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TECHNOLOGIE 
TO UMÍ

LIDÉ TO
CHTĚJÍ

EKONOMICKY 
TO PŘEŽIJE

Hear / Naslouchat

Create / Tvořit
Deliver / Realizovat

“HCD” / DESIGN THINKING / Design 
zaměřený na člověka / Na uživatele
zaměřený přístup

Způsob myšlení, řešení problémů, vytváření
inovací // Soubor konkrétních metod a 
technik

Pro navrhování nových produktů a služeb, 
procesů, i celých organizací

Dává klíčové slovo v celém procesu
uživatelům

>

>

>

>

HUMAN CENTERED DESIGN
DESIGN ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA



HUMAN CENTERED DESIGN
VE VEŘEJNÉM SEKTORU



HUMAN CENTERED DESIGN
V ČESKÉM VEŘEJNÉM SEKTORU

12 zapojených zařízení
• Domov důchodců Ústí nad Orlicí • Domov u fontány, 
Přelouč • Sanco-PB s.r.o. • Diakonie ČCE – středisko v 
Krabčicích • Domov Dědina • Domov se zvláštním
režimem Krásná Lípa • Městská správa sociálních služeb
Kadaň • Diakonie ČCE – středisko Rolnička • Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická, Praha 4 • 
Domov U Biřičky, Hradec Králové • Život bez bariér, z.ú • 

Pilotní projekt
Individualizovaná péče pro seniory a handicapované
06/2017 - 11/2018

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdrav. postižením



Identifikovat systémové překážky
bránící širšímu využití metody HCD        
v českých soc. službách

Přispět k definování návrhů vhodných
systémových změn v českém sociálním
systému

KRÁTKODOBÉ CÍLE DLOUHODOBÉ CÍLE

1. Otestovat v českém sociálním systému
flexibilní metody zjišťování potřeb a 
reagování na ně pomocí metody HCD

zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb
zvýšení spokojenosti klientů v 
parametru péče podle svých reálných
potřeb
zvýšení spokojenosti zaměstnanců

2. Předat získané zkušenosti odborné
veřejnosti a dalším zainteresovaným
subjektům

CÍLE PILOTNÍHO PROJEKTU



FÁZE HCD PROCESU

&
IMPLEMENTAČNÍ 

PLÁN



METODICKÁ SPECIFIKA PILOTU

1. ODPILOTOVANÉ FUNKČNÍ PROTOTYPY zlepšující služby v domovech

3. METODIKA: HCD NÁSTROJE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR 

2. EDUKACE: DOVEDNOSTI K DALŠÍMU VYUŽÍVÁNÍ HCD V DOMOVECH

4. ANALYTICKÉ MATERIÁLY PRO MPSV 

5. EVALUACE

+ heterogenní cílová skupina

&
IMPLEMENTAČNÍ

PLÁN

+ široký záběr témat



INSPIRACE
VÝZKUM

• 12 Domovů
• červenec a srpen 2017

• týden v každém zařízení

• celkem 250 rozhovorů a pozorování

• uživatelé, příbuzní, zaměstnanci, 
vedení, dobrovolníci a d.

• “ekologie” aktérů

• etnografie - hloubkový 
kvalitativní výzkum

• sekundární výzkum

• klíčová témata a vhledy

• zásadní nenaplněné potřeby

• “problémy k řešení”



INSPIRACE
VÝZKUMNÉ METODY A TECHNIKY

MYSTERY
SHOPPING

NE/ZÚČASTNĚNÉ
POZOROVÁNÍ

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA

STÍNOVÁNÍPOLOSTRUKTUR. 
ROZHOVORY

PROJEKTIVNÍ 
TECHNIKY



INSPIRACE
VYBRANÉ PROBLÉMY K ŘEŠENÍ

Jak posílit ochotu a příležitosti rodin 
více se zapojit do péče?

Jak zajistit větší pocit soukromí pro 
uživatele v DS navzdory existujícím 

prostorovým omezením?

Jak pomoci rodině pochopit a respektovat 
klientovu míru soběstačnosti? 



IDEACE

• 3 paralelní skupiny dle typu domova

• série 2-denních workshopů
• 12 tematických okruhů

• brainstorming a další 
kreativní techniky

• 2-kolové rozpracovávání 
nápadů

• 76 rozpracovaných nápadů
• systémové a legislativní bariéry

• sdílení dobré praxe



PROTOTYPOVÁNÍ
& TESTOVÁNÍ

• 6 tematických pracovních skupin

• 2-denní setkání v domovech

• 9 otestovaných funkčních prototypů
• 4 úspěšně realizované piloty + další v 

přípravě

• uživatelská spolutvorba

• rychlé prototypování a iterace

• testování s uživateli

• kalkulace finančního dopadu



INSTRUKTÁŽNÍ A NÁCVIKOVÁ VIDEA 



ŽÁCI DO DOMOVA



“MENU” PRO DOBROVOLNÍKY



ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP V SOUKROMÉM SEKTORU



Partnerství s terénním hospicem?

Spolupráce se záchrannou službou?

Spolupráce s blízkým domovem

KLIDNÉ DOŽITÍ V DOMOVĚ

Komunikační materiály
pro příbuzné



POSÍLENÍ POCITU SOUKROMÍ A DOMÁCKOSTI



PŮVODNÍ STAV











PO PROMĚNĚ


