Zpráva o činnosti zapsaného spolku Cordatum Praha a
informace o provozu bezplatné internetové poradny
www.poradna-lasky.cz za rok 2014
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1 Úvod
Následující text je shrnutím důležitých událostí a činnosti neziskové organizace
Cordatum Praha za rok 2014. Pohled je zaměřen zejména na souvislosti týkající se projektu
bezplatné internetové poradny pro mladé a dospívající www.poradna-lasky.cz.
Struktura textu i přílohy se statistickými údaji mapují, jakým směrem se v uplynulém
roce ubíraly naše pracovní aktivity a na co byly vynakládány finanční prostředky
poskytnuté akciovou společností Czech Coal. Dále jsou v této zprávě zachyceny i naše
budoucí cíle, které bychom rádi v příštím období naplnili a zajistili tak rozvoj projektu
Poradna-lásky. V případě zájmu jsme schopni doplnit jakékoli další požadované informace.

2 Pravidelné činnosti občanského sdružení
Tato kapitola se zaměřuje nejen na skladbu běžné pravidelné práce, která je
prováděna s každodenní nebo jinou periodicitou, ale i na činnosti, které jsou vykonávány
jednorázově. Jedná se o zcela nezbytné zajišťování samotného provozu a funkčnosti spolku
Cordatum Praha a poradenských stránek tak, aby mohly být k užitku našim klientům a plnily
svůj účel. Následující výčet je pouze ilustrativní.

2.1 Aktivity spojené s chodem občanského sdružení
•

pravidelně informujeme o aktuálním dění v neziskové organizaci na webových
stránkách Cordata (www.cordatum.cz)

•

zveřejňujeme tiskové zprávy o důležitých faktických událostech a o dění uvnitř
spolku

•

udržujeme pravidelný kontakt s účetním - podklady pro účetnictví, konzultace ve
finanční oblasti

•

sledujeme časopis Svět neziskovek, který informuje o grantech, právních
souvislostech a činnosti jiných neziskových organizací (www.neziskovky.cz)
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•

sledujeme výzvy s možností získat finanční prostředky (http://dbfz.neziskovky.cz/)

•

registrujeme se do katalogů, které by mohly být prospěšné pro dobré povědomí o

našem spolku (např. www.icpost.cz, www.2gis.cz - interaktivní mapy s informacemi o
neziskových organizacích i jiných subjektech)
•

web Cordata Praha byl optimalizován pro internetové vyhledávače (SEO)

•

po ukončení systému výměnné reklamy Billboard hledáme jinou vhodnou a fungující
možnost spolupráce (upřednostňujeme jinou variantu než Google Adwords)

•

věnujeme pozornost a vyjadřujeme při vhodných příležitostech pozitivní vztah k
našim spolupracovníkům a klientům (např. rozesílání přání - Vánoce, Velikonoce,
informace o novinkách apod.)

•

komunikujeme s externím programátorem a poskytovatelem webhostingu a
webmailových služeb

•

zveřejňujeme informace na FB profilu

2.2 Aktivity spojené s chodem poradenských webových stránek
•

webové stránky Poradny-lásky (www.poradna-lasky.cz) jsou průběžně (denně)
aktualizovány

•

o dění informujeme obden v rubrice Novinky

•

obsah webu je každý týden obohacen o nový článek: do rubriky Časté dotazy s
frekvencí každé 2 týdny, do rubriky o komunikaci taktéž po 14 dnech

•

kvartálně je prováděna údržba databáze klientů - vždy je spojena s rozesílkou
krátkých informativních nebo tématických mailů

•

nadále funguje systém 7 dní - uživatelé pravidelně dostávají mailem obsahy, které si
vybrali při registraci

•

pravidelně 1x za měsíc jsou vyhlašována témata soutěží a vyhodnocována tvorba
našich uživatelů

•

každých 14 dní je zveřejněna nová anketní otázka

•

zásadní rubrikou i nadále zůstává Poradna určená k zasílání a zpracovávání dotazů
klientů - děje se tak každodenně a je k dispozici pro kohokoli, kdo má přístup k
internetu¨

•
4

o naší činnosti informuje i na FB

•

denně komunikujeme s dobrovolníky
Veškeré informace na našich stránkách udržujeme aktuální a snažíme se o jejich

kompaktnost a pestrost. Bližší informace o obsahové stránce webu a o dotazech naleznete v
Příloze č. 1; základní statistické údaje o návštěvnosti naleznete v Příloze č. 2.

