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Příloha č. 1. Přepis záznamu fokusní skupiny
Informace o účastnících:
U1 - v Kokoze 6 měsíců, nyní v Kokoze rok nebyl, ale brzy znovu nastopupí
U2 - pracuje v K už od listopoadu 2014 (2 roky)
U3 - rok a čtvrt
U4 - v K. 3 měsíce, nyní je již v jiném zaměstnání
U5 - 2 a půl roku
M: Tak děkuju, já jsem si naše povídání rozdělila do dvou části, jedna se týká tom průběhu, co
tady děláte, jak to děláte a pak ta další část bude o tom jaké to mělo dopady na Váš život na Vaši
pracovní kariéru
Připravila jsem si zde papír, na který si budu trošku psát nějaké klady a zápory, klady budu psát
modrou, zápory červenou, dyžtak mě opravte, kdybych to dělala jinak než jste mysleli a první
téma se týká toho...ehmmm.., že Vám pro zatím rozdám ještě papíry, abyste si to mohli dobře
rozmyslet,
Tak teď bych byla ráda, kdybyste se mohli zamyslet nad tím, co jste tady od Kokozy

dostali, nad tím, jakou podporu od ní dostáváte
POZN: přichází účastník č. 5, moderátor krátce shrnuje, co se děje, kdo je, co se od něj chce.
M: A jestli se teď tedy můžete zasoustředit na tu podporu, kterou tady dostáváte, na ty
odborné asistenty, na celkovou atmosféru, a kdybyste mohli napsat, co na Kokoze nejvíce
oceňujete, který z těch aspektů Vám nejvíce pomáhá.
(5 min na rozmyšlení)
U:1: Já už to mám! Mám to odevzdat?
M: Já bych byla radši kdybychom to přečetli společně, takže mohu někoho požádat, kdo by chtěl
začít?
U1: Můžu začít? Tak já tam mám vedení v práci
M: že je to jako pozitivum, vedení v práci?
U1. Ne, že je to jakoby...no já tady mám jako vedení v práci, že potřebuju, aby mi někdo řekl,co
mám dělat.
M: Jako, že to oceňujete, že to někdo udělá?
U1: Ne, že to oceňuju, ale, že to potřebuju, aby to někdo pro mě udělal.
M: Takže jste rád, že to někdo dělá?
U1: Ne, jako, že je to pro mě nezbytný, ve skutečnosti,aby to pro mě někdo udělal
M: Aha, dobře, tak já si to napíšu (neutrálně černou) A ještě něco tam máte?
U1: Pak tam mám konzultace, jakoby rozvrh směn.
M: Ano, já vím, ale jak je jakoby hodnotíte?
U1: Jsem rád, když konzultace je to za prvý a když v tý konzultaci se dozvim, kdy jsou směny. A
ještě tam mám za třetí vstřícnost v jednání, jakoby že ten člověk je ke mě upřímnej a řekne si, co
si o mě myslí
M: Aha a je to něco, co jste tady při práci v Kokoze zažil?
U1: Je to něco, co jsem zažíval jakoby, ale prostě oceňoval bych nějakou vstřícnost v jednání
M. taky do budoucna, teda?
U1: No, no, taky do budoucna.
M: Tak prosím dalšího účastníka,
U2: Ano, tak já to přečtu, nejvíce oceŇuju na práci v KOkoze, že mi umožňuje být v kontaktu s
realitou, tak jak skutečně funguje, ne tak jak si myslím já, být v určité činnosti, mít pracovní
aktivitu a být v kontaktu s lidmi

M: dobře, děkuji
U3: tak já mám dobrý kolektiv lidí, tohle další nevím,jestli se hodí
M: Určitě, řekněte to.
U3: No, že je to práce na zahradě
M: Jako, že vás to baví?že to hodnotíte kladně nebo vlastně negativně?
U3: No, spíš kladně.
M: Takže zábavná práce, možná jako smysluplná vlastně?
U3: No, a práce v přírodě, v přírodním prostředí a to by bylo asi jako vše, nic víc
M: A tak práce v přírodním prostředí to je něco, co vám vyhovuje?
U3: Takhle, jsou práce který, jak bych to řekla.....teď nevím, jak bych to zkonkretizovala....
M: Jo, já tomu asi rozumím, že jste ráda v přírodě,že Vám to pomáhá, je to jako klidné
prostředí?
U3: No je to jako v souladu s tou přírodou prostě.. No mám kladnej vztah k přírodě samotný,
jako ptáci a tak.
U5. Já oceňuji pochopení toho, že jsem nějak nemocnej, vyhovuje mi ta kratší pracovní doba a
ocenil bych opravdu vstřícnost v jednání jako ze strany zaměstnanců Kokozy a jsem rád, že paní
ředitelka je mi nakloněna celkově.
M: Hmm., dobře
U4: Tak já jsem jen napsala podněty nad svým profestním směřováním, hlavně v těch
konzultacích a o tý práci samotný.
M: Tak já napíšu "nad kariérou"?
U4: Tak jo...pak tady mám "možnost strávit náročnější období v nenáročné práci.
U3: Napiš nenáročná práce!
U4: No...a potom tady mám ocenění práce se strany ze zaměstnavatelů, taková lepší atmosféra a
přístup než v normálním provozu...ale to je asi ta vstřícnost, asi.
M: No, ale to je dobrý, jak jsi to říkala, lepší atmosféra..
U3: Jako rozhodně to prostředí není stresující, není to jako třeba jinde, v jinym provozu, jako v
kuchyni, kde je každodenní stres, kde vlastně člověka honěj a musí rychle stíhat a to člověka
samozřejmě stresuje
U4: A práce venku tady mám taky, nevím, jestli to je to samý, jako přírodní prostředí.
M: super, to jsme toho dali dohromady fakt hodně, Ještě jsem se chtěla zeptat, jak tady

