Mg r. KAT EŘ I N A Š V I D R N O C H O VÁ

• Ochrana osobních údajů – GDPR
• Webové stránky a sociální sítě
• Správa dat pomocí cloudu
• Řízení organizace, efektivní komunikace v týmu
Termín

Počet hodin

březen–červen 2018

31 hodin

Organizace

20 pacientských organizací
Konzultace probíhaly nejčastěji v zasedací místnosti AIFP v Praze,
pro mimopražské také v kavárnách v Brně, přes Skype či Google Hangouts.

Zpětná vazba od přednášejících
Nejžádanější téma bylo ochrana osobních údajů, vzhledem k novému nařízení GDPR,
které vstoupilo v platnost na konci května 2018. Dále pak prezentace na webu a sociálních
sítích, nastavení cloudových systémů pro správu dat v organizaci a příprava zadání pro
obnovu webových stránek organizace. Ač už si organizace zvolila jakékoliv vstupní téma,
vždy jsme nakonec skončili u problematiky interní komunikace v týmu.
Decentralizované týmy rozmístěné po celé republice, dobrovolnictví, obtížná motivace
pracovníků z důvodu malých či žádných finančních prostředků na platy, k tomu těžká,
zdravotní témata k řešení. To vše má velký vliv na atmosféru v týmech, která se promítá do
celkového chodu organizace. Jsem však přesvědčená, že už odkrytí a pojmenování tohoto
problému, vede v organizacích k pozitivním řešením.
Mnoho organizací si na má doporučení nastavilo takové online komunikační nástroje
včetně interních pravidel práce s nimi, že dle jejich zpětné vazby se komunikace výrazně
zlepšila.
Během konzultací jsem aktivně používala techniky nenásilné komunikace, ať už pro práci
s týmem či s klienty, které si klienti často vzali za své a dle jejich zpětné vazby je začali sami
aplikovat v praxi.
Tyto jednoduché pomůcky jim podle nich zlepšily komunikaci po e-mailech a dodaly
sebevědomí nevyhýbat se konfliktům, ale konstruktivně s nimi pracovat.
Byla jsem překvapená, že i po absolvování individuální konzultace přišlo mnoho
pacientských organizací na můj workshop, který Asociace pacientských organizací
pořádala na konci června. I to je důkazem, že pacientské organizace mají chuť na sobě
pracovat, rozvíjet se a stíhat tempo moderního světa se všemi jeho technologiemi.
Všechny pacientské organizace mají můj obdiv za tu neúnavnou vůli pomáhat i v často
složitých podmínkách svým klientům a tleskám jim za jejich chuť se profesionalizovat
a využívat veškeré dostupné nástroje, které jim mohou pomoci zefektivnit pracovní
procesy a komunikaci.

Pacient s ké org anizace
a j ej i ch zpě t n á va zba :
Hana Kubíková
Spolek Willík

Miriam Svatá
Unie Roska

Jana Tajovská
Prostak

Přínosem pro naši
organizaci ze setkání
s Kateřinou Švidrnochovou
byla hlavně úprava našich
webových stránek. Web
je dle našeho názoru nyní
přehlednější a zajímavější.
Dále byla velice zajímavá
konzultace na téma interní
problémy a jejich řešení,
což pro mě osobně bylo
velkým přínosem.

Za Prostak jsme
konzultaci s paní
Švidrnochovou využili
hlavně v zefektivnění
naší práce. Vidíme posun
především ve tvorbě
nových webových stránek
a také v rozšíření využití
komunikačních kanálů,
než které jsme doposud
používali. A tímto jsme
Kateřině za veškeré tyto
načerpané podněty velmi
vděční.

Iva Homolová
Kolumbus

Lucie Žáčková
Nedoklubko

Marcela Chadžijská
Laskavý Spolek

Naše probírané téma
na konzultaci s Katkou
Švidrnochovou byla téma
interní komunikace
a její využití. Schůzka mi
prospěla, jak profesně,
tak i osobně. Určitě rádi
využijeme další setkání,
pokud bude další možnost.

S Katkou pro mě bylo
největším přínosem to,
že jsem si uvědomila, že
Nedoklubko se mnou stojí
a padá a pokud by přišel
syndrom vyhoření, tak
může celá organizace
skončit. Na základě tohoto
podnětu jsme začali řešit
finanční stránku celé
věci. Dalším bodem naší
konzultace bylo GDPR,
o kterém jsme se dozvěděli
vše potřebné.

