoře (a není jich málo). Na druhou stranu však na to umějí

Sociálně výchovná práce s menšinami

11

nahlédnout i optikou Roma: říkají pak: ano, sice jsou na podpoře, ale je to přiživování na
státu? Logická odpověď zní, že není, protože rozhodnout se k tomu, zda budu či nebudu
pracovat, je přece moje volba, tudíž volba každého člověka. Laicky řečeno, každý
člověk má možnost nepracovat a být na úřadu práce, který zaplatí pojištění a k tomu
pobírat veškeré dávky, na které má nárok. Ten zásadní rozdíl je v tom, že pak tady mezi
námi žijí i Romové (kterých je pořád menšina, ale důležité je, že jsou), kteří pracovat
chtějí a to za podmínek, za kterých by nikdo z nás do práce nenastoupil. Leč práce pro
ně není. Tito lidé si svobodně nevybrali svoje místo ve společnosti. Bylo jim přiděleno z důvodu nedostatečného vzdělání, z důvodu nekvalifikovanosti - u kterých bychom
mohli hledat podobné původce jako u všech jiných oblastí sociálního vyloučení, či
znevýhodnění, chcete-li.
„Současná situace v českých zemích (reprezentovaná především vztahem české majority
a romské minority) při zběžném pohledu asi nejvíce připomíná německý model. Je zde
deklarovaná tolerance ke kulturním odlišnostem, ale současně jsou tyto kulturní
odlišnosti vnímány jako nežádoucí a jejich „žití“ odsuzuje jedince do pozice
druhořadého občana. Na druhé straně ale občané, příslušníci minority, kteří
stereotypizovaný model kulturní odlišnosti nenaplňují a ani nechtějí naplňovat, jsou díky
přisouzené etnicitě (která má v našich zemích dlouhou tradici) v podstatě nuceni být
kulturně odlišní, protože se to od nich očekává.“1
Pokud se vrátíme k tomu, že zaměstnanci organizací jsou v podstatě téměř jedinými
lidmi, kteří mohou šířit zkušenosti o Romech, ale brání se tomu většinou z důvodu
vlastní ochrany, je to na pováženou. Potom se totiž nemůžeme divit, odkud se berou
postoje, předsudky a stereotypy běžného člověka, který nemá téměř žádné informace. A
pokud se mu nechce studovat kvalitní odbornou literaturu (což běžný člověk normálně
po večerech nedělá), pak se není čemu divit. Jak ale tuto situaci změnit?
Snah o motivaci lidí k méně segregačnímu, diskriminačnímu, etnocentrickému či jinému
podobnému jednání, je v posledních desetiletích v ČR nepřeberné množství. Jedná se o
dobře míněné, leč na úrodnou půdu nepadající vládní nařízení, zákony či jiné právní
předpisy, nebo i další pokusy o přesměrování myšlení většiny. Tato opatření jsou velice
drahá a dají se buď velmi špatně, nebo v lepším případě vůbec kontrolovat. Což
samozřejmě svádí k tomu, že se nekontrolují, ale protože to po nás (rozumějte po ČR)

1

Institut pro kriminologii a prevenci. Romská minorita a postupy integrace. Závěrečná zpráva
výzkumu.Praha, 2002. ISBN 80-7338-008-0 str. 6
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Brussel, Strasbourg či jiný evropský nebo světový orgán chce, najmeme si „odborníky“,
ti vymyslí koncepci, která skončí v šuplíku a bude sice natolik teoreticky kvalitní, že by
vypadala na disertační práci, leč její naplňování zůstane pouze u slov. V posledních
letech můžeme pozorovat, že jakákoliv koncepce, která se vztahuje plošně na republiku
či jiný územně správní celek, nebývá úspěšná. Stejně jako v naší republice není plošně
nastavena cena vody, průměrná mzda v jednotlivých oborech či cena na trhu
s nemovitostmi. Stejně tak jako se nástroje aktivní politiky nezaměstnanosti užívají jinak
v Praze a jinak v Bruntále, měly by být rozdíly, které reflektují specifičnost prostředí,
dodržovány také v práci s Romy a v přibližování světa majority a romské minority.
Tyto rozdílné přístupy však mohou mít několik společných jmenovatelů. V každém
případě mohou vycházet právě z organizací, které s touto menšinou pracují. Právě jejich
pracovníci jsou těmi, kteří umí citlivě a přitom co nejobjektivnější formou seznamovat
veřejnost s romskou kulturou a jejich životem takovou formou, která lidi neodradí, příliš
nezatíží a může je namotivovat k účasti na případné další akci.
Nejdříve je však potřeba si uvědomit, jakou cílovou skupinu chceme aktivitami oslovit.
Budeme romskou menšinu přibližovat odborné veřejnosti, laické veřejnosti (tzn.
sousedům, obyvatelům jedné obce, apod.), nebo budeme přibližovat samotné Romy
mezi sebou?
Podle cílové skupiny, na kterou se chceme zaměřit, vybereme aktivity. Dobře zvládnuté
PR organizace může pomoci přispět k lepšímu vnímání místní minority okolím (příloha
1 - návrh PR plánu střediska KC).
Příkladem aktivit je praxe ze zařízení Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská (jedna
ze služeb Občanského sdružení Salinger ):

