Zpráva o činnosti spolku Cordatum Praha
a informace o provozu bezplatné internetové poradny
za rok 2016
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1 Úvod
Předkládáme Vám tuto zprávu za účelem informování o nových událostech a změnách za
rok 2016, které souvisejí s činností spolku Cordatum Praha a jeho hlavním projektem - s
bezplatnou internetovou poradnou pro mladé a dospívající provozované na stránkách
www.poradna-lasky.cz. Shrnujeme tedy naši pravidelnou aktivitu i jednorázové činnosti za předešlý
rok.
Pokusili jsme se o co největší stručnost a přehlednost textu tak, aby bylo na první pohled
patrné, jak byly vynakládány prostředky poskytnuté společností Vršanská uhelná a.s. z Czech
Coal Group.
Zpráva pokrývá celé období roku 2016. Textové informace jsou doplněny přílohami se
statistickými údaji v grafické podobě. Na vyžádání můžeme doplnit i další informace o náplni a
organizaci běžného chodu poradenských stránek a našeho spolku.

2 Pravidelné činnosti
V následující kapitole předkládáme strukturu pravidelných úkonů, ať už se jedná
o každodenní nebo jinak periodické aktivity. Bez těchto činností by nemohl spolek a ani poradenské
stránky fungovat a nabízet klientům plnohodnotné služby na takové úrovni, na kterou jsou naši
uživatelé zvyklí.

2.1 Aktivity spojené s chodem spolku
Tyto aktivity jsou nezbytné pro plynulý chod spolku a pro zajištění běžných činností.
Uvedený výčet je především ilustrativní. Uvádíme pouze ty činnosti, které vyžadují větší časovou
dotaci.
•

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
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•

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

•

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

•

snažíme se pečovat o naše spolupracovníky a klienty i v nepracovní oblasti - rozesíláme
informace o novinkách, vždy popřejeme k Vánocům a k velikonočním svátkům apod.

•

komunikujeme s externím programátorem a poskytovatelem webhostingu a webmailových
služeb

•

zveřejňujeme informace na FB profilu

•

dle potřeby aktualizujeme webové stránky našeho spolku www.cordatum.cz

•

pravidelně se vyplácejí mzdy a příspěvky na telefon či internet

•

vynakládáme úsilí na udržování dobrých vztahů a kontaktů s partnery a klienty

•

snažíme se maximálně využívat pracovní doby zaměstnanců spolku - jak interních, tak
externích pracujících formou DPP či dodavatelů služeb (formou faktur)

2.2 Aktivity spojené s chodem poradenských webových stránek
Uvedené aktivity se zaměřují především na aktualizace stránek, zveřejňování informací a
běžnou údržbu po technické i obsahové stránce. Uvedený soupis je pouze ilustrativní,
pomocí těchto aktivit se snažíme o podporu osobnostního rozvoje našich klientů,
poskytujeme ucelené a důvěryhodné informace pro širokou veřejnost.
•

stále udržujeme aktuálnost webu www.poradna-lasky.cz - každodenní obměny v rámci
Systému 7 dní přinášejí nový text na webu a mailing registrovaným uživatelům dle jejich
přání

•

rubrika Novinky na hlavní straně je upravována minimálně obden - informujeme uživatele
o novém obsahu, popř. upozorňujeme na texty, které již na našich stránkách jsou a které by
mohli návštěvníci snadno přehlédnout

•

odpovídání na dotazy klientů je stěžejní každodenní nepřetržitou činností zaměstnanců
(především v roli supervizorů), ale i dobrovolníků v podobě poradců

•

průběžně probíhá správa webu poradny – nové texty, úpravy aktivity uživatelů – tj.
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seznamka, testy, soutěže apod.
•

každé dva týdny probíhá nová anketa

•

v intervalu jednoho měsíce vyhlašujme nové soutěžní téma, kde dáváme další tvůrčí prostor
našim uživatelům

•

rubrika Časté dotazy obsahující články, které mají informovat a poučit uživatele i
návštěvníky stránek, je obohacována minimálně každých 14 dnů

•

každých 14 dní článek o komunikaci v rubrice "Řekni to!"