spolupracujete s těma asistentama a konzultantama, jestli byste mi mohli říct něco o tom,
jak hodnotíte tu práci s nimi?Klidně můžete co Vás napadne nebo si to rozmyslete a
napište na papír.
U4: No, jsou takový milý.
M: Aha, ano?
U2: Hmm..
U4: No a nemáme ještě říct nějaký zápory toho provozu v Kokoze?
M: No...jestli Vás napadají nějaký zápory, tak sem s nima!
U5: Já bych řekl ještě k tomu záporu, že s Katkou se pořád přetahuju o ty věci v tamtý místnosti
a já bych moc prosil, aby mě vyhověla a dávala ty věci tam k tý levý straně a nevím do jaký míry
je možný mi vyhovět.
M: Takže máte nějaký problém, já ani Katku neznám a nemůžu jí to ani říct, jestli to tedy
můžete zhodnotit spíše nějak obecně, že máte nějaké spory občas.
U5: No, my jsme měli nějakou dohodu prostě, a ono jí to je jaksi jedno a to bohužel nemůžu
nijak ovlivnit, tak jsem jí chtěl poprosit, aby mě vyhověla.
U4: Jestli to není jako o nějakým nevyhovujícím pracovním zázemí trošku mám pocit, jako že
nemáte každý vlastní skříňku třeba
U5: Né, to ne, s tím bohužel nemůžu nic dělat.
M: Jo, tak mě napadá k tomu, když byste si představili, kdyby to mělo vypadat úplně
ideálně, jak by to tady vypadalo, jak by se to odlišovalo od toho, jak to je v realitě.
U5: No, možná, jak jsem chodil do Jelení a do Kafé na půl cesty, tak tam to bylo hodně
terapeutický. A mě to docela chybí.
M: Takže tady je to míň terapetické?
U3: Teďka nevím, jak to myslíš,jako myslíš terapii...
U5: Né terapii, já myslím jako takový terapeutický přístup prostě
U4: jako ty rozhovory po směně třeba?
U5: Ne, to ne, ale tu práci,že by byla taková jakože místo toho aby ho to nějak unavovalo, že by
ho to nějako místo toho stimulovalo v tý práci.
M: A není to spíš typem té práce než těmi asistenty?
U5: Ale já nevím, no, možná jo.
U3: Každej si pod tímhle tím představí něco jiného

U2: Já třeba jsem pracoval v Green doorsu v pátý koloně a tam jsme pokaždý probírali, co jsme
prožívali, jak jsme se cejtili...
M: Aha, tak to tady není?
U2:To ne teď.
U3: Jako co já vím, to neměli ani v tom toulcáku na tý kuchyni, tyhle pohovory, jak říkal U5...a
co byl co byl vyloženě zápor tedy....
M: No, nemusí to být vyloženě zápor, ale něco, co byste chtěli jinak.
U3: Mě teďka momentálně nic jako nenapadá no.
U4: Mě napadá, že by moh bejt větší prostor pro vlastní iniciativu, rozhodovat se
U3: Jako sami za sebe
U4: No jako jako jakým postupem budeme tu práci vykonávat..protože jako můj důvod proč já
jsem odešla z Kokozy bylo, že mě nepřekonatelně štvalo, že spousty, velký objem odpoadu
biologickýho dáváme do malejch igelitovejch pytlů a já jsem prostě věděla, že kdybych na to
měla právo, tak bych klidně zařídila, aby nám tam někdo přistavil takový ten odpadní kontejner,
do kterého bychom to mohli házet, ale tím, jak jsme tam byli pod všema těma lidma a dělali jsme
jenom to co nám řekli, tak jsem to musela dělat takhle neekologicky a mě to vadilo.
U3: Aha, co na to říkáte ostatní? Setkáváte se s něčím takovým? Nějakýma nelogickýma
příkazama?
U2: Já si myslím, že to prostě patří k životu, že je to úplně normální,v každý práci se prostě
najdou nějaký zápory, že jo.
U3: No to je samozřejmý no.
M: Nicméně někdy je dobrý si ty zápory i klady uvědomit, protože občas pak jde v
nějakých dalších programech je využít a začít to dělat jinak..
U4: To byl taky právě argument, když jsem si stěžovala, že v každé práci budu mít něco, co mě
štve, takže se mám smířit s tím, což si myslím, že tak být nemusí.
chvíli ticho
U3: No ten stres, mezi ty zápory...no, jako tady to není ten stres.
M: Takže máte všichni tady úplně ideální práci, to je skvělý!
U2: No já si taky myslím, že si nemůžeme stěžovat, a že je to taková práce, kdo by ji nebral.
U3: No to samozřejmě ale jako někdy, já jsem si třeba doma setkala s tím, že tam mi ségra
kolikrát říkala, když nám to náhodou odpadlo kvůli dešti, tak mi říkala "Ty zase nejdeš do