2.1 Aktivity pro odbornou a širokou veřejnost
2.1.1 Aktivity pro odbornou veřejnost
-

účast na vědeckých konferencích - pracovníci KC se pravidelně účastní
mezinárodních vědeckých konferencí - Hradeckých dnů sociální práce, Sociálie,
jež pořádá UHK. Cílem těchto vystoupení je jednak přinést do vědy pohled
z každodenní praxe a jednak také získávání cenných kontaktů, které poté mohou
vést k výměnným stážím, apod. Tyto aktivity mohou být pro pracovníky velkým
přínosem po stránce rozvoje prezentačních dovedností a získání větší jistoty
v diskusích týkajících se tohoto relativně ožehavého tématu. Výstupy odborníků
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z praxe jsou také přínosné pro samotné vědce, kteří na konferencích vystupují ve
velké většině, mohou jim pomoci vnést do vědy pohled praxe
-

účast v odborných pracovních skupinách (komunitní plánování, expertní skupiny
podílející se na řešení konkrétního sociálního problému, atd.) - zde se nabízí
možnost sdílení zkušenosti s kolegy ze stejného oboru, možnost dostat se lépe
k finančním prostředkům (když budeme aktivně prosazovat naše zájmy v rámci
plánování sociálních či jiných služeb na samosprávní či krajské úrovni, budou
námi provozované služby zahrnuty do plánu služeb a tím pádem je větší
pravděpodobnost, že budou také finančně podpořeny). Toto jsou nesporné
přínosy účasti pracovníků KC v pracovních skupinách. V těchto skupinách
rovněž získáváme cenné kontakty, díky kterým pracovníci KC zjistí, kam posílat
klienty, kterým už v rámci vlastní služby není možno pomoci. Přínosy jsou tedy
shodné pro všechny zúčastněné strany.
Kvalitního komunitního plánování, které funguje podle popsaných principů, by
se měla kromě poskytovatele (kterého zastupuje KC) a zadavatele (kterého
v tomto případě zastupuje Město Hradec Králové) účastnit také strana veřejnosti
(tedy klienti služeb, občané města, apod.). Pro ně může být velkým přínosem to,
že budou u zdroje informací, mohou se dozvídat, co se v jejich městě chystá,
kam směřuje podpora a jak se bude vyvíjet sociální nebo bytová politika
v následujícím období. Bohužel není komunitní plánování v Hradci Králové
veřejností příliš využíváno. Důvodem může být malá propagace ze strany města
i organizací, které se plánování účastní.

-

publikační činnost v odborných periodicích - možnost vyjadřovat svoje názory,
které mohou pomoci rozmělnit často velmi negativistické vnímání romské
menšiny v tisku. V případě, že se podaří článkem zaujmout novináře a dostat ho
tzv. „na vaší stranu“, je zajištěno pravidelné vycházení článků o středisku po
dobu několika týdnů nebo měsíců, což velmi zvyšuje jednak prestiž střediska,
jednak také zájem dalších novinářů a čtenářů o danou problematiku. Přínosem
pro novináře (zejména ty nezávislé, kteří se nemusí držet předepsaných tabulek)
zde může být pravidelné zásobování aktuálními tématy, které vzbuzují veřejnou
diskusi.

-

praxe, stáže, exkurze - nabídnutí možnosti nahlédnutí do práce v KC
středoškolským, vysokoškolským či jiným studentům. V současné době čím dál
vyhledávanější aktivita. Ideálním modelem je, když je přínosem pro všechny
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zaangažované strany - tedy pro klienta (nový vítr, který přijde s novým
pracovníkem), pro studenta (získání nových zkušeností, vhled do práce
s klienty) i pro KC (možnost získat dobrovolníka či pracovníka, finanční
výhody). Nesporné výhody pro KC i klienta jsou zmíněny výše, obrovskou
výhodou pro studenta je fakt, že v případě, že jeho schopnosti a dovednosti
osloví klienta i ostatní pracovníky KC a finanční možnosti to dovolí, může v KC
získat například dohodu o provedení práce a věnovat se konkrétní aktivitě
s klienty za finanční odměnu. Z dobrovolníků se pak často stávají stálí
zaměstnanci (v případě, že se uvolní místo).
-

nabídka školení pro pedagogy základních, mateřských a speciálních škol pedagog je jedním z nejdůležitějších lidí, se kterým se dítě setká jako s prvním
mimo rodinu. Oboustranný pozitivní pohled je velmi důležitý. Tuto aktivitu
bohužel KC nerealizuje, zejména z důvodu, že neumí nalézt vhodný způsob
komunikace s pedagogy, který by byl pro pedagogy zajímavý a přitom by nebyl
příliš zatěžující. Tato aktivita však může být do budoucna klíčová v oblasti
změny přístupu pedagogů k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

-

vzdělávání pro zaměstnavatele - podobné jako u pedagogů. KC jej nerealizuje,
ale efekt by mohl být, v případě správné motivace a zájmu, velký.