•

pravidelně každé čtvrtletí se věnujeme údržbě databáze – tj. probíhá hromadný mailing
neaktivním uživatelům a mazání nefunkčních nebo odhlášených e-mailových adres

•

nepravidelně (cca 6 x ročně) rozesíláme hromadný tématický e-mail aktivním uživatelům,
abychom upoutali pozornost a připomněli jsme jim naše stránky

•

informace o naší činnosti šíříme i prostřednictvím FB (v současné době se ujala správy FB
jedna z našich dobrovolnic a jsou tedy aktualizovány několikrát týdně)

•

dbáme na zveřejňování tiskových zpráv o činnosti spolku i poradenských stránek,
abychom o sobě oficiálně informovali

•

trvalou každodenní součástí naší práce je organizace a komunikace s dobrovolníky, tedy
jejich supervize, rozvoj a poskytování konzultací

•

rozesíláme přání k významným svátkům či výročím spojených s naším sdružením či
poradenskými stránkami

•

nadále tedy jsme k dispozici pro každého, kdo chce využít našich služeb

3 Dobrovolníci
Dobrovolníci jsou lidé, bez jejichž aktivity by naše poradenské stránky v podstatě nemohly
fungovat. Jsme velmi rádi, že o spolupráci s námi je trvající zájem.
Přestože již aktivně neinzerujeme přijímání nových dobrovolníků, uchazeči se nám v
uplynulém roce opět hlásili. Bohužel ne všichni uchazeči byli schopni projít tříkolovým výběrovým
řízením a proto byl přijat pouze jeden nový dobrovolník, který byl schopen splnit veškeré
požadavky a projít úspěšně zaškolovacím procesem.
Naše řady se ale rozšířily ještě o jednu dobrovolnici - o slečnu, která s námi dříve
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spolupracovala, následně z důvodů časového vytížení nebyla schopna ve spolupráci pokračovat, ale
nyní po nástupu na mateřskou dovolenou se k dobrovolnictví vrátila. Její zájem nás velmi potěšil.
Bohužel v uplynulém roce s námi ukončila jedna z našich nejlepších dobrovolnic spolupráci.
Bylo to z důvodu úspěšného ukončení vysokoškolského studia a nástupu do zaměstnání na hlavní
pracovní poměr.
Také jedna z našich stávajících dobrovolnic rozšířila své pole působnosti a kromě
odpovídání na dotazy a psaní článků si přibrala na starost péči o naše Facebookové profily. V
současné době jsme tedy schopni častěji FB profil spravovat a dávat tak více o sobě vědět na
sociálních sítích.
Veškeré charakteristiky našich dobrovolníků na webových stránkách byly aktualizovány.

3.1 Kdo jsou naši dobrovolní poradci
Zájemci o pozice dobrovolných poradců se rekrutují zejména z řad studentů VŠ, kteří
studují humanitní obory zaměřené na práci s lidmi, kde jsou mezilidské vztahy i člověk jako jedinec
důležitým tématem po celou dobu studia. Mnozí z nich pokračují ve spolupráci s Poradnou-lásky i
po nástupu do praxe.
V současné době je struktura našich dobrovolníků následující:
•

2 dobrovolnice jsou zaměstnány na hlavní pracovní poměr a s námi spolupracují ve
svém volném čase

•

2 dobrovolnice jsou na mateřské dovolené

•

4 dobrovolnice jsou studentkami na vysokých školách

Přestože vytížení našich dobrovolníků v jejich soukromém i pracovním životě je obrovské,
můžeme vyjádřit vysokou míru spokojenosti s jejich přístupem a nasazením. Jejich odpovědi
klientům jsou na vynikající úrovni a svou práci dělají opravdu od srdce a se zájmem. I když
pracují bez nároku na finanční odměnu, pokládají to za dobrou možnost získání praxe a
potřebných zkušeností. K tomu jim poskytujeme konzultace, zázemí v podobě odborných
informací a neustálý osobnostní rozvoj. O dobrém vztahu s našimi poradci svědčí velmi nízká
fluktuace.
V současné době je délka spolupráce s našimi dobrovolníky následující:
•

1 dobrovolnice je nováčkem a vše nasvědčuje tomu, že má o dlouhodobou
spolupráci skutečný zájem
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•

dobrovolnice, která se k nám vrátila o nás pracovala od roku 2011 do roku 2014,
nyní předpokládáme opět dlouhodobější spolupráci; tj. 4 roky

•

3 dobrovolnice od roku 2010, tj. 6 let

•

1 dobrovolnice od roku 2011, tj. 5 let

•

1 dobrovolnice od roku 2013, tj. 3 roky

•

1 dobrovolnice od roku 2014, tj. 2 roky

Potvrzením prospěšnosti a přínosnosti jejich práce jsou i pozitivní reakce ze strany
klientů, kteří se obracejí na Poradnu se svými dotazy většinou opakovaně.