3 Dobrovolníci
Dobrovolníci jsou důležitou složkou týmu poradců. V současné době jich pro
Cordatum pracuje 7, a to 4 dobrovolníci na pozici Senior1, dále 2 dobrovolníci na pozici
Senior2, a 1 na pozici Junior. Bez nároku na odměnu všichni odvádějí práci na vysoké
úrovni - odpovědi pro klienty jsou obsahově v pořádku, bylo zpracováno velké množství
článků, jsou dodržovány termíny, komunikace se supervizory je bezproblémová. Přejeme si
tedy, aby spolupráce trvala i nadále. Máme v úmyslu poskytovat jim další podporu pro
rozvíjení odborných kompetencí i osobního růstu.
V průběhu roku 2014 se o pozici poradce ucházeli 4 zájemci, z nichž prošel
výběrovým řízením pouze jeden. Z dosavadního týmu dobrovolníků byla ukončena
spolupráce se třemi z nich - 1 během zkušební doby (nepodařilo se vyladění odpovídající
stylu Poradny), 2 z vlastního rozhodnutí (nástup do práce po absolvování VŠ).
Všichni dobrovolníci byli informováni o možnosti podílet se na obohacení webu a
mají prostor pro vytvoření jejich vlastní rubriky. Slečna Lenka Macháčková využila této
nabídky, skvěle zrealizovala svou myšlenku, a vznikla nová rubrika se zaměřením na
problematiku komunikace s názvem Řekni to!.
Měli jsme v úmyslu zorganizovat v Praze společné rozvojové setkání všech
dobrovolníků, ale vzhledem k tomu, že jejich bydliště jsou poměrně vzdálená a pro některé z
nich by cesta byla komplikovaná i nákladná, ustoupili jsme od tohoto záměru. Dle jejich
vyjádření je komunikace "na dálku" zcela vyhovující a funkční.
V prosinci 2014 byla všem dobrovolnicím poskytnuta zpětná vazba na jejich práci.
Na tomto základě byl některým z nich nabídnut postup na seniorskou poradenskou pozici, což
bylo přijato. Všichni dobrovolníci se rozhodli ve spolupráci pokračovat i v dalším roce a na
tomto základě byly prodlouženy smlouvy.
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4 Nové projekty na poradenských stránkách z roku 2014
Cílem neziskové organizace Cordatum Praha kromě zajištění spolehlivého chodu
projektu Poradny-lásky je také určovat další směr, kterým se bude Poradna rozvíjet. Nejinak
tomu bylo i v roce 2014, což je zachyceno v dalším textu.

4.1 Nová rubrika "Řekni to!"
Jak už bylo zmíněno v kapitole o dobrovolnících, navrhla slečna Lenka Macháčková
zaměřit pozornost na téma komunikace a vytvořila celý obsah rubriky s názvem "Řekni to!".
Návštěvníci našich stránek mohou od února pročítat její články. Jsou zpracované s
maximální péčí a snahou předat čtenářům důležité praktické informace i impulsy k
zamyšlení. Snad každý si v článcích najde inspiraci pro zlepšení svých vlastních
komunikačních dovedností a najde odpovědi na to, proč je někdy tak komplikované navzájem
si porozumět.
Slečna Macháčková disponuje velmi dobrými znalostmi této problematiky, které
získala jednak při studiu transkulturní komunikace na univerzitě v Hradci Králové a jednak
svým hlubokým zájmem o mezilidské vztahy a člověka jako takového. Naši potřebu
dorozumívání se uchopuje ve svých článcích z různých úhlů pohledu a v různých situacích.
Srozumitelnou a čtivou formou provádí čtenáře tím, co se mezi lidmi během komunikace
děje, popisuje pozitivní i negativní jevy, věnuje se složitým a náročným situacím, při jejichž
zvládání hraje umění komunikovat jednu z nejvýznamnějších rolí. V Příloze č. 4 jsou uvedena
témata článků a náhled rubriky.
Na konci roku 2014 realizovala slečna Macháčková formou ankety průzkum
spokojenosti s obsahem rubriky. Výsledky ankety jsou graficky zpracovány taktéž v Příloze
č. 4.

