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Rekordní rok 2022 Nadace Jistota a digitální projekt pro
Centrum LOCIKA

Nadace Komerční banky Jistota rozdělila v loňském roce na
společensky prospěšné účely nejvyšší částku ve své historii. Do
organizací a projektů na podporu Ukrajiny, na pomoc znevýhodněných
rodin s dětmi a paliativní péči, nebo na podporu udržitelné
budoucnosti loni směřovalo více než 31 milionů korun.              

Více informací

Tisková zpráva Nadace Jistota z 
31. 1. 2023

https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-media/tiskove-zpravy-2023/nadace-komercni-banky-jistota-vloni-venovala-na-ch
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Rádi bychom vám představili jeden z úspěšných projektů loňského
roku "Neboj se, ozvi se!" Centra LOCIKA, do kterého se velmi aktivně
zapojili i kolegové z KB.

S Centrem LOCIKA spolupracuje Nadace Jistota od roku 2018. Locika pomáhá
dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Nabízejí formu přímé i online pomoci,
preventivní workshopy pro děti a učitele ve školách a jako první organizace v ČR
otevřeli dětské advokační centrum.

Počátkem roku 2021 se Nadace Jistota rozhodla podpořit projekt v rámci něhož
nabídla Centru LOCIKA nejen nadační příspěvek, ale i služby a pomoc IT
specialistů Komerční banky v oblasti technologií či digitalizace. Cílem vybraného
projektu bylo vytvoření nové aplikace pro děti, která jim ulehčí přístup
k okamžité či distanční pomoci formou chatu s terapeutem a eliminuje negativní
dopady na dětskou psychiku.

Základním požadavkem byla aplikace, které je přístupná jen pro dítě a
„neviditelná“ pro rodiče. Důležitým prvkem byl i požadavek anonymity zajišťující
dětem pocit bezpečí. Na základě výzkumu, jež proběhl mezi dětmi
v nízkoprahových klubech, jsme společně s Centrem LOCIKA zjistili, co děti od
aplikace očekávají a jaké funkce a parametry by měla mít. Aplikace bude již brzy
ke stažení a asi by vás zajímalo mnohem více, ale abychom zachovali to, co jsme
dětem slíbili, víc už vám prozradit nemůžeme. Řekneme vám však, kdo za tímto
úžasným projektem stojí a kdo se podílel na jeho koordinaci a přípravě.

V současné době běží náročná transformace Komerční banky,
kterou máte na starosti. Co stálo za tím, že jste se začal
věnovat nadačnímu projektu, a jak se dají tyhle věci skloubit?
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Podpora aktivit, které pomůžou lidem žijícím vedle nás, a nemají to štěstí
přijatelného zázemí nebo jsou nějak znevýhodněni a sami se z této situace
nemůžou dostat, vždycky patřilo mezi přirozenou součást mého života. Já jsem
holt měl to štěstí, že jsem vyrostl v podmínkách, kde jsem se maximálně bál toho,
že když dostanu ve škole špatnou známku, tak budu muset dva dny poslouchat
to, že skončím jako popelář (což, řekněme si to upřímně, byl tehdy pro dítě
"dream job"). Nicméně je tu spoustu těch, kteří takové štěstí nemají, a ať ze svého
nebo cizího přičinění se dostali do těžko řešitelné situace. Nadace Jistota ve mně
hned na začátku kariéry v KB vzbudila jistotu, že její podpora dává smysl a
dostane se právě k těm, kteří tu pomoc potřebují.

Možnost pracovat pro konkrétní projekt v rámci Nadace, pro mě znamená nejen
finančně pomáhat, ale i se aktivně zapojit do toho procesu. Téma, které
zpracováváme není lehké - pomoc dětem, které se stávají obětí domácího násilí.
Na začátku to pro mě byla věc tak vzdálená, že jsem si ji stěží dovedl představit.
Ale když se člověk dostane do kontaktu s těmi, pro které je to bohužel součást
života (ať už na straně těch, kteří to prožívají, tak na straně těch, kteří se snaží
pomoct), tak je konfrontován se situací, že tady existuje svět o kterém neměl
tušení, a nemalá skupina těch, kteří se dostali do krajní situace a potřebují
skutečně pomoct.

Den má 24 hodin, a týden 7 dní, takže ať jsme v práci vytížení sebevíc, tak se
vždycky najde kapka volného času, kterou je možné věnovat právě činnosti
"navíc". A pokud se pár těch kapek sleje dohromady, tak najednou máte mobilní
apku. Takže skloubit dohromady se to určitě dá, chce jen chtít. Asi to bude znít v
tom všem, co jsem řekl, komicky, ale svým způsobem těžím i profesně z práce pro
nadaci - vzhledem k tomu, že pracuji jako "obyčejný" programátor, jsem si
dokázal, že i po těch letech bych se mohl uplatnit v jiné než manažerské pozici. A
na bližší než teoretické úrovni mi to dává praktický vhled do toho, co populace
našich vývojářů pro svůj život potřebuje k tomu, aby efektivně mohla fungovat.
Držím palce nám, ať úsilí aktivně pomáhat ve volném čase nepoleví a dotáhneme
celý projekt do použitelného konce. Stejně tak držím palce neziskové organizaci
LOCIKA, ať svoji činností pomůže co nejvíce právě těm potřebným.

David Švejda, šéf digitální transformace 
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Do projektu jste se zapojila od jeho počátku, koordinovala jej a
nechyběla u žádného z kroků, co vám tato zkušenost přinesla?