3.2 Dobrovolnické pozice
Každý z poradců si může zvolit jak množství práce, tak její časové rozvržení. Důležitým
parametrem spolupráce je tedy schopnost plnit závazky, které si každý dobrovolník stanoví a
samozřejmě celkové nasazení.
Naši poradci se dělí na různé skupiny dle zkušeností, vzdělání a celkového přístupu k práci.
Jedná se o určitý systém povyšování.
• Junior poradce - poradce začátečník
• Senior poradce - pokročilejší, zkušenější poradce
• Senior 2 poradce - pokročilý, téměř samostatný poradce
• Poradce "direktor" - poradce s dlouhodobou praxí v poradenství a s hlubokou orientací v
mezilidských vztazích s dokončeným vzděláním humanitního směru

V současné době je rozložení v hierarchii následující:
•

3x Junior poradce

• 2x Senior poradce
• 3x Senior 2 poradce
• 2x Poradce "direktor" - v tuto chvíli se ale nejedná o dobrovolníky, nýbrž o členky
spolku
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4 Nové projekty z roku 2016
Jedním z dlouhodobých cílů spolku je naše služby postupně dále rozšiřovat a zlepšovat,
investovat do rozvoje a vytvářet nové možnosti jak pro uživatele poradenských stránek tak pro
samotný spolek. Následující odstavce jsou věnovány tomu, co bylo v tomto směru dosaženo za
rok 2016.

4.1 Novinky na www.poradna-lasky.cz
Uvádíme zde stručný přehled rozšíření obsahu našich poradenských stránek. Obsah se
snažíme doplňovat vyváženě – tj. vždy pokrýt více oblastí a přesto se snažit o systematičnost.
•

byla připravena nová témata Častých dotazů (dbali jsme se na tématickou vyváženost,
tedy střídat kategorie, které máme - tj. láska, sex, rodina, škola, různé)

•

byla zpracována tato témata:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stále něco odkládám
Jak rodičům říci, že jsem homosexuál nebo lesbička?
Rodiče mě stále poučují a nenechají mě udělat nic samostatně
Bojím se, že se nikdy neseznámím
Rodiče mi zakazují mít kluka- co dělat?
Skoro nic mě nebaví a nudím se. Jak z toho ven?
O přestávkách se nemám s kým bavit
Naše rodina nemá dostatek peněz - nemůžu mít to, co kamarádi
Jak používat tampony?
Jak poznám, že je to můj životní partner
Líbí se mi kluci i holky - co s tím?
Nemám doma soukromí
Partnerka nedosahuje orgasmu - dělám něco špatně?
Jak mám rodičům říct, že už nejsem panna/panic?
Už mě to s kamarádkou nebaví – co dělat?
Rodiče mi zakazují sociální sítě – jak jim to vysvětlit?
Chci mít jinou postavu - co mám dělat?
Partner se ke mně na veřejnosti chová ošklivě – co s tím?
Mám pocit, že se mezi rodiči něco děje. Co mám dělat?
Ještě nejsem připravená na partnerský vztah - co s tím?
Jak poznám, že je vztah přechozený?

•

byla připravena nové články v rubrice o komunikace "Řekni to!"

•

zpracována byla tato témata:
▪ #67 Naučená bezmocnost aneb proč se snažit?
▪ #66 Stereotypy ve vztazích
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

#65 Nedobrovolná samota
#64 Zamilovanost x Láska
#63 Generační neshody
#62 Kamarádství s expartnerem
#61 Věřit lidem, věřit v lidi
#60 Přátelství na dálku
#59 Letní lásky
#58 Letní seznámení
#57 Vnitřní konflikty a jiné patálie
#56 Jak vést lidi
#55 Přátelství mezi mužem a ženou
#54 Prosaď si svoje v partnerském vztahu
#53 Jak na muže aneb potvora nejdál dojde
#52 Jak (ne)zapůsobit ve společnosti
#51 Miluji tě. A ty mě?
#50 Komunikační předsevzetí - 2.díl
#49 Komunikační předsevzetí - 1.díl
#48 Nevěra ve vztahu a jak se s ní vypořádat

V září naše poradenské stránky oslavily 15. výročí od prvního spuštění. Při této příležitosti
byl vytvořen propagační plakátek, který byl vyvěšen na stránkách poradny i Cordata a taktéž
připravena tisková zpráva (viz příloha č. 1).

•

Byla aktualizována rubrika Kontakty na odborníky - byly odstraněny nefunkční odkazy a
doplněny další.

