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Poděkování
Absolventi programu POKROK využívají získané poznatky na maximum. Stěží 
uplyne den, aby někdo z našeho týmu nenašel ve svém počítači novou zprávu, ve 
které nám absolventi posílají nové nápady, návrhy a podněty pro naši práci. 
Bonnie Bazata, ředitelka Řídící rady Mostů v South Bend, IN, nazývá program 
POKROK „vysokooktanovým benzínem v nádrži“, protože se díky němu mohou 
komunity rozvíjet.  

Obrovský rozvoj učení a rozšíření dostupnosti programu POKROK lze z velké části 
přičíst práci samotných badatelů. Díky vám všem za předávání vašich zkušeností 
a za to, jakým způsobem vyjadřujete své myšlenky.

Absolventky POKROKu ze Syracus, NY: Nelly Figuera, Diane Miller, Winter 
Outlaw, Louise Randell, Kathleen Rudy a Na Tonya Speights;

Absolventky POKROKu ze South Bend, IN: Rain Adams, Tonjohnique Coppage, 
Debra Haynes, Dorrine A. Henderson, Valeria Huston, Gloriatine D. Jones, 
Marilyn K. Lassiter, Daniel J. McLemor, Aholibama Manriquez, Courtney 
Redmond, Clara Ross, Denise Singh, Michael Singh, Kimberly Smith, Thomas 
H. Verse, Roy Walker a Wanda Wheat.

Dále je zde mnoho absolventů z CPWD (Centra pro osoby s postižením) v Longmontu, 
CO, kteří pomáhají s budováním zdrojů komunity (doufám, že se tu uplatňují vaše 
myšlenky!).

Absolventi POKROKu, kteří se stali facilitátory, hrají zásadní úlohu v šíření a vylep-
šování POKROKu. Za veškerou vaši pomoc mně i vašim komunitám bych rád podě-
koval:

Carlosu Guajardovi a Sonie Holycross z Ohia; Marii Lacey z Idaha a Debře L. 
Hayness, A. Baye Sylvester, Leonardu Taltonovi, Aně Villareal, Amber Werner 
a Lori Whayley z Indiany.

Důležitou úlohu v životě mnoha badatelů sehráli také facilitátoři. Ostatně, úspěch 
programu POKROK leží také v jejich rukou. Za jejich rady a podporu patří dík 
těmto osobám:

Ruth Andrews, LaTasha Bosse, Nikki Crooks, April English-Palozzolo, Venice 
A. Ervin, Karen Ford, Joe Gerace, Leon Heimberger, Angela Huettle, Kathy 
Kurosky, Micke Lewis, Autumn McCully, Nancy Murton, Chris Parsons, 
Annete Snider, Karen Sommers, Jenny Steinmetz a Peggy Woods.

Za velmi obohacující považuji setkání s lidmi, kteří jsou investory, sponzory a part-
neři Řídících výborů Mostů. Vážím si zpětné vazby a podpory, kterou poskytují: 

Chris Nanni z Community Foundation of St. Joseph County, IN a Marce 
Bingham, LaTosha Bosse, Phil Damico, Joan Fischer, Lin Goss, Raquel Harris, 
Marilyn K. Lassiter, Daniel J. McLemore, Aholibama Manriquez, Jaime 
Murphy, Courtney Redmond, Denise Singh, Michael Singh, Stacey Toth, Anita 
Veldman, Lori Whaley a Luis Zapata, všem partnerům z podnikatelského sek-
toru v St. Joseph County, IN. 
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Také zástupcům různých institucí, kteří přijali zodpovědnost za průběh programu 
POKROK ve svých komunitách a podílí se na dosažení ekonomické stability lidí 
i komunit. Za vše bych rád poděkoval:

Evonu M. Ervinovi, Lindy Glennon, Susanne Merchant, Mary Pagan, Carrie 
Penner, Tedu Finlayson Schueler, a Sheile Sicilia ze Syracus, NY;  Barbaře 
Duncansn, Jenny Dunville, Judith Johns, Nancy King, a Davidu Vanderveenovi 
z South Bend, IN.

V každé komunitě najdeme lídry, kteří rozvíjí program POKROK a Řídící výbory 
Mostů. Během svých návštěv ve dvou bězích programu jsem se setkal s těmito 
osobnostmi:

Angela Douglas a Marisol Hernandezová v Syracusách, NY a Bonnie Bazata 
z South Bend, IN.

Děkuji jim za všechny báječné věci, které dělají ve svých komunitách.

Kromě USA se program POKROK používá v Austrálii, Kanadě a na Slovensku. 
Děkuji za adaptaci programu v jejich zemích a za jejich podporu, abych byl v tomto 
vydání Pokroku více otevřený.

V Austrálii Marii McLeod; v Kanadě Glendě Clarke, Cheryl Hitchen, Gayle 
Montgomery a Mary Jane Murray; na Slovensku Marianu Bacovi, Billu Bakerovi, 
Juditě Gogové, Pavlu Hanšutovi, Miroslavu Pollákovi a Juditě Varcholové za 
adaptaci principů programu POKROK a Denise Francanové za překlad Getiing 
Ahead in a Just-Gettiń - By World a Bridges Out of Poverty do Slovenštiny.

Ani by se nám nezdálo o vytvoření programu POKROK, nebýt Ruby Paynové, která 
podporovala mé úsilí od prvního dne, kdy jsme se v polovině 90. let potkali. Patří 
jí můj velký dík a děkuji také týmu aha!Proccess: Ruth Weirich, prezidentce spo-
lečnosti; Peggy Conrad, za její vedení vydání této (a dalších) publikací;  Paule 
Nicolella a Stephanii Burgevin za jejich pomoc s touto knihou.

Vydavatel může autora „udělat“ nebo zničit. V tomto případě patří můj dík Danu 
Shenkovi z CopyProof, Goshen, IN, který mě „udělal“.

Za nový vzhled knihy a kresby použité v tomto vydání děkuji Rajan Kose z Standing 
Stone Productions, Boulder, CO.