Díky konzultaci s Kateřinou
jsme si v Laskavém Spolku
zajistili dotované napojení
přes Google, v čemž vidíme
hlavně usnadnění ve
správě dat, zpřehlednění
všech aktivit a pořádku
v agendě. Bylo to pro nás
opravdu přínosné.

Po setkání
s Mgr. Švidrnochovou
jsme se rozhodli pro
postupnou implementaci
GDPR a ujasnili si díky
tomuto kurzu okolnosti
spojené s ochranou
osobních údajů. Dále
jsme zrealizovali nové
webové stránky.

Pacient s ké org anizace
a j ej i ch zpě t n á va zba :
Petra Plánková
Mamma HELP
Na školení s Kateřinou
jsme probírali hlavně
sociální sítě – Instagram
a Facebook. Bylo to
výborné a interaktivní
a určitě nám to velmi
pomohlo. Utvrdili jsme
se v některých věcech
a víme, že je brzy budeme
aplikovat.

Radka Martínková
DOTYK II, o. p. s.
Po konzultaci jsme
obzvlášť ocenili bohaté
zkušenosti paní
Švidrnochové v oblasti
„nezisku“. Posunulo nás
to hodně. V tuto chvíli
již běží výběrové řízení
na tvorbu naší nové
webové prezentace,
pro jehož zadání jsme
využili rad Katky, a navíc
jsme od ní dostali
i konkrétní kontakty,se
kterými spolupracujeme.

Jana Vičarová
Dystonia
S Mgr. Kateřinou
Švidrnochovou jsme se
na konzultaci zaměřili
hlavně na ochranu dat.
Využíváme díky tomu
tabulku, kterou jsme si
na konzultaci osvojili
a data máme uložená
na zabezpečeném úložišti.
Dále také používáme nově
založený zabezpečený
webmail. Tato konzultace
pro nás byla velkým
přínosem.

Slavomíra Pukanová
Fokus Praha, z. ú.
Na individuální konzultaci
s paní Kateřinou
Švidrnochovoou jsme
se zaměřili na téma
komunikační strategie
v naší organizaci.
Konzultace byla velice
přínosná a profesionální,
paní Kateřina nám rychle
zmapovala, kde máme
největší rezervy a v čem
potřebujeme poradit.
Poradila nám, na co se
v dalším období zaměřit
a poskytla nám mnoho
kvalitních materiálů,
pomůcek a vzorů. Nadále
sledujeme její blog
i sociální sítě a čerpáme
z nich další rady
a inspirace.

A d a l ší …

Ivana Lášková
Společnost pro
bezlepkovou dietu z. s.,
Celiak
Lektorka Kateřina
Švidrnochová nás
přesvědčila, že se
nemusíme GDPR bát, že
vše zvládneme, např.: jak
mají vypadat směrnice
atd., takže nám zbývá
vše jen doladit a budeme
připraveni. Za Společnost
pro bezlepkovou dietu
i za mne osobně, mohu
napsat. Že nám konzultace
velmi pomohla.

Karolína Gašparová
Tyfloservis, o.p.s.
S Kateřinou Švidrnochovou
jsme se v rámci konzultace
zaměřili na téma GDPR.
Měla jsem připravených
několik otázek, na které
mi Katka bez obtíží
odpověděla. Ve zbylém
čase jsme konzultovaly
téma brandingu a
komunikační strategie.
Katka mi poradila několik
velmi užitečných aplikací,
které teď aktivně využívám.
Konzultaci hodnotím
kladně, Katka byla velice
milá a její přístup velmi
profesionální..

PET R FR E I M A N N

• Fundraising
• Marketing
• Efektivní komunikace
• Odvaha
• Kampaň

• Motivace
• PR
• Produkt
• Argumentace

Termín

Počet hodin

duben–červen 2018

54 hodin

Organizace

18 pacientských organizací

Zpětná vazba od přednášejících
Během čtyř jarních měsíců, jsem se stihl věnovat více než patnácti pacientským organizacím,
kterým jsem mohl věnovat svůj čas, poskytnout jim mé rady a konzultovat s nimi potřebná
témata, jejich problémy či změny do budoucna.

Na mých konzultacích byly nejžádanějšími tématy hlavně: tvorba komunikační strategie,
fundrasing. optimalizace webových stránek, delegování a prioritizace práce, rozdělení
kompetencí v organizaci, posílení pozice na trhu, mobilizace členské základny, firemní
partnerství, informační a propagační materiály či správné směřování spolku.

