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ÚVOD

Obchodování s lidmi je jedním z nejlukra  vnějších organizova-
ných zločinů. Tento jev představuje do očí bijící porušení lid-
ských práv a ročně se dotýká milionů osob na celém světě. 

Zároveň se jedná o jednu z nejvýnosnějších činnos   organizo-
vaného zločinu na celém světě. Zaujímá společně s obchodem 
se zbraněmi druhé místo hned po obchodování s drogami. Ob-
chodování s lidmi existuje ve všech oblastech světa a ve všech 
odvětvích průmyslu.

Tato činnost má přímý dopad na fyzický a mentální stav obě  . 
Během počáteční fáze je využíváno stávajících poměrů obě   k je-
jich donucení a oklamání, protože většina z nich byla zneužívána 
a žije v nejistých podmínkách. Jakmile jsou zotročeny, jsou obě   
většinou přinuceny žít v nehygienických a stresujících životních 
podmínkách, často bez jakékoliv zdravotní péče či základních slu-
žeb. Jejich pobyt je často omezen, jsou jim odebrány osobní do-
klady. Většina zažívá značné fyzické, citové, sexuální a psychické 
násilí s velkým dopadem na jejich životy. Uniknout z otroctví 
je nesmírně těžké a nebezpečné a oběť je vystavena velkým 
osobním rizikům. Jestliže jsou obě   vysvobozeny, integrace do 
společnos   je neuvěřitelně ob  žná kvůli studu, s  gmatu, vý-
hružkám odplaty a traumatům, které prožily během zotročení. 

Průvodce dobrou praxí byl vypracován v rámci projektu Šance 
a výzvy zlepšení pomoci dětským a mladistvým obětem obcho-
dování s lidmi vytvořením inova  vních podpůrných programů, 
který byl realizován za fi nanční podpory Erasmu, Programu 
strategického partnerství organizacemi Associa  on Pro Refu-
giu, Rumunsko, Associa  on Trabe Inicia  vas para la Economia 
Social y Solidaria, Španělsko a Arcidiecézní charita Praha, Čes-
ká republika.
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Cílem tohoto Průvodce dobrou praxí je poskytnout užitečné 
informace odborníkům (z oblas   sociální a psychologické) 
o inova  vních metodách jako jsou peer to peer a koučink, kte-
ré mohou být používány při každodenní práci s oběťmi obcho-
dování s lidmi. 
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METODA VZDĚLÁVÁNÍ PEER TO PEER

Vzdělávání vrstevníků/osob se stejnou zkušenos   (peer to 
peer) je strategie, která vyžaduje účast členů určité skupiny 
při prosazování změny u dalších členů skupiny. Často se uží-
vá k prosazení individuálních změn ve snaze upravit znalos  , 
postoje, názory nebo chování. Toto vzdělávání ale také může 
provést změny v celé skupině nebo komunitě úpravou pravidel 
a s  mulací kolek  vního jednání, což by mohlo mít vliv na pro-
gramy a zásady. 
Psychosociální intervence u dě   a mladistvých je velmi kom-
plexní a vyžaduje krea  vitu. Peer to peer programy neboli 
programy osob se stejnou zkušenos   jsou inova  vní metodou, 
která nám může pomoci při intervencích u dětských a mladist-
vých obě   obchodování s lidmi. 

Peer/vrstevník/osoba se stejnou zkušenos   je osoba, která 
sdílí jednu nebo i více charakteris  k sociální iden  fi kace: soci-
ální skupina, věk, úroveň studia, sociální situace aj.

Vzdělávání vrstevníků/osob se stejnou zkušenos   může být 
užíváno v různých formách, ale velmi často vyžaduje akade-
mickou podporu. Zlepšuje komunikaci a mezilidské dovednos   
nebo vedení, za  mco v jiných případech může vytvořit infor-
movanost, uvědomělost a zvýšení citlivos  . Tento přístup je 
založen na názoru, že lidé, a zvláště pak mladí lidé, jsou ochot-
nější naslouchat a reagovat na informace přicházející od jejich 
vrstevníků. Mluví stejným jazykem, mají stejné kulturní kódy 
a mohou vytvořit snadněji důvěrný vztah. 
Aby se tak mohlo stát, musí děti a mladiství, kteří se stanou 
školiteli vrstevníků, umět hrát ak  vní roli. Měli by být rovněž 
vyškoleni, aby byli schopni dál přenášet získané informace 
a názory. 
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Program pro vrstevníky/osoby se stejnou zkušenos   může při-
nést změny na různých úrovních:

1)    Individuální úroveň: upravuje znalos  , postoje, názory 
a chování.

2)    Skupinová nebo sociální úroveň: upravuje pravidla a podně-
cuje společné akce.

Cíle programu vzdělávání vrstevníků/osob se stejnou zkuše-
nos   jsou následující:
–    Posílení schopnos   účastníků stát se hybnou silou změny 

a být součás   řešení v rozvoji komunity.
–    Posílení důvěry v sebe sama a posílení sebeúcty.
–    Lepší porozumění svým právům a své odpovědnos  .
–    Školení o lepší kvalitě života a psychické pohodě.
–    Změny stanoviska z negativního na pozitivní.
–    Znásobení účinků v komunitě.
–    Posílení existující sítě.

Program vzdělávání vrstevníků/osob se stejnou zkušenos   vy-
užívá:
–    školení,
–    zvýšení citlivos  , uvědomování si, 
–    zvyšování informovanos  , povědomí,
–    komunikační a mezilidské dovednos  ,
–    nabízí prostředky k porozumění prostředí, například dota-

zování. 

Požadavky na rozvoj této metody jsou
–    iden  fi kace příslušného nositele změny/školitele,
–    vytvoření vhodného školícího programu,
–    podpora komunity při realizaci tohoto programu.



6

Abychom dosáhli uspokojivých výsledků, je klíčové učinit dob-
rý proces výběru účastníků. 

–    Musí být vrstevníky/osobami se stejnou zkušenos  .
–    Školitelé musí být stejného pohlaví, zvláště  , kteří pracu-

jící s oběťmi obchodování za účelem sexuálního vykořisťo-
vání. V dalších případech může být důležité zaručit stejné 
zastoupení obou pohlaví. Berte vždy v úvahu pohlaví a roz-
víjejte genderový přístup. 

–    Někdy může být vhodné, aby školitelé vrstevníků/osob se 
stejnou zkušenos   měli stejný věk jako cílová skupina.

–    Osobní dovednos   a mo  vace souvisí s posláním. Existu-
jí osobnos  , které se prosadí lépe než jiné. Velmi užitečné 
jsou vůdcovské schopnosti.

–    Jazyk: španělština nebo jazyk, v němž se koná školení.
–    Dostupnost a závazek k účas   na školení a návaznému pro-

cesu.
–    Osoby mají být stabilizovány na emoční úrovni, neboť ne-

musí být připraveny znovu prožít zkušenos   z minula. Účast 
v takovýchto projektech může vyvolat silné emoční reakce.

–    Pro bývalé oběti, jimž se podařilo uniknout, a již nejsou 
vystaveny rizikům, může být rizikovým faktorem, když se 
hovoří o obchodování.

–    Využijte stávající, již existující skupiny a struktury, abyste 
ušetřili čas, práci a zdroje.

Můžete vybrat přirozené vůdce skupiny, kteří jsou mo  vová-
ni a jsou ochotni vytvářet informační programy/programy na 
zvýšení citlivos  .
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Vezměte na zřetel, že školitelé potřebují podporu, neboť

–    nejsou odborníky a nenahrazují odborníky;
–    potřebují odbornou podporu jak pro sebe, tak i pro skupinu 

osob, kterou kontaktují a s níž pracují; 
–    ve svých životech mají i jiné oblas  , kterým věnují svou po-

zornost.

Věnujte pozornost individuálním rizikům při zařazení každé 
osoby do programu. 

Oblas   aplikace: 

–    zdravotní programy - HIV a další sexuálně přenosné choroby;
–    závislost na drogách; 
–    plánování rodiny;
–    výživa; 
–    prevence násilí.

Úspěchy a omezení

Úspěchy

–    Před zařazením do programu je třeba poznat velmi dobře účast-
níky projektu, abyste znali jejich emoční a mo  vační situaci, 
bezpečnostní aspekty, citlivost, osobní a ekonomickou situaci aj. 

–    Uzavřít s oběťmi smlouvu, která objasní jejich práva a povin-
nos   a fi nančně ohodnotí jejich práci.

–    Vybrat nerizikové a bezpečné obsahy: zdraví, zdroje aj.
–    Podpora od profesionálů: supervize a vedení.
–    V případě dě   je zapotřebí vytvořit odlišnou skupinu od do-

spělých.
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Omezení

–    Riziko revik  mizace neboli opětovné trauma  zace oživová-
ním vzpomínek.

–    Bezpečnost sítě obchodování. Musíme být velmi opatrní, pro-
tože jedna osoba může být součás   sítě, může kontrolovat 
ostatní účastníky nebo mít konfl ikt s pasákem v případech 
sexuálního vykořisťování.

–    Projekce: obranný mechanismus, jímž můžeme vinit ostatní 
osoby za naše vnitřní konfl ikty. Zbavíme se jich  m, že je 
dáme najevo. Žena, která trpěla  m, že byla s  gma  zována, 
může nevědomě s  gma  zovat ostatní. 

–    S  gma: pros  tuce a další typy vykořisťování. Pro lidi, kteří 
byli oběťmi obchodování je ob  žné stát se součás   s  gma-
 zované skupiny, obzvláště když se hovoří o obchodování za 

účelem sexuálního vykořisťování. 
–    Intenzita vztahu mezi vrstevníky/osobami se sejnými zkuše-

nostmi. Neptejte se jich na hlubší a důvěrný přístup z důvo-
du rizika opětovného traumatu.

–    Ne každá oběť obchodování s lidmi se považuje za oběť ob-
chodování. 

–    Vnímavost a zvýšení citlivos   každé osoby. Jde o hlavní 
aspekt, protože jednají s lidmi.

–    Vůdcovské schopnos   účastníků: je důležité, aby byli schop-
ni rozvíjet tuto dovednost.

–    Dostupnost: osobní a ekonomická situace může rozhodnout 
o možnos   účasti v programu vzdělávání vrstevníků/osob se 
stejnou zkušenos  . 

–    Citové podmínky: stabilizovaná osoba se stává příkladem.
–    Současná situace osoby: školitelé vrstevníků by již nemě-

li být obchodováni, protože to ohrožuje jak je, tak i ostatní 
účastníky. 