Dvě další osoby, kterým chci poděkovat za spolupráci, která obsahovala stovky 
telefonátů a e-mailů, za poskytovanou podporu a sympatie:

Karla Krodel z Youngstownské státní univerzity, Youngstown, OH a Bonnie 
Bazata, ředitelka Řídícího výboru Mostů v St. Joseph County v South Bend, IN.

A můj velký dík patří mé ženě Susan, za to, že naše štěně naučila víceméně úspěš-
ně vykonávat potřebu venku, zatímco jsem pracoval na své knize, za to, že skvěle 
vaří, čímž udržuje mé mozkové buňky čilé (… co byla ta zelená věc, kterou mi 
dávala na talíř?), za pomoc s vydáním knihy (nebyl jsem si zcela jistý, když jsem 
dílo předával Danovi).
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Úvod
Pracovní sešit POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život: Budování zdrojů 
pro lepší život, je určený lidem v prostředí chudoby a nestabilní životní situaci. Jde 
o vybudování ekonomické stability pro jedince a snaha o prosperitu komunity, ve 
které žije. 

V programu POKROK se zabýváme chudobou z pohle-
du ekonomických tříd, abychom lépe pochopili, jak 
fungují společenské a ekonomické systémy. Ve sku-
pinách o 6–15 členech budeme společně bádat nad 
příčinami chudoby, nízkých příjmů a budeme společ-
ně hledat cestu, jak změnit přežívání v pokrok. 
Myšlenka POKROKu přináší aktivitu a posun; ze 
situace, ve které se právě nacházíme, do budoucnos-
ti, jakou skutečně chceme.

První vydání Getting Ahead in a Just Gettiń -By-World vyšlo v r. 2004 a využilo ho 
mnoho komunit v USA, Kanadě a na Slovensku. Tisíce lidí už využily tyto zkuše-
nosti při vytváření své budoucnosti. Mnoho absolventů programu POKROK vzalo 
budoucnost do svých rukou. Stabilizovali svou životní situaci, vybudovali finanční 
a sociální zdroje a zapojili se do rozvoje své komunity. Předali představitelům 
komunit své názory na příčiny chudoby a teď se v mnoha komunitách aktivně 
účastní diskuzí tam, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti.

Toto dílo vychází z myšlenek Ruby Paynové. Díky její dlouholeté práci na výzkumu 
společenských tříd můžeme najít způsob zlepšení naší situace a situace komunity. 
Poznatky Ruby Paynové pomohly už tisícům chudých dětí zlepšit se ve škole a mnoha 
zaměstnancům zlepšit jejich práci. Výsledkem spolupráce Ruby Paynové a jejích kolegů 
Terie Dreussi Smithové a Philipa DeVola je kniha Mosty z chudoby (Bridges out of pover-
ty), která vyšla koncem 90. let 20. století. Je určena lidem pracujícím v sociální oblas-
ti, justici a těm, kteří se věnují rozvoji komunity. Autoři se původně snažili prezentovat 
své informace lidem ze státních úřadů a institucí. Postupem doby došli k názoru, že je 
třeba je zpřístupnit i lidem ze spodních příček socioekonomického žebříčku.

Program POKROK se liší od jiných školních a vzdělávacích programů, které znáte 
a se kterými máte zkušenost. V tomto procesu jste VY odborníky, pokud se jedná 
o váš život; jste zdrojem informací, které jiní potřebují, a jste také řešiteli problémů, 
se kterými se potýkáte. Současně jste řešiteli problémů ve vaší komunitě. Nikdo 
vám tu nebude říkat, co máte dělat a co si máte myslet. Nikdo vás nebude soudit, 
hodnotit nebo za vás plánovat.

V programu POKROK jde o budoucnost. My všichni máme a žijeme svůj životní 
příběh. Některé mají počátek v tom, jak jsme žili a s kým jsme se stýkali, podílí se 
na něm místní i celosvětové události. Ať už tomu věříme nebo ne, naše budoucnost 
vzniká právě teď. Program POKROK je jeden z nástrojů, který můžeme využít při 
vytváření své budoucnosti.

Program POKROK je relativně náročný. Učíte se díky sobě a díky skupině. V pro-
gramu se stáváte badatelem. Toto označení vás posouvá o úroveň výše než ostatní 
lidi v komunitě; jste důležití, hledáte reálné a faktické informace a nespokojíte se 
s první odpovědí, která se nabízí.

* Pozn.: Hvězdičkou označená slova a 
fráze jsou vysvětleny na konci každého 
oddílu – v tomto úvodu a všech 10 
modulech. Některá z těchto slov a frází 
možná znáte, ale spousta z nich má 
specifický význam pro účely naší práce 
na programu POKROK.
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Trojúhelník, který tu vidíme, je symbol; jeho části ve zkratce ukazují to, co budeme 
dělat. Vyrobíme si kopie tohoto symbolu tak, abychom viděli, kam jsme se v naší 
práci posunuli, a co je před námi. Když pochopíme princip trojúhelníku, bude 
velmi snadné se rychle zorientovat a zjistit, co jsme už zvládli, na čem pracujeme, 
kam směřujeme a co s čím souvisí. Vysvětlíme si jednotlivé části trojúhelníku 
zdola nahoru.

AKCE

ODPOVĚDNOST

SPOLEČNÉ BÁDÁNÍ

„RÁMEC“ RUBY 
PAYNOVÉ

POCHOPENÍ 
CHUDOBY

POROZUMĚNÍ TOMU, 
KDE JSEM TEĎ

Plány

Aktivity

Budoucnost

Kritická analýza
Co to pro mě znamená

Teorie změny
Jak vybudovat zdroje

Sledování  
vlastní změny

Sebehodnocení
Hodnocení komunity

Jak je to teď? 
Příčiny chudoby

Využití nepsaných 
pravidel k budování 

zdrojů

MOC

Základna trojúhelníku: společné bádání
Každý v programu POKROK je badatelem. Každý, i facilitátor, který se bude učit 
zároveň s námi. Facilitátor je sice v čele skupiny, ale současně je účastníkem pro-
gramu. Skupina plní zadání v trojúhelníku v rámci skupinového bádání. Někdy se 
budeme věnovat závažným problémům, které postihují všechny lidi v prostředí 
chudoby, jindy se budeme zamýšlet každý nad svým životem a svými zkušenostmi. 
Tímto způsobem projdeme všemi částmi trojúhelníku.

Myšlenka společného bádání vzešla ze strany garantů programu (organizace, které 
realizují a poskytují zázemí programu POKROK) a také různých skupin v komu-
nitách. Mnohé z nich, tak jako např. Řídící výbory Mostů, úzce spolupracují 
s absolventy programu POKROK i po ukončení programu. Absolventi POKROKu 
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mohou říci: definovali jsme bariéry, které nám brání v našich pokusech najít si 
zaměstnání. Je třeba, aby se do úsilí o zlepšení zapojily všechny ekonomické třídy.

Jedním z unikátních prvků programu POKROK a iniciativ, které se věnují 
Mostům, je to, že badatelé se stávají řešiteli problémů díky společnému bádání. 
Díky tomu mohou lidé ze všech ekonomických skupin něco nabídnout ostatním 
a každý je řešitelem problémů. Spolubádání je základem práce v programu 
POKROK.

Spodní levá výseč: Pochopení chudoby
V této části si společně vysvětlíme, co chudoba znamená pro nás osobně a co 
znamená pro naši komunitu. Bádání nad chudobou bude probíhat v rámci těch-
to modulů:

Modul 1 – Můj současný život
Pochopíme, co chudoba způsobuje v naší komunitě, a vytvoříme Mentální 
model* chudoby. Poté, co se budeme zabývat naší osobní situací, vytvoříme 
mentální model Můj současný život.

Modul 3 – Bariéry mezi chudobou a bohatstvím; výzkum pří-
čin chudoby 
Abychom dobře porozuměli chudobě, musíme se na ni podívat z různých 
úhlů. Zjistíme, že příčinou chudoby nejsou jen chybná rozhodnutí chudých 
lidí. Budeme se snažit o to, abychom v mentálních modelech zachytili všech-
ny příčiny chudoby.

Střed trojúhelníku: „Rámec pro pochopení chudoby“ 
R. Paynové 
Pro tuto část je nezbytné pochopit, jak fungují jednotlivé společenské třídy (ve 
své práci se tomu věnuje Dr. Ruby Paynová). Pochopení nepsaných pravidel spo-
lečenských tříd nám pomůže vybudovat vztahy vzájemného respektu, orientovat 
se v novém prostředí a vytvářet zdroje.

Modul 4 – Nepsaná pravidla společenských tříd  
Bohatí, střední třída, chudoba…každá z těchto společenských vrstev má svá 
pravidla, kterými se řídí. Pokud chceme dosáhnout ekonomické stability, je 
pro nás nezbytné seznámit se s nepsanými pravidly střední třídy a naučit se 
je používat. Díky tomu je možné se vymanit z chudoby.

Modul 5 – Význam jazyka
Používání jazyka je zajímavé proto, že díky němu můžeme získat nebo naopak 
ztratit možnost navázat vztahy s jinými lidmi. Formální registr a jazyk vyjed-
návání* jsou velmi cenné nástroje, pokud jde o vztahy s lidmi ze střední třídy 
a majetnými lidmi.



4 POKROK – změňte přežívání v plnohodnotný život

Modul 6 – Jedenáct zdrojů
Chudoba je definována jako „míra, ve které jedinec žije potřebných zdrojů“. 
Nejde jen o naše příjmy nebo majetek. Životní úroveň je ovlivněna i naším 
zdravotním stavem, společenskými kontakty a dalšími zdroji. Tato definice 
nám říká, jak eliminovat chudobu: je třeba vytvářet zdroje.

Pravá spodní výseč trojúhelníku:  
Pochopení toho, kde jsem teď
Zabývali jsme se chudobou a seznámili se s nepsanými pravidly; je čas, abychom 
získané informace využili.

Modul 2 – Teorie změny*
Získání ekonomické stability znamená, že musíme něco změnit. Ať už si 
naplánujete cokoliv, je to pouze váš plán, vaše rozhodnutí; ne jiných lidí. 
V tomto modulu si ukážeme, jak převzít zodpovědnost za vlastní změnu a to 
nám umožní sledovat, jakým způsobem změny dosahujeme.

Modul 7 – Sebehodnocení zdrojů 
Většina organizací hodnotí své klienty a přistupuje k nim určitým způso-
bem. V programu POKROK my sami hodnotíme naše vlastní zdroje. Je to 
velmi důležité, protože jen my sami jsme schopni zhodnotit celý svůj život, 
ne jen jeho část. A navíc – hodnotíme sami sebe, což je mnohem lepší, než 
kdyby naše zdroje hodnotil někdo jiný. Toto sebehodnocení je základem pro 
osobní plán ekonomické stability, který budeme vytvářet. 

Modul 8 – Hodnocení zdrojů v komunitě
V tomto modulu dokončíme práci, kterou jsme začali v Modulu 3. Zhodnotíme 
zdroje naší komunity. Z tohoto hodnocení můžeme vycházet při vytváření 
plánů pro prosperující komunitu.

Horní střední výseč trojúhelníku: Moc
V této části se zamyslíme nad vším, co jsme se doposud naučili. Jestliže vidíme 
celý obraz, můžeme kriticky zhodnotit a zjistit, jaký význam mají získané infor-
mace pro náš život a co bychom v této situaci měli udělat. Nové poznatky nám 
pomohou získat moc v osobním životě, ale i v komunitě.

Modul 2 – Teorie změny
Znovu se vrátíme k Modulu 2. Teorie změny v programu POKROK nám 
pomáhá osvobodit se od toho, abychom stále dokola řešili ty samé problémy. 
Jsme v bezpečném prostředí, máme čas přemýšlet, mohou nás napadat nové 
věci, máme prostor na to, zabývat se vlastním životem.