Každá konzultace byla vedena tak, aby měla co největší přínos pro organizaci či spolek,
abychom se zaměřili na největší úskalí, problémy a dokázali najít nějaké východisko, které
bude mít do budoucna pozitivní dopad.
Díky zpětným vazbám jsem se dozvěděl, že mnoho organizací ihned začalo pracovat na
změnách, konkrétně například na změně webových stránek, lepší propagaci, a hlavně
držet se hesla, že všechno má svou cenu!

Pro mě samotného měly tyto konzultace také velký přínos, je vidět, že pacientské
organizace se chtějí vzdělávat, vylepšovat své prostředí, postoje, a celkově se
stávat profesionály. A to mě utvrdilo v tom, že mé konzultace mají váhu, jsou přínosné
a pacientské organizace se budou rádi řídit mými radami do budoucna.

Pacient s ké org anizace
a j ej i ch zpě t n á va zba :
Miriam Svatá
Unie Roska

Lucie Žáčková
Nedoklubko

Petra Plánková
Mamma HELP

S Petrem Freimannem
jsem se nejvíce zaměřili
na téma firemního
partnerství, a celkově
na naši „branži“, což mi
opravdu hodně pomohlo.

Hlavní téma naší
konzultace byl
Fundraising. Opět skvělé
školení, kde jsem se
dozvěděla, že i nezisková
organizace by se měla
chovat tržně. Byla mi
také potvrzena má
domněnka i zkušenost
ze ziskového sektoru.
Malým problémem je ale
přenositelnost do praxe.

Jana Vičarová
Dystonia

Hana Kudelová
ALEN – sdružení žen, z. s.

Simona Zábranská
Klub nemocných
cystickou fibrózou, z. s.

Na základě konzultace
s panem Freimannem jsem
zavedla novou strategii
vedení našeho spolku.
Na základě tohoto setkání
byl vytvořen nový web
dystoni.cz, na kterém se
dále pracuje a vytváří
se zde nový nástroj pro
diskusní fóra s pacienty.

Konzultace s Petrem
Freimannem byly úžasné
a pro nás velice přínosné.
Jeho úsměvné postřehy
jsme velice ocenily. Podíval
se na naši organizaci
z jiného úhlu, než jsme se
dosud dívali my. Určitě se
budeme řídit jeho radami
zejména v dalších návrzích
našich informačních
materiálů.

Největším přínosem pro
nás byl odborný pohled
Petra Freimanna z druhé
stránky, se zaměřením
na mobilizaci členské
základny, nastavení hranic
pro spolky, ekonomiku
provozu a udržitelnost.

Díky konzultaci s Kateřinou
jsme si v Laskavém Spolku
zajistili dotované napojení
přes Google, v čemž vidíme
hlavně usnadnění ve
správě dat, zpřehlednění
všech aktivit a pořádku
v agendě. Bylo to pro nás
opravdu přínosné.

Pacient s ké org anizace
a j ej i ch zpě t n á va zba :
Ivana Lášková
Společnost pro
bezlepkovou dietu z. s.,
Celiak
Pan Petr Freimann nás
donutil zamyslet se nad
našimi propagačními
materiály a kampaněmi.
Tak abychom se na ně
podívali z pohledu jiných
lidí, které by kampaně měli
více oslovit. To shledáváme
jako největší přínos cele
konzultace pro naši
Společnost a hodláme se
na to více zaměřit!

Renáta Majgotová
Revma Liga ČR, z. s.

Karolína Gašparová
Tyfloservis, o.p.s.

Společně s naší paní
předsedkyní jsem se
v červnu tohoto roku
zúčastnila velmi živé
a přínosné konzultace
s panem Petrem
Freimannem. Velmi
oceňujeme, že s námi
projednal analýzu
strategie a efektivní
směřování spolku, jehož
cílem je nabídnout našim
členům, pacientům,
lékařům i podporovatelům
služby, s co největší
přidanou hodnotou, pokud
možno ve správný čas a na
ideálním místě. Velice za
tuto konzultaci děkujeme.

S Petrem Freimannem
jsem konzultovala
fundraisingovou strategii
naší organizace. Díky
jeho radám a tipům jsem
schopná přemýšlet nad
naší strategií mnohem
komplexněji. Petr mi
poradil, jak z některých
nápadů vytěžit maximum,
na co si dávat pozor a
kde se inspirovat. Byly to
příjemně strávené dvě
hodiny, které hodnotím
jako velice přínosné.

A d a l ší …

