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Projekt byl navržen a proveden pro:
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Komunikacní disciplíny:
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II.7 Služby
Komunikační nástroje:
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Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Roman Frkous
Firma/organizace: Heimstaden Czech s.r.o.
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Stručné shrnutí projektu:
Společnost Heimstaden se věnuje nájemnímu bydlení a již dávno pochopila, že je třeba se starat nejen o budovy, které vlastní, ale také pomáhat
nájemníkům, protože dnešní doba nezná jen pandemii Covidu, ale i samoty. Jak se zvětšuje propast mezi generacemi i lidmi, tak je třeba hledat cesty, jak
si smysluplně pomáhat, a přitom i zodpovědně podnikat. Covid přinesl nejen roušky a omezení mnoha svobod, které by nás ani nenapadlo, že nejsou
automatické, ale má také zásadní dopady seniory.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Naše firma pronajímá přes 43000 bytů, ve kterých bydlí přes 90 000 lidí. Nejprve si zaměstnanci firmy na začátku loňského roku všimli, že stále více
seniorů prodlužuje hovory na zákaznické lince a více chodí na klientská centra. Přišlo nám to až trochu divné a začali jsme se více ptát a zajímat. Během
pár týdnů jsme pochopili, že s příchodem pandemie Covidu a přibývajícími omezeními, je stále více seniorů vystrašených ze zpráv, které se na ně valí z
médií. Zároveň ale naprostá většina z nich nechtěla "obtěžovat" své příbuzné nebo vypadat "vystrašeně" a tak se začali uzavírat do sebe a propadat
depresím.

Strategie:
Heimstaden proto přišel již v březnu 2020 s velmi jednoduchým a přátelským projektem "Haló, nejste sami", kdy jednadvacet studentů psychologie a
příbuzných oborů Ostravské university ve spolupráci s humanitární organizací ADRA obvolalo 5000 vytipovaných seniorů.

Nástroje a aktivity
Výsledek nás samotné překvapil. Jednak jsme pochopili, jak vlastně zmateni byli naši senioři ze stále se měnících nařízeních vlády, také nás překvapilo,
jak moc se "dobrovolně" uzavřeli senioři před svými rodinami, se kterými byli zvyklí se především osobně stýkat a pro mnohé z nich bylo prostě lidsky
složité zavolat svým dětem nebo vnukům/vnučkám. Mnozí se i báli chodit do své "sámošky", lékaři nebo na poštu a často tuto cestu odkládali, jak to jen
šlo. Výsledkem projektu bylo nejen to, že jsme začali jednoduše vysvětlovat, co se vlastně děje, co mohou a neměli by naši senioři dělat, upravili jsme
interní pravidla pro zákaznická centra, klientskou linku a třeba i časopis pro nájemníky, ale hlavně to pomohlo 5000 tisícům opravdových lidí, nečekaně
vznikla nové přátelství a řešili se velmi praktické problémy typu, jak nakoupit nebo objednat s dovážkou nebo třeba jak si nastavit "Vocase/Whatsup" v
mobilu, abych si mohla posílat fotky s vnuky.

Výsledky:
O celé akci jsme nejen informovali médi formou tiskové konference, ale také jsme ji komunikovali na sociálních sítích. Fakta: Myslíme na Vás, 759
výstupů, AVE 458 663 902, GRP 1210,08. Je třeba říci, že zájem veřejnosti předčil naše očekávání a strhl sebou i diskusi na téma samota seniorů.
Společnost působí především v Moravskoslezském kraji a tam byla i většina diskuse. Asi nejdůležitější ale je feedback samotných seniorů a
zprostředkovaně i jejich rodin, které byly samy zasaženy "Covidovou paralýzou" a potřebovali impuls ke změně. Projekt pokračuje, nová přátelství fungují,
ale jakkoliv se snažíme, myslíme si, že osamělých a vystrašených seniorů je bohužel pořád hodně.

Weblinky:
https://www.google.cz/search?q=halo+nejste+sami+heimstaden+&source=hp&ei=u5ZnYKyGB66MlwT7_JwI&iflsig=AINFCbYAAAAAYGeky8ckDiJSN_td_XB
DKr8zOrxTImrh&oq=halo+nejste+sami+heimstaden+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgUIABCxAzoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BQguELEDOggIA
BCxAxCDAToICAAQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgIIADoICC4QsQMQkwI6CAgAEMcBEK8BOgIILjoLCC4QsQMQgwEQkwI6CAgAEBYQChAeOgYIABAWEB46BwghE
AoQoAFQ0xhYn1Rg2FloAXAAeAGAAfABiAH5GZIBBjkuMTguMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjsz-KdyuDvAhUuxoUKHXs
-BwEQ4dUDCAo&uact=5#spf=1617401365981,
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030907-udalosti-v-regionech/obsah/787818-setkani-student
u-a-senioru, https://www.youtube.com/watch?v=XgvpeorJV5M,
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-v-ostrave-pomohli-z-osamelosti-peti-tisicum-senioru-20200909.html,
https://www.tzb-info.cz/facility-management/20401-residomo-a-ostravska-univerzita-spousti-mimoradnou-telefonni-linku-halo-nejste-sami
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