
Česká asociace streetwork 
 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 
Kategorie: Osobnost roku 

 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

Uveďte, co se nominovanému 
podařilo, za co by měl být 
ohodnocen (co se podařilo nebo 
konkrétní příběh apod.) 
 
nástin oblastí: 
- kvalita odvedené práce  
- kvalitní vedení NZDM 
- kvalita kontaktní práce 
- konkrétní pozitivní výstupy ke 
klientům 
- iniciace spolupráce  
- přínos pro obor 
- práce v asociaci, pracovní 
skupině, krajské skupině 
- vzdělávací činnost (lektorování) 
- publikační činnost 
- propagace oboru 
- inovace 
 

Je nás pět sociálních pracovnic a máme společného to, že organizace PROSTOR PRO o.p.s. 
nám poskytla první pracovní zkušenost v oboru sociální práce. Tuto pracovní příležitost 
zpětně hodnotíme jako prozatím nejlepší, nejkvalitnější a nejpřínosnější a shodujeme se 
jednoznačně v tom, že je to díky profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu Gabriely 
Lepkové, která v organizaci, mimo jiné, vede tým pracovníků NZDM KLÍDEK. Aktuálně 
nikdo z nás již v organizaci nepůsobí, ale na léta, která jsme v organizaci prožily, 
nezapomínáme. Od současných pracovníků jsme zjistily, že se rozhodli pro nominaci 
Gabči do výroční ceny ČASované boty. Myslíme, že i my k tomu máme co říct, protože 
veškeré uvedené oblasti splňuje a zároveň víme, že její skromnost jí brání v tom, aby se o 
zásluhy veřejně hlásila, ačkoliv zaslouženě. Činíme proto tuto nominaci v kategorii 
Osobnost roku, a to z následujících důvodů: 
 
Od května roku 2010 do dubna roku 2013 působila Gabča v organizaci jako sociální 
pracovnice nízkoprahového programu, poté přestoupila do pozice vedoucí, ve které 
setrvává dodnes. Pozice vedoucí NZDM zdaleka nevystihuje to, co pro chod služby dělá. 
Snad se zbytek vedení neurazí, ale bez ní by organizace nemohla fungovat, je srdcem 
i mozkem nejen NZDM programů. V rámci organizace Gabča dále vede preventivní 
program SPIRÁLA, ve kterém také lektoruje a je koordinátorkou Probačního programu 
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. Gabču považujeme za vysoce profesionální osobnost ve svém 
oboru, oceňujeme na ní především schopnost zajistit vysokou kvalitu NZDM služby, ať už 
v přímé práci s klienty, nebo v oblasti vedení týmu; propracovaný systém zaškolování 
nových pracovníků; vedení, vzdělávání a hodnocení těch stávajících – to vše je 
samozřejmě zaštiťováno metodikami, které Gabča vypracovala a pravidelně zajišťuje 
jejich aktualizaci, aby plnily svůj účel. Jako vedoucí týmu vždy věnuje potřebnou 
pozornost všem jeho členům, zajímá se o jejich aktuální potřeby i jejich dopad na celý 
pracovní tým. V době personální krize, kdy organizaci dlouhou dobu chybělo i několik 
úvazků, se Gabča, navíc ke svým běžným povinnostem, ze své iniciativy účastnila přímé 
práce na klubu i v terénu, aby nemuselo dojít k významnému zkrácení otevírací doby 
služby a klientům byl zajištěn standard, na který byli zvyklí. Ano, obětavost, to je slovo, 
které je v charakteristice přístupu Gabči ke službě NZDM na místě. Vždy bojovala za to, 
abychom měly kvalitní supervizi a mohly jezdit na zajímavé vzdělávací kurzy, což 
dokázala zajistit i v době, kdy měla organizace finanční obtíže. Gabča dokonale chápe 
a ví, co pozice pracovníka NZDM obnáší, a to nejen proto, že sama působila ve svých 
počátcích v přímé práci, ale protože se i nadále průběžně na přímé práci podílí. Svými 
slovy, nechce ztratit kontakt s klubem a klienty, nestojí o to vykonávat pouze 
administrativní činnost, klienti jsou jí inspirací. Aktivně přemýšlí nad tím, jakým 
způsobem NZDM službu zdokonalovat a své nápady realizuje do praxe. Zkrátka z našeho 
pohledu posouvá službu kupředu a v Hradci Králové o sobě NZDM pod jejím vedