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PARTNEŘI PROJEKTU

Laboratorium Zmiany (Laboratoř pro změny)
Společně s dívkami a ženami se učíme, jak odvážně stát před
světem, mluvit vlastním hlasem a vzájemně se podporovat. S
muži hledáme nadějná řešení pro vytváření lepších vztahů a
přátelštějšího světa pro všechny. 

Business & Professional Women CR z.s. je obecně prospěšná
organizace, která sdružuje aktivní ženy, které chtějí dělat
mnohem víc než jen obchod. Organizace podporuje ženy v
aktivitách směřujících k jejich ekonomické nezávislosti, usiluje
o zvýšení počtu žen ve veřejném prostoru, vede projekty
podporující vyšší zastoupení žen v rozhododvacích pozicích.

Asociace Jovesólides je sdružení mladých lidí z různých zemí.
Jejím primárním cílem je prosazovat rovné příležitosti a
sociální spravedlnost prostřednictvím přístupu k
vysokoškolskému vzdělání mladých lidí z jižních zemí jako
nástroje pro posílení rozvojových procesů a sociálních změn v
jejich zemích a komunitách jejich původu. 

CAI – Conversas Associação Internacional je sdružení, jehož
zakládajícími členy jsou klíčoví odborníci zapojení do sociální
intervence, jako jsou projekty protidrogové prevence
zaměřené na prostředí nočního života, které pracují jak s
cílovou populací, tak se zainteresovanými stranami (průmysl,
zaměstnanci, další aktéři). Neformální a informální
vzdělávání a komunitní intervence. 

https://laboratoriumzmiany.org/
https://bpwcr.cz/
https://jovesolides.org/en


Chceme dívkám pomoci pochopit, že žijí v určitých typech rámců, které mohou změnit
(vyměnit za jiné rámce). Aby měly vůli nebo šanci to udělat, potřebují kotvy:
dovednosti/schopnosti, které jim pomohou cítit se bezpečně v nové situaci/novém rámci.

Dívky jsou již od útlého věku učeny přísně definovanému chování. Existují konkrétní
očekávání ohledně toho, co by měly dělat a jakým způsobem. Do určité chvíle musí
následovat cestu, kterou jim určili jejich pečovatelé a ostatní dospělí.
Pak se ale dostanou do fáze, kdy začne záležet na nich, jakým směrem se vydají - zda
zvolí novou cestu nebo budou pokračovat po cestě předchozí.

V tomto procesu se setkávají se společenskými očekáváními, ale i tlakem ze strany okolí,
rodiny a přátel - je lepší zvolit známou než jinou, novou cestu (profesní či osobní), která
není prověřena či vyzkoušena někým blízkým. Existuje také problém genderových
stereotypů – co byste měli dělat jako muž či žena, a co byste dělat neměli atd.

Potenciál dívek se tak promarní - mohly by mít lepší úspěchy v oblastech, které pro ně
nejsou samozřejmou cestou. Pokud se mohou vědomě rozhodnout pro svou životní cestu,
můžeme očekávat zlepšení jejich pohody a duševního zdraví.

Hlavním cílem našeho projektu je poskytnout dívkám kompetence, které jim pomohou v  
procesu ukotvení ve světe. Dalším cílem bude přimět je, aby si uvědomily, že tyto
kompetence a dovednosti jsou potřebné, pomoci jim dělat informovaná rozhodnutí, řešit
obtížné situace a podporovat sebereflexi.

Kompetence potřebné k rozvoji kotev:

NAŠE POSLÁNÍ

KRITICKÉ MYŠLENÍ

SMYSL PRO ORGANIZACI

POVĚDOMÍ O VLASTNÍCH ZDROJÍCH

SCHOPNOST POŽÁDAT O POMOC

SCHOPNOST ZÍSKAT SPOJENCEPRÁVO CHYBOVAT

SCHOPNOST VLASTNÍHO ROZHODOVÁNÍ



Zde je několik tipů , jak budovat a posilovat spojenectví:
1. Buďte oporou. Začněte tím, že nabídnete svou podporu ostatním, když vidíte,
že ji potřebují. 
2. Pečujte o své spojence. Spojenectví potřebují péči, proto se pravidelně
setkávejte s potenciálními i skutečnými spojenci. To udrží tato spojení ve
zdravém stavu připravenosti.
3. Komunikujte efektivně. Otevřená a včasná komunikace je životně důležitá pro
vzkvétání každého vztahu, ale obzvlášť pokud máte rozdělené či protichůdné
loajality. 
4. Nežádejte příliš mnoho. Je důležité být realističtí ohledně úrovni podpory,
kterou očekáváte. Vaši spojenci vám mohou chtít pomoci , jak jen mohou, ale to
neznamená, že jsou vždy k dispozici. 
5. Neurážejte se. Když si vy nebo vaši spojenci musíte občas říct "Ne",
vzpomeňte si na důvěru, kterou jste si společně vybudovali. Místo urážení
vyjednejte kompromis či vyhledejte podporu jinde

SCHOPNOST ZÍSKAT SPOJENCE

Spojenci jsou lidé, kteří s navzájem nabízejí podporu, pomoc, rady,
informace, ochranu a dokonce přátelství. Udělají něco navíc, aby si
navzájem pomohli.
Silná a vzájemně výhodná spojenectví mohou všem stranám pomoci
přežít, prosperovat a dělat věci rychleji a jednodušeji, než kdyby na to
byly samy.
Vědomí toho, že máte lidi, kteří vám "kryjí záda", může snížit stres,
zvýšit vaši sebedůvěru a odolnost a podpořit vztah a spolupráci.

"Práce ve skupině mi pomáhá rozvíjet schopnost empatie,
vážit si schopností druhých a přijímat různé úhly pohledu."



Natalia ráda pracuje ve skupině. Pokud ji téma zajímá a
pocit, že o něm má dostatek znalostí, ráda je iniciátorkou
vytváření skupiny. Při vytváření skupiny se Natalia
zaměřuje na to, co ví o ostatních lidech a jak jsou ochotni
spolupracovat. Jenom tak má smysl pracovat. Nemá ráda,
když se skupinová práce stává práce pouze jednoho nebo
dvou nejvíce zúčastněných lidí. 

SCHOPNOST ZÍSKAT SPOJENCE
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Vědomí, že zapadáte či zapadáte díky těmto lidem a cítíte, že jste u nich našli
bezpečné místo. Na profesionální úrovni to musí být lidé, kterým důvěřujete, lidé,
kteří si váží vašich schopností a se kterým věříte, že dokážete vycházet natolik
dobře, že vaše spojenectví něco přinese. Nezáleží na tom, jak dobře spolu
vycházíte, ale na tom, že důvěřujete jejich talentu, že odvedou svou práci dobře
nebo tím nejlepším způsobem.

Ráda pracuji ve skupině v situacích, které jsou pro mě výhodnější. Když jsem
například schopna něco udělat sama, tak to udělám, ale když něco neumím, tak
jsem raději ve skupině. Ale pak záleží také na náladě. Jako introvert mám někdy
problém navazovat nové vztahy.

Daria ve skupinách pracuje nerada. Dříve se jí to líbilo, ale myslí si, že online učení
během pandemie změnilo její postoj ke škole obecně. Přeje si, aby se už nikdy nevrátila
do obvyklé formy osobního navštěvování školy. Díky dálkové formě studia má mnohem
více času. Délka Covid-19 by také mohla být důvodem proč nerada pracuje s ostatními.
Dálkové studium nezahrnuje příliš skupinové práce, což jé vyhovuje. 



Přemýšlejte o tématu nebo problému objektivním a kritickým způsobem.
Identifikujte různé argumenty, které existují v souvislosti s konkrétním problémem.
Vyhodnoťte úhel pohledu a určete, jak silný nebo platný je.
Rozpoznejte všechny slabé stránky nebo negativní body, které existují v důkazech
nebo argumentech.
Všimněte si, jaké důsledky mohou být za tvrzením nebo argumentem.
Poskytněte strukturované zdůvodnění a podporu pro argument, který chcete uvést

Dovednosti, které potřebujeme, abychom byli schopni kriticky myslet, jsou
 různé a zahrnují pozorování, analýzu, interpretaci, reflexi, hodnocení, 
usuzování, vysvětlování, řešení problémů a rozhodování.

Konkrétně musíme být schopni:

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kritické myšlení je schopnost myslet jasně a racionálně, chápat
logické souvislosti mezi myšlenkami. Dalo by se to popsat jako
schopnost zapojit se do reflexivního a nezávislého myšlení.

Kritické myšlení v podstatě vyžaduje, abyste používali svou
schopnost uvažovat. Jde o to být spíše aktivním studentem než
pasivním příjemcem informací

"Rozděluji záležitost na otázky, názory a teorie. Vím, že když
něco není fakt, je lepší si to nechat pro sebe."



KRITICKÉ MYŠLENÍ
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Daria problémy řeší ráda, pokud ví, že je skutečně
schopná je vyřešit. Pokud si není dostatečně jistá, ráda
zkoumá různá schémata a způsoby řešení problému. Také
má ráda tento typ prozkoumávání v situaci, kdy nevidí
efekty své práce.

Nikdy jsem neměla strategii řešení problémů a vždy se snažím najít řešení, které
mi vyhovuje a vždy je jiné.

Celkově nerada řeším problémy, protože se v nich osobně pohybuji velmi dlouho  
a neustále se snažím zjišťovat další důvody problému.

Cítím, že mám pravdu, když důvody, které uvádím, jsou v souladu s
univerzálními právy a mého pochopení spravedlnosti. Může to znít dost
subjektivně, protože každý, kdo má svůj názor, věří, že je jeho názor platný, ale
myslím si, že rozdíl je ve způsobu, jakým se vyjadřujeme, v argumentech, které
uvádíme, a ve způsobu, jakým můžeme ovlivnit lidi. Když mám pravdu, cítím se
silná a vidím věci jasně, takže se snažím sdílet své myšlenky a šířit svůj názor,
abych zlepšila svět.

Rozdělit věci na menší části je pro Natalii snadné. Shledává to užitečné v situacích, kdy
se chce dostat ke zdroji věci. V situacích, které potřebují specifickou odezvu, se však
někdy nevyplatí rozkládat na menší části. Pak dostaneme jednoduchou odpověď.



Výzkumy ukazují, že chybování je pro vás výhodné. Výsledkem je nejen
společenská akceptace, ale také zvýšení efektivity mozku. 

1. Ze sociálně-psychologického hlediska lidé spíše sympatizují s těmi, kteří
dělají drobné chyby a přiznávají je. Když ukážeme svou zranitelnost a 
nedokonalost, úroveň empatie a přijetí vůči nám od ostatních lidí stoupá. 
Pozitivněji vnímáme ty, kteří chybují, protože my sami chybujeme také.
2. Když děláme chyby, získáváme životní zkušenosti. Osobnost, kterou dnes máme,
vznikla proto, že jsme dělali chyby, analyzovali je a poučili se z nich. 
3. Přijetím svých neúspěchů se zvyšuje mozková aktivita a díky tomu lépe vstřebáváte
informace. Když uděláte chybu, váš mozek začne analyzovat informace pomaleji a
důkladněji, než učiní nové rozhodnutí. To vede k tomu, že se snižuje pravděpodobnost
dalších nepřesností. 

PRÁVO CHYBOVAT

Jako lidské bytosti máme právo dělat chyby.

Chybování je součástí lidské přirozenosti, protože náš mozek je
navržen tak, aby chyby dělal a poučil se z nich. Potvrzují to četné
studie, včetně vědecké studie publikované v Journal of Cognitive
Neuroscience, která potvrzuje přísloví "chybami se učíme".

"Když udělám chybu, vysvětluji, že je to umělecká porucha a
že by to tak mělo být"



PRÁVO CHYBOVAT
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Natalia má velké uznání pro sebe samu. Kromě toho
přijímá s odstupem věci, které na ni nasměrují ostatní.
Nestará se o to, co si o ní ostatní myslí, pokud jí tito lidé
nejsou blízcí – pak jí zajímá trochu více, co si o ní myslí.
Natalia se zmínila o tom, že se jí nelíbí představa, že by
zůstala sama – z toho by se zbláznila.

Obvykle se cítím hrozně, když neznám správnou odpověď na něco, co mě zajímá.
Cítím se bezmocně a zklamaně sama ze sebe, takže je pro mě těžké opět myslet
optimisticky. Cítím se úplně zablokovaná. Nevědomky uchovávám v paměti
poslední špatnou zkušenost, kdy se snažím o další pokus, takže vzpomínky, které
mi připomínají moje selhání, mě pronásledují a zabraňují jakémukoli pozitivnímu
přístupu.
Tyto okamžiky mi přinášejí spoustu frustrace, smutku až impotence, ale po
nějaké době se stanou motivací k dosahování vylepšení a neustálého růstu.

Mám sklon být snadno frustrovaná, zvláště když udělám stejnou chybu
několikrát. Když něco dělám a nemyslím na výsledek, jsem na sebe bohužel velmi
přísná, takže si nenechávám prostor na chyby a jsem častěji zklamaná.

Když udělá Kačka chybu, má pocit, že není vzdělaná anebo vzdělaná dostatečně. I když
chybovat je lidské, občas jí to prostě vadí. Ale také záleží na náladě. Pokud má pozitivní
den, není pro ní takový problém se s tím poprat, ale pokud má celkově den špatný, je to
těžší.



PROČ ŽÁDÁNÍ O POMOC POMÁHÁ?
1. Rozvíjí vztahy: Žádost o pomoc nebo sdílení osobních informací a problémů 
ukazuje ostatním, že chceme náš vztah s nimi rozvíjet.
2. Je znakem vysoké výkonnosti: Vysoce výkonní jedinci se chtějí zlepšovat, a 
hledají radu, jak identifikovat a zlepšit své slabé stránky.
3. Zlepšuje odolnost: Pokud jsme schopni požádat o pomoc a získat zpětnou 
vazbu, můžeme překonat překážky a růst. 
4. Týmy jsou často lepší než jednotlivci: Mít kolem sebe tým může zvýšit 
úroveň úsilí jednotlivých členů.
5. Rozvíjí růstové myšlení: Pomoc od ostatních lze získat ve formě pochvaly a zpětné
vazby, což může vést k lepšímu výkonu.
6. Zlepšuje duševní zdraví: Klíčem ke zlepšení osobní pohody je pocit propojení s
ostatními a učení se novým věcem.
7. Ostatní lidé to považují za dobrý charakterový rys: Ostatní považují naši
zranitelnost za projev odvahy.

SCHOPNOST POŽÁDAT O POMOC

Mnoho lidí se bojí požádat o pomoc ze strachu, že budou vypadat
hloupě. Takovéto přemýšlení může být tou největší překážkou, která
studenty brzdí. Může poskytnout krátkodobý komfort, ale často na úkor
dlouhodobého rozvoje.
I když může existovat mylná představa, že žádost o pomoc je známkou
slabosti, důkazy naznačují, že je to naopak znakem zralého a odolného
studenta. Vytvoření prostředí, kde se studenti cítí sebevědomě, jim může
pomoci zlepšit jejich osobní pohodu, znalosti, myšlení a akademické
výkony.

“Když požádám o pomoc, obvykle se cítím respektována lidmi,
kteří mi naslouchají, protože cítím, že by se mohli ocitnout ve

stejné situaci.”



SCHOPNOST POŽÁDAT O POMOC
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Když Sofia žádá o pomoc, většinou se cítí respektována
lidmi, kteří jí naslouchají, protože cítí, že by se mohli
ocitnout ve stejné situaci. Snaží se respektovat stejným
způsobem bez posuzování. Pokud jde o silné nebo
kontroverzní téma, které by mohlo vyvolat negativní
reakci, vyvolává to v ní neklid, ale nikdy se nebojí požádat
o pomoc.

Ráda přijímám pomoc od ostatních, když si s některými situacemi nevím rady,
zvláště pro mě neznámých oblastech. Například v organizaci času ve studiích
nebo aspektech, které neznám. Neváhám požádat o pomoc, pokud mi ji někdo
může nabídnout. 
Obvykle se obklopuji lidmi, kteří mě mohou podpořit, když je potřebuji, nebo mě
mohou vyhledat, když potřebují oni mě. Pěkný způsob, jak se navzájem
doplňovat.

Když požádám o pomoc, cítím se ve stresu, protože mám pocit, že věc, se kterou
se potýkám, je možná snadná a už bych měla vědět, jak si s ní poradit. 
Jakmile shromáždím informace a pochopím něco, s čím jsem měla potíže, stres
opadne.

Natalia ráda sáhne po pomoci ostatních v situaci, kdy si s něčím neví rady – například
má problémy s nějakým předmětem ve škole. Pokud jí někdo pomůže, přinese jí to
radost. Nesnáší však, když se jí někdo snaží pomoci, když o to nepožádá. To ji frustruje. 
Ráda žádá o pomoc, když toho člověka/lidi zná. Když ji znají, vědí, jak jí pomoci.



Sedm kroků k vytvoření větší sebekontroly:
1. Vůle začíná tím, co si pustíte do mysli.
2. Přidružujte selektivně.
3. Pohyb: Fyzický pohyb uvádí vaše tělo a mysl do rovnováhy,
dává vám větší motivaci, sílu a výdrž.
4. Postavte se do pozice studenta: Lidé s vysokou úrovní sebekontroly 
se neustále učí a rozšiřují svou schopnost učit se.
5. Ovládejte své emoce a přesvědčení: Být více sebereflexivní vám pomůže zůstat při
zemi tím, že zpomalí proces myšlení.
6. Ověřte si svou intuici: Když se použije moudře, může to být ohromným povzbuzením
pro naši kreativitu a může nám pomoci dělat důležitá rozhodnutí, čímž se zvýší naše
míra sebekontroly.
7. Uvažujte, pak jednejte: Když děláte důležité rozhodnutí, například kam se
přestěhovat nebo jak pokročit ve své kariéře, je užitečné se nejprve zastavit a zvážit.

SEBEKONTROLA

Sebekontrola je schopnost překonat vše, co nás táhne, najít
emocionální a fyzickou rovnováhu, jasněji myslet a obhajovat sami
sebe, abychom mohli podniknout kroky, které dávají smysl. Se
sebekontrolou se můžeme cítit, že více ovládáme naše životy.

Převzít kontrolu nad svým životem znamená překonat všechen hluk,
najít emocionální a fyzickou rovnováhu, myslet jasněji a obhajovat
se.

"Když se něco týká mě, mé školy, mých zájmů...
Uvědomuji si, že pouze já mám vliv na svůj život, já si volím

svou vlastní cestu."



SEBEKONTROLA
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

V otázkách životních rozhodnutí Natalia věří, že pokud se
něco týká pouze jí, má největší hlas, rozhoduje o tom, co se
stane. Jsou chvíle zaváhání, když slyší názory ostatních na
její rozhodnutí, ale nakonec si uvědomí, že vše závisí na ní
samotné.

Mohu svými slovy ovlivnit lidi a doufám, že i zlepšit jejich životy. Na druhou
stranu jsem bývala neustále kontrolována a ovlivňována částí mé rodiny. Hlavně
kvůli mé ekonomické závislosti. Ale teď jsem zjistila, že nikomu nevděčím za svůj
život, což mě přimělo růst mým vlastním směrem. Každým dnem jsem nezávislejší
a jsem nadšená, že letos začnu nový život. Daleko od místa, které jsem nazývala
svým domem, ale nikdy nemohlo být mým domovem. Mám svou víru a je to
poprvé, co se tak cítím.

Jsem schopná definitivně říci NE a zvolit si vlastní cestu, když si myslím, že to
lidem kolem mě neublíží nebo když se mi řešení rozhodně nelíbí.
Cítím zodpovědnost za své činy.

Odpovědnost pro Dariu znamená uvědomění si svých činů a jejich následků. Je to také
dovednost myslet na ostatní lidi a na to, jak se mohou v daných chvílích cítit, zatímco
my přizpůsobujeme naše vlastní chování.
Potřebuje ovládat své emoce. Někdy to nevyjde, ale věří, že je to velká lekce, kterou si s
sebou může vzít do svého budoucího dospělého života. Jakmile bude mít děti, může být
o tyto zkušenosti bohatší a to jí i jejím budoucím dětem hodně přinese. 



Rozhodování je akt výběru mezi dvěma nebo více směry.
V širším procesu řešení problémů zahrnuje rozhodování volbu mezi možnými 
řešeními problému. Rozhodnutí lze učinit buď intuitivním nebo odůvodněným 
procesem, nebo kombinací obou.

Intuice znamená používat svůj „intuitivní pocit“ ohledně možných postupů.
I když o tom lidé mluví jako o magickém ‚smyslu‘, intuice je ve skutečnosti kombinací
minulých zkušeností a vašich osobních hodnot. Stojí za to vzít v úvahu vaši intuici,
protože odráží vaše učení o životě. Ne vždy však vychází z reality, pouze z vašich vjemů,
z nichž mnohé mohly začít v dětství a v důsledku toho nemusí být příliš zralé.

Uvažování je používání faktů a čísel, které máte před sebou, k rozhodování.
Uvažování má své kořeny tady a teď a ve faktech. Může však ignorovat emocionální
aspekty rozhodnutí, a zejména záležitosti z minulosti, které mohou ovlivnit způsob,
jakým je rozhodnutí realizováno.

Intuice je naprosto přijatelným prostředkem k rozhodování, i když je obecně vhodnější,
když je rozhodnutí jednoduchého charakteru nebo je potřeba ho udělat rychle.

SCHOPNOST
VLASTNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Lidé často říkají, že je pro ně těžké se rozhodovat.

Bohužel se všichni musíme neustále rozhodovat, počínaje triviálními
záležitostmi, jako je co si dát k obědu, až po rozhodnutí, která mění
život, jako kde a co studovat nebo koho si vzít.

“Jsou chvíle zaváhání, když slyším názory druhých na moje
rozhodnutí, ale nakonec si uvědomím, že vše závisí na mně

samotné.”



SCHOPNOST
VLASTNÍHO ROZHODOVÁNÍ

(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Jsem tvrdohlavá. V určitých situacích, kdy nesouhlasím s rodiči, se snažím
bojovat za to, co potřebuji a chci. I když byly situace, kdy jsem raději couvla s
vědomím, že moje horlivost způsobí v budoucích hádkách více škody. Věřím, že
moje odhodlání může někdy na druhé straně způsobit zklamání. Nikdy nechci
přehnaně využívat něčí trpělivost, ale může to být docela těžké. Někdy se mi
prohrané hádky po čase vracejí a vytvářejí nechtěné emoce, které v sobě
skrývám a můžu být občas hrubá.

Při rozhodování, se kterými lidmi pracovat, záleží na tom, jestli znám lidi, ze
kterých vybírám, nebo ne. Pokud tyto lidi znám, vybírám si ty, se kterými mohu
dobře komunikovat. Pokud je neznám, vybírám si je náhodně a podle své intuice.

“Lidé, kteří nejsou sebereflexivní, skončí špatně, protože v
první řadě opravdu nevědí, co chtějí.” - David Welch, PhD

https://journal.thriveglobal.com/5-ways-to-simplify-making-hard-decisions-c84fea7ec400


Zajímejte se o to, kdo jste
Nechte spadnout své zdi – Zkuste se zbavit soudnosti a instinktivního
nutkání chránit se
Veďte si deník a poznamenejte si, co u vás spouští pozitivní pocity
Nahraďte čas strávený u obrazovky časem s lidmi – potřebujeme reflexe,
abychom rozvinuli náš pocit sebe sama ve vztahu k ostatním
Zeptejte se ostatních, jak vás vidí – využijte část času tváří v tvář k tomu,
abyste se dozvěděli, jak vás vnímají vaši blízcí
Jste na někoho naštvaní? Vyzkoušejte perspektivu „třetí osoby“ – Zkoušet
představit si sebe na místě jiné osoby zlepšuje sebeuvědomění, snižuje
obranný postoj a dost možná také zlepší váš vztah s touto osobou.
Stále se učte - cesta nikdy nekončí

Pokud chcete kultivovat nebo zlepšit sebeuvědomění, zde je to, co odborníci
na duševní zdraví doporučují:

SEBEUVĚDOMĚNÍ

Sebeuvědomění zahrnuje uvědomění si různých aspektů sebe sama,
včetně vlastností, chování a pocitů. V podstatě jde o psychologický stav,
kdy se středem pozornosti stává člověk. Sebeuvědomění je jednou z
prvních složek sebepojetí.

Výzkumy naznačují, že když sami sebe vidíme jasně, jsme sebevědomější
a kreativnější. Děláme rozumnější rozhodnutí, budujeme pevnější vztahy
a efektivněji komunikujeme. Je méně pravděpodobné, že budeme lhát,
podvádět a krást. Jsme lepší pracovníci, kteří dostávají více povýšení. 
A jsme efektivnější lídři s více spokojenými zaměstnanci a ziskovějšími
společnostmi.

"Lidé mi nevěří, že něco dokážu, ale já to vím.
Vím, kdo jsem, nemusím jim to dokazovat."



SEBEUVĚDOMĚNÍ
(ZKUŠENOSTI DÍVEK)

Když Daria ví, že je v něčem dobrá, cítí se velmi dobře, ale
také má vždy pocit, že by to mohla dělat ještě lépe. Na
jednu stranu Daria říká, že je dobré to tak cítit, ale na
druhou stranu to pro ni může být velmi vyčerpávající.
Myslí si, že v některých profesích to může být pozitivní
výhoda, ale negativní duševní.

Nevím, jak to vyjádřit, ale výběrem střední školy, na které jsem, jsem chtěla jako
malá změnit svět, ale mám dojem, že tento svět je tak organizovaný a netoleruje
rebelii, že je nepravděpodobné, že by se změnil.
Často musíte dodržovat pravidla a často slýchám něco o tom, co dívky mohou 
a co ne.

Komunikace je podle mě moje silná stránka. Myslím, že umím velmi dobře
komunikovat s lidmi, které neznám. Mohu si je vyslechnout a poté vysvětlit svůj
názor. Navázání prvního kontaktu se mnou chvíli trvá, protože tu a tam nejsem
schopna lidi oslovit.

Když Sofia musí čelit novým výzvám, obvykle se jí nelíbí zastávat postoj založený na
aroganci, takže se necítí dobře, když mluví o svých úspěších před lidmi, protože si myslí,
že to vytváří očekávání ohledně situace, která by mohla být jiná než co už zažila. Aby
se vyhnula budoucím frustracím a snažila se být co nejskromnější, byla by od začátku
realistická a komentovala pouze obecné pozitivní hodnoty, jako je její smysl pro
zodpovědnost, schopnost soustředění a kreativita.
Také věří, že tento druh dlouhých a „těžkých“ prezentací vytváří vzdálenost mezi
partnery, díky čemuž by mohla být vnímána jako osoba schovávající se za spoustu titulů
nebo domněnek. Jednoduše by řekla, že se vždy těší na to, co umí.



V mezinárodním týmu projektu „Anchors for the Future“ jsme vytvořili platformu, která
je nesmírně užitečná pro lidi pracující s mládeží nejen v oblasti genderové rovnosti!

S jednoduchým a otevřeným nástrojem, Padlet, můžete tento prostor nejen využívat, ale
s námi jej i spoluvytvářet. Dosud jsme materiály rozdělili do oddílů: inspirativní příběhy
dívek (dívčí pohled), tipy pracovníků s mládeží na rozvoj kompetencí, osvědčené
postupy pro nevládní organizace a pracovníky s mládeží, nástroje a hry pro rozvoj
kompetencí, zprávy a údaje o genderové rovnosti mezi mládeží a také informace 
o advokacii a sebeobhájení.

Jak využít Padlet pro vaši práci? Je to jednoduché!
1. Klikněte na odkaz níže.
2. Čtěte, sledujte a poslouchejte obsah, který vás zajímá (najdete zde obsah v několika
evropských jazycích, krátký popis vložených materiálů je vždy v angličtině).
3. Chcete sdílet své podněty? Vyberte sloupec podle tématu a klikně te na tlačítko plus

Co pro nás můžete udělat? 
1. Používejte platformu pro vaši práci
2. Sdílejte odkaz s dalšími kterým může být platforma nápomocná.
3. Dejte nám zpětnou vazbu! Napište, co byste udělali lépe, co se vám nejvíce líbí a co
byste na Padletu chtěli najít.
Můžete nás kontaktovat ve         Facebookové skupině projektu

NAVŠTÍVIT PADLET

VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA

https://www.facebook.com/groups/anchors4thefuture
https://padlet.com/cai32/92xfew2lphb4slnl
https://padlet.com/cai32/92xfew2lphb4slnl


V mládí se něčemu učíme a po zbytek života se to snažíme odnaučit.
Proč se tedy rovnou v mládí nenaučit to, co v dospělosti budeme nejvíce potřebovat? Co
chceme, aby si naše dcery nesly do dospělosti? O co by se samy v sobě mohly opřít?

Podle nás i podle mnohých výzkumů se dívky učí určitému stereotypnímu chování a čelí
konkrétním očekáváním, co dělat a jak to dělat. Jsou pod tlakem očekávání jak od
společnosti, tak v mnohých případech i od jejich rodičů.

Ať už jde o jakýkoliv stereotyp, který se v průběhu staletí do našich myslí dostal, tím, že
jej nevědomky žijeme, plýtváme potenciálem dívek, které by mohly dosáhnout lepších
výsledků v oblastech, ve kterých mají nadání, ale které pro ně nejsou zřejmou
společenskou cestou. Pokud si dívky mohou vědomě zvolit způsob života, pak se může
zlepšit jejich kvalita života – osobního i ekonomického. A tím i kvalita života celé
společnosti.

Vážné hry jsou hry, jejichž primárním účelem není jen zábava. Pomáhají hráčům
získávat, rozvíjet a upevňovat konkrétní dovednosti a řešit problémy.

Na začátku vývoje naší hry jsme si položili tuto otázku: Jak bychom mohli pracovat s
dívkami a mladými ženami, abychom jim pomohli cítit se sebevědomě ve svých volbách,
aby si vybudovaly svůj vlastní způsob života a byly na něj hrdé?
Nestanovili jsme si úplně jednoduchý cíl, co myslíte? I tak jsme se ale dali do práce a
pomocí metody Design Thinking jsme v několika dlouhých měsících, plných testování,
změn a dalšího testování, společně vytvořili hru, která podle nás na naši otázku
odpovídá.

Hra mimo jiné podporuje vizi, že ať jsme kdekoli, můžeme najít někoho, kdo má
schopnost, která nás doplní a můžeme si vzájemně pomáhat na našich životních
cestách. Ať se známe nebo ne, můžeme se podporovat.

Pojďme hrát! Hrou posílíme klíčové kompetence, které jsou důležité pro naši
budoucnost. Zjistíme, že každá schopnost, kterou vládneme má svou sílu a můžeme ji
použít i v situacích, kde by nám zdánlivě byla na nic.

STÁHNOUT HRU

EDUKATIVNÍ HRA

https://bpwcr.cz/hry-ktere-meni-svet/


PŘEČÍST VŠECHNY PŘÍBĚHY

Natálii je 16 let. Navštěvuje první ročník střední školy se
specializací na policejní krizové situace. Bydlí v malé vesnici.
Kvůli pandemii nyní žije doma, ale normálně by žila na
internátu 80 kilometrů od domova, kde je její střední škola.

SEZNAMTE SE S DÍVKAMI

Sofii je 17 let a právě dokončila střední školu. Zajímá se o
svět výtvarného a performativního umění, kde by chtěla být
vůdčí osobností nastupující generace umělců. Chystá se
studovat výtvarnou režii a činohru.

Darii je 17 let. Je ve druháku na střední škole. Studuje se
záměrem vybrat si studium medicíny na univerzitě. Zaměřuje
se na biologii a chemii. Žije v malé vesnici a svůj volný čas
tráví hraním se svými dvěma psy – Sabou a Rexem. Saba je
spíše starší pes jejích rodičů a Rex je více její.

Kateřině (Kačce) je 18 let. Je studentkou Střední odborné
školy multimediální a propagační tvorby. Je také šéfkou
organizace Mladí hasiči v jedné z pražských městských částí.
Mezi její koníčky patří četba, poslech hudby, fotografování a
různé druhy kulturních akcí, jako je návštěva galerií a muzeí.
A také procházky po Praze a doprovázení lidí po Praze.



Zde jsou odkazy na ty, které jsme použili pro přípravu této publikace:

https://mondointernazionale.com/en/il-diritto-di-sbagliare 

https://www.lofficiel.cy/psychology/why-it-is-good-to-make-mistakes 

https://blog.innerdrive.co.uk/why-its-good-to-ask-for-help

https://www.mindful.org/seven-ways-to-develop-personal-agency/

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/decision-making-skills

https://www.skillsyouneed.com/

https://www.mindtools.com/

ZDROJE INFORMACÍ

V online světě existuje tolik zdrojů, kde můžete vyhledávat informace, které
vás zajímají. Nezapomeňte si ověřit jejich pravdivost a pro porovnání
informací používejte více zdrojů najednou.

https://mondointernazionale.com/en/il-diritto-di-sbagliare
https://www.lofficiel.cy/psychology/why-it-is-good-to-make-mistakes
https://blog.innerdrive.co.uk/why-its-good-to-ask-for-help
https://www.mindful.org/seven-ways-to-develop-personal-agency/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/decision-making-skills
https://www.skillsyouneed.com/
https://www.mindtools.com/