Modul 9 – Budování zdrojů
Jediný způsob, jak získat ekonomickou stabilitu, je vytváření zdrojů. Vypadá 
to jednoduše, ale je to obtížné. Kdyby to bylo snadné, nemuseli bychom tu 
dnes být. Obsah tohoto modulu nám pomůže při vytváření osobních plánů.
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Horní výseč trojúhelníku: Odpovědnost
Modul 10 – Osobní plán a plán komunity
Tady vytvoříme podrobný plán, pomocí kterého budeme postupovat k budouc-
nosti, takové, jakou si přejeme mít. Tento plán vznikne přirozeně díky tomu, 
co jsme doposud udělali. Každý si vytvoří „Mentální model moje budoucnost” 
a ve skupině vytvoříme „Mentální model rozvoje komunity“.   

V průběhu práce na jednotlivých modulech si vytvoříme každý svou složku 
s názvem Budoucnost. Do ní si budeme ukládat výsledky naší práce, jako mentál-
ní modely, pracovní listy a také své plány. 

Vrchol trojúhelníku: Akce   
(Pokrok směrem k nové budoucnosti)
Informace o tom, jak se absolventi POKROKu vzájemně podporují, najdete na www 
jmenovaných v příloze J této knihy. Je tu také popis strategie. V programu 
POKROK postupujeme tak, abychom se dostali na samotný vrchol trojúhelníku. 

V tuto chvíli začneme své nové znalosti, postoje a plány měnit ve skutečnost..

Zapojení do programu POKROK:
Každý z nás má vlastní životní zkušenosti, dovednosti a schopnosti, které mohou 
pomoci jiným lidem i celé komunitě; naše nápady, zkušenosti a postoje jsou pří-
nosem. Asi polovina toho, co se naučíme, vychází z pracovního sešitu; druhá 
polovina učení probíhá v rámci diskuzí. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, 
členové skupiny musí mít vůči sobě odpovědnost. Aktivita každého člena skupi-
ny je zásadní pro to, aby program POKROK úspěšně fungoval. Buďme vůči sobě 
odpovědní; choďme včas na setkání, podělme se o výsledky svého bádání se 
skupinou a zapojujme se do diskuzí. Program POKROK je zajímavý a jde svým 
způsobem o dobrodružství. Tak pojďme na to 

Philip DeVol
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* Slovníček nových pojmů Úvodu
Pohled optikou ekonomických tříd: Výzkum chudoby a prosperity za využití 
převážně informací z oblasti ekonomiky a společenských tříd se zohledněním 
věku, pohlaví, rasového původu, etnické příslušnosti, zdravotního postižení, 
sexuální orientace… to vše je třeba při zkoumání chudoby brát v potaz.

Mentální modely: Graficky znázorněné představy naší mysli; pomáhají lepšímu 
učení a zapamatování.

Vyjednávání:  Způsoby, jak dospět k dohodě.

Teorie změny: Vysvětlení, k čemu a jak dochází v průběhu změny v životě člo-
věka. 



Modul 1

Můj současný život
V každém městě, kraji a zemi je chudoba vnímána jinak.  

Začneme náš pokrok tím, že popíšeme, jak vnímáme 
chudobu v našem městě, obci, ulici či čtvrti.
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CO SE NAUČÍME
Dozvíme se, co jsou mentální 
modely.

Prozkoumáme, co pro nás 
znamená žít v chudobě.

Vytvoříme mentální model 
chudoby.

Vytvoříme mentální model 
„plán mého domu/bytu”.

Prozkoumáme otázky příjmů 
a výdajů/dluhů.

Vytvoříme osobní finanční 
ukazatele.

Vytvoříme mentální model  
„Můj současný život”.

Prozkoumáme, čím ztrácíme 
tolik času.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ
Musíme vycházet z reality. Proto 
budeme pozorně poslouchat, 
co ostatní říkají a klást si těžké 
otázky. 

Všechno, co děláme v progra-
mu POKROK, vychází z naší 
skutečné životní situace. 

Je také důležité, abychom se 
věnovali problémům komunity, 
které vedou k chudobě, jako je 
bydlení, mzdy; příčinou 
chudoby nejsou jen nesprávná 
rozhodnutí chudých lidí.

Skoro každá organizace 
a instituce, kam si přijdeme pro 
pomoc, nám nabídne nějaký 
plán. Díky tomuto sešitu si 
poprvé můžeme vytvořit 
takový plán sami.

JAK SE MĚ TO TÝKÁ
Vytvoříme první mentální 
modely, které budeme používat 
během celého programu.

Mentální model Můj současný 
život nám ukáže, kde se právě 
nacházíme. Pokud má v našem 
životě dojít ke změně, je 
důležité vědět, kde jsme právě 
teď.

Musíme také vědět, jak vysoký 
musí být náš měsíční příjem, 
abychom dosáhli ekonomické 
stability.

VÝUKOVÉ CÍLE

Mentální model – co se za tím skrývá?
Používáme termín mentální model. Musíme si říct, co to znamená, protože mentální 
modely budeme využívat po celou dobu programu. Poslouchejte pozorně facilitátora, 
který vám tento výraz vysvětlí; hledejte klíčová slova a poznačte si je tak, abyste 
věděli, co pojem mentální model znamená. Mentální modely jsou obrazy naší mysli, 
které nám pomáhají rychleji se učit a pamatovat si déle získané informace. Mohou 
mít podobu obrazu, videa, analogie, metafory, schématu……Znázorňují nám důležité 
informace na jednom místě. Namísto složitého a dlouhého čtení textů nám stačí jeden 
pohled a víme, co potřebujeme.

Představte si například zprávy o počasí. Hlasatel dlouze mluví o něčem, co můžeme 
zjistit během chvíle díky symbolům na mapě v pozadí.

Mentální model chudoby 
Když se řekne chudoba, je nám asi jasné, o čem mluvíme. Jinými slovy, víme, o co 
jde; potřebujeme jen přesný, specifický a kompletní obraz chudoby a nestability v naší 
komunitě. 