4.2 Reklamní systém a další aplikace
Jedním z cílů Cordata Praha je vytvoření reklamního systému, který umožní nabídnout
na stránkách www.poradna-lasky.cz prostor pro reklamní účely. Prostředky z prodeje tohoto
prostoru budou představovat další zdroj financování činnosti spolku.
Původně byl tímto úkolem pověřen programátor pan Tesař, kterému se však
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nepodařilo úspěšně jej dokončit. Na jaře 2014 převzal programátorskou práci pan Němeček,
se kterým externě spolupracujeme. Vytvořil pro účely spravování reklamního prostoru systém,
který jsme již ve dvou fázích testovali, nyní ho testujeme finálně a na jaře předpokládáme
jeho spuštění. Současně budeme na základě načerpání reálných zkušeností hledat nejvhodnější
způsob nabízení a prodeje plochy určené pro reklamu.
Oblast IT představuje pro fungování Poradny jedem ze základních provozních faktorů.
V roce 2014 jsme se rozhodli investovat práci a prostředky do vytvoření reklamního systému,
jeho otestování, a připravit ho tak pro spuštění. Reklamním systémem se rozumí program,
který umožňuje spravovat umísťování a zobrazování reklam, včetně sledování efektivity počet shlédnutí, resp. kliků.
Další softwarové úpravy na webu www.poradna-lasky.cz byly spíše drobnějšího
charakteru, jako je naprogramování nových rubrik a úpravy, které přináší samotný provoz
stránek.
Naším úmyslem v této oblasti do budoucna je vytvoření aplikace pro mobilní
telefony. Máme za to, že je zapotřebí držet krok s dobou a přizpůsobit se potřebám našich
uživatelů. Převažující počet smartphonů mezi mladými lidmi umožňuje stálý přístup na
internet odkudkoli, což je již pokládáno za samozřejmost. Proto bychom chtěli aplikací pro
mobily zvýšit komfort pro naše uživatele a být tak pro ně stále k dispozici i na těchto
zařízeních.
Pokrok v oblasti interních systémů i nových internetových aplikací vždy pečlivě
zvažujeme, protože je vždy spojen s otázkou finanční náročnosti, a je samozřejmě nutné
vybalancovat prostředky mezi vylepšování software a zajištění samotného provozu.

4.3 Nová rubrika "Známé osobnosti o lásce"
Dalším obohacením poradenského webu bude rubrika s názvem Známé osobnosti o
lásce. Zde bychom chtěli zveřejnit vyjádření mediálně známých lidí (umělci, sportovci,
veřejně aktivní lidé), které naši uživatelé často obdivují nebo pokládají za vzor. Cílem je
přiblížit je tak, že i oni jsou jedni z nás - v něčem vynikají, ale ničím se neliší.
Každému z oslovených jsou položeny stejné otázky, které má možnost uchopit dle
svého uvážení a odpovědi vyjádřit zcela libovolnou formou. Není účelem pátrat po
informacích ze soukromého života, ale nabídnout různost pohledů a pojetí, inspiraci, zábavu.
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Problémem je nízká úspěšnost při získávání vyjádření. Telefonické či e-mailové
žádosti o zodpovězení otázek a s vysvětlením jejich účelu obvykle jsou zcela bez odezvy,
případně zůstane pouze u slibu. Mezi oslovenými byli např. Tomáš Klus, Lucie Bílá, Ewa
Farna, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, Aneta Langerová, Jiří Macháček, Zdeněk Svěrák, Richard
Krajčo, Andrea Verešová a řada jiných - bohužel jsme zatím nebyli úspěšní.
Naopak velmi vstřícně zareagoval pan Jan Kraus a paní Ivana Chýlková, kteří náš
záměr podpořili a své své odpovědi zaslali téměř obratem.
Nadále budeme pokračovat v získávání odpovědí a postupně jimi doplňovat
vytvořenou rubriku.
Známým osobnostem pokládáme následujících 6 otázek:
•

Jaké jsou Vaše vzpomínky na pubertu?

•

Jak jste prožíval/a svou první lásku?

•

Co je podle vás ve vztahu to nejdůležitější?

•

Jak se cítíte (co se ve vás děje), když jste zamilován?

•

Když se někdy cítíte v nepohodě, jak takové období překonáváte?

•

Máte nějakou radu nebo doporučení, kterou byste chtěl dát mladým lidem?

5 Nové aktivity zapsaného spolku Cordatum Praha v roce
2014
Níže Vás seznámíme s činnostmi našeho spolku, které byly vykonány v roce 2014 a
netýkají se přímo poradenských stránek jako kapitola předchozí.