práce?"a já říkám "No, ono prší". No to možná..já nevím, jak todleto zkonkretizovat.
M: Takže je to nakonec nevýhoda, že se nedá na zahradě pracovat v dešti?
U3: Nó, aby to zase nevyznělo tak, že si člověk stěžuje.
M: To si klidně můžete stěžovat teďka, pro tuhle chvíli si klidně stěžujte, vůbec to nevadí.
Míša ani kdokoliv jiný se to nedozví.
U3. Jasně...jako určitě jako když člověk pak prší, tak to není příjemný a dělá venku
M: Aha, jasně, takže práce v zahradě dobrý, ale když prší, tak je to blbý
U2: Jako práce, když jsme pracovali přes zimu v dílně, která byla špatně vytápěná
U3: Jako, jo,jo,jo,jo,jo!To byla zima, to byla taková garáž, kde ty dveře netěsnili, takže i když
tam člověk topil, tak to prostě nevytopil.
M: A co vy (účastník č.1), nechcete k tomu něco dodat?
U1: No, já s tím souhlasím a ještě bych dodal k tomu zázemí, že když je špatný zázemí, tak
jakoby mě se dobře nepracuje a když není žádný zázemí, tak se mi pracuje ještě hůř.
M: A to se Vám tady někdy stává?
U1:No, nevím,jestli se to stalo nebo ne, je možný, že se to stalo jakoby, ale jak říkám,když je
špatný zázemí tak se mi špatně pracuje.
U4: My jsme měli jako trochu špatný zázemí, mě příšlo, že se ten náš projekt se ze začátku dělal
trochu rychle a s nadšením na úkor kvality.
M: A můžeš to nějak konkretizovat?
U4: No, že už jsme tam jako pracovali a neměli jsme tam moc jakoby kam chodit na záchod a
tak
U3: No,no,no, to jo,to možná zlepšit komunikaci s tím městským úřadem jako s těma vrátnejma,
protože ten je teda, nepouští nás na záchod no, nechce to.
U4: Já mám jako furt pocit, že ty lidi, co to jakoby organizují, že je to super, že to dělají, ale, že
kdyby to zařizovali pořádně, že se začne pozdějš, ale jakože mám pocit, že tam spoustu
provozních věcí, který..
U1: jsou dost tvrdý..
U4: No, že si myslím, že to vedení tý Kokozy jsou lidi, kteří jsou dobrý, maj dobrý sociální
cítění (U3:nó,) a uměj to s náma, ale třeba nejsou to úplně manažeři, takže normálně by si člověk
zvládnul vybojovat to, že když nás nepouštějí na úřadě na záchod, tak že nám tam zajistí, abý
tam dali toy-toyku třeba

U2: To tam už teď je
U4: No, to je dobrý, ale jako když třeba rok chybí záchod, tak už to je docela problém..
U3: No, jako samozřejmě kadibudka do přírody patří, ale není to, co je prostě běžný, je to něco
jinýho no.
U4: Já si třeba myslím...já mám Kokozu ráda, že nejsem nějak nespokojenej zaměstnanec, že si
myslím, že jsem ráda, že jsem tam byla, a že to fungovalo už v té době, i když to nefungovalo
ideálně, ale si myslím, že kdybych byla naštvanej, nespokojenej bejvalej zaměstnanec, tak bych
tam jako poslala hygienu nebo něco, že by to nemuselo projít takovýhle pracovní podmínky...a
že si myslím, že by se to dalo zařizovat nějak důkladněji tyhle věci.
M: A jaké jsou ty konzultace, nebo co jste aspoň mívali, já jsem slyšela, že teďka už nejsou
tak často.
U3: No, to je pravda
M: A jak jste je hodnotili v té době, když jste je mívali každé tři týdny?
U2: No, to jsme vyplňovali vždycky takový dotazníček nebo takový ty otázky.
M: Takže to nebyl jako osobní rozhovor , jakože jste něco vyplňovali spíš ručně?
U2: To bylo spíš součástí toho - nejspíš papírování a pak ten osobní rozhovor.
M: Jo, a ta forma vám vyhovala?
U2: Já jsem byl na to zvyklý z greendoorsu, takže mě to připadalo docela dobrý.
M: Ocenili byste, kdybyste měli ty konzultace časteji třeba?
U5: Mě to je jedno.
U3: Já myslím taky, že to je čistě každýho věc.
M: No a mě zajímají ty vaše věci, jak to berete právě?
U3: No tak mě to nevadilo.
M: A přinášelo vám to něco? že byste se těšili na konzultaci, teďka to všechno -nevímkomu-řeknu- a bude mi líp?
U5: Mě se zdá, že ta konzultace je určitá podpora během té práce. Celkově od toho můžu odlišit
greendoors, celkově ta podpora teď vymizela.
U4: Já si myslím, že by v tomhle měl být individuálnější přístup, v těch konzultacích a tak.
U3: Jako by s každým zvlášť?
U4: No to je s každým zvlášť? Ale zdá se mi, že by to nemělo být nastavený tak, že všichni
budou mít konzultace jednou za 3 týdny, ale třeba s někým by bylo dobrý povídat třeba častěji.