Je to poprvé, co začínáme opravdu pracovat jako badatelé. Badatelé v programu 
POKROK jsou jako policejní detektivové nebo soukromí vyšetřovatelé. Jako badatelé 
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musíme být zvědaví. Nemůžeme se spokojit s jednoduchým vysvětlením. Také facilitá-
tor je tu jako badatel! 

Podívejte se na Tipy pro badatele v příloze B. Můžete 
je později využít při dalších aktivitách. 

Tato aktivita je naším prvním společným bádáním. 
Jsme odborníci, kteří vyhledávají a shromažďují 
informace a také zjišťujeme, co všechno už víme.  
Jsme odborníci na chudobu ve své komunitě. Naše 
znalosti skutečné chudoby jsou zásadní. Musíme je 
uspořádat a prozkoumat, abychom s nimi mohli pracovat v dalších částech pra-
covního sešitu. Díky práci všech členů skupiny získáme přesný popis toho, co zna-
mená život v chudobě pro každého z nás a ostatní chudé lidi v našem okolí. Víme, že 
jsou různé úrovně chudoby a různé úrovně životní ne/stability. Mnoho lidí, kteří žijí 
na hranici životního minima, zažívá stres a chaos. I na ně musíme myslet při 
vytváření tohoto mentálního modelu. Hodně z lidí, kteří žijí na vládou stanovené 
hranici chudoby má zkušenost s nestabilitou a stresem, který z ní vyplývá. Při 
přemýšlení o tom, jak ztvárníte svůj mentální model, si na tyto lidi vzpomeňte. 

Aktivita: Vytvoření mentálního modelu chudoby 
Potřebný čas: 30 minut 

Potřebné pomůcky: flipchartový papír, barevné fixy

Postup:

1.  Do záhlaví napište název Mentální model chudoby.

2.  Na celý papír nakreslete velký kruh. Okolo nechte dostatek místa, abyste tam 
mohli dopisovat poznámky.

3.  Diskutujte o tom, jaké to je žít v chudobě nebo na hranici chudoby;  následující 
otázky vám pomohou v bádání:

a. Jaké problémy řeší lidé žijící v chudobě nebo na hranici chudoby?

b. Čeho se obávají?

c. Co jim zabere nejvíc času a energie?

d. Jak vypadá jejich typický týden?

4.  Během diskuze o životě v chudobě můžete zapisovat klíčová slova na papír. 
Můžete si také udělat kopii těchto poznámek a založit si je do složky Budoucnost.

5.  Po skončení diskuze se vraťte k mentálnímu modelu a zapište okolo kruhu 
všechny fráze a slova, která vás v souvislosti s chudobou napadla.

6.  Po skončení diskuze upevněte tento model na stěnu vedle skupinových pravidel. 
Díky tomuto názornému schématu se rychle zorientujeme v tom, co pro nás zna-
mená chudoba. 

Mentální modely slouží 
k rychlejšímu učení a delšímu 

zapamatování nových informací.
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Bydlení
Na mentálním modelu chudoby jsme si znázornili obecnou představu o chudobě  
v komunitě. Nyní se podíváme na naši vlastní situaci. Každý z nás má svůj osobní 
životní příběh. 

Někteří z nás jsou už dlouho na podpoře, jiní se právě dostali do situační chudoby  
a teprve žádají o sociální dávky. Někteří z nás potřebují jen jeden či dva typy sociál-
ních dávek. Tak jako tak, všichni chceme svou situaci zlepšit. Pokud chcete se svou 
situací něco dělat, měli byste přesně vědět, jak na tom jste. Vytvořte si mentální model 
„Můj současný život”. Když jsme vytvářeli Mentální model chudoby, velmi obecně jsme 
se dotkli otázky bydlení a pracovních příležitostí. Nyní se těmito otázkami budeme 

zabývat podrobněji. 

Nedostatek finančně dostupného bydlení je 
jednou z příčin nestability v životě člověka. 
Někteří lidé pobírají příspěvky na bydlení, 
jiní si musí poradit bez nich. Pokud si nemo-
hou dovolit vlastní bydlení, stěhují se 
k příbuzným, žijí pohromadě; jiní žijí v azy-
lových domech, ubytovnách a také na ulici.

diskuze 
1.  Jaké jsou největší problémy člověka v prostředí chudoby? Které problémy 

vyžadují nejvíce času a energie? Jsou to nejdůležitější problémy – nebo 
nejakutnější a nejnáročnější?

2.  Jak řeší problémy lidé, kteří žijí ve velmi nestabilní situaci či chudobě? Jaké znalos-
ti a dovednosti musí mít?

3.  Je nestabilita nebo chudoba pro všechny stejná? V čem jsou rozdíly?

4.  Liší se nějak chudoba v jiných obcích či zemích? Pokud ano, jaké jsou rozdíly?

5.  Myslíte si, že lidé ze střední třídy a bohatí lidé chápou, co znamená život 
v chudobě? Co podle vás tito lidé o chudobě nevědí? 

6.  Proč je tak těžké se z chudoby vymanit? Co se stane s někým, kdo žije v chudobě 
dlouhou dobu?

7.  Myslíte si, že představitelé vaší komunity už někdy viděli takový mentální model 
jako je tento? Myslíte si, že by se tyto informace mohly hodit lidem jako je ředitel 
místní policie nebo starosta? Kdo ještě by podle vás měl tento mentální model 
vidět? Udělejte seznam představitelů vaší komunity a místních organizací, které 
by mohly využít informace z tohoto mentálního modelu.

8.  Teď, když jsme se věnovali bádání nad konkrétními zkušenostmi s chudobou, jak 
byste shrnuli prostředí chudoby? Zkuste to popsat.
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Aktivita: Mentální model Půdorys mého domu/bytu
Potřebný čas: 15 minut 

Potřebné pomůcky: papír, psací potřeby, pravítko
Postup: Nakreslete půdorys svého domu/bytu, kde teď žijete. Podívejte se na příklad 
dole. Napište iniciály osob, do těch místností, ve kterých spí.  

diskuze 
1.  Jaké jsou dispozice vašeho příbytku, pokud jde o místo na spaní, osvětlení, 

koupelnu s teplou vodou, vybavení kuchyně a místa pro odpočinek?