5.1 Transformace na spolek
Rok 2014 přinesl významné změny v právním zakotvení neziskových organizací.
Vstoupil v platnost NOZ, který zrušil zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, který byl
nahrazen novou právní úpravou. V té již nepřetrvává pojem občanské sdružení, ale namísto
toho je od 1. 1. 2014 zaveden pojem spolek. NOZ ukládá spolkům povinnost přizpůsobit ve
stanovené lhůtě veškeré základní dokumenty (např. stanovy) tak, aby vyhovovaly novým
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právním podmínkám a na základě toho podat rejstříkovému soudu návrh na zapsání do
spolkového rejstříku.
Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné věnovat se úpravě Stanov a přípravě
podkladů pro podání návrhu na rejstříkový soud. Využili jsme přitom odborné podpory
právníka Mgr. Přemysla Šebka, se kterým jsme konzultovali postupy a ve spolupráci s ním
také připravili obsah potřebných dokumentů. Dne 30. 11. 2014 byly připraveny veškeré
náležitosti a podán návrh na změnu údajů a zápis do spolkového rejstříku jako "zapsaný
spolek".
Po doložení živnostenských oprávnění, která jsme si nově zřídili, jsme byli dne 18. 12.
2014 vyrozuměni, že návrh na zápis byl schválen. Stanovy jsou tedy uznány jako platné a
Cordatum Praha se stalo zapsaným spolkem (z. s.). Je třeba zmínit, že poradenství poskytnuté
panem Šebkem bylo bezplatné a i v této rovině byl jeho přístup pro nás velkou pomocí.
Oficiálně jsme mu za veškerou vstřícnost poděkovali a předali drobnou pozornost.
V souvislosti s novými právními podmínkami jsme při rozhodování o úpravě Stanov
řešili otázku ohlášení živnosti. Jednoznačně jsme se po konzultaci s účetním shodli učinit
kroky k získání živnostenských listů a otevřít tím další možnosti financování činnosti Cordata
Praha.
Oprávnění k provozování vedlejší hospodářské činnosti vzniklo 20. 11. 2014, a to pro
volné činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Veškeré oznamovací povinnosti vzniklé výše uvedenými změnami byly splněny a
dotčené úřady jsou o nových skutečnostech informovány. Postupně budeme taktéž
aktualizovat informace na webech www.poradna-lasky.cz a www.cordatum.cz.

5.2 Fundraising
Potřeba zaměřit se na další způsoby získávání finančních prostředků nás motivovala
podrobněji se informovat o principech fundraisingu. Zajímali jsme se o teoretický pohled i
praktické fungování a rozhodli jsme se oslovit VŠ, resp. garanty předmětů zaměřených na tuto
problematiku.
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Obrátili jsme se na VŠE (pan Bouchal), ČZU (pan Moulis) a FHS UK (paní Moree).
K navázání spolupráce došlo pouze s paní Moree, která svým studentům tlumočila naši
nabídku praxe v Cordatu Praha. Bohužel nikdo této možnosti nevyužil, ale budeme ji znovu
opakovat v příštím období. Otevřela se nám však zároveň další rovina spolupráce s FHS UK bylo nám nabídnuto v rámci výuky uskutečnit přednášku pro studenty (podrobněji viz
kapitola Spolupráce se studenty VŠ).
Zadali jsme taktéž poptávku na poradenství ve fundraisingu na weby podporující
neziskový sektor www.umsemumtam.cz a www.hearth.net. Reakci jsme obdrželi od paní
Karin Pospíšilové (organizace Lékořice) a od Lucie Sáry Závodné (autorka odborné literatury
působící na FF Univerzity Palackého). S oběma jsme absolvovali konzultaci, nicméně
informace o fundraisingu byly pouze dílčí a spíše zde byla patrná orientace na marketing.
Došli jsme k závěru, že bude potřeba soustředit se při získávání informací a kontaktů na jiné
zdroje, než výše uvedené weby.
Společnost KPMG organizovala školení zaměřené na fundraising, avšak pro velký
počet zájemců jsme se ho nemohli zúčastnit a další termín již nebyl vypsán.
Taktéž jsme se ucházeli o spolupráci s odborníky na finance a přihlásili jsme projekt
Poradny-lásky do soutěže vyhlašované KPMG s názvem Krok společně, krok kupředu.
Bohužel jsme nebyli vybráni.
Pokládáme za důležité nadále věnovat úsilí oblasti fundraisingu a naučit se tímto
způsobem získávat prostředky na provoz a rozvoj bezplatného poradenství pro mladé a
dospívající.