–    Mo  vace: měli by být mo  vováni k účas  , aby byli schopni 
účastnit se různých fází programu.
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Skutečné příklady

Spontánní zkušenost se vzděláváním vrstevníků

Žena z Nigérie, která navštěvovala „Concepción Arenal Cent-
re“ v Madridu, měla spontánní zážitek v zemi původu. Nikomu 
neřekla o svém záměru realizovat program uvědomování si, 
který sama navrhla. Po svém návratu ze země původu o tom 
informovala svou psycholožku. 

Žena, kterou nazveme Jennifer, odcestovala o dovolené do 
země původu, kde shromáždila dívky a mladé ženy z okolí a vy-
právěla jim svůj příběh o obchodování s cílem zabránit tomu, 
aby se i ony v budoucnu staly oběťmi obchodování. 
Za  m účelem připravila setkání s děvčaty ve Španělsku a na-
plánovala několik věcí. Jejím cílem bylo informovat dívky 
o tom, co se jí stalo po příchodu do Španělska, kde se stala 
obě   obchodování za účelem sexuálního vykořisťování. Tím 
chtěla zabránit možnos  , aby i ony byly obchodovány. Hovo-
řila se svými sestrami v Nigérii. Ty jí pomohly připravit večírek 
a kontaktovaly dívky s pozváním na party. Jennifer s sebou při-
vezla pro dívky oblečení. Na party přišlo mnoho děvčat, takže 
jim mohla sdělit, co se jí přihodilo. Jejím příběhem a jeho zá-
važností byly překvapeny.
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Později se jí naskytla možnost hovořit s rodinou, která ji obcho-
dovala do Španělska. Přitom se dostala do kontaktu s vůdcem 
komunity, jenž měl zajistit, aby jí naslouchali a aby ona i její 
rodina byly v bezpečí. Hovořila s nimi a řekla jim o boles  , kte-
rou způsobují při obchodování s lidmi mnoha dívkám a ženám. 

Projekt sněhová koule – „Me cuentas, te cuento.“ „Já řeknu 
tobě, ty řekneš mně.“ Concep  on Arenal Centro, Madrid 

Projekt sněhová koule „Já řeknu tobě, ty řekneš mně“ má za cíl 
najít nové strategie intervence pro ženy provozující prostituci 
a pro obě   obchodování s lidmi zapojením školitelů vrstevní-
ků/osob se stejnou zkušenos   za účelem dosažení sociální in-
tegrace a získání informací v kontextu lidských práv. Poskytuje 
informace nezbytné k uvědomování si a prevenci pro ženy, jež 
jsou oběťmi obchodování s lidmi, přičemž některé z nich patří 
mezi obě   obchodování za účelem sexuálního vykořisťování. 
Jedná se o metodu, která shromažďuje a předává informace 
a snaží se znásobit efekt tak, aby zasáhl co možná nejvíce osob.
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Cíle projektu:

1.   Poskytnout preven  vní informace k modifi kaci rizika osla-
bujícího chování.

2.   Poskytnout sociální a zaměstnaneckou podporu prostřed-
nictvím účasti v projektu.

3.   Ověření metody: školitelé vrstevníků/osob se stejnou zku-
šenos   jsou nositeli změny a  m metodiky, která obsáhne 
velký počet žen a zapojí je do školení.

Etapy projektu:

1.  Nástroje práce.
2.   Proces výběru a náboru školitelů vrstevníků/osob se stej-

nou zkušenos  .
3.   Školení, během něhož získají informace o zdraví, právu, bez-

pečnos   a zdrojích, jež předávají dalším ženám.
4.   Intervence školitelů vrstevníků/osob se stejnou zkušeností. 

Pro předávání informací získaných během školení bude po-
užíváno dotazování, aby se informace dostaly k co možná 
nejvíce ženám. Tak budou získány informace o znalostech 
žen ohledně tohoto předmětu a školitelé vrstevníků/osob 
se stejnou zkušenos   budou mít možnost předávat učivo 
získané během školení.

5.  Hodnocení, diskuse a závěr. 

Pracovním prostředkem je dotazování zaměřené na

–  pros  tuci a obchodování s lidmi,
–  zdraví,
–  rizikové chování,
–  začlenění komunity, znalost a využívání služeb komunity.
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Odborná kvalifi kace je získávána

–  školením,
–  životní zkušenos  , potvrzením prožitých zkušenos  .

Dovednos   a kompetence školitelů:

–  být oceňován osobami se stejnou zkušeností,
–  sociální podpora v prostituci i mimo pros  tuci,
–  otevřenost, respektování, fl exibilita,
–  aser  vita, týmová práce a komunikační schopnos  .

Proces výběru a náboru školitelů byl v tomto případě násle-
dující:

–   bylo zapojeno šest až patnáct osob (dvacet žen bylo kon-
taktováno, patnáct z nich se účastnilo pohovoru, deset bylo 
vybráno a šest se rozhodlo účastnit se projektu);

–   různé skupiny pokud jde o věk, národnost, právní status, 
situaci v pros  tuci, obchodování s lidmi.

–   Školení trvalo dva týdny, bylo proplaceno 50 hodin 
a zakončeno certifikátem.

Školení bylo rozděleno do pě   bloků:

1. Zdraví
–  sexualita,
–  citová pouta a násilí vůči ženám,
–  sexuální a reproduk  vní zdraví,
–  s  gma a získání vlivu, 
–  sexuální různost,
–  uvědomění a sexuální chování.
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2. Bezpečnost, pocit bezpečí a ochrana 
–  workshop o sebeobraně,
–  fyzická a psychická agrese a sexuální zneužívání. 