•

Uživatelé nám zasílají své testy a i inzeráty do bazaru, informace o nich zveřejňujeme i v
novinkách na hlavní stránce poradny.

•

Na stránkách poradny byla aktualizována rubrika Napsali o nás (z důvodu nefunkčnosti
některých odkazů) a rubrika Spřátelené weby.

•

Byly obnoveny informace v rubrice Naši dobrovolníci.

•

Pro naše uživatele jsme vytvořili nové vědomostní testy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Ovoce a zelenina
Jídlo - exotické pokrmy
Jídlo - Zdravé stravování
Etiketa a společenské chování
Co víte o vaření?
Vyznáte se v jídle?

Na rok 2017 byl vytvořeny nové texty do Systému 7 dní :
▪ Pondělí - Blbinky - vtipné texty
▪ Úterý - Články o lásce, sexu a vztazích
▪ Středa - Citáty o lásce
▪ Čtvrtek - Články o komunikaci
▪ Pátek - Vaše názory, úvahy, zamyšlení
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▪ Sobota - Vaše příspěvky - Básničky
▪ Neděle - Nejzajímavější problém z poradny
Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, snažíme se působit především na sebepoznání
našich klientů, na zlepšení orientace ve vztahových a komunikačních otázkách a celkově na rozvoj
osobnosti.
Další důležitou aktualizací byly práce na serveru, kde je provozována naše internetová
poradna. Na začátku druhého kvartálu probíhaly rozsáhle práce a upgrady na serverech. Byly
obnoveny pevné disky, rozšířila se velikost operační paměti a byly aktualizovány operační
systémy. To mělo za následek 30% nárůst výkonu a tudíž rychlejší a komfortnější dostupnost
stránek pro naše klienty a to i v době nejvyššího vytížení.

4.2 Rozvoj zaměstnanců a dobrovolníků
Po celou dobu fungování našeho spolku se snažíme myslet na rozvoj nejen našich klientů,
ale i našich dobrovolníků a zaměstnanců. Soustavně jsme tedy k dispozici jako podpora našich
dobrovolníků, kdy jim poskytujeme nejen odbornou supervizi, ale i soukromé poradenství týkající
se jejich života, vztahů a často i nedořešených rodinných problémů.
Naši zaměstnanci se samostatně rozvíjí v oblastech, které identifikují jako potřebné, našim
dobrovolníkům v případě potřeby přispíváme na jejich školení pro jejich profesní rozvoj.
Mimo jiné jsme absolvovali i seminář Oslovování firemních dárců v KPMG, abychom byli
schopni lépe pracovat v oblasti fundraisingu.

5 Komunikace navenek, propagace činnosti
Budování dobrého povědomí o Poradně-lásky i o našem spolku máme soustavně na paměti
při veškerém našem počínání. Jsme si jisti, že péče o tuto oblast bude podporou pro celkový
úspěch při dosahování našich záměrů, při navazování spolupráce s dalšími organizacemi, s novými
dobrovolníky i získávání a udržení uživatelů a návštěvníků našich stránek.
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5.1 Propagace na internetu, distribuce tištěných letáků
V uplynulém roce jsme učinili podobné kroky jako v letech předchozích. Jednalo se
především o:
•

pravidelné oslovování registrovaných uživatelů stránek Poradny-lásky informačním emailem

•

zveřejňování tiskových zpráv

•

distribuce tištěných letáků

•

výměnné reklamní kampaně

•

registrování do katalogů a vyhledávačů

•

snaha o výměnu odkazů

•

poskytli jsme údaje správci domén Active 24 a získali jsme tak slevu na jejich služby, kteoru
jsme využili ke snížení našich nákladů za platbu domén

•

vyplnili jsme dotazník společnosti Nadace neziskovky týkající se zaměstnanců,
dobrovolníků a prováděných činností; jsme rádi, když o naše postupy má zájem i jiná
nezisková organizace a můžeme tak sdílet naše zkušenosti

5.2 Spolupráce se studenty vysokých škol
Snažíme se dát o sobě vědět i tím, že se snažíme spolupracovat se studenty vysokých škol,
kteří projeví zájem o nás spolek a nebo o poradenské stránky. I tento rok byla naše činnost
objektem zájmu studentů.
•

Slečna Nikol Šponiarová z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze psala Diplomovou
práci na téma Úloha a postavení neziskového sektoru podle nové právní úpravy. Poskytli
jsme jí odpovědi na její otázky, bohužel z časových důvodů jsme spolupracovali pouze na
písemné části, z časových důvodů jsme nebyli schopni absolvovat doplňující rozhovor.

•

Slečna Simony Virglerová z Mendelovy univerzity psala svou práci o Řízení neziskové
organizace v oblasti lidských zdrojů. Taktéž jsme jí poskytli potřebné podklady.

•

Pan Michal Tomáš dělal Diplomovou práci na téma Vyvolané náklady zdanění daně z
příjmů právnických osob u neziskových organizací. Vyplnili jsme mu dotazník.

•

Slečně Andree Schejbalové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, oboru
Studia občanského sektoru jsme vyplnili dotazník, který je součástí diplomové práce, pro
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kterou si zvolila téma Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích. Cílem práce
je popis řízení lidských zdrojů a fungování případného personálního oddělení v různých
typech neziskových organizací a zmapování této problematiky v prostředí České republiky.
•

Taktéž jsme poskytli informace slečně Michaele Majorové, studentce Vysoké školy
ekonomické o zaměstnávání osob zdravotně postižených.

•

Vyplnili jsme dotazník Martině Neradové, studentce 5. ročníku provozně ekonomické
fakulty na ČZU, její diplomová práce je zaměřena na získávání financí pro neziskové
organizace, fundraising.

5.3 Propagace na FB
V letošním roce jsme zcela změnili formu a četnost naší propagace na Facebookovém
profilu naší poradny. Jsme si vědomi trendu, který jasně ukazuje na obrovský pohyb mladých lidí na
sociálních sítích a jejich tendenci získávat informace touto cestou. Snažíme se tedy tomuto trendu
přizpůsobit.
Dobrovolnice spravující náš profil má výborné jazykové dovednosti a cit pro výběr
grafických materiálů, které mohou být pro mladé a dospívající poutavé. Snažíme se tedy touto
cestou získat příznivce i na FB, což se částečně daří. V této snaze budeme i nadále pokračovat.
Náš FB profil propagujeme i na poradenských stránkách, aby uživatelé byli o této
skutečnosti informování. Věříme, že tato činnost pomůže zvýšit povědomí mezi mladými lidmi o
existenci naší poradny.

5.4 Propagace a veřejná poděkování Vršanské uhlené
Zcela nenahraditelnou a zásadní podporou pro fungování našeho spolku je finanční dar
ods polečnosti Vršanská uhelná a.s. z Czech Coal Group. Vždy se snažíme vyjádřit své
poděkování, jak je v našich nejlepších možnostech. Informujeme o této pomoci na hlavní straně a v
rubrice Sponzoři na webu Poradny-lásky i na oficiálních stránkách spolku, kde je kromě textové
formy i logo společnosti.
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6 Projekt GIVT a Dobromat
V tomto období jsme se zaměřili na možnosti čerpání finančních prostředků pomocí
projektu GIVT a Dobromat. Jedná se o formu získání financí prostřednictvím nakupování na
internetu. V současné době nám tato forma přinesla prostředky ve výši stokorun, předpokládáme
ale, že do budoucna bude tato suma větší.

6.1 Jak to funguje?
V minulosti jsme se zaregistrovali na portál www.givt.cz , který nabízí možnost nakupování
v 500 e-shopech a v předešlých dnech i na portál www.dobromat.cz, kde se nachází 450
internetových obchodů. Prostřednictvím těchto stránek je možné nám přispívat drobnou finanční
částkou - procentem z nákupu v internetových obchodech, kde naši uživatelé běžně nakupují,
aniž by platili cokoli navíc.

Co je GIVT?
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy
nakupujete a GIVT z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty. A
odkud se berou peníze na podporu? Je to jednoduché. Internetové obchody platí za každý nákup
zákazníka, kterého k němu přivedeme přes webovou stránku GIVT. 50 % a více z této provize
obdržíme.

Co je to DOBROMAT?
Princip fungování je stejný - umožňuje registrovaným neziskovým organizacím získávat
finanční prostředky z nákupů, které se realizují přes internetové obchody.
Oba portály nabízejí aplikace, které uživatele vždy upozorní na to, že ve svém oblíbeném
e-shopu může přispět konkrétní neziskové organizaci. Jedná se o jednoduché rozšíření vašeho
prohlížeče, díky kterému už nikdy při nakupování nezapomenete přispět. Pokud si aplikaci
nainstalujete, kdykoliv navštívíte e-shop, na kterém je možnost nákupu přes GIVT či DOBROMAT,
aplikace vás na tuto možnost upozorní. Infografiku GIVTU naleznete v příloze č. 3.
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7 Finance
Prostředky, kterými náš spolek disponoval, jsme investovali zejména do:
•

vyplácení mezd - konkrétně máme jeden částečný pracovní úvazek

•

proplácení DPP a faktur

•

platby za domény, webhosting, poskytování mailových služeb

•

administrace webových stránek

•

účetní a právní služby

•

nákup kancelářských potřeb a materiálu

•

proplácení příspěvků na telefon či internet spolupracovníkům, kteří činnost provádějí
dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na odměnu