5.3 Školení, osobnostní rozvoj
Další složkou činnosti našeho spolku jsou rozvojová školení a osobnostní rozvoj jako
takový. Následující řádky stručně pojednávají o této činnosti.
Účastnili jsme se vyhlášeného výběrového řízení na realizování rozvoje zaměstnanců
společnosti E-FIN. Požadavky po stránce obsahové i kvalifikační jsme splnili, avšak zakázku
získala jiná společnost.
Realizovali jsme zakázku na rozvoj stávajících a diagnostiku nových zaměstnanců
u společností, pro které jsme již pracovali v minulosti (např. GO Parking, MT Absol) i pro
další firmy, kterými jsme byli přímo osloveni.
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Prezentovali jsme se studentům denního i kombinovaného studia na FHS UK. Toto
téma je podrobněji rozepsáno v kapitole Spolupráce se studenty VŠ.
Proběhla dvě školení pro jednotlivce - jednalo se o zaměstnance firem, ve kterých
jsme realizovali školení a kteří byli spokojení se stylem naší práce a obrátili se na nás jako
soukromé osoby.

5.4 Ostatní činnosti
Zúčastnili jsme se Studie o rozvoji neziskových organizací v ČR a taktéž jsme byli
respondenty dotazníkového šetření Modré linky, které se týkalo Historie internetového
poradenství.
Dále jsme se obrátili na skupinu Young Heads (zabývá se propagací a marketingem)
s návrhem na spolupráci - bohužel zde jsme nebyli z důvodu časového vytížení jejích členů
úspěšní.
Stejně jako v minulých letech, i nadále pokládáme za důležité, aby všichni, kdo ze
svého zájmu vynakládají práci a čas na chod Poradny-lásky, měli možnost se sami rozvíjet a
vzdělávat se. Někteří dobrovolníci toho v minulém roce využili a obrátili se na nás s žádostí o
konzultaci a podporu v obtížné situaci. Témata se týkala buď oblasti vztahů v rodině,
partnerských vztahů i potíží ve škole.

5.5 Komunikace navenek
Jsme přesvědčeni, že oblast vnějších vztahů a komunikace je stejně důležitá jak pro
společnosti z komerčního prostředí, tak pro neziskové organizace. Dbáme tedy, aby
vystupování vůči dalším subjektům splňovalo kritéria profesionality a spolehlivosti. Věříme
v to, že ve stylu vnějšího působení se odráží vnitřek organizace a že jedině péče o obě tyto
složky vytváří předpoklad pro růst, úspěch, spolupráci i získání respektu.
Spolupráce s regionálním internetovým časopisem iTOK a jeho tištěnou verzí TOK
pokračovala i v roce 2014. Ve čtrnáctidenních intervalech byl v rubrice Poradna-lasky na
webu iTOKu publikován náš článek. V tištěné formě vyšel rozhovor s dobrovolnicí Lenkou
Macháčkovou - autorkou cyklu článků o komunikaci Řekni to!.
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Další naše texty převzala a otiskla redakce nově vzniklých Městských novin
(Brandýs n. L./ Stará Boleslav). Současný stav v redakci však je problematický. Poté, co
několikrát došlo k výměně šéfredaktora, není ani nadále toto místo obsazeno a objevují se
zřejmé potíže se spravováním zmíněných periodik. Další vývoj ukáže, zda spolupráce bude
mít perspektivu. Bližší informace o propagaci v médiích naleznete spolu s náhledy v Příloze
č. 3.