3. Právo a jus  ce
–  zákony o zdraví,
–  občanství,
–  imigrace, 
–  pros  tuce, 
–  obchodování s lidmi.

4. S  gma a získání vlivu

5. Hodnocení a ocenění 

Intervence vyvinutá pro školitele vrstevníků/osob se stejnou 
zkušenos   spočívá v tom, že 

–   každý školitel souhlasí s  m, že bude kontaktovat alespoň 
patnáct žen,

–   školitelé poskytují informace, které se naučili během školení 
a získávají od dotazovaných informace o znalostech, osobní 
situaci, rizikovém chování, atd. 

     V případě potřeby odkazují na příslušné osoby či ins  tuce.
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Hodnocení projektu
Hodnocení je založeno na získaných údajích a rovněž i na hod-
no  cím testu (přehled spokojenos   účastníků).

Defi nované ukazatele hodnocení projektu jsou následující:

–   Úroveň získaných znalostí a dovedností. 
Zdroj ověření: vyplněný test na začátku a konci školení.

 –   Zvýšení návštěv lékařských služeb a klinik sexuálního zdraví.
Zdroj ověření: počet návštěv registrovaných v klinikách 
Montesa a Sandoval (specializované sexuální zdravotní 
služby).

–   Úroveň uvědomělos   a iden  fi kace sama sebe jako obě   
sexuálního vykořisťování. 
Zdroj ověření: počet žen, jimž asistovaly specializované 
služby (Proyecto Esperanza, APRAMP, Concep  ón Arenal 
Centre, Villa Teresita aj.).
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–   Zvýšení hledání alterna  v k pros  tuci. 
Zdroj ověření: počet účastníků, kterým bylo asistováno při 
hledání práce.

„Mul  plícate“ – „Znásobte se“

Projekt nazvaný „Mul  plícate“, neboli „ Znásobte se“, byl vy-
tvořen Mobile Unit Sicar v Gijónu kongregací Adoratrices. Cí-
lem projektu je poskytnout místo setkávání, kde by ženy uvažo-
valy o svých zkušenostech a nabídnout prostředky k předávání 
získaných poznatků pro možné využi   u dalších žen. 

Projekt se týkal žen se stejnou zkušenos   v oblasti pros  tuce 
a migrantek ve Španělsku. 

Na počátku projektu „Znásobte se“ byl výzkum univerzity v Gi-
jónu týkající se nedostatku informací a požadavky účastníků. 
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Do popředí zájmu se dostávaly zejména otázky týkající se

–  základních práv,
–  zdravotního a hygienického systému,
–  vzdělávacího systému,
–  sociálních služeb,
–  trhu práce,
–  komunikačních dovedností a zvyků.

Aby byl projekt doveden  do konce, bylo vytvořeno pro skupi-
nu školení rozdělené do následujících sezení:

  Sezení 1: Představení
  Sezení 2: Ženy a pros  tuce: síť a sdílení zkušenos  
  Sezení 3: Ženy a pros  tuce: potřeby a právní situace
  Sezení 4: Ženy a zdraví
  Sezení 5: Ženy a násilí
  Sezení 6: Ženy a komunita
  Sezení 7: „Znásob to“: objasnění klíčových aspektů školení
  Sezení 8: „Znásob to“: prostředky a strategie
  Sezení 9:  „Chceme se naučit více“: hlubší studium některých 

témat
Sezení 10: Hodnocení

Každé sezení trvalo asi jednu hodinu. Může se zdát, že čas byl 
omezen, ale účastníci měli předchozí znalos   o tématech a ne-
požadovali základní školení. Vzalo se rovněž v úvahu, že mohou 
mít problémy s účas   na setkáních a nedostatek volného času. 

http://www.fundacionamaranta.org/wp-content/uplo-
ads/2014/10/mul  plicate.pdf
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KOUČOVACÍ METODA 

Tato kapitola se zabývá základními koučovacími metodami 
a nabízí možnos   pro praxi kouče s dětmi a mladistvými, kte-
ří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Může být inspirací pro 
práci kouče. 
Koučink je metoda, která může pomoci dětským a mladistvým 
obětem obchodování s lidmi vyřešit své problémy a žít plno-
hodnotný život.

 

Koučink představuje důvěryhodný vztah napomáhající klien-
tovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, 
jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a se-
beobjevování k budování klientova uvědomění a přije   zod-
povědnos  , kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, 
podpory a ak  vní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá kli-
entovi nejen přesně defi novat jeho cíle, ale také těchto cílů 
dosahovat rychleji a s větší efektivitou.
Při koučování vytvářejí kouč a klient v rozhovoru společně nové 
možnos   pro posun směrem k tomu, co klient chce, s využi  m 
zdrojů, které jsou k dispozici. 
Na řešení zaměřené koučování se zdá vhodnou inova  vní ces-
tou při práci s dětskými a mladistvými oběťmi obchodování.
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Principy koučování

Tyto principy znázorňuje tzv. „trojúhelník koučování“. 

Vnímání

Pozorování a detailní popisy jsou důležité, protože rozšiřují 
a prohlubují vnímání vůči dané situaci. Vnímání situace však 
bývá často ovlivněno nejrůznějšími rušivými vlivy, jako napří-
klad strachem nebo myšlenkou, že situaci způsobilo mé cho-
vání. 

Vnímání se může snadno zaměřit jen na jeden aspekt situa-
ce a může zcela přehlédnout silné stránky nebo úspěch v jiné 
oblas  . Z tohoto důvodu je užitečné prohlubovat vnímání kon-
krétní situace a detailně ji popsat, například situaci, kdy se mu 
něco podařilo. 
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Volba

Učení je efek  vnější, pokud si klient sám zvolí, co se chce učit 
a je ak  vní.

Důvěra
Kouč by měl věřit ve zdroje a schopnos   klienta, což pomáhá 
klientovi, aby v ně uvěřil sám. 

Úlohou kouče je vytvářet podmínky pro efek  vní učení a ni-
koliv přímo předávat své znalos   a dovednos  .

Koučink se zaměřuje na

přání klienta: něco, co je pro klienta atrak  vní a zároveň 
dosažitelné,
zdroje klienta: nalézání a využívání schopnos  , dovednos   
a znalos   a kul  vování a rozvoj nových zdrojů,
posun: defi nování a plánování dílčích kroků na cestě k cílům 
klienta, sleduje pokrok a podporuje ho při jejich postupné 
a systema  cké realizaci,
spoluvytváření (spolupráce): kouč i klient spějí ke společnému 
výsledku. Klient přispívá svými zdroji (znalos  , zkušenos  , do-
vednos  ), kouč přispívá svými znalostmi a dovednostmi v ob-
las   efek  vního vedení rozhovoru.

Koučování  dě   a mladistvých obětí obchodování s lidmi
Všechny dě   jsou výjimečné, neboť prožily různé situace, které 
je mohly ovlivnit natolik, že potřebují speciální přístup. Děti 
se musí naučit kompenzovat své problémy využíváním nových 
zdrojů.
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Osobnost dítěte je při nakládání s událostmi ve vlastním životě 
ovlivňována těmito faktory:

–  jeho odhodláním být nejlepším, jakým může být;
–  jeho touhou vyrovnat se ostatním dětem;
–  jeho intelektovými schopnostmi.

Nezaměřujte se na jejich problémy a nezařazujte je do škatu-
lek. 

Vždy se snažte využít vrozené schopnos  , individuální znalos   
a zkušenos   dítěte. 

Snažte se vytvořit na míru šitý přístup k dítě  .

Dodržujte následující zásady:

1.   Dítě je lidská bytost; ptejte se ho na hobby, kamarády, 
úspěchy, silné stránky apod.

2.   Pojmenujte zdroje, schopnos   či možnosti dítěte, rodičů, 
přátel a okolí. 

3.   Zvažte, co může být „dobrým důvodem“ pro dítě, aby mělo 
specifi cký problém.

4.   Dívejte se na jinou cestu jak vyhovět potřebám dítěte, aby 
jeho „nevhodný“ způsob chování byl snížen nebo vyloučen.

Principy se dají využít téměř ve všech situacích. Kouč může na-
víc uplatnit i svou krea  vitu.
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Práce s dětmi

–  Respektujte je.
–   Berte v úvahu jejich přání, představy, názory a osobnostní 

rysy.
–  Uvědomte si, že dítě samo zná, co je pro ně nejlepší.
–  Respektujte osobní specifi ka.
–  Sympa  zujte s nimi.
–  Ptejte se dítěte na jeho názory.
–  Nesnažte se je zařazovat do jakékoliv kategorie.
–  Zabývejte se věcmi, které dě   chtějí nebo hledají. 
–  Respektujte trápení a boles   dítěte.
–  Pozorně je poslouchejte a vycházejte vstříc jejich potřebám
–  Neprosazujte své názory.

Zapamatujte si

–  Komunikujte s dětmi jejich vlastním jazykem.
–   Děti komunikují skrze akce, obrázky, hraní her a další krea-

 vní ak  vity.
–  Při práci s koučem by se měly cí  t dobře.
–  Měly by mít pocit, že mohou ovlivňovat svůj život. 

Vytvořte pohodlné prostředí

Prostor, ve kterém se odehrává setkání, by měl být pohodlný 
pro všechny dě   a mladistvé. 
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Hračky

Je dobré mít v kanceláři nějaké hračky a půjčit je dětem během 
sezení. 

Oční kontakt

Používejte metodu “walking and talking“, jestliže je to možné. 
Děti a teenageři se cítí mnohem lépe, když se mohou prochá-
zet a přitom přemýšlet o nějakých ob  žných otázkách. 

Pojmenovávání řešení a představování si změn

Je dobré mít vždy jméno pro řešení (pojmenování řešení). Kon-
krétní nápady, jak vyřešit problém, se objeví snadno. 
Je dobré pojmenovat změnu, která má nastat. Změna by měla 
být smysluplná v kontextu života konkrétního dítěte.

Maňásci

Práce s maňásky je vhodná zvláště pro mladší dě  . 
Maňásci jsou velmi dobrým předmětem na zahájení nebo na 
pokračování konverzace s dětmi.
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Kouč může pokládat tyto otázky:

–  Jak se jmenuješ? 
–  Kolik   je let?
–  Máš nějaké kamarády? 
–  Jak se jmenují?
–  Co rád(a) děláš? 
–  Jaká je tvoje oblíbená hra?
–  Co je pro tebe důležité, když jde všechno dobře?
–  Jaké zvíře máš rád(a)?