•

rozvoj a údržba webových stránek

Nadále trvá princip, že dobrovolní poradci stále pracují bez nároku na odměnu, pouze na
konci roku jim byl vyplacen příspěvek na používání internetového připojení (nezbytné pro jejich
práci) v symbolické výši nebo poukázka na knihy, popř. příspěvek na školení.
Důležitým parametrem je i zachování bezplatné formy poradenské služby pro mladé a
dospívající. O prospěšnosti tohoto počínání jsme pevně přesvědčeni.
Je pro nás tedy zcela zásadní, abychom měli podporu a propojení s komerčním
prostředím, abychom získali a přesvědčili partnery o užitečnosti našeho projektu, kvalitě a
množství odváděné práce. Ideální stav pro naše fungování by bylo spojit se se silným partnerem,
jemuž bychom zaručili a doložili, že i nezisková organizace může být prosperující a přinášet
uspokojení tomu, kdo ji potřebuje, ale i tomu kdo ji podporuje.
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8 Závěr
Podáváme v této zprávě doklad o tom, že činnost našeho spolku má jasný smysl a cíl (viz
příloha č. 4 ). Výsledky, které zůstávají za zaměstnanci i dobrovolníky jsou patrné a jasně viditelné
nejen prostřednictvím projektu internetového poradenství na www.poradna-lasky.cz. Věříme, že i
nadále budeme fungovat ku prospěchu našich klientů.
Cordatum Praha, z. s.
Budete-li mít zájem o další informace či upřesnění, rádi Vám je poskytneme.
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9 Příloha č. 1 – 15. výročí poradenských stránek
Slavíme 15. výročí aneb jak to vlastně bylo
Září 2016. Více než 15 let od doby, kdy se v hlavách několika mladých lidí zrodila myšlenka
na tyto poradenské stránky. Je jaro 2001, obyčejný den jako každý jiný - povinnosti, práce, škola a
večer odpočinek. Čas na setkání s přáteli.

Několik mladých lidí se sešlo tak, jak to běžně dělávali a začali se bavit o svých
problémech. O tom, že sice jsou dospělí, ale stále mají potíže se vztahy, s rodiči, se zvládáním školy
a vůbec s uchopováním běžného života. Mluvili i o tom, jak to bylo těžké, když dospívali a nakonec
došly k závěru, že v dospívání sice měli na první pohled méně závažné problémy, ale mnohem
více je trápily a mnohem více ovlivňovaly jejich život. Plynule pak přešli na jiné téma - na
současnou situaci - o tom, co dělají, o tom, jaké mají sny do budoucna. Pro všechny to bylo velmi
podnětné, protože každý z nich byl jiný. Jeden z nich programoval (takový trochu asociální
mimoň), jeden z nich se zabýval lidskou psychikou, chováním a prožíváním (pitval vztahy svých i
ostatních, pořád do něčeho mluvil), další byl grafik (taková umělecká duše) a další technik, kuchař
apod. Povídali, povídali a myšlenka byla na světě. Nejdřív jako žert, později to bylo opravdovější.
K tomuto obyčejnému povídání se ještě několikrát vrátili a v květnu 2001 se rozhodli, že
zkrátka nebudou váhat a jen tak ve svém volném čase udělají internetovou poradnu pro
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dospívající. Věděli, že v dospívání to bylo složité, bylo těžké se bavit s dospělými, nebyla chuť
něco řešit s odborníky a nešlo si o všem povídat s kamarády, byť si byli sebebližší. Celé léto strávili
tvorbou stránek a jejich prvního obsahu. A v září roku 2001 stránky s velkým očekáváním spustili.