-

nabídka pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané - aktivita, kterou KC
nerealizuje, protože je finančně i časově poměrně náročná, ale v případě, že by
v organizaci byl člověk, který by se této problematice věnoval, mohla by přinést
zajímavé výsledky. Princip spočívá: na základně znalosti jednotlivých klientů
vybrat klienta, kterému KC (nebo Salinger) vytvoří pracovní místo, které může
být ze začátku (minimálně 6 - 12 měsíců) dotováno ÚP, během této doby, pokud
se pracovník osvědčí, by se měl vedoucí KC snažit získat grantové finanční
prostředky na to, aby mohl daného pracovníka zaměstnat na trvalejší období.
Vhodná je např. pozice pracovníka v sociálních službách, kde by si daný
pracovník dokonce zvýšil kvalifikaci (tím, že by musel absolvovat kvalifikační
kurz dle zákona č. 108/06 v platném znění), funkčním modelem může být např.
také získání pracovníka na pozici uklizečky či technického pracovníka - v tomto
případě by však tento člověk musel fungovat na více místech (v KC není prostor
pro vytvoření plného pracovního místa na pozici uklizečky - není tolik práce),
což zase nabízí prostor pro aktivitu a rozvoj pracovníků v oblasti navázání
spolupráce s firmami v blízkém okolí. Těmto firmám by KC mohlo nabídnout
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pracovníka na určité období zdarma (resp. na období podpory z ÚP by
pracovníka financovalo KC) s tím, že pokud by daná firma byla s pracovníkem
spokojena, mohlo by dojít k předběžné domluvě, že si např. na částečný úvazek
pracovníka nechají i po uplynutí období finanční podpory z ÚP. Může tak
vzniknout funkční model spolupráce mezi NNO (KC) a ziskovými firmami, kdy
na základě dobré zkušenosti firmy s pracovníkem doporučeným KC, se firma
může v případě potřeby dalšího pracovníka obrátit přímo na NNO (KC).
-

dny otevřených dveří - umožní seznámit se s prostory, klientelou, prostředím, ve
kterém služba probíhá. Je určen jednak zástupcům donátorů komunitního centra,
ale také lidem z řad bývalých, současných či potenciálních klientů, sousedům,
dobrovolníkům, studentům a dalším. Hlavním cílem a přínosem je prezentace
služby, upozornění na posuny, ke kterým ve službě došlo, vyzdvihnutí úspěchů,
poukázání na neúspěchy a představení dalšího směřování KC. Je to prostor pro
poděkování pracovníkům, dobrovolníkům a dalším lidem podílejícím se na
chodu KC. Vzhledem k náročnosti akce a nutnosti realizovat akci v pracovní
době pracovníků (tedy v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách) není
vhodné akci opakovat každoročně - za rok není tolik nových informací, a tudíž
na akci nedorazí kýžený počet návštěvníků.

-

výstavy - umožní poznat „duši klientů“, výstavy mohou být autorské (výrobky či
fotografie pocházejí přímo od Romů), které pomáhají návštěvníkům pochopit
různé aspekty života místních Romů. Velmi zajímavé (a pro návštěvníky často
lákavější) jsou výstavy fotografií či obrazů, jejichž autory nejsou samotní
klienti, ale fotí či malují je umělci „zvenku“. Pokud srovnáme oba tyto modely
(Rom autorem - nerom autorem), můžeme sledovat rozdíly v pohledu na Romy
jimi samotnými a umělci „zvenku“ (příloha 2 - organizační plán akce)

-

vystoupení klientů na různých akcích (veletrhy, vědecké konference,
festivaly,…). Klienti KC pravidelně vystupují např. u těchto příležitostí: Festival
sociálních služeb Poznejme se navzájem, Veletrh Cyklotour a infoturistika,
Hradecké dny sociální práce, Vernisáže výstav k Mezinárodnímu dni Romů,
pravidelné akce Občanského sdružení Salinger. V případě, že klienti mají co
ukázat (nejčastěji tanec, zpěv), je tento způsob jedním ze základních kamenů
PR, který může pomoci bořit stereotypy veřejnosti.