M: Takže takový průběžný zájem o toho zaměstnance?
U4: Jakože by každý měl mít nějaký individuální plán, že o někoho je nutný se průběžně zajímat
a o někoho zas tak ne a vidět ho třeba jednou za měsíc,
M: Takže nějaký různorodý přístup?
U4. Jo,že jsme různorodý lidi a každýmu ta práce vyhovuje různě, že mě třeba Kokoza
vyhovovali ty konzultace i jak často jakým způsobem. A jak říká U5, že by potřeboval větší
podporu, tak to já jsem nepotřebovala, já jsem byla ráda, že mám klid, a že se snikým bavit
nemusím, že to bylo takový klidný v tý přírodě, ale vím, že když jsem byla v Mlsný Kafce pod
greendoors, tak tam mě to jako chybělo ta podpora při tý práci, tam nebyla zase žádná. Že se mě
tam nikdo nezeptal, jestli mi není blbě, jestli se cítím dobře v nějaké situaci, kdy máme strašně
nacpanou restauraci.
M: zatímco v kokoze pro tohle byl prostor?
U4: No, to říkám jenom proto, že si dokážu představit, že nějaký lidi to potřebujou, tak jak já v té
mlsné kavce a nějaký lidi to potřebujou i v té zahradě třeba, že podle toho, jak komu ta práce
sedne, že když mi to úplně nesedlo, tak jsem to potřebovala ty konzultace a podporu jinak,
protože to má každý jinak, takže by to neměla být nějaká šablona té podpory, která se nasadí na
všechny.
U3: Takhle, jestli k tomu můžu říct, já jsem dělala tři a půl roku v Toulcově dvoře, no, a pak
jsem udělala takovou, no prostě nehoda, že jsem nesla nůž a ta kolegyně se na něj nabodla a jsem
kvůli to mu dostala vyhazov. Vedení si mě zavolalo na kobereček a někdo to udělal horší než to
bylo.
M: A chcete tím říct, že v Kokoze se to nestalo, že by tady byl ten individuální přístup, že
by to s vámi probrali?
U3: Já myslím, že by člověku dali šanci, že by mu dali to podmínečný vyloučení, že máš
podmínku a pokud to uděláš znova tak letíš a ne jako okamžitou výpověď. Jako pro lidi, který
jsou citlivý, jakože já jsem to dost špatně nesla no.
M: Dobře, tak teďka když se podíváme na tu vaši pracovní kariéru, jako před tím než jste
sem přišli a podíváte se, kde jste dneska, tak kam vás to, že jste v Kokoze posunulo?
U3: Já myslím, že stagnuju.
M: A vy jste zde dva roky? Tak zkuste si přestavit, kde jste byla v roce 2015 a kde jste
teďka, jak vám ten pobyt v Kokoze pomohl?

U5: Jestli můžu finančně, že mám práci.
M: že jste na tom byl hůř finančně?
U5: No nebyl, ale mám nějaký naplnění volnýho času.
M: U1, co si myslíte vy?
U1: já si myslím, že to lepší zázemí, aby si člověk měl kam sednout a vstřícnost, aby se člověk
dozvěděl, co si o něm ostatní myslí, aby to bylo příjemný prostředí. Aby tam bylo zázemí
nějakým tím způsobem, aby mu lidi říkali pravdu.
M: A to se Vám děje v Kokoze?
U1 : Ne, to nějak obecně myslím.
M: Tak zkuste se zaměřit víc na tu Kokozu.
U1. Jo na Kokozu, to bych jim doporučil, aby se v tý práci vědělo, co se dělá, že by to jakoby
bylo napsaný, co se dělá, že by se před každou směnou řeklo, co se ten den bude dělat. Nic víc
mě nenapadá.
že by někdo řekl "takhle se dělá tahle práce, musí se to prostě stihnout"
M: Takové shrnutí dopředu, co se bude dít.
U1: Aby se vědělo, jako jsou pracovní podmínky
U3 No, jak tady U1 řiká, že není jasně daná práce
U5: Je jasně daná práce
U3: No, já si taky myslim, že teďka to je jasný.
U5. U1 tu už rok nedělá, že jo, to je jiný teďka.
U1: No já bych to chtěl dostat na papíře, dočíst se, abych tam nedělal něco co nemám dělat,
víceméně, abych věděl, co mám dělat a mohl se třeba zeptat.
M: Já vás ještě jednou poprosím, kdybyste se zkusili zamyslet, nad tím, co jste se zde
naučili, zdá se mi, že jsme tuhle otázku nějak opustili.
U2: Já už jsem si to napsal. Ve srovnání s dobou, kdy jsem byl prostě doma, kdy člověk nevěděl,
co má dělat a tak, takhle jsem v určitý, neustálý činnosti, což vyvolává Kokoza, no.
U3:Jako ten každodenní kontakt s lidmi, jako sedět doma a nemít ten kontakt s ostatníma lidma,
a jak jste říkala ten posun, já jako vyloženě nevím, určitě něco novýho to člověku dá, ale pro
člověka, který je vyučený zahradník, takže se dá říct, že stagnuju, jako práce se dřevem je dobrá,
člověka to baví...
U4: Mě ne, že by mi ta práce jako taková něco dala, ale že jsem v té době potřebovala, že jsem

