Zpráva o spolupráci

Vzájemné soužití o.p.s.
Zahájení spolupráce a výběr vhodného tématu byl vzhledem k zájmu tří samostatně fungujících částí
organizace poměrně náročný. Průvodce nejprve mapoval práci a konkrétní preventivní téma NZDM na
Liščině, NZDM v Hrušově a skupiny Helpale. Po důkladném promýšlení a zvažování všech členů
pracovního týmu začal průvodce spolupracovat s týmem Helpale a pracovat na preventivním programu
– projekt „Jde to i bez dluhů“.
„Jde to i bez dluhů“ je aktivita, série workshopů pro děti s cílem posílit jejich finanční gramotnost.
Hravou formou jsou dětem předávány základní informace z oblasti finanční gramotnosti. Pro průvodce
bylo důležité porozumět okolnostem vzniku a vývoji celého projektu finanční gramotnosti v čase.
Průvodce s pracovním týmem sestavil časovou osu průběhu projektu. Jednotlivé časové úseky byly
postupně analyzovány, a s využitím mentálního mapování byla označena slabá či problematická místa.
Během jednání průvodce získával informace o
konkrétním časovém harmonogramu projektu, a to
v návaznosti na výsledky dotačního řízení. Pracovní tým
se rozhodl pro realizaci dvou běhu programu pro klienty
organizace (dvě vyloučené lokality – Hrušov, Liščina) a
pro následný přenos programu do spřátelené
organizace S.T.O.P. z.s. v Ostravě.
Proběhlo pozorování jednotlivých workshopů, které
byly realizovány v sociálně vyloučených lokalitách.
Tématika zjišťování zpětné vazby a doložení
potřebnosti, užitečnosti tohoto projektu se stala
identifikovaným problémem, na kterém je potřeba
zapracovat, více a podrobněji se mu věnovat. Získávání
zpětné vazby je ta část programu, kterou je nutno redesignovat.
Během letních měsíců probíhala jakási motivační či náborová kampaň, kdy byly oslovovány děti a jejich
rodiče s konkrétní nabídkou účasti na programu finanční gramotnosti. Následně byla sestavena
skupina dětí, které o aktivitu měly zájem. V organizaci S.T.O.P. z.s. v Ostravě tedy proběhly celkem čtyři
workshopy v týdenním intervalu. Průvodce se spolu s týmem dohodl na podrobnějším zjišťování zpětné
vazby od účastníků workshopu. Poslední workshop proběhl dne 30. 9. 2021 a návazně proběhlo setkání
a rozhovor s dětmi. Šlo o pilotní zjišťování informací od dětí, jejich reakce na volné otázky, využívání
různých tipů hodnocení a celkové pochopení dotazování.

Re-designování části programu zaměřené na zjišťování zpětné vazby jak jednotlivých workshopů, tak
celé aktivity (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska) je věnována velká část práce. Průvodce spolu
s týmem se zaměřil na zpětnovazebné zjišťování ve dvou směrech.
První je hodnocení celé aktivity
po jejím ukončení, hodnocení
bezprostředních pocitů, stavu,
dojmů
dětských
účastníků.
K tomuto účelu bude sloužit
krátký dotazník s jednoduchými
otevřenými otázkami i škálovými
otázkami. Dotazník je zajímavý,
hravý, přesto srozumitelný a
jednoduchý.
Druhým typem je zjišťování
znalostí účastníků na počátku
aktivity a po delším časovém
období (cca 5-6 měsíců po
ukončení programu). Je potřeba
znalosti dětí měřit na počátku, tedy před vstupem do aktivity a poté v daném časovém odstupu.
Za tímto účelem je sestaven jednoduchý komiks s příběhem. Průvodce spolu s pracovním týmem
v současné době pracuje na konkrétní, finální podobě obou dotazníků, možnostech zpracování
získaných dat a časovém harmonogramu jejich využívání.