2.  Kolik lidí tady žije? Kolik z nich je vašich příbuzných, kolik ne? 

3.  Spí lidé ve vašem domě po dvou? Pokud ano, kolik jich je?

4.  Jaký vliv má takový způsob bydlení na vývoj vašich dětí?
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Aktivita: Výpočet limitu platby za bydlení 
Potřebný čas: 10 minut

Potřebné pomůcky: kalkulačka

Postup: Prohlédněte si příklad. Poté zapište vaše údaje do tabulky.

Pozn. Worksheet provided courtesy of Paul J. Pfeiffer, MBA, CFP®.

     Limit platby za bydlení (vložte částku do A nebo B, podle toho, která je nižší): 1,120 Kč

Výpočet A   4,000 Kč
Měsíční příjem (před zdaněním) x 30% 1,200 Kč  A. Limit platby za bydlení je 

30% měsíčního příjmu
Výpočet B
Měsíční příjem (před zdaněním)   4,000 Kč
Měsíční splátky půjček
(auto, studium, další půjčky)

–      500 Kč

Měsíční povinné platby
(telefon, elektřina, voda, atd.) 

–      300 Kč

Zůstatek =   3,200 Kč
x 35%    1,120 Kč  B. Limit platby za bydlení je 35% 

měs. příjmu minus splátky 
půjček a povinné platby.

Příklad: Kalkulačka limitu platby za bydlení

Limit platby za bydlení (vložte částku do A nebo B, podle toho, která je nižší): __________ Kč

Výpočet A   4,000 Kč
Měsíční příjem (před zdaněním) x 30% 1,200 Kč  A. Limit platby za bydlení je 

30% měsíčního příjmu
Výpočet B
Měsíční příjem (před zdaněním)   4,000 Kč
Měsíční splátky půjček
(auto, studium, další půjčky)

–      500 Kč

Měsíční povinné platby
(telefon, elektřina, voda, atd.) 

–      300 Kč

Zůstatek =   3,200 Kč
x 35%    1,120 Kč  B. Limit platby za bydlení je 35% 

měs. příjmu minus splátky 
půjček a povinné platby.

Výpočet
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diskuze
1.  Kolik teď platíte za bydlení? Jaký je výsledek vašich výpočtů?

2.  Jak odpovídají výpočty tomu, co skutečně platíte za bydlení? 

3.  Má to souvislost s dostupností bydlení v místě, kde žijete?

Pokud jsou vaše výdaje na bydlení vyšší než 35% vašich příjmů, další aktivita vám 
pomůže zjistit, kolik si potřebujete vydělat. 

Mzdy 
Jakou máte výplatu ve vašem zaměstnání (nebo kolik jste brali v posledním zaměst-
nání)? Kolik hodin denně a kolik dnů v týdnu pracujete/pracovali jste? Kde byste 
museli pracovat, aby vaše výplata pokryla výdaje na bydlení a ještě vám zbylo na 
ostatní potřeby? Jaká je souvislost mezi výši mzdy a výdajem na bydlení?

Klíčová otázka: Kolik musíme vydělat, abychom zaplatili bydlení a zůstalo dost na 
ostatní potřeby? 

Na grafu vidíme vývoj životního minima, průměrné mzdy a minimální mzdy v letech 
1991–2011. Minimální mzda je taková částka, která umožňuje zaměstnanci na plný 
úvazek, aby udržel svou rodinu nad úrovní životního minima. Člověk, který pracuje 
na plný úvazek za minimální mzdu, nemá velkou šanci dostat se z chudoby. Tento jev 
se nazývá „chudý pracující”. 

Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy**(Kč)
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Minimální mzda se sice od roku 1991 zvyšuje, ale v podstatě kopíruje vzestup cen. Na 
grafu můžeme vidět, že výše životního minima se v průběhu sledovaného období na 
čas mírně zvýšila, ale poté opět klesla. Od r. 2007 je rozdíl mezi životním minimem 
jednotlivce a průměrnou mzdou 5.500,- Kč.

Pozn.: National Center for Appropriate Technology, www.ncat.org

Vládou stanovená hranice chudoby:
Velikost rodiny a měsíční příjem, 2012 – USA

Velikost 
rodiny

1 2 3 4 5 6 7 8

Hranice 
chudoby

$10,890 $14,710 $18,530 $22,350 $26,170 $29,990 $33,810 $37,630

Aktivita: Život nebo přežívání? 
Potřebný čas: 15 minut 

Pomůcky: žádné

Kolik musíte měsíčně vydělat, abyste zaplatili bydlení a zůstalo vám dostatek pro-
středků na úhradu dalších výdajů?

Postup: 

1.  Jak vysoké musí být vaše příjmy? V následující tabulce najděte měsíční mzdu za 
plný úvazek (Sloupec 1) nebo měsíční mzdu (Sloupec 3), která nejvíce odpovídá 
vaší současné mzdě (nebo té, co jste měli v posledním zaměstnání), nebo kterou 
byste získali v rámci kvalifikace, kterou máte. Sumu zaokrouhlete.

2.  Kolik platíte za bydlení? Ve sloupci 5 najděte částku, která se nejvíce blíží vašemu 
nájemnému nebo hypotéce. Hledejte pouze v řádku s 35%. 

3.  Tímto způsobem zjistíte, jaká by měla být vaše měsíční výplata, abyste bydlení 
zaplatili a zůstalo vám dost na ostatní výdaje.

Zdrojem učení je náš vlastní život
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Pozn. Upraveno na základě práce Glen Corliss, Columbiana County (Ohio) One Stop.

