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Pracujete s lidmi? Komunikujete s nimi dnes a denně? Řešíte otázku jak s kým jednat, aby to
mělo očekávaný efekt? Chcete mít ze své práce radost a pocit, že je někomu užitečná? Čtěte
dál! Už Vás nebaví dělat věci v práci tak, jak si jenom myslíte, že by mohlo být správně?
Chcete, aby přišel někdo, kdo vás „vezme za ruku“ povede Vás tak, abyste došli, kam míříte?
Hledáte někoho, kdo nemá všechno moudro světa z knih, ale ví, o čem mluví? Ctěte dál!
V tomto čísle MagdaleNovin Vám přinášíme
rozhovor
s
paní
Alenou
Fiedlerovou,
zakladatelkou společnosti Komuniké.
Čím se
zabývá a jak je Komuniké spojeno s Rettigovkou?
Čtěte dál!
1. Co je tedy Komuniké?
Komuniké je obecně prospěšná společnost, která
sídlí v Litomyšli. Zabývá se tím, že vzdělává
pracovníky (nejen) v pomáhajících profesích tak,
aby svou práci mohli vykonávat profesionálně,
efektivně a navíc s radostí. Pro člověka pracujícího
s lidmi je nutné poznat sám sebe a dál se rozvíjet.
Součástí našich vzdělávacích aktivit je tedy nejen
předání odborných informací, ale i osobnostní rozvoj. Od roku 2012 provozujeme Rettigovku a
nabíráme další zkušenosti. My i naši zaměstnanci.
2. Co bylo impulsem k založení obecně prospěšné společnosti Komuniké?
Pracovala jsem v charitě jako sociální pracovníka a mám zkušenost s náročností této profese.
Věděla jsem, co by sociální pracovníci potřebovali a čeho se jim nedostává – profesionálního
odborného a systematického vzdělávání ve svém oboru. Studovala jsem obor andragogika a
vím, že postupy vzdělávání dospělých mají svá specifika. Rozhodla jsem se tedy využít svých
znalostí i praktických zkušeností a založili jsme společnost, která bude vzdělávat sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Ze zákona mají tito lidé další vzdělávání ve
svém oboru povinné, tak tam byl určitý předpoklad, že by to mohlo fungovat. Našim cílem je,
aby lidé využili poznatky z našich akcí ve své praxi, aby jim pomohly dělat práci profesionálně a
kvalitně.
3. Proč jste zvolili tento název?
Komuniké – je slovo, které znamená „obsah sdělení“. Komunikace jako taková je pro osoby v
pomáhajících profesích a vlastně i všech dalších, kde je třeba se domlouvat, dohadovat či
jednat, zásadní. Podstatná je forma i obsah – a našim cílem je, aby obsah toho, co v našich
kurzech lidé získají, mohli bezezbytku ve své profesi využít.
4. Komu jsou aktivity Komuniké
určeny?
Ve vzdělávání jsme se dříve zaměřovali i
na firmy, bylo několik projektů na soft
skills, čili měkké komunikační dovednosti,
dělali jsme počítačové kurzy. V současné
době je situace trochu jiná, vzdělávání ve
firmách je již víceméně okrajovou
záležitostí. Nyní těžiště naší práce tkví
právě ve vzdělávání pracovníků v
sociálních službách a pedagogů. Máme
nabídku kurzů zaměřených na různá
témata, děláme i kurzy na míru. Všechny
musí projít akreditací MPSV či MŠMT, naši lektoři jsou certifikovaní. Máme radost, že si nás
opakovaně objednávají organizace, které s námi mají zkušenost a mnohé s námi spolupracují
už od roku 2010, kdy jsme začínali.

5. Jaká témata jsou právě „in“?
To je zajímavá otázka. Sociální práce se vyvíjí a objevují se stále nové otázky. Hodně jsme teď
pracovníky školili v oblasti práce s lidmi s demencí, velkým tématem byla hospicová péče a
provázení umírajících. Co se týče pedagogické práce, tam jsou dnes trendem témata práce s
dětmi s ADHD, práce s dítětem, které prošlo ústavní výchovou, či dítětem ohroženým sociálním
vyloučením.
6. Jak probíhá tvorba kurzu?
Kurz vytvoříme my v Komuniké. Z naší databáze vybereme lektory, kteří se na tuto tématiku
specializují, a dáme jim k připomínkování. Když jsme s výsledkem spokojeni, posíláme ke
schválení na ministerstvo. Společně s žádostí o akreditaci posíláme vždy i profesní životopis
lektora nebo lektorů, kteří jsou odbornými garanty kurzu. Tento kurz je poté k dispozici
zájemcům. Pokud by organizace měla požadavek na kurz, který v nabídce nemáme, sestavíme
jí ho na míru. Proces je stejný.
7. Jak do konceptu činností Komuniké zapadá Rettigovka?
Původní zaměření Komuniké bylo školit pomáhající pracovníky. Tedy, když to vezmu oklikou –
pomáhat lidem s nějakým hendikepem přes odborně vzdělaného pracovníka. V Rettigovce jde o
práci přímou. Zaměstnáváme osoby s hendikepem a musím říct, že je to i pro nás obrovská
škola. Ne, že by naši zaměstnanci byli nějací pokusní králíci, ale vidíme zde v praxi, co tito lidé
potřebují, co je pro ně fajn a to všechno pak můžeme předávat dál.
8. Jak se rodila koncepce Rettigovky jako restaurace?
Složitě. Odrazili jsme se od projektu financovaného z EU, bez něj by Rettigovka určitě
nevznikla. Co se týče koncepce - měli jsme firmu na konzultaci, která nám radila, jakým
směrem se vydat, co může být zajímavé a mimo jiné taky, jaký projekt má naději na schválení.
Naší ideou bylo spojení zdravého jídla a tradice. Hledali jsme, kterou tu „tradici“ vybrat. Hned na
začátku nás podpořili z Chrudimi z Kruhu zdraví. Chtěli jsme jít jako oni cestou vegetariánské a
makrobiotické kuchyně. To se dařilo měsíc, možná dva, ale Litomyšl není Chrudim, prostě tu
jsou jiné podmínky a potřeby zákazníků. Taky jsme nikdo neměl s makrobiotikou vlastní
zkušenost a tak jsme se rozhodli vzít si z toho konceptu jen něco a jít přiklonit se více k české
tradici.
9. Co se vám za dobu vašeho fungování nejvíce povedlo? Na co jste pyšní?
Povedlo se nám, myslím, spoustu skvělých věcí. Ale kdybych měla být konkrétní, vrátím se
k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu – o komunikaci. Jsme pyšní na to, jak jsme se společně
sehráli. Je to dlouhý proces, ve kterém jsme naráželi na mnoho a mnoho potíží. Někdy to bylo
skutečně na “ostří nožů“. Jednotný cíl – podpora osob s handicapem - nás vždy vrátili ke
schopnosti domluvit se, fungovat a jít společnou cestou.
Jsem pyšná na naše zaměstnance. Překvailo
nás, že na otázku platu po ukončení projektu
zazněla i odpověď „Já bych chodil i zadarmo.
Je to pro mě skvělá terapie.“
Na to, když se kolegové usmívají na hosty a
říkají u nás v Rettigovce, že to cítí, jako, že je
to jejich. Tak za to jsem ráda a vždy sleduji
tento proces u nových zaměstnanců. Když to
přeskočí k tomu „To je u nás v Rettigovce“.