-

propagace romských médií a v romských médiích - k romským médiím se běžný
čtenář příliš nedostane, tato periodika jsou však poměrně zajímavá. Odkazy na
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zajímavé články s těchto periodik dáváme na webové stránky www.salinger.cz
oddíl KC Pražská do aktualit, pracovníci KC také (i když nepravidelně)
přispívají např. do časopisu Romano Hangos či do internetové televize
www.romatv.eu
-

tištěné propagační materiály - letáky, výroční zprávy, zprávy o činnosti,
powerpointové prezentace - všechny tyto formy KC pravidelně a opakovaně
využívá

-

fundraising - získávání darů, finančních prostředků či služeb od firem
fungujících ve stejném městě jako KC (příloha 3 - Firemní fundraising). Zatím
se KC daří získávat drobné hmotné dary, které jsou využívány především na
aktivity s klienty (příloha 4 - vzor dopisu s žádostí o dar)

2.1.2 Aktivity pro širokou veřejnost
-

besedy: v knihovnách, na školách (zš, sš, vš, učiliště) - velmi dobré pro utvoření
či měnění náhledu na romskou menšinu. Bohužel se pro poměrně velkou
kontroverzi tématu těchto aktivit příliš nevyužívá. Jejich minimálně občasné
využívání by mohlo pomoci studentům dostat se k objektivnějším informacím,
než jsou ty, které si mohou přečíst v tisku či shlédnout v televizi. Pracovníkům
jsou pak takové diskuse velmi přínosné k posilování argumentačních schopností.

-

dny otevřených dveří - viz nahoře

-

výstavy - viz nahoře

-

vystoupení klientů na různých akcích - viz nahoře

-

dobrovolnictví - skvělá šance pro každého, jak se více seznámit s prací i
s klienty. Těchto šancí u nás využívají jak studenti, tak lidé z veřejnosti, které
tato problematika zajímá. Dobrovolnictví je dobrá cesta, jak šířit informace o
Romech dále do veřejnosti. Dobrovolníci KC jsou pojištěni přes charitu

-

zapojení se do různých nonprofitních akcí - Jeden svět, atd. - prezentace KC,
prezentace vlastního názoru na sociální problém př. http://mypracujeme.cz/

2.2 PR plán – praktická ukázka
Tento PR plán je pouze názorný a sestavený pouze pro účely předmětu Sociálně
výchovná práce s menšinami. V KC se s PR plánem jako takovým nepracuje, je
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využíván nástroj strategického plánování. Strategický plán je interním dokumentem KC,
přístup k němu mají pouze pracovníci v přímé práci a vedoucí.
Oblast: Sociální služby
Zodpovídá: vedoucí KC
Kontroluje: ředitel
Cíle:


Zviditelnit KC, prostřednictvím pořádaných akcí oslovit cílové skupiny přímo a
poskytnout jim konkrétní kompletní informace o nabízených službách.



Navázat spolupráci s organizacemi, které představují návaznou síť služeb, získat
nové donátory, sponzory a příznivce.



Realizovat osvětové aktivity a přispět tak k zvyšování povědomí o místních
Romech a k odstraňování předsudků a bariér, které brání začleňování sociálně
vyloučených lidí do společnosti.



Vytvořit pravidelné a dlouhodobé vazby s médii s celostátní působností z úrovně
organizace a s místními médii z úrovně středisek.



Založit facebook oslovení širokého spektra cílových skupin či potenciálních
dárců



Medializovat sociální bydlení v HK

Cílové skupiny: uživatelé služby KC (potenciální, stávající) a jejich rodinní příslušníci
či sociální okolí, zaměstnavatelé uživatelů služeb (stávající, potenciální), organizace a
instituce působící především v sociálně zdravotní oblasti, MPSV, lékaři a sociální
pracovníci z návazných služeb, pracovníci sociálních odborů, krajské úřady, městské
úřady, úřady práce, hejtmani, starostové, místostarostové, zastupitelé, základní a střední
školy v regionu, donátoři, sponzoři, média (tisk, rozhlas, TV, internetová média),
občané regionů Hradec Králové. Média (tisk, rozhlas, TV) jsou zároveň cílovou
skupinou i prostředkem realizace aktivit.
Cílové priority pro rok 20..:
sociálnímu bydlení
- založit, propracovat
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- výstavy, akce, kde budou klienti vystupovat,
prezentovat ,atd.