Příklad:
Honza pracuje 8,5 hod. týdně. Pokud by vydělával 8.000 Kč měsíčně a za bydlení by platil 
35 % svých příjmů, potom by ho bydlení stálo 2.800 Kč a zůstalo by mu 5.200 Kč na ostatní 
výdaje. Pokud Honza vydá za bydlení 50% svých příjmů, zaplatí 4.000 Kč za bydlení a na ostat-
ní výdaje mu zbyde 4.000 Kč.

Příjmy v relaci k výdajům na bydlení
1 

Hodinová 
mzda v Kč 

2 
Odpracované 
hodiny/měs. 
Plný úvazek 

3 
Měsíční 
příjem 

4 
Procento 
výdajů na 

bydlení 

5 
Platba za 
bydlení 

7 
Zůstatek na ostatní 
výdaje při výdajích 

35% nebo 50% 
příjmů za bydlení

50 42,5 8.000
35% 2.800 5.200

50% 4.000 4.000

80 42,5 12.800
35% 4.480 8.320

50% 6.400 6.400

110 42,5 17.600
35% 6.160 11.440

50% 8.800 8.800

140 42,5 22.400
35% 7.840 14.560

50% 11.200 11.200

170 42,5 27.200
35% 9.520 17.680

50% 13.600 13.600

200 42,5 32.000
35% 11.200 20.800

50% 16.000 16.000

250 42,5 40.000
35% 14.000 26.000

50% 20.000 20.000
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Úkol pro vás!
1.  Jaká je výše životního minima v ČR? Kolik potřebujete, abyste se nedostali každý 

měsíc do mínusu?

2.  Kolik peněz potřebuje matka samoživitelka, aby dokázala zaplatit veškeré 
potřeby pro sebe a své děti, aniž by pobírala jakékoli sociální dávky? 

3.  Kde můžete zjistit vice informací o tomto tématu?

Pravidla peněz 
Pravidla peněz se mění s věkem a fází našeho života. Existují však obecná pravidla 
finanční gramotnosti, která bychom měli znát; jde například o poměr výdajů a příjmů, 
tzv. DTI Index1. Rozeznáváme dva typy DTI Indexu: první je tvořen procentem příjmu, 
které vydáme za bydlení; to jsme právě zkoumali. Druhý typ DTI Indexu zahrnuje 
veškeré příjmy a veškeré výdaje a nazývá se dluhové zatížení. Dluhové zatížení vyšší 
než 37% obvykle znamená potíže.

Během propadu cen nemovitostí, ke kterému v USA došlo v r. 2007, mělo mnoho lidí 
DTI Index vyšší než 37% a s tím související potíže. Většina z nich věděla jen velmi 
málo o hypotékách a mnoho z nich bylo díky této nevědomosti zneužito. Ale také 
Edmund L. Andrews, novinář, zabývající se ekonomikou v New York Times, se dostal 
do problémů. Koupil si dům, který si nemohl dovolit. Navzdory pomoci hypotečního 
makléře (možná právě jeho zásluhou), se Andrews dostal do sledu nevýhodných 
hypotéčních úvěrů a skončilo to exekucí (Andrews, 2009).

diskuze
1.  Jaké jsou další výdaje, které máte mimo bydlení?

2.  Diskutujte, jak mohou lidé vyřešit problém nízkého příjmu a plateb za bydlení 
v krátkodobém horizontu. Jak byste to řešili vy?

3.  Diskutujte, jak mohou lidé vyřešit tento problém dlouhodobě? 

4.  Jaká je minimální mzda v ČR? O kolik je vyšší, než životní minimum?

5.  Kolik z vás má víc než jedno zaměstnání? Měli jste v minulosti více zaměstnání?

6.  Máte/měli jste ve vašem zaměstnání nějaké benefity (stravenky, jiné příspěvky)?
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Program POKROK není určen pro výuku finanční gramotnosti. Pomůže vám však 
udělat si představu o tom, jak jste na tom, pokud jde o vaše příjmy a výdaje. Ujasníte 
si svou současnou finanční situaci.

Výpočet indexu příjmů a dluhů – Příklad

1. Kolik měsíčně platíte za bydlení? 4.480,-

2. Kolik měsíčně dlužíte na splátkách půjček? 1.100,-

3. O kolik jste měsíčně v mínusu na vašem účtu? 2.500,-

4. Kolik dlužíte věřitelům a v zastavárně? 500,-

5. Kolik měsíčně platíte za pojištění? 0,-

DLUHY CELKEM 1–5 8580,-

6. Jaký je váš měsíční hrubý příjem (před zdaněním a srážkami)? 12800,-

7. Kolik dostáváte měsíčně v poukázkách? 0,-

8. Jaká je výše sociálních příspěvků, které pobíráte? 0,-

PŘÍJMY CELKEM 6–8 12.800,-

VYDĚLTE SVÉ DLUHY SVÝMI PŘÍJMY A VYNÁSOBTE 100. 
Výsledek je koeficient vašich dluhů a příjmů.

67,03
67%

Aktivita: Výpočet příjmů a dluhů
Potřebný čas:  20 minut

Potřebné pomůcky: kalkulačka

Postup: Prohlédněte si příklad a pak doplňte vaše vlastní údaje do tabulky. 

Použijte kalkulačku. 
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diskuze
1.  Jaká je výše koeficientu ve vaší skupině?