věděla, že nechci být ani doma, protože jsem věděla, že to by mě bylo hůř, ale zároveň jsem ani
neměla na to jít do běžnýho provozu do práce na běžný úvazek, takže to pro mě byl ten
mezistupeň jako před tou normální prací, že jsem nic dalšího od té práce nechtěla jako se tam
něco naučit nebo se tam něčím uzdravit, ale potřebovala jsem schod a to to jako splnilo.
U3: Mě to rozhodně potom, co jsem nastoupila tady potom pscyhickým otřesu z toho Toulcáku,
tak člověk...spadl ze mě ten stres, co byl v tom Toulcáku, já jsem pak byla vysmátá jako
sluníčko a jsem ráda že jsem tady, člověk chodí domu klidnější uvolněnnější, není tak v tom
každodením presu jako předtím.
M: Teď mě ještě napadlo, že jste měli nějaké povinné, i když tím si nejsem jistá, jestl byly
povinné, vzdělávací kurzy, ty workshopy, vzpomínáte si na to? Dělo se to?
U4: Já si vzpomínám na workshop, který vůbec nebyl a my jsme chodili po malé straně a hledali
jsme workshop a nemohli jsme se dovolat.
U3 Já si pomatuju ten workshop...a nebylo to jak jsme dělali ty seed bomby..?
M: A co jste dělalali?
U3: Takový kuličky z hlíny
U5: Seed bomby, takový kuličky z keramiky, do toho se dali seminka ono to uschlo, pak se to
házelo po 30korunách a lidi to házeli do zahrady někomu nebo sobě a semínka vyklíčily a bylo
to prostě překvápko.
M: Každopádně vy (mladší zaměstnanci služebně) už jste to neměli povinní vy (U4-starší
zam.) jste to měli ještě povinný?
U5: Ano, na tam ten jeden workshop jsem přišel jen já, pak jsme měli jeden na jiráskově
náměstí, tam už přišlo víc lidí
M: A víte o tom, že vy jako zaměstnanci máte na ty workshopy vstup za padesát korun
U5: Ne, zdarma.
U3: Jako já vím, že tydle ty wsp bývají v sobotu a v neděli, ale já v so a ne jsem mimo Prahu
M: Ale některý jsou i v týdnu určitě..
U2: Nám nikdo nic neřek.
M: Co vy U1 víte o wsp?
U1: Já jsem tam byl zvanej jakoby, ale protože bylo ošklivý počasí, takže jsem to odmítl, že jsem
tam nejel, ale byl jsem před tím na jiným wsp, i na Holešovicích,
M: A bylo to tam dobrý?

U1: No on byl zaměřený na takový ty běžný výrobky, koupelny a tak, takže jsem si tam nic
nekoupil, ale něco tam bylo a pak jsem nebyl na tom wsp a to byla zima, takže jsem tam nebyl
M: A a vy U2, byl jste na wsp?
U2: No já jsem byl na těch seed bombách,
U3: Já jsem pak byla na jednom, na Vidimově, tam jsem byla sama a bylo to zaměřený na
pěstování květin, tam jsem teda byla jenom já. Tehdy to nebylo povinný..
M: Možná že to teda nebylo nikdy povinný, jenom asi byly časy kdy se k tomu víc vyzývalo a
kdy ne
U3 bylo to dobrovolný no
M: A je nějaký důvod, proč o ně spíš nemáte zájem o ty workshopy?
U3: Já vyloženě takový nezájem ne, já bych o to zájem měla, kdyby to bylo přes týden, tak proč
nevypadnot na pár hodin ven...
U5: Já Kdyby to bylo zadarmo, tak bych šel no.
M: Takže teď je to tak, že o wsp nevíte, ale kdybyste věděli, tak byste chodili, je to tak?
U3: tak určitě...
M: Taky to může být tak, že se vám vůbec nechce, což je asi v pořádku.
U3: Kdyby to bylo jednou za měsíc, tak proč ne, člověk si ten čas udělá
U4: Já mám pocit, že když jsem pracovala v Kokoze, tak jsem ze začátku vůbec nevěděla, co
kokoza dělá, ten pracovník v zahradě k tomu nemám moc přístup, až když se mě zeptali, jeslti
nechci prodávat na nějakým bio festu, tak tam jsem se teprve dozvěděla, že kokoza prodává
nějaké truhlíky a komposty.
U3: No ted o víkendu byl ten Prague food festival na hradě
M: a tam byla kokoza taky?
U3: NO, já jsem tam teda nebyla, to bylo o víkendu
U2: Já taky ne.no.
M: A vy ostatní jste taky někdy měli ten pocit, že byste nevěděli, co Kokoza dělá?
U5: Já se koukám na internetové stránky, ale tam není nic novýho
U3: O těch taky vím, ale, že by tam bylo něconovýho
U2: Tam je na internetu je Kokoza spojená zaásadně s kompostováním.
U3: Já na tom počítači jsem hodně často, jak je teď víc času..
M A ocenili byste, kdyby Vám Vaši asistenti třeba řekli, že bude tenhle wsp, že by řekli