Aktivity

Období

Cena/Finanční

Měřitelné

Spolupracují

realizace/frekvence zdroj

ukazatele

Kampaň

2. a 3. čtvrtletí

Zpracovaná

Vedoucí,

k sociálnímu

2013

kampaň (1),

pracovníci

počet článků a

v přímé práci

IP

bydlení

tiskových zpráv
(2), prezentace
v pracovních
skupinách KPSS
- vyhodnocení
prosinec 2013
Facebook

3 čtvrtletí 2013

--

Založený FB -

Pracovníci

vyhodnocení

v přímé práci

prosinec 2013
Osvětové

Průběžně v roce

kampaně

2013

IP, úřad vlády

Relizovaná

Vedoucí,

výstava

pracovníci

k mezinárodnímu v přímé práci
dni romů (letáky,
fotografie),
zapojení se do
festivalu Jeden
svět (letáky,
fotografie), …
Vyhodnocení
prosinec 2013
Atd……

2.3 Organizační plán akce – praktická ukázka (Výstava
fotografií klientů)
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Název projektu: Výstava „Romano barvaľipen – romské bohatství“
Cíl projektu
Cílem projektu je pomoci členům většinové společnosti přiblížit život, kulturu, tradice a
zvyky obyvatel vyloučených lokalit v Hradci Králové a pomoci tak snižovat bariéry a
negativní pohled většinové společnosti na komunitu jako takovou. Projekt přispěje
k informování veřejnosti o životě a kultuře romské menšiny, klientům dá možnost
setkání se členy majoritní společnosti v bezpečném prostoru.
Cílová skupina a její vyčíslení
Cílová skupina je rozdělena do několika částí:
1) Laická veřejnost – cca 100 lidí, kteří přijdou na vernisáž výstavy a nadále budou
navštěvovat expozici po celou dobu jejího trvání, díky umístění vernisáže bude
výstava přístupná široké veřejnosti
2) Romové z Hradce Králové a blízkého okolí – cca 100 lidí
3) Odborná veřejnost – cca 100 lidí – pracovníci NNO, úřadů, škol a dalších
institucí
Realizační plán
1) Příprava
Přípravná fáze výstavy bude probíhat zhruba od ledna do srpna 2012. Během
této fáze dojde ke zhotovení fotografického materiálu, kterému budou
předcházet níže uvedené situace:
-

Oslovení fotografa s nabídkou podílet se na výstavě (fotograf je
předběžně domluven, jeho práce bude nastavena jako dobrovolnická
činnost)

-

Vytipování a oslovení rodin z vyloučených lokalit z Hradce Králové a
okolí (klientů obou komunitních center, případně zájemců o službu či
rodinných příslušníků, kteří žijí mimo Hradec Králové)

-

Zařízení souhlasu s pořízením obrazových snímků

-

Oslovení majitele prostor, ve kterých by se vernisáž a výstava konala
(pravděpodobně foyer Artkino Cenrál HK – máme zkušenosti ze
spolupráce z minulých let, AC klub či divadlo Drak), zajištění prostor

-

Samotná práce fotografa a jeho asistentů s odpovídajícím vybavením
v romských rodinách a sociálně vyloučených lokalitách
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-

Propagace projektu: vydání 2 tiskových zpráv prostřednictvím webových
stránek www.salinger.cz, prostřednictvím místního tisku či internetu informace na grafických portálech, dále propagace prostřednictvím
facebooku, stránky Artkina Centrál či AC klubu, divadla Drak,
propagace v rámci komunity (formou terénní práce, letáků, v rámci
pravidelných schůzek s komunitou), propagace prostřednictvím oslovení
účastníků pracovní skupiny (komunitní plánování)

-

Výběr, umělecké zpracování fotografií, úprava a vyhotovení fotografií
(grafická úprava, adjustace, tisk)

-

Pořízení rámů či stojanů (zasklení fotografií, paspartování)

-

Výběr a příprava fotografií na vernisáž

-

Tvorba popisků na obrazy v romském i českém jazyce

-

Oslovení místního romského umělce, který by na vernisáži zajistil
doprovodný program (př. Terne Čhave, Romano Zorba, Jan Bendig)

-

Započetí přípravy tanečního, pěveckého či hudebního vystoupení
s dětskými klienty z komunitních center

-

Tvorba výzdoby na vernisáž a výstavu pracovníci komunitních center
společně s klienty

-

Tvorba programu, výběr moderátorů z řad pracovníků i klientů
komunitních center

-

Tvorba a rozesílání oficiálních pozvánek, tvorba a vylepování letáků a
jejich roznos na MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, volnočasové kluby, návazná sociální
síť, úřady a jiné instituce