5.6 Spolupráce se studenty vysokých škol
Jak je zmíněno v kapitole Školení, osobnostní rozvoj, podařilo se otevřít cestu ke
spolupráci s Fakultou humanitních studií UK. Byl nám nabídnut prostor pro přednášku o
činnosti Cordata Praha i fungování Poradny-lásky. Přednáška proběhla ve dvou termínech a
byla určena pro posluchače denního i kombinovaného studia a byla navázána na výuku
problematiky neziskového sektoru. Studenti byli seznámeni s důležitými fakty o naší
neziskové organizaci - účel, pro který vznikla, oblasti činnosti, personální složení, přístupy a
metody práce s klienty včetně praktických ukázek na skupině studentů.
Dále jsme informovali o poradenství pro mladé a dospívající - na jakém principu
funguje, jaký je kodex poradce, kdo jsou naši dobrovolní poradci, jak probíhá spolupráce s
nimi, jak je rozvíjíme, jaké jsou nejčastější oblasti dotazů našich klientů atd. Zájem z řad
studentů byl o tuto tématiku značný, což bylo patrné z bohaté diskuse, která se rozproudila. S
vysokou pravděpodobností budeme s FHS touto formou i nadále spolupracovat.
Byli jsme osloveni studenty Masarykovy Univerzity v Brně s žádostí, abychom se
podíleli na jejich projektu (Virtuální veletrh). Formou dotazníku jsme se vyjádřili a
zodpověděli všechny jejich dotazy. Následovaly další dotazníky za účelem prohloubení
informací. Očekáváme, že po dokončení projektu obdržíme vzešlé výsledky.
Spolupracovali jsme i s několika dalšími studenty jednotlivci z různých VŠ
(humanitní i ekonomické směry) formou poskytování informací pro jejich bakalářskou práci i
pro účely jiné. Vyplňovali jsme dotazníky především na tato témata - mediální kampaně,
účtování a financování neziskových organizací, odměňování dobrovolníků apod.
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5.7 Propagace a veřejná poděkování Czech Coalu
Nezapomínáme na zveřejnění poděkování za finanční podporu, které se nám dostává
od akciové společnosti Czech Coal, a vždy o tom na několika místech našich internetových
stránek informujeme.
O této pomoci se návštěvníci stránek mohou dozvědět v nepravidelných intervalech na
hlavní straně obou webů (v Aktualitách) a dále je tato informace neustále zveřejněna v
rubrikách Sponzoři, kde je zároveň umístěno i logo společnosti Czech Coal (viz Příloha č. 5).
Rozhodně bychom rádi vyšli maximálně vstříc i případné jiné představě ze strany
sponzora.

5.8 Finance
Nakládání s finančními prostředky je vždy spojeno s rozvahou a šetrností. Dar od
a.s. Czech Coal byl stejně jako v minulých letech využíván na zajištění chodu Poradny. K
tomu náleží zejména úhrada webhostingu a domén, za vedení účetnictví, za příspěvky na
telefon a internet, za mzdy a odvody, kancelářské potřeby.
Další zdroje tvořily příjmy za práci na diagnostice a rozvoji zaměstnanců firem a
převod zůstatku z účtu zaniklého občanského sdružení GRAAL na základě darovací smlouvy.

5.9 Plány v blízké budoucnosti
Do dalšího období máme ujasněné směrování našich kroků tak, abychom dokončili již
započaté aktivity, a současně zahájili práce vedoucí k naplnění našich záměrů.
Uvádíme základní oblasti:
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•

dokončení úkonů po absolvované transformaci na zapsaný spolek

•

zahájení prodeje reklamního prostoru

•

zdokonalení se ve fundraisingu a získávání grantů

•

získání dalších zakázek na rozvoj a vzdělávání

•

obohacení obsahu poradenských stránek

•

zviditelnění se a snaha o informování naší cílové skupiny o službách bezplatné
internetové poradny pro mladé a dospívající

6 Závěr
V této zprávě jsou popsány oblasti, kterým jsme věnovali své pracovní úsilí, abychom
je co nejlépe zvládli. Byla pro nás přitom maximálně důležitá Vaše finanční podpora, bez níž
by byla činnost naší neziskové organizace výrazně omezena.

Za Váš postoj k projektu bezplatné poradny pro mladé a dospívající
bychom chtěli vyjádřit úctu a velký dík!

Budete-li mít zájem o další informace či upřesnění, rádi Vám je poskytneme.

Cordatum Praha, z.s.
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7 Příloha č. 1 – Poradna-lásky v číslech za rok 2014
Naše webové stránky se neustále rozvíjejí. Snažíme se aktualizovat obsah stránek a
přidávat nové informace a rubriky. Pro jasnější představu uvádíme informace týkající se roku
2014 - data z období 1. 1. - 31. 1. 2014.
Zdroj: Google Analytics a interní statistiky

7.1 Základní data a čísla
•

Návštěv celkem: 58 843

•

Zhléduto stránek: 218 983

•

Průměrná měsíční návštěvnost: cca 5 000 unikátních návštěvníků

•

Není přímá úměra mezi počtem návštěvníků a počtem zhlédnutí.

•

Za rok 2014 se zaregistrovalo více než 250 nových uživatelů.