bude se dělat to a to.
U1: Pro mě to byla v té době příliš náročná věc, jít na wsp, kde je spoustu lidí, že je to někdy
těžky, někdy mi to říkala, ale já jsem měl problémy hledat věci, takže jsem byl rád, že jsem moh
zůstat doma.
M: Pak mě ještě napadá, že tu jste v kontaktu s těmi lidmi ze sídliště, kteří využívají
zahradu..
U3: Na vidimově, ano ale tady v KC zahrada moc nejsme, spíš na výstavišti.
M: Tak by mě zajímalo, jak vás přijímají tady ty lidi?
U3 Já myslím, že je to u každýho individuální, že na mě to třeba není vůbec vidět, že bych byla
nějaká nemocná.
M: Takže se cítíte dobře přijímaná?
U3: No to je u každýho individuálně
M: Já mám zkušenost s tím, že normální lidi,že když ví, že někdo má zkušenost třeba s duševní
poruchou, takže už jsou třeba opatrnější, tak mě jenom zajímalo, jak se v tom cítíte, třeba to tady
nikdo neví a je to v pořádku a dobře vlastně. Ale i Kokoza si dává za cíl odbourat předsudky vůči
lidem, co mají tuhle zkušenost, tak aby se lidi, co o tom neví, něco dozvěděli...Napadá vás k
tomuhle ještě něco?
U3: Já myslím, že na zahradě s nimi vycházíme dobře.
U5: Jo tam ty lidi vždycky příjdou a pozdraví
U3: No a že by pátrali, kdo má něco v hlavě
U5: Tam je to napsaný na tý vstupní ceduli, že tam pracujeme jako postižený.
U3: No takže oni vesměs o tom ví. Jako není tam konkrétně kdo,ale napsaný to tam je.
U5: No jako Míša k tomu má přístup, že opravdu boří předsudky o duševních nemocech, takže
takovýho člověka jako bychom těžko hledali, který pro to má pochopení.
U3: No to jo teda. Tak co já vím v tém toulcáku, tam zaměstnávají lidi s postižením, tam bylo
hlavně aby člověk měl invalidní důchod.
M: Dobře, tak jo, myslím, že to tady můžeme uzavřít, už uplynula hodina a čtvrt,děkuji Vám
moc za účast...

Příloha č. 2: Analýza ohniskové skupiny: příklad analýzy: Tabulka tématu Sociální přínosy a dopady

Téma: Sociální přínosy a dopady
č.řádku
v přepisu
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číslo
respondenta

kód

kategorie

Odpověď
Mě to rozhodně potom, co jsem nastoupila tady potom pscyhickým
otřesu z toho Toulcáku, tak člověk...spadl ze mě ten stres, co byl v
tom Toulcáku, já jsem pak byla vysmátá jako sluníčko a jsem ráda
že jsem tady, člověk chodí domu klidnější uvolněnnější, není tak v
tom každodením presu jako předtím.

U3

C

nenáročnost

U4

C

nenáročnost

12

R2

D

Práce venku, na
zahradě

159

U3

E

kontakt s lidmi

11

R1

E

kontakt s lidmi

Já jako fakt nevím, jestli mi to terapeuticky nějak pomohlo. Asi
jako lepší než kdyby mě posadili někam do kanceláře, před počítač
tak tam si asi ten mozek moc neodpočine než s těma bylinkama, ale
asi jako jo, už je to ale dlouhá doba. tak už si to tak nepamatuju.
Určitě to jako pomáhá, ale nevím jako u mě osobně, jak moc do
jaký míry to pomohlo
Jako ten každodenní kontakt s lidmi, jako sedět doma a nemít ten
kontakt s ostatníma lidma, a jak jste říkala ten posun, já jako
vyloženě nevím, určitě něco novýho to člověku dá, ale pro člověka,
který je vyučený zahradník, takže se dá říct, že stagnuju, jako práce
se dřevem je dobrá, člověka to baví...
Jako všechno má něco do sebe, no, ale Kokoza je výborná, má
takový kamarádský rozměr, že to není jenom kolem tý práce, ale že
ty lidi spolu vycházejí, i když má každý trochu jiný názory, že si
mají co sdělit, třeba jsem si mohl popovídat s kolegama i mimo
práci a popovídat si s nimi.