2.  Které největší dluhy máte? 

3.  Myslíte si, že se finanční gramotnost naučíte ve škole? 

4.  Myslíte si, že potřebujete více informací týkajících se hospodaření? Kde byste je 
mohli získat? 

5.  Jak se vás tyto informace týkají?

K tomu, abychom projevili respekt 
druhému člověku, nám stačí čtyři 
slova: „Jaký je tvůj názor?“

Výpočet indexu příjmů a dluhů – Příklad

1. Kolik měsíčně platíte za bydlení?

2. Kolik měsíčně dlužíte na splátkách půjček?

3. O kolik jste měsíčně v mínusu na vašem účtu?

4. Kolik dlužíte věřitelům a v zastavárně?

5. Kolik měsíčně platíte za pojištění?

DLUHY CELKEM 1–5

6. Jaký je váš měsíční hrubý příjem (před zdaněním a srážkami)?

7. Kolik dostáváte měsíčně v poukázkách?

8. Jaká je výše sociálních příspěvků, které pobíráte?

PŘÍJMY CELKEM 6–8

VYDĚLTE SVÉ DLUHY SVÝMI PŘÍJMY A VYNÁSOBTE 100. 
Výsledek je koeficient vašich dluhů a příjmů.
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REFLEXE

Mentální model Můj současný život
Začali jsme tento modul zkoumáním dopadu chudoby na naši čtvrť, obec, město… 
Poté jsme zkoumali, bydlení, mzdy a finanční aspekty našeho života. Tyto aktivity 
nám pomohou zaměřit se teď na naši individuální situaci – současný život.

V programu POKROK se podíváme na nestabilitu a chudobu prostřednictvím eko-
nomických tříd. Ale můžeme se na to dívat i jinak; každý způsob pohledu je součástí 
našich zkušeností. Patří sem pohled z hlediska pohlaví, rasového původu, etnické 
příslušnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženství apod. Například 
– jaký je rozdíl mezi chudými muži a ženami? Jaký dopad má chudoba na děti a jaký 
na seniory? Jaký je rozdíl mezi chudými lidmi odlišné barvy pleti anebo osobami se 
zdravotním postižením, žijícím v chudobě? Při vytváření vlastního mentálního modelu 
zohledněte všechny aspekty, které se vás týkají. 
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Bádání: Jak hospodařit s časem  
a jak úspěšně plánovat?

Willem de Kooning, americký umělec, který také zažil život v extrémní chudobě, řekl: 
„Pokud žijete v chudobě, máte také tento problém: Nechápete, kde se ztrácí všechen váš 
čas“. Vrátíme se nyní k mentálnímu modelu chudoby a mentálnímu modelu Můj sou-
časný život; ověříme si, zda je to pravda. Následující bádání nám pomůže znázornit si, 
jak mnoho času zbytečně ztrácíme. To nám pomůže v dalších modulech při vytváření 
plánů. Příštích 7 dní věnujte pozornost tomu, jak trávíte svůj čas a zapisujte si to do 
tabulky. Jsou to vaše osobní informace; pokud vám to nevadí, můžete je ukázat ostat-
ním.

Aktivita: Výzkum – jak trávíme svůj čas?
Potřebný čas: 5 minut 3x denně (ráno, odpoledne, večer) po dobu 7 dnů 
Potřebné pomůcky: psací potřeby, tabulka Předpokládaný/Skutečný čas

Aktivita: Vytvoření mentálního modelu Můj současný život
Potřebný čas: 30 minut 

Potřebné pomůcky: flipchartový papír, barevné fixy, další, které si vyberete.

Postup:

1.  Na papír nakreslete mentální model Můj současný život. 

2.  Nakreslete kruh a rozdělte ho na výseče. 

3.  Do každé výseče zapište jednu oblast vašeho života. Velikost výseče přizpůsobte 
tomu, jak je právě ta která oblast pro vás důležitá.

4.  Použijte jakékoli výtvarné techniky a pomůcky, které chcete.

5.  Tento mentální model zařadíme do složky Budoucnost a čas od času se k němu 
budeme vracet. 

diskuze
1.  Sdílejte své mentální modely s jedním či dvěma členy skupiny, nebo celou skupi-

nou, pokud vám to vyhovuje.

2.  Co bylo obtížné a co snadné při vytváření modelu?

3.  Co zabírá největší výseč vašeho kruhu? Co nejmenší?

4.  Čím je tento model pro vás užitečný?

5.  Co jste se o sobě díky němu dozvěděli?
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Předpokládaný vs. skutečný čas

Činnost Čas, který týdně chceme 
věnovat této aktivitě

Skutečný čas, který touto 
aktivitou strávíme

Péče o vlastní tělo

Jídlo

Čas strávený ve škole

Samostudium

Práce

Surfování na internetu

Cestování/dojíždění

Sledování televize

Čas strávený s přáteli

Péče o děti

Čas strávený s rodinou

Čas věnovaný církvi

Čas strávený v restauraci

Spánek

Další

Postup:

1.  Nejprve vyplňte předpokládaný čas, který byste chtěli věnovat aktivitám uve-
deným v tabulce (můžete je nahradit svými vlastními aktivitami). Mezi aktivity 
zařaďte vše, co děláte od rána do doby, než jdete spát.

2.  Od rána následujícího dne zapisujte k aktivitám skutečný čas, který jste jim 
věnovali. Čas zaokrouhlujte na celé čtvrthodiny.

3.  Snažte se tabulku poctivě doplňovat 3x denně, zpětně je to obtížné. Když vám 
během dne přibude nějaká další aktivita, připište ji do tabulky a zaznamenejte 
čas, který jste jí věnovali (např. sledování filmu s přáteli).

Po sedmi dnech sečtěte časové údaje, abyste zjistili, jak moc času jste skutečně 
strávili ve škole, samostudiem, s přáteli atd. Tyto výsledky zapište do třetího sloupce 
tabulky:
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Weekly Time Monitor

Pondělí  ____/____/____ Středa  ____/____/____Úterý  ____/____/____
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Sledovaný čas týdně

Čtvrtek  ____/____/____ Sobota  ____/____/____

Neděle  ____/____/____

Pátek  ____/____/____
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* Slovníček nových pojmů Modulu 1
Analogie – přirovnání: Pokud mluvíte o svém srdci, představte si, že je to čerpadlo.

Koeficient výdajů a příjmů DTI Ratio: Procentní vyjádření výdajů a disponibilního 
zůstatku.

Dluhové zatížení: Procentní vyjádření výdajů na opakované splátky dluhů, 
mínusových stavů na účtu, půjček, dlužného výživného, exekucí atd.

Finanční gramotnost: Znalost fungování finančních toků a příjmů potřebných 
k udržení životní úrovně.
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