Malování obrázků

Řekněte dětem, aby nakreslily obrázek

–  oblíbeného místa,
–  psa,
–  rodiny, nejlepšího přítele nebo něčeho, co mají rády,
–   něčeho, co je pro ně důležité, když je vše v jejich životech 

v pořádku,
–   dne po noci, kdy přišla stará víla, mávla kouzelnou hůlkou 

a ukázala, že všechny problémy i trápení jsou pryč (škála od 
1 do 10).

Když má kouč pocit, že dítě pokročilo směrem k dosažení cíle, 
může požádat dítě, aby o tom nakreslilo obrázek. Dítě může 
snáze popsat pokrok kresbou než slovně. 
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Úspěchy a omezení

Úspěchy

Klient bude schopen
–   podepsat smlouvu o koučování a pracovat se zvoleným kou-
čem,

–  pojmenovat, co je pro něj v životě důležité,
–  pojmenovat cíle a kroky vedoucí k realizaci,
–  pracovat s koučem na postupném plnění cílů,
–   pojmenovat své silné stránky, které mu pomohou zvládnout 

situaci,
–  přijmout sám sebe takového, jaký je,
–  naučit se ovládat své emoce,
–  změnit svou perspek  vu a situaci.

Omezení

–  Koučink není vhodný pro klienta v naléhavé krizové situaci.
–   Nedostatek zájmu, klient nechce spolupracovat s žádným 

koučem.
–   Rodiče nezle  lých dě   mohou odmítnout bez důvodu koučo-

vání svých dě  .
–   Kulturní a náboženské odlišnos  , klient může být přesvěd-
čen, že koučování odporuje jeho kultuře nebo náboženství.

–   Nedostatek fi nančních prostředků. Ani organizace starající 
se o klienta a ani klient nemají fi nanční prostředky na place-
ní koučovacích sezení.

–   Návrat do země původu. Klient je cizinec a rozhodne se z ja-
kýchkoliv důvodů navrá  t se do země původu. 
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Prak  cká cvičení
Solu  on-building - kreslený fi lm
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1.  Obrázek v prvním panelu reprezentuje problém.

2.   Druhý obrázek ukazuje silného pomocníka, který úspěšně 
vyřeší problém.

3.   Tře   obrázek ukazuje řešení, které vymyslelo dítě společně 
s pomocníkem a které vytváří výjimku pro ten problém.

4.   Čtvrtý obrázek ukazuje, co je pro dítě jiné, když nastane 
výjimka.

5.   Pátý obrázek se soustředí na budoucnost, v níž se výjimka 
stává realitou.

6.    Šestý obrázek ukazuje, jak dítě děkuje svému silnému po-
mocníkovi.
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Instrukce

1.   Dejte dítě   papír a požádejte je, aby jej rozdělilo na šest 
panelů.

2.    Požádejte dítě, aby do prvního panelu nakreslilo obrázek 
problému nebo pouze barvu, která by znázorňovala daný 
problém.

3.   Řekněte dítěti, aby přemýšlelo o nějaké silné postavě (např. 
Batman), která vyřeší problém a aby tuto postavu nakreslilo 
do druhého panelu.

4.   Požádejte dítě, aby snilo o vhodném daru pro problém, kte-
rý tomuto problému pomůže zmizet. Perfektní dárek je na-
kreslen do tře  ho panelu nahoře.

5.  Čtvrtý panel představuje situaci, kdy problém přijal dar. 
6.   Řekněte dítě  , aby snilo o budoucnos  , v níž by bylo opět 

nutné zavolat pomocníka. To dítě znázorní do pátého pa-
nelu.

7.   Řekněte dítěti, aby do šestého panelu nakreslilo obrázek 
jako poděkování silnému pomocníkovi.

Obrázky 2 a 3 vyžadují nejvíce pozornos  . Odpovídají na otáz-
ku, co by bylo jinak, kdyby se v  životě dítěte stal zázrak. Dítě 
neboli klient se musí dostat do kontaktu se svým vnitřním 
zdrojem. Toto zabere nějaký čas a dítě potřebuje citlivou a to-
lerantní pomoc. 
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Pomoci mohou následující otázky:

–   O jaké postavě si myslíš, že je nejsilnější a že se může 
vypořádat se svízelnými situacemi? 

–   Vzpomeneš si na nějaký příběh, v němž byl někdo ve složité 
situaci, a z ničeho nic někdo přišel, něco se stalo a všechno 
se v dobré obrátilo?

Nezasahujte do činnos   dítěte!

Scribble game – čmáranice

Cílem je vytvořit spontánní a neplánovanou reakci na čmárani-
ci. Doporučuje se vybrat si jednu barvu a používat ji po celou 
dobu hry. Dě   jsou hrdé na svou krea  vitu a partnerství s do-
spělým posílí jejich spokojenost. 
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Instrukce:

1.  Řekněte dítěti, aby načmáralo cokoliv na papír.
2.   Požádejte dítě, aby vám předalo papír, jakmile dokončí svůj 

jeden tah. (Jeden pokus = jeden tah.)
3.    Přidejte nějakou čmáranici, s níž začnete v místě, kde dítě 

skončilo. 
4.   Střídejte se tak dlouho, dokud neusoudíte, že je dílo hotové. 
5.  Do rohu napište svá jména.
6. Vezměte si nový papír a nyní začínáte čmárat vy.6
7.  Opakujte body 1 – 5.
8.   Vytvořte pět nebo šest kompletních čmáranic a požádejte 

dítě, aby si vybralo jednu z nich.
9.   Dítě si může vzít čmáranici domů nebo ji pověsit na zeď 

v kanceláři kouče.