U5

F

aktivita

U2

F

aktivita

U4

F

být v práci, mít
co dělat

42

R2

F

aktivita

15

R2

F

aktivita

19

R2

F

aktivita

1

R1

F

aktivita

31

R1

F

Aktivita

29

R1

H

zplnomocnění,
zodpovědnost

51

R1

H

zplnomocnění,
zodpovědnost

54

R1

H

zplnomocnění,
zodpovědnost

58

R1

I

nové
dovednosti

26

R2

I

nové
dovednosti

158

160

že mám práci.... mám nějaký naplnění volnýho času.
Ve srovnání s dobou, kdy jsem byl prostě doma, kdy člověk
nevěděl, co má dělat a tak, takhle jsem v určitý, neustálý činnosti,
což vyvolává Kokoza, no
Mě ne, že by mi ta práce jako taková něco dala, ale že jsem v té
době potřebovala, že jsem věděla, že nechci být ani doma, protože
jsem věděla, že to by mě bylo hůř, ale zároveň jsem ani neměla na
to jít do běžnýho provozu do práce na běžný úvazek, takže to pro
mě byl ten mezistupeň jako před tou normální prací, že jsem nic
dalšího od té práce nechtěla jako se tam něco naučit nebo se tam
něčím uzdravit, ale potřebovala jsem schod a to to jako splnilo.
Pro mě jako bylo nejdůležitější, že mi někdo dal práci, že jsem
neseděla doma a věděla jsem, co se sebou.
No..když oni mě v tý nemocnici úplně utlumili těma lékama, takže
já jsem pak byla úplně vymatlaná, takže to je mi strašně líto, že
neřešili, co se mi stalo, proč se mi to stalo, akorát do mě narvali
léky a pak je pomalu ubírali, ale bylo mi po nich i špatně, to hrozný
a ta Kokoza mě valstně udržovala, že jsem měla takový jiný
myšlenky, že to bylo fajn, že to bylo lepší než být v tom stacionáři
nebo v tý nemocnici.
Jo asi jo, že jsem dávala přednost jít do Kokozy než jít do
stacionáře, kde se pořád bavíte o tom jak jste nemocná, jaký berete
léky a takovýhle blbosti. To jako pro mě ta práce fakt cenější.
No, tak jako mi to dalo nějaký smysluplný využití času, dobrý
kontakty sociální, zpětnou vazbu od šéfů i od kolegů..nó, profesně
taky jsem se naučil dělat s květinama trochu..a byla to jako výborná
komplexní zkušenost. JŘekl bych, že mi to hodně pomohlo tohleto.
No, jako, že ráno vstanete a když přijdete pozdě, tak se omluvíte a
tak nějak vůbec,že vás ta práce začne bavit, zajímat, že máte chuť
něco udělat, abyste si nejen zasloužil ty peníze, ale aby člověk měl
nějakou metu jako práci, že nebude dělat jen to, co musí, ale že se o
to bude zajímat o tu práci.
No, především no, že člověk se o sebe víc začne o sebe starat a
začne se nějak živit, musím jako pochválit, že oproti těm minulým
místům, jsem si naučil nějak věřit, spoléhat na sebe a tak jako
fungovat nějak, dost mi to jako otevřelo oči takhle práce. Nechci
zase dělat, že jsem nějak prozřel ale jako pomohlo mi to velmi,
velice, myslím, no.
Určitě to sociální cítění mi zlepšila, přístup k práci taky myslim,
a..já nevím. POcit seberealizace taky....
Jo taky myslím, že mi to taky pomohlo v nějakým dospělým
chováním ta práce, že jsem měl nějaký prostor, kde jsem se mohl
nějak uplatnit a mohl jsem tak nějak dospět jako, nějakou
zodpovědnost to ze mě vytáhlo, řek bych, konenčně..
No, přesně, že jsem přestal mít chuť se jen válet doma, ale dostal
jsem chuť zajímat se taky o to zahradničení třeba, na chatě pak jsem
s rodičema, tak dřív jsem toho moc neuměl a teď jsem třeba dělal
na zahradě celou sobotu a oni mi říkali :"No, vidíš, jsi zahradník,
tak jsi se tam něco naučil." To bylo dobrý no.
Ty jo, já si vzpomenu, ale zatím mě nic nenapadá...jo, my jsme
něco tam vyráběli, jo, ty seed bomby, tak to jsem se tam naučila. Je
to hezká myšlenka, věřím, že to funguje, když to lidi kupovali...je to
fajn no, dobrej nápad.

J

pracovní
návyky

27

R1

25

U2

bez kategorie

6

R1

bez kategorie

A myslím, že jsou úspěšní..mě to integrovalo hodně. Nevím, jak
kolegy, ale v téhle nové práci - díky těm pracovním návykům se
cítím mnohem jistější no, i když to co dělám teď je úplně jiný obor.
U2: , nejvíce oceŇuju na práci v KOkoze, že mi umožňuje být v
kontaktu s realitou, tak jak skutečně funguje, ne tak jak si myslím
já, být v určité činnosti, mít pracovní aktivitu a být v kontaktu s
lidmi.
Člověk se vlastně do té práce těšil a vlastně jako dobrý ne jenom
jako práce, ale dalo mi to takový rozměr, který jsem dřív neměl,
nějak mě to prostě obohatilo jako zkušenost. nemyslím jako
finančně, i když to taky. ale bylo to jako dobrej krok tam jít do tý
Kokozy, myslim.

Příloha č. 3: Otázky a zápis rozhovorů s uživateli zahrady, pracovní konzultantkou

A Zápis z rozhovorů z uživateli zahrady
Resp č. 1.
Ad 1: kolem dvou let
Ad 2 - 3: Ano, měli jsme společnou přednášku. Já jsem speciální pedagožka a mám s těmito
lidmi zkušenost. Vím, že se spíše drží stranou a proto s nimi nenavazuji kontakt, nechávám to na
nich. Kokoze v téhle práci fandím.
Resp. č. 2. a 3 (rozhovor byl veden s oběma zároveň)
Ad 1 : hned, co začala Kokoza fungovat, už to bude několik let…
Ad 2-3 : Ano víme o nich, občas se s nimi bavíme, když jdeme na záhon. Nevadí nám, nejsou
agresivní, kdyby to bylo jinak, to by nám vadilo (tj. kdyby byly agresivní). Pohled na tuto
skupinu jsme vyloženě nezměnili...ale je nám tu spolu dobře.