-

Zajištění možnosti občerstvení na vernisáž

2) Samotná vernisáž + výstava
Vernisáž proběhne během měsíce září – října 2012. Její časový harmonogram
bude s drobnými odchylkami následující:
10:00 instalace výstavy, příprava občerstvení
14:00 příprava nástrojů a ozvučení pro doprovodný program
15:00 zahájení, úvodní slovo předsedy sdružení, představení fotografa, slovo
fotografa, představení projektu a jeho cíle moderátorem
15:30 – 16:00 prohlídka fotografií
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15:30 – 16:00 bude zároveň probíhat workshop tradičních romských jídel, pod
vedením zkušených pracovníků či klientů
16:00 – 18:00 doprovodný program – vystoupení romského hudebníka,
vystoupení dětí z komunitních center
18.00 – 20:00 – volná zábava za hudebního doprovodu romského hudebníka
20:00 – ukončení akce
Předpokládaná délka celé výstavy je cca 1 – 2 měsíce, poté dojde k
odinstalování. Obrazy budou použity k výzdobě zdí komunitních center, popř.
jiných středisek provozovaných sdružením jako je např. prorodinné centrum
Budulínek a budou připraveny na případné další veřejné akce.
3) Vyhodnocení
Vyhodnocovací fáze včetně další propagace a vystavování obrazů bude probíhat
listopad-prosinec 2012.
Vyhodnocení vernisáže a výstavy proběhne formou anonymního a dobrovolného
záznamu do knihy, která bude veřejně přístupná v místě výstavy, možnost
hodnocení v komentářích na webových portálech instituce, kde bude výstava
pořádána.
Vyhodnocení celého projektu proběhne v měsících listopad – prosinec 2012 a to
formou dotazníků spokojenosti s celou akcí, které budou směřovány ke všem
třem cílovým skupinám. Pro vyhodnocení spokojenosti budou použity vnitřní
metodiky komunitních center.
Výstup z vyhodnocení projektu bude zveřejněn na webových stránkách
Občanského sdružení Salinger, formou tiskové zprávy v místním tisku a na
internetových potrálech.
Shrnutí propagace projektu
-

Webové stránky www.salinger.cz

-

Tiskové zprávy v místních periodicích

-

Tiskové zprávy na grafických portálech

-

Plakáty, letáky, pozvánky na vernisáž
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Letáky budou distribuovány jak mailem tak fyzicky prostřednictvím terénních
pracovníků, kteří se dostanou blízko klientům ve vyloučených lokalitách, tak
prostřednictvím dobrovolníků, kteří zajistí jejich roznos na veškeré typy škol v okolí.
Přínos akce
Akce prospěje široké veřejnosti, která bude mít možnost se dozvědět více o místní
romské komunitě a tím bude pomáhat bořit společenské stereotypy. Dá také možnost
místním Romům se prezentovat veřejnosti jak prostřednictvím fotografií, tak
prostřednictvím doprovodného koncertu.
Představený plán kulturní akce tvořil součástí žádosti o udělení dotace předložené
v roce na Ministerstvo kultury ČR v roce 2012. Žadatel: Občanské sdružení Saligner,
Komunitní centra Amaro Phurd-Pražská a Okružní, jedná se o interní dokument, který
dokumentuje možnosti zpracování. Projekt byl podpořen.

2.4 Možnosti fundraisingu
„Být dobrým správcem daru a neustále uspokojovat potřeby dárce je základním
pravidlem každého programu na získávání finančních prostředků“
Henry A. Rosso
Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných
prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců (Šedivý, 2009,
130). Někdy bývá definován také jako: systematické získávání finančních i
nefinančních zdrojů pro konkrétní neziskovou organizaci na obecně prospěšnou činnost
(Kislingerová, 2008, 253). Při fundraisingových aktivitách (FR) se snažíme druhé
přesvědčit, že naše činnost je důležitá a potřebná. Jde nám o to, motivovat druhé lidi k
tomu, aby dělali dobré skutky a podporovali dobrou věc. Nesmíme nikdy zapomenout,
že těžištěm všech aktivit je jednání člověka s člověkem, nikoliv organizace s firmou!
Zásady fundraisingu (volně upraveno dle Kislingerové, 2008, 258-260) :
1. Fundraising není jen o penězích, ale především o poslání NNO. Fundraiser musí lidi
(dárce) přesvědčit, že je dobré, užitečné a potřebné to, co dělá jeho organizace a zapojit
ho do toho.
2. Okolí, které by se mohlo stát přispěvatelem na provoz služeb, je potřeba vzdělat. Lidé
by měli porozumět tomu, na co přispívají.
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3. Fundraising musí dodržovat etické principy.
4. Lidé dávají lidem, fundrasing stojí na myšlence, že lidé dávají své peníze lidem,
nikoli neosobní instituci.
5. Fundraising získává NNO příznivce a přátele.
6. Nedostanete oč nepožádáte, proto je potřeba aktivně vyhledávat zdroje.
7. Vždycky říkejte pravdu.
8. Klíčovým výrazem je DĚKUJI.
Fundraisingové aktivity se dnes již stávají existenční nezbytností všech NNO. Mezi
výhody takto získaných zdrojů patří: možnost získat volné finanční prostředky, rychlost
získání prostředků, možnosti vytvoření různých zdrojů, získání dobrých sociálních sítí,
zviditelnění činnosti organizace včetně morální satisfakce,
Vybrané metody firemního FR:
telefon, dopis, osobní schůzka, telefonická kampaň - mail, dopis, společný prvek,
knocking on door (zaklepej a žádej), benefice pro firmy (aukce, předávání šeků),
individuální fundraising od zaměstnanců firmy (matching fond).
Postup: telefonicky požádáme o schůzku (jsme z NNO, žádáme o osobní schůzku,
cílem schůzky je ……doporučuje se uskutečnit schůzku v NNO - aby nasál atmosféru,
odpočinul si od starostí ( Petr, 2011)
Nesmíme zapomínat, že významnou součástí práce fundraisera je zjišťování informací
o člověku z firmy, který rozhoduje - jeho záliby, co má rád, co podpoří.
Co vše můžeme od dárce chtít:
-