Část původního menu

Starý obrázek z hlavní stránky

Obsahově byly stránky založeny hlavně na poradně a několika dalších rubrikách jako soutěž,
testy a citáty. Cílem bylo dát podnět k zamyšlení a podpořit na dálku mladé lidi takovým stylem, o
kterém se domnívali, že by jim býval pomohl, když sami byli teenagery. Zjistili, že mladí lidé
skutečně o podobnou službu mají zájem a svůj volný čas trávili odpovídáním na dotazy a rozvojem
stránek. Šlo to sice pomalu, protože každý z nich měl své povinnosti, ale radost, kterou přinášela
odezva prvních klientů, byla obrovskou motivací.
A tak to šlo dál - pravidelně se zpracovávali dotazy klientů, nepravidelně se přidával nový
obsah. Někteří z této skupiny se rozloučili, noví přišli. Tak jak je to v životě se vším. Přicházeli
nové nápady a s nimi i noví klienti. Tak fungovali několik let až do roku 2010, kdy zjistili, že
zájem je velký a volný čas na práci na poradně nestačí, že je třeba se zamýšlet i nad finančními
prostředky, které by další rozvoj poradny umožnily. Založili tedy občanské sdružení Cordatum
Praha, které se mělo věnovat nejen internetové poradně, ale i vzdělávacím akcím, které se zaměřují
na měkké dovednosti a sebepoznání. To mělo sloužit k získání potřebných finančních prostředků. A
částečně se to podařilo.
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Staré ikony jednotlivých rubrik
Finanční prostředky umožnily vytvořit novou verzi internetových stránek - v lepší grafické
podobě, na vyspělejší technické úrovni, s bohatším a pestřejším obsahem, vybudovat novou
základnu dobrovolníků. Lidí, bez kterých by fungování stránek nebylo možné. S dobrovolníky,
kteří mohou nejen odpovídat na dotazy klientů, ale i psát nové články o komunikaci, o lásce, o
vztazích - články, které mají za úkol inspirovat a vést k zamyšlení, k poznání sebe sama.
A tak se odpovídalo na dotazy (do dnešního dne jste nám napsali 85 454 dotazů), tvořil se
nový obsah, vylepšovaly se stránky a čas běžel. Dobrovolníci přicházeli a odcházeli, noví klienti se
registrovali, stávající klienti s námi "stárli" a najednou se píše rok 2016. Je to až neuvěřitelné, jak
rychle utekla doba 15ti let. Je neuvěřitelné, že někteří klienti s námi zůstali po celou dobu až do své
dospělosti. Je pozoruhodné, že v rychle se měnící době, kdy na internetu vznikají a zanikají tisíce
stránek denně, internetová poradna stále funguje a dále se rozvíjí. Nyní je jí "sladkých patnáct", je
ale v náročném věku dospívání, ale věříme, že toto složité období zvládne a s pomocí vaší důvěry a
přízně vyzraje až do své dospělosti.

Původní logo

Současné logo
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10 Příloha č. 2 - GIVT - infografika

11 Příloha č. 3 - Statistické údaje v grafické podobě
Veškeré údaje jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2016.
Následující grafy ukazují informace o návštěvnících a uživatelích našich poradenských stránek za
časové období jednoho roku a to od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Některé údaje jsou zpracovány od
začátku fungování poradny - tj. od roku 2001. U všech grafů je uveden časový rámec.
DEFINICE
Na našich stránkách rozlišujeme několik skupin uživatelů a návštěvníky. Níže pro orientaci
uvádíme základní charakteristiky užívaných pojmů:
• návštěvníci - neregistrovaní uživatelé našich stránek - stránky si pouze prohlížejí, čtou si
články a dotazy jiných uživatelů, sami aktivně nepíší dotazy do poradny
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• registrovaní uživatelé - uživatelé, kteří si kdykoli za dobu fungování našich stránek
vytvořili na našich stránkách uživatelský účet
• aktivovaní uživatelé - jsou u nás registrováni a dosud aktivně našich služeb využívají
• registrovaní, neaktivovaní uživatelé - v minulosti se na našich stránkách registrovali, ale
nyní služeb nevyužívají, mohou a nemusí být našimi návštěvníky
• archivovaní uživatelé - v minulosti se registrovali, nyní ale stránky nijak nevyužívají a mají
nefunkční uživatelské profily
Zdrojem dat o uživatelích jsou interní statistiky a databáze, zdrojem dat o návštěvnících
jsou zpracovány z dat poskytnutých systémem Google Analytics. Veškeré údaje jsou zcela anonymní
a nejsou nijak propojeny s našimi uživateli.
Návštěvnost

Naše poradenské stránky jsou v provozu jíž více než 15 let a jsme rádi, že uživatelé a
návštěvníci nám i nadále zachovávají přízeň. Na stránkách Poradny-lásky běžně denní návštěvnost
kolísá, je to dáno mimo jiné i určitými obdobími, které mají na psychiku vliv (např. svátky,
prázdniny apod.). Pro přehled tedy uvádíme měsíční průměr.
Musíme vzít v potaz i to, že způsoby, odkud k nám návštěvníci přistupují se velmi mění. Na
začátku našeho působení v roce 2001 se k nám chodili návštěvníci výhradně prostřednictvím PC,
nyní je situace jiná. Mnohem více se používají mobilní telefony, což má vliv i na počet psaní dotazů
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do naší poradny. Pro představu přinášíme graf o přístupových bodech našich návštěvníků a
uživatelů.