Resp. č. 4
Ad 1: Mám tu záhon asi rok a půl
Ad 2-3 : Ano, vím o nich, občas je zde vidím, jak pracují. Jsem ráda, že je Kokoza zaměstnává,
ale můj pohled na tuto skupinu obyvatel to vyloženě nezměnilo.
Resp.č. 5
Ad 1 : Jednu sezónu, tohle byla moje první, takže asi půl roku, od jara 2016
Ad 2 - 3: Vím o tom, že se zde zaměstnávají nějací handicapovaní, četla jsem to na webu.
Nevadí mi, že tu jsou, naopak takové věci podporuju, ale já je stejně moc nepotkávám, chodí asi
v jiný čas, takže můj pohled to ani nemohlo změnit.
Resp. č 6
Ad 1 : Dva roky
Ad 2 - 3 : Ano, četla jsem si to na webu, zaregistrovala jsem, že tu je nějaká integrační dílna. Já
ale chodím k záhonu až na večer a oni tu jsou většinou dopledne, takže můj pohled na ně to moc
nezměnilo, když se s nimi skoro nepotkám.

B Zápis rozhovoru s pracovní konzultantkou programu

Téma fokusní skupiny : Workshopy
-

Projekt funguje 3 roky, stále ho testujem, ladíme, na začátky jsme chtěli, aby pomocní zahradníci
navštěvovali workshopy pro veřejnost - měl to být komunikační kanál, jak budem komunikovat,
že zaměstnáváme, Tohle byl ideál, ale v realitě naše koordinátorka workshopů se necítila dobře v
tom, že na workshopu jsou “zvláštní”lidi - nejsou tolik komunikativní, ostražití, uzavření, - to
mohlo působit divně na lidi. Snažila jsem se na workshop jít a pomoct jim se zapojit, mě se to
zdálo už fajn, lepší...ale klientům patrně ne, nikdo mi nepřiznal, že se tam cítí divně, ale myslím,
že to tak doopravdy bylo.

-

Placení workshopů? - rozhodli jsme se pro částku 150kč, aby to mělo nějaký význam

-

Zahradníci nechodí na workshopy z různých důvodů:někteří potřebují jít brzo spát, (kvůli
lékům), pro některé jde o velké prachy

Konzultace
-

nejdříve podpora projektu a peníze - možnost se 1x za 3 týdny potkat a podpořit je

-

já také vnímám konzultace jako důležité, ale Kokoza je nemůže nyní financovat,

-

lidi, kteří s námi pracují na pracovní smlouvu jsou naši kolegové, nepotřebují už takovou
podporu, takže se sním budeme potkávat 1 x za 3 měsíce plus prac. porada společná 1 za měsíc

-

Terapetický přístup? - ladíme to, ale jsme sociální firma - měli bychom to víc komunikovat, že
neřešíme pocity

-

Sociální podniky lavírují mezi tím “aby to vydělávalo” a tím abychom pomáhali - ale kde na to
vzít peníze?! Je těžké hledat to, co už je moc a tady se teď Kokoza nachází
Špatné zázemí

-

ze začátku jsme využívali toaletu u městského úřadu, ale hlídači (vrátní) byli hodně sprostí,
hrubí, a nic nepomohlo (moje vyjednávání), zahradníci využívali raději toaletu v restauraci….

-

letos máme už dobrou dílnu, loni ta dílna byla opravdu horší i 4 hodiny tam byli náročný
Metodika
- ještě nemá využití, rádi bychom udělali vzdělávání pro lidi, kteří by měli nějaký svůj komunitní
projekt a zaměstnávat tam lidi s handicapem, ale ještě jsme neudělali vzdělávací model
- pro ostatní komunitní zahrady by bylo možné zaměstnávat možná 1 člověka (každý by zaplatil
za záhonek o 30kč navíc)
Video a informační materiál o zaměstnávání

-

materiály plánujeme udělat na webu

-

video, zatím není, do jara nebude, bohužel není nyní mezi prioritami, nicméně je stále v plánu
udělat
Silné a slabé stránky programu
Silné s.:

-

vidím v tom velký smysl, není to služba pro službu, má to velmi pozitivní dopady,

-

líbí se mi, že působíme na jižním městě, kde nic moc není

-

vytváří se přátelství mezi zahradníkama a lidmi z komunity, ve čtvrtek máme oheň, kdy lidi sedí
u ohně a nejde vidět, kdo je nemocný a kdo ne.

-

líbí se mi to zaměstnávání v komunitních zahradách - to místo samo o sobě je terapeutické
Slabé s.:

-

personálně podhodnocené, já pracuju částečně dobrovolně - konzultace některé dělám nad rámec

-

byla bych ráda, kdyby v integrační dílně bylo víc pracovníků, kteří se starají o vedení celé
partičky - a pak by byl prostor na další věci - pr, videa, blog, všichni dělají všechno,

-

financování - větší přehled o tom, kolik vyděláváme, kam peníze jdou - průzračnější , nutná
veřejná zakázka
Tréninková místa:

-

letošní sezónu jsme žádný tréninkový místa neměli, nebyli peníze, 70% mzdy nám dává úřad
práce na integrační místa, v zimě vyvýšené záhony, realizace