Je dobré sledovat dítě a neanalyzovat čmáranici. Kouč má 
šanci objevit tak sílu a zdroj dítěte a spojit se s nimi. 

Kouč může říci dítěti:

„Vypadá to, že   hodně pomáhá, když nemusíš spěchat a máš 
dostatek času,“ nebo: „Vypadá to, že máš hodně dobrých ná-
padů a chceš rychle začít a překvapit sám sebe.“ 

Dě   v mnoha případech říkají, že nevěděly, že jsou tak dobrými 
malíři. 
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Vytváření příběhů

Dě  , mladiství a obzvláště cizinci mají rádi příběhy. Příběhy 
představují vhodný způsob komunikace dospělých s dětmi. 
Rádi poslouchají příběhy o lidech, zvířatech, hračkách nebo 
příšerách, které se dostaly z nesnází a zvítězily nad zlem po-
dobným tomu, s jakým se sami musí vyrovnat. 

Instrukce:

1.   Řekněte dítěti, aby si vybralo jeden z obrázků, které jste 
vytvořili. Položte obrázek mezi vás a dítě.

2.   Začněte tvořit příběh založený na inspiraci obrázkem vy-
řknu  m první věty, například: „Byl jednou jeden velmi na-
štvaný obličej…“



31

3.  Požádejte dítě, aby doplnilo větu. 
4.  Pokračujte vy, přidáním další čás   příběhu.
5.   Takto pokračujte, dokud společně nenajdete konec příběhu.
Kompletní příběh je předmětem obdivu a příležitostí pro roz-
sáhlejší konverzaci mezi dítětem a koučem.

Silné ruce

Instrukce:

1.    Dejte dítě   papír a požádejte je, aby dalo ruce na papír 
a obkreslilo obě ruce. 

2.  Nechte dítě, ať si vybere, kterým prstem začne.
3.  Zeptejte se, v čem je zvolený prst dobrý.
4.   Vezměte prst, který si dítě vybralo, trošku s ním zatřeste 

a zeptejte se například: „V čem je tvůj palec dobrý?“
5.   Nechte dítě jmenovat nějakou ak  vitu, např. fotbal či skoky 

přes švihadlo, v níž je dobrý právě konkrétní prst.
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6.   Zeptejte se dítěte, která barva pasuje k dané ak  vitě (např. 
k fotbalu) a nechte dítě, aby vybarvilo daný prst vybranou 
barvou nebo namalovalo fotbalistu.

7.  Stejným způsobem to uděláte se všemi prsty.
8.   Záleží na věku dítěte. Dítě může také napsat slovo související 

s aktivitou nebo namalovat obrázek fotbalu na daný prst.
9.   Nechte dítě, aby stejným způsobem prošlo všechny prsty.

Na konci budete mít na papíře deset prstů, každý jiné barvy 
a síly. Abyste mohli tuto aktivitu ukončit pozi  vně, požádej-
te dítě, aby dalo ruce dohromady, utvořilo střechu a hodně je 
při  sklo k sobě. Řekněte dítě   něžným a příjemným hlasem: 
„Nes si tento magický malý dům síly s sebou. Kdykoliv se budeš 
potřebovat cí  t silný, při  skni si k sobě takhle prsty a pocí  š 
sílu.“
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Rozhovor zaměřený na zdroje slouží

–  k vnímání vlastních schopnos   a silných stránek,
–  k refl ektování aktuálních možnos   a jejich využi  ,
–  k prověření jejich užitečnos   pro nalezení řešení.

Kouč se zaměřuje na silné stránky svého klienta. Baví se o tom, 
co klient umí dobře. „Co umíš dobře?“ Další otázky vede se 
zaměřením na tuto silnou stránku.

Hlavním cílem je vlastní ak  vita dítěte.

V rozhovoru se můžeme zaměřit na

–  osobní schopnos   (umím se soustředit, umím prohrát),
–   profesní schopnos   (umím poslouchat, umím rychle pocho-

pit probírané učivo),
–   sociální kompetence (umím být kamarádem, umím ochránit 

slabšího),
–   krea  vní schopnos   (umím snít, umím vymýšlet skvělé ná-

pady).
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1.  Vyslov jednu svoji schopnost, kterou dobře znáš.
2.  Podle čeho poznáš, že tuto schopnost máš? Co pak děláš? 
3.   Kdy ses naposledy tak choval? Co bylo výsledkem tohoto 

chování? Co se z toho vyvinulo?
4.   V jakých situacích u tebe druzí (přátelé, učitelé, rodiče) vidí, 

že se tak chováš?
5.   Na škále od 1 do 10 (1 = min., 10 = max.) označ, jak se umíš 

v současné době chovat. Co patří ke zvolenému číslu? Co 
děláš, když jsi na tom čísle? Jak ses tam dostal? 

6.   Co by se muselo stát, aby ses posunul o jeden dílek výš na 
této stupnici? Co pro to můžeš udělat?

7.   Jak může být toto tvoje chování užitečné v řešení tvých pro-
blémů?

8.   Jak poznáš, že jsi našel řešení? Jak to poznají druzí?

Kouč může klást další otázky, například: 

–  Kdy jsi to zažil? 
–  Jak ses u toho cí  l? 