Věkové složení návštěvníků a registrovaných uživatelů
Uvedené grafy poukazují na zásadní rozdíl ve věkové struktuře osob, které se na našich
stránkách pohybují bez registrace (návštěvníků) a registrovaných uživatelů, kteří ve valné většině
jsou po registraci aktivní (ať už zasíláním svých dotazů nebo psaním příspěvků do Tvůrčího koutku
či vytvářením testů apod.). Jedná se statistiky týkající se pouze osob nad 18 let, Google Analytics
data mladších osob neposkytuje.
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Z těchto grafů je patrné, že obrovské množství uživatelů nad 35 let si pouze pročítá dotazy
ostatních uživatelů s odpověďmi našich dobrovolníků, velkou měrou se také zaměřuje na pročítání
našich populárně naučných článků s tématikou mezilidských vztahů a sexuality. Oproti tomu
uživatelé mezi 18 a 24 roky se aktivně na našich stránkách zapojují, především psaním dotazů.
Věk aktivovaných uživatelů

Věkové složení našich uživatelů se v čase mění - dá se říci, že naši aktivovaní uživatelé
"stárnou" - mnoho našich dříve registrovaných uživatelů je stále aktivních a stejně tak se nám i nově
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registrují uživatelé starší než v předešlých letech. Průměrný věk aktivovaných uživatelů je v
současné době 21,14 roku, v loňském roce to bylo 20,10 roku a v roce 2010 necelých 18 let.
Průměrný věk nově aktivovaných uživatelů v roce 2016 byl 21,69 roku.

Výše uvedený graf ukazuje na procentuální rozložení věku aktivovaných uživatelů celkem a
v roce 2016.
Návštěvníci a registrovaní uživatelé podle pohlaví
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Podobný trend jako je v rozdílnosti aktivity dle věku uživatelů nacházíme i v rozdělení dle
pohlaví našich návštěvníků a uživatelů.

Z uvedených grafů je patrné, že celkově navštěvují naše stránky ve větší míře osoby
mužského pohlaví. Ženy jsou ale nesrovnatelně aktivnější. Přestože se poradenských stránkách
pohybuje více než 54% mužů, registrují se pouze v necelých 24 %.
Psaní dotazů do poradny
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Nejoblíbenější rubrikou je stále rubrika Naše odpovědi, ve které je zveřejněno více než
85 500 dotazů a odpovědí. Odpovídání na dotazy klientů je stále hlavní náplní našich poradenských
stránek. Více než 3/4 uživatelů, kteří se u nás zaregistrují, služeb poradny využívají. Nejvíce aktivní
v zasílání dotazů jsou uživatelé mezi 17 a 23 roky.

V případě, že máte zájem o bližší informace a konkrétnější statistické údaje, velice rádi Vám je
poskytneme. Stačí nás kontaktovat na adrese redakce@poradna-lasky.cz.
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12 Příloha č. 4 - Smysl a cíl spolku
Veškeré činnosti slouží k naplnění účelu spolku dle Čl. III. Stanov:
1. Účelem Spolku je všestranná podpora rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména
prostřednictvím poradenství a vzdělávání. K naplnění účelu Spolku bude Spolek vyvíjet
zejména tyto hlavní činnosti:
• bezplatné internetové poradenství pro mladé a dospívající, a to na webových
stránkách www.poradna-lasky.cz;
• bezplatnou informační činnost;
• pořádání vlastních vzdělávacích akcí (zejména semináře, přednášky, diskusní
skupiny a krátkodobé kurzy);
• propagační a popularizační činnost související s účelem Spolku; a
• propagaci dobrého jména Spolku.
2. Za účelem podpory a financování hlavních činností Spolku specifikovaných v odst. 1 č. III.
stanov Spolku může Spolek realizovat jako vedlejší hospodářskou činnost zejména tyto
činnosti:
• pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, poskytování reklamního prostoru
na webových stránkách Spolku.
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