finance (provoz, programy, akce, materiál)

-

věcné dary (vybavení, akce, úklid)

-

poskytnutí služeb (odpad, úklid, bankovní služby)

-

dlouhodobé slevy na zboží nebo služby

-

zapůjčení nemovitosti, majetku, materiálu, zaměstnanců

-

dobrovolnický den

-

darování nemovitosti a odkaz v závěti

Fundraisingové portfolio
Každá fundraisingová metoda prochází vlastním životním cyklem, který je různě dlouhý
a pro každou z nich začíná jindy. Souboru fundraisingových metod se říká
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fundraisingové portfolio. Když jedna metoda upadá, musí se jiná nacházet ve fázi růstu.
V zájmu dlouhodobého růstu zisku by se organizace měla snažit zavádění nových
metod vhodně načasovat. To je princip, z něhož spravování fundraisingového portfolia
vychází.
Úspěšnost každé fundraisingové metody začíná od nuly v okamžiku, kdy s ní začínáme
– poté dosahuje vrcholu a pak upadá opět k nule.
Životní cyklus fundraisingových metod
Cyklus prochází čtyřmi fázemi: uvedení, růst, zralost a vyčerpání/úpadek.
1.fáze – uvedení (cca 6 měsíců)
V této fázi vlastně uvádíme naši „nabídku“ na trh. Může se jednat o zveřejnění projektu
v tisku s vloženou složenkou či zprávu v regionálních médiích. Tato fáze vyžaduje
obrovskou prvotní investici. Časové zatížení způsobené přípravou článku a finanční
náklady na uveřejnění článku, neodráží výši zisku, ten je v tuto chvíli zanedbatelný.
2.fáze – růst. (1 měsíc chodí hodně peněz)
V následující fázi dojde k rychlému růstu. Jedná-li se o nový typ „nabídky“, je
konkurence jen malá. V této fázi jsme již oslovili vhodné potencionální dárce, jimž je
projekt blízký a chtějí ho podpořit.
3.fáze – zralost. (6 měsíců stagnace)
Naše nabídka začne narážet na konkurenci. Je možné, že bude muset být rozšířena
reklama a propagace, čímž se zvýší náklady. Může dojít ke snižování úhrnu darů. Bude
již dávat jen málo dárců, protože ti, kteří chtěli podpořit projekt, již dali a teď chtějí dát
třeba na něco jiného.
4. fáze – nasycení - úpadek
Na trhu se objevuje ještě další konkurence. Musíme dárce oslovit znovu nebo jinak,
nejlépe s jiným projektem nebo oslovit jinou skupinu potencionálních dárců.
Životní cyklus ve fundraisingu je pro organizaci důležitý ve všech ohledech, protože
utváří vědomí neustálé změny. To, co jednou uspělo, velmi pravděpodobně napříště
neuspěje ( Ženíšek, 2003).
Abychom se vyrovnali s výkyvy fundraisingového cyklu musíme si pečlivě připravit
svou nabídku pro dárce. Vyplatí se i vytvořit si určitý seznam toho co můžeme firmě
nabídnout. Jeho součástí mohou být tyto položky: příjemný pocit u srdce, pomoc
potřebným, udělat radost, podpora dobré věci;

podpora

prospěšných

projektů,

zvýšení firemní filantropie, sociální odpovědnost firmy, partnerství na projektu; daňové
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úlevy - darovací smlouva;

reklamu – zviditelnění. Dalším nezanedbatelným krokem

je také péče o dárce. Zde je na místě vždy jednat osobně, především v případě
poděkování (může jít i o osobní dopis), dárce pravidelně informujeme, pořádáme různé
akce, kterých se mohou dárci účastnit – zde je dobře využít i toho, že dárce není
osamocený – může se setkávat s jinými kdo přispívají,

v rámci možností dáváme

dárcům dary (výroční zpráva, PF, drobnosti), pečujeme o vzájemný vztah – snažíme se
poznat další potřeby, zájmy a motivaci dárce; dárce zviditelňujeme.
Zlatá pravidly firemního FR
-

motivovat (přesvědčit) může jen motivovaný (přesvědčený)