Otázky je zapotřebí uzpůsobit věku.
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Růžový keř – kvě  na iden  ty

Cílem je vnímání sama sebe versus ideální vnímání. Zjišťujeme, 
jak se dě   a mladí sami vnímají – přes velikost, barvy, květy 
a růže. 
Varianta pro mladistvé: květ mužství, květ ženství.

Instrukce:
1.   Nakresli kvě  nu a doprostřed napiš „já“. Namaluj pět 

okvětních lístků.
2.   Najdi pět přídavných jmen, která tě charakterizují. Do kaž-

dého okvětního listu napiš jedno přídavné jméno.
3.   Namaluj druhý květ „ideální já – jací bychom chtěli být“. 

Zase napiš do pě   okvětních lístků přídavná jména.
4.   Namaluj třetí kytku „jací bychom nechtěli být“ a do pě   

lístků napiš přídavná jména nebo vlastnosti, které na sobě 
odmítáš. 

Potom se vede rozhovor o tom, co se musí stát, aby klient zís-
kal více ideálních vlastností a jak má překonat slabší stránky.
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Věž úspěchu

Vezměte koš plný dřevěných kostek odlišných barev a velikos   
a sedněte si s dítětem. Zeptejte se ho, co se zlepšilo od posled-
ního sezení. 
 
Řekněte dítěti, ať za každou pozitivní událost postaví jednu 
kostku na stůl. Kostky bude pokládat na sebe, takže bude sta-
vět věž. Když už si dítě nemůže vybavit nic dalšího, povídejte 
si o věži společně. Nechte dítě, ať vám říká, jaký úspěch každá 
kostka znamená. Dítě můžete s jeho věží úspěchu vyfotogra-
fovat.

Nezapomeňte:

Všechny zmíněné techniky je potřeba vždy s citem vybírat dle 
konkrétního klienta.
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NADNÁRODNÍ MECHANISMUS 
PŘEDÁNÍ OBĚTI MEZI ZEMĚMI PŮVODU 

 TRANZITU  CÍLOVOU

Nadnárodní mechanismus postoupení chápeme jako dohodu 
o spolupráci pro přeshraniční komplexní pomoc obchodované 
osobě. Tento mechanismus by měl být používán organizacemi 
a ins  tucemi ze zemí cílových, tranzitních a ze zemí původu.

Standardní opera  vní řízení:

1.  Iden  fi kace
–   Prvotní lustrace a postoupení
–   Přístup k základním potřebám a informacím
–   Včasné vyhodnocení rizik
–   Tlumočení a kulturní mediace
–   Zotavení a doba na rozmyšlenou

2.  První pomoc a ochrana
–   Informace o možnostech a podmínkách pomoci
–   Analýza a vyhodnocení potřeb
–   Poskytnu   pomoci a ochrany

3.  Dlouhodobá pomoc a sociální začlenění
–   Společná tvorba individuálního plánu pomoci
–   Souhlas obě   s průběhem plánu 
–   Přizpůsobení se a sociální začlenění

4.  Návrat a sociální začlenění
–   Informované rozhodnu   o návratu
–   Vyhodnocení rizik a sociálního začlenění
–   Plán zvládání rizik
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–   Hledání/nalezení rodiny
–   Dokumentace
–   Individuální plán pomoci před odjezdem
–   Bezpečná doprava a pomoc při příjezdu do země původu

Vytvoř šablonu postoupení pro usnadnění nadnárodní spolu-
práce na operační úrovni mezi neziskovými organizacemi ze 
země původu, tranzitu a cílové. 
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Kroky:

1.   Vysvětli obě  , co je protokol o postoupení, k čemu slouží 
a kdo jsou lidé v další zemi (odkaz na NO). Ujis   se, že oběť 
souhlasí s řízením a předáním jejích údajů i příběhu.

 2.   Uváděné údaje se mohou lišit podle druhu obě  , podle do-
stupných údajů, podle potřeb pomoci atd. V tabulce nalez-
nete příklad základních údajů, které se uvádějí: 

Osobní údaje Jméno, věk, pohlaví, původ, situace rodiny, dě  , 
manžel, příbuzní atd.

Současná právní situace
Je-li osoba registrována jako oběť obchodování 
nebo není. Národnost, pobytový status, žadatel 
o azyl a další podstané právní informace. 

Osobní příběh Podstatné údaje příběhu obě  . 

Socialní situace Odborné potřeby, zaměstnání, ubytování, příjmy, 
vyživované osoby atd. 

Psychologická situace Pouze informace podstatné pro vedení případu. 

Zdravotní potřeby Nemoci, chronická onemocnění, léky a další 
podstatné informace. 

Poskytované služby Pomoc poskytovaná předávající organizací nebo 
další ins  tucí v zemi, odkud přichází. 

Důvody k cestování Dobrovolný/nucený návrat, osobní cesta, jiný.

Zvažovaná rizika Možná rizika přicházející v úvahu. 

Ochrana osobních údajů Opatření k zachování mlčenlivos  . 

E  cké aspekty Další témata týkající se e  ky.

Další pdstatné informace
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3.   Vyhodnocení případu učiněné neziskovou organizací, která 
oběť předává

Důvody nebo důkazy naznačující, že jde o oběť obchodování

Zjištěné a možné potřeby

Návrhy služeb, které mohou být nabídnuty obě  

Další informace

4.    Přečtěte zprávu obě   a ujistěte se, že jí rozumí. Požádejte 
oběť, aby zprávu podepsala, dříve než ji pošlete příslušné 
neziskové organizaci.