•

Celkový počet aktivních registrovaných uživatelů je přes 2000.

•

Celkový počet neaktivních (tj. navštěvují naše stránky, ale nepíši dotazy a aktivně
nepřidávají příspěvky na naše stránky) registrovaných je téměř 11 000.

•

klient, který k nám chodí opakovaně, stráví u nás při jedné návštěvě více než 6 minut

7.2 Dotazy v rubrice Poradna
•

Celkem k datu 31. 12. 2014: jsme za dobu našeho fungování zodpověděli 84 931
dotazů (počet dotazů, který zaslali naši klienti prostřednictvím webového rozhraní od
založení stránek - v součtu nejsou zahrnuty konzultace e-mailem)

• Počet zodpovězených dotazů za uplynulý rok: 708
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8 Příloha č. 2 - Statistické údaje v grafické podobě
Následující komentáře a grafy mají lépe ilustrovat aktivitu uživatelů (ti, kteří jsou
registrovaní) a návštěvníků (stránky si prohlížejí, ale aktivně do nich nezasahují) na poradně
za rok 2014. Vzhledem k rozsahu stránek a jejich návštěvnosti Vám přinášíme základní
informace o naší činnosti.
Zdroj: Google Analytics a interní statistiky

8.1 Četnost a opakování návštěv
Následující graf ukazuje procentuální poměr vracejících se a nově příchozích
návštěvníků. Poměr, který je vracejícími se návštěvníky vykazován, je pro nás vyhovující.
Těší nás, že nás objevují noví návštěvníci i uživatelé stejně tak jako opakované návštěvy
dlouhodobých klientů.

Noví a vracející se návštěvníci

22%

78%

Noví návštěvníci

Vracející se

Podrobněji situaci mapuje následující graf, který zobrazuje počty opakovaných návštěv. Je
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patrné, že mnoho uživatelů k nám chodí pravidelně a realizují desítky návštěv.

Počet opakovaných návštěv
více než 201

867

Počet návštěv

101-200

497

51-100

964

26-50

928

15-25

950

9-14

1087

8

282

7

332

6

399

5

502

4

761

3

1352

2

4146

A jak často návštěvníci prohlížejí naše stránky?

Časový rozestup návštěv ve dnech
více než 365 dní

77

121-364
61-120

405
528

31-60

643

15-30

786

8-14
7

722
175

6

216

5

238

4
3

318
411

2

547

1

1176
0
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8.2 Kategorie zaslaných dotazů do poradny
Nejvíce užívanou rubrikou našich stránek je samozřejmě po celou dobu jejího
fungování rubrika Poradna, kam mohou uživatelé zasílat své dotazy. Dotazy uživatelů s
odpověďmi našich dobrovolníků, které jsou rozděleny do 5ti hlavních tematických sekcí.
Přinášíme vám graf, který ukazuje počty zaslaných problémů dle jednotlivých kategorií za rok
2014.

Počet dotazů v jednotlivých kategoriích
350
300
250
200
150
100
50
0
Láska

Sex

Rodina

Škola

Různé

Tuto skutečnost se snažíme reflektovat vytvářením článků v rubrice Časté dotazy –
jedná se o rozpracována témata, na která se uživatelé nejčastěji ptají.

Témata článků v rubrice Časté dotazy
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Láska
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Sex

Rodina

Škola

Různé

8.3 Informace o obsahu webových stránek
Jak bylo uvedeno, naše stránky obsahují obrovské množství textů, dovolujeme si tedy
stručně zrekapitulovat, jaké texty je možné u nás nalézt a jak se mohou naši návštěvníci i
uživatelé rozvíjet. Informace jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2014.

Rubrika Poradna:
Počet dotazů a odpovědí, ve kterých je možné neustále pročítat:
Počet článků v rubrice Časté dotazy:
Nová rubrika „Řekni to!“

84 931
137
28

Testy:
Testy určené k sebepoznání

58

Vědomostní

32

Vytvořené našimi uživateli

10 762

Ankety:
Pravidelně nová anketa 1 x za 14 dní
V archívu anket je možné odpovídat na již proběhlé otázky

368

Soutěže:
Pravidelně každý měsíc jedno nové soutěžní téma
V archívu je možné pročítat počet témat
V nichž je příspěvků

168
4129

Tvůrčí koutek:
Cyklus článků Láska v literatuře

37

Příběhy

36

Básničky

5291

Citáty

1490

Přísloví
Vtipné texty
Murphyho zákony
A mnoho dalšího ….