-

požádat o dar znamená sám umět dávat

-

lidé nedávají organizacím, ale lidem

-

získáváme příznivce a přátele - přátelské vztahy

-

fundraising je až z 90% o osobním přístupu

-

předávejte a nabízejte vaší myšlenku, ne organizaci

-

fundraising znamená vzdělávat dárce - být lepším člověkem

-

vždy říkejte pravdu (FR je etickou disciplínou

-

nepracujte sami (FR je týmová práce)

-

nepožádáte - nedostanete

-

bez jasného poslání organizace nežádáme

-

POMÁHÁME

-

předložit dobrý projekt nestačí

-

fundraiser rozdává radost

-

nezískáváme peníze, ale člověka

-

nikdy nezapomeňte poděkovat (třeba i 3x) - u direct mailingu poděkovat
do 7 dnů

-

fundraising je náhoda a zároveň propracovaný systém metod, nástrojů,
zdrojů

-

přijměte a ztotožněte se s výše uvedeným (Petr, 2011)
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2.5 Žádost o dar
VEBA, textilní závody a.s.
Přadlácká 89
550 01 Broumov
Hradec Králové, dne…………………
Žádost o věcný dar2
Vážení,
jsme jedním ze středisek Občanského sdružení Salinger, které působí od r.1997
v Hradci Králové s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do
společnosti a hájit jejich oprávněné zájmy. S ohledem na Vaši podporu organizací
pracujících v oblasti školství, kultury a sportu a občanských iniciativ si Vás touto cestou
dovolujeme oslovit se žádostí o poskytnutí daru v podobě textilií (např. nepotřebné
zbytky látek z výroby). Dar bychom využili zejména při práci s dospělými klientkami,
které projevují zájem o nácvik šití a dalších domácích prací. Rádi bychom jejich snahu
naučit se základy šití, popřípadě zlepšit se v této dovednosti podpořili i z toho důvodu,
že našimi cíli jsou i posílené kompetence našich klientů. Kromě posílených kompetencí
bychom je rádi motivovali skrze zájmový nácvik domácích prací i k případné
rekvalifikaci, která by zvýšila jejich šance na trhu práce (jedná se o ženy ze sociálně
slabých rodin, jež často ukončily vzdělání kvůli rodině po ZŠ).
Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská je nepobytová služba nabízející podporu a
pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením z Hradce Králové. Pomáháme
rodinám k tomu, aby se samy podílely na zlepšování svých životních podmínek.
Za případný dar můžeme nabídnout uvedení Vašeho loga a názvu firmy ve výroční
zprávě

Občanského

sdružení

Salinger,

na

jeho

internetových

stránkách

(www.salinger.cz) a ve zprávě o činnosti Komunitního centra Amaro Phurd – Pražská.
Předem děkuji za brzké vyřízení
S pozdravem
jménem Komunitního centra Amaro Phurd – Pražská
………………………………
Sociální pracovník

2

interní dokument Komunitního centra Amaro Phurd-Pražská
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Kontrolní otázky
1) Zamyslete se nad zajímavou formou propagace romské menšiny, která by
pomohla nabourat stereotypy okolí či nad tím, jak vylepšit prezentaci Romů na
veřejnosti (esej 1 - 2 A4)
2) Jakou aktivitu byste pro propagaci zvolili vy?
3) Zamyslete se nad tím, jakým způsobem byste oslovovali dárce či sponzora pro
KC, tak, aby byla co největší možnost získat dar pro cílovou skupinu Romů

Souhrn
Studenti se seznámí s formami propagačních akcí či aktivit, které je možno využívat
v rámci prezentace služeb zabývajících se prací s romskou menšinou. Dostane se jim
náhledu na to, jakým způsobem služby prezentovat tak, aby potenciální dárce oslovily a
motivovaly k nabídnutí pomoci. Studenti dostanou možnost prakticky si vyzkoušet
vytvoření PR plánu či fundraisingového plánu

Literatura
KISLINGEROVÁ, Eva. Inovace nástrojů a ekonomiky managementu organizací. 2008
Interní dokumenty Komunitního centra Amaro Phurd-Pražská
PETR, David. „Firemní fundraising v sociálních službách“. Rozvoj dostupnosti sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji II. Školení 3. února 2011, Hradec Králové
Romská minorita a postupy integrace. Závěrečná zpráva výzkumu. Praha, Institut pro
kriminologii a prevenci: 2002
ŠEDIVÝ, Marek. Úspěšná nezisková organizace, 2009
ŽENÍŠEK, Karel. Základní metody fundraisingu. 2003

Sociálně výchovná práce s menšinami

28