Tento projekt mi ukazuje, že v dnešní rychlé době jsou i jiné úhly pohledu na
hodnotový žebříček. Život má svoje světlé i tmavé stránky, priorita a hodnota
není určována výškou zůstatku na bankovním účtu nebo
nejnovější verzí smartphonu. Právě naopak, hodnota života a štěstí je
určována rodinou, kde rodina je právě tím základním kamenem, o který se
můžeme opřít. Jsem vděčná, že mám možnost být součástí teamu, který se přes
svou vysokou a náročnou vytíženost, s radostí, silnou empatií a
hlavně ochotou, snaží pomoci řešit dětem oblasti, které je trápí.

Toto téma je příležitost, velká lekce pokory, uvědomění si, že problémy,
které denně řeším, jsou v porovnaní s problémy, které řeší děti ohrožené
domácím násilím, minoritní. A hlavně je to možnost pomáhat - vidět vděčnost a
rozzářené tváře teamu, který cítí a ví, že tohle je to téma, do kterého chceme
investovat energii a mít možnost alespoň trošku přispět. Věřím, že očekávání,
které děti a Centrum Locika od aplikace mají, se nám podaří naplnit. 

Andrea Strnádová, Digital Transformation Lead
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Kdo další se na přípravě aplikace podílel a co pro ně
znamenalo stát se součástí projektu, který nemá s jejich
běžnou prací nic společného?

Příležitost pracovat na něčem, co má opravdu smysl. :) Tvoříme aplikaci, která má
pomáhat dětem, ať už jsou v jakékoli svízelné situaci. A nejen to, měla by jim
pomoct otevřít se a nebát se komunikovat o tématech, která je tíží. Jsem v tomto
ohledu hrdá na KB a na všechny kolegy, kteří projektu věnují tolik svého času a
energie.

Simona Lazová, UI/UX Designer

Znamená to pro mě, že díky své práci můžu pomáhat druhým. Myslím si, že
pomáhat druhým je v dnešním světě velmi důležité. A děti potřebuji víc pomoc
než my, dospělí, protože nemají tolik zkušenosti se životem, aby věděly, jaké jsou
jejich možnosti v nepříznivých životních situacích. A právě tyto děti, můžou najít
podporu u Lociky. Proto mě těší, že Komerční banka chce využít své prostředky
na pomoc druhým a já můžu být toho součástí. 
Při práci na projektu mě moc těší, že to pomůže dětem a dostaneme k nim
pomoc, kterou potřebují. A to jim třeba pomůže vytvořit si lepší budoucnost a
třeba vychovat svoje děti tak, jak si každé dítě zaslouží.



21.02.23 14:37 Rekordní rok 2022 Nadace Jistota a digitální projekt pro Centrum LOCIKA

https://sgcz.sharepoint.com/sites/NadaceKBJistota/SitePages/Rekordní-rok-Nadace-Jistota-a-projekt-pro-Centrum-LOCIKA.aspx?OR=Teams-HL… 6/7

Petra Šuralová, UI/UX Designer

Je důležité co děláme, ale ještě důležitější je ,,Pro koho to děláme a jakou
hodnotu to přináší“. A přesně tento slogan vystihuje mé zapojení do projektu
mobilní aplikace pro Centrum Locika. Kdo mě alespoň trochu zná, ví, že mobilní
technologie a vývoj aplikací pro různá mobilní zařízení není pro mě jen práce, ale
hlavně koníček, protože změn a nápadů v této oblasti je po celém světě hodně a
je kde se inspirovat, stále co upravovat a hledat další možnosti využití. Když jsem
se dozvěděl o projektu pro nadaci, která má být určena pro děti a pomoci jim,
neváhal jsem a hned jsem měl zájem a obrovskou chuť se zapojit, protože oproti
jiným aplikacím, na kterých jsem zatím pracoval je tato úplně něco jiného. Těšil
jsem se na spolupráci v nově vytvořeném týmu a věřil jsem, že se nám aplikace
povede vytvořit a vždy budu doufat, že bude úspěšná. I u tohoto projektu jsem
ale zažil chvilku, kdy člověku nebylo úplně dobře. Tato chvilka byla, když nám
kolegyně z nadace říkaly o příbězích dětí, a pak i Petr předával výsledky výzkumu,
který byl na začátku tohoto projektu realizován. A jak jsem poznal, že nová
mobilní appka bude využívaná? Z výsledků výzkumu a z digitální analytiky na
webových stránkách Centra Locika. Z analytiky jsem si vytáhl čísla, kolik uživatelů
si dané stránky prohlíží z mobilních telefonů, jak často, jaké používají verze
operačních systémů a z jakých míst se připojují. A co říct závěrem? Neřešme
blbosti, protože to, co zažíváme jsou drobnosti oproti tomu, jak se cítí děti, které
doma prožívají násilí.

Petr Kovář, Product Owner KB+ mobilní aplikace

Ráda bych všem IT kolegům, podílejícím se na vývoji aplikace v rámci projektu
Centra LOCIKA s názvem „Neboj se, ozvi se“, jménem Nadace KB Jistota moc a
moc poděkovala za ochotu a nasazení nad rámec jejich běžné pracovní agendy.
Věřím, že díky tomuto unikátnímu projektu, který oceňuje nejen Locika, ale i
odborná veřejnost, pomůžeme mnoha dětem eliminovat následky domácího
násilí, se kterým se bohužel ve svých rodinách setkávají.

Klára Loudová, manažerka Nadace Jistota
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Fakta týkající se dětí ohrožených domácím násilí v České
republice

14 % českých dětí hovoří o tom, že doma zažívají násilí.
1-6 let trvá, než se dítě od okamžiku zveřejnění násilí v rodině dostane k
odborné pomoci.
Děti traumatizované násilím v rodině jsou často následně vystavené
sekundární viktimizaci. Při řešení případu mluví s 29 různými lidmi na 15
místech.
V roce 2019 zemřelo v důsledku násilí v ČR v rodinách 6 dětí.