19

242
96
121

9 Příloha č. 3 – Propagace v médiích
Neustále se snažíme o zviditelnění našich poradenských stránek i o zviditelnění všech
činnosti občanského sdružení. V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s Polabským
TOKem a to nejen v tištěné formě, ale i na webu www.itok.cz. Dále jsme měli otištěné naše
články v Městských novinách Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Níže uvádíme konkrétní přehled s náhledy.

1) V březnovém čísle tištěného vydání Polabského TOKu (TOK 1/2014) byl zveřejněn
článek obsahující logo našich poradenských stránek a text z naší rubriky Časté dotazy
na téma Jak se vyrovnat s rozchodem.
Náhled článku:

2) V dubnovém čísle tištěného vydání Polabského TOKu (TOK 2/2014) byl zveřejněn
rozhovor s jednou z našich dobrovolnic - se slečnou Lenkou Macháčkovou, která
pro poradenské stránky vytvořila novou rubriku o komunikaci s názvem "Řekni to!".
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Náhled článku:

Plné znění rozhovoru: http://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas/polabsky-tok---duben2014---rozhovor-s-lenkou-machackovou

3) V prvním výtisku (květen 2014) Městských novin (Brandýs na Labem, Stará
Boleslav), které jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v této lokalitě, byl
zveřejněn článek obsahující logo našich poradenských stránek a text z naší rubriky
Časté dotazy na téma Mám se partnerovi přiznat k nevěře?
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Náhled článku:

4) V červnovém výtisku Městských novin (Brandýs na Labem, Stará Boleslav), byl
zveřejněn článek z naší rubriky Časté dotazy na téma "Sex s Ex" aneb Může se ke
mně bývalý přítel vrátit?
Náhled článku:
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5) Na webových stránkách www.iTOK.cz bylo za uplynulý rok zveřejněno 17 článků z
našich webových stránek, popř. rozhovorů a doporučení.
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10 Příloha č. 4 – Nová rubrika o komunikaci
10.1 Rubrika „Řekni to!“
Jedna z našich dobrovolnic, slečna Lenka Macháčková vytvořila novou rubriku o komunikaci
s názvem „Řekni to“! Jedná se o cyklus článků, který přináší nejen informace, ale i praktické
rady. Články jsou neustále přidávány.
Náhled rubriky:

Seznam článků zveřejněných za rok 2014:
#28 Rodič generál
#27 Vyjednávání
#26 Média
#25 Řekni NE!
#24 Kdo není online, jako by nebyl –komunikace přes internet
#23 Jeden jako druhý? Co s lidmi, kteří se liší…
#22 Nezávazná konverzace – „small talk“
#21 Tolerance jako základ mezilidských vztahů
#20 Den blbec, aneb když se nám komunikovat vůbec nechce
#19 Uprostřed konfliktu, ale přeci nevinně
24

#18 Když je láska v krizi III – když si nerozumíme v sexu
#17 Když je láska v krizi II – základ komunikace s partnerem
#16 Když je láska v krizi – závislost na partnerovi
#15 Rodina a jiné pohromy
#14 Kdo jsem já, kdo jsi ty?
#13 Když se nás někdo dotkne – aneb jak nebrat věci osobně
#12 Kritika – dobrý sluha, špatný pán
#11 Komunikace mezi přáteli
#10 Formální a neformální komunikace
#9 Mluvit sám se sebou?
#8 Manipulace – co to je, a jak se jí ubránit?
#7 Konflikt – jak si poradit při nepříjemné výměně názorů
#6 Strach, stud a zábrany
#5 Neverbální komunikace 2 – jak zapůsobit na druhé
#4 Agresivita, pasivita, asertivita
#3 Neverbální komunikace
#2 Verbální komunikace
#1 Teoretické okénko – proč nemůžeme nekomunikovat

10.2 Anketa spokojenosti
Slečna Macháčková realizovala v závěru roku 2014 anketu spokojenosti s novou
rubrikou pomocí volně dostupného dotazníku na www.vyplnto.cz. Výsledky byly následující:
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11 Příloha č. 5 – Logo Czech Coal
Při propagaci daru od Vaší společnosti bylo použito toto logo, které je zveřejněno na
poradenských stránkách www.poradna-lasky.cz a na oficiálních stránkách občanského
sdružení www.cordatum.cz.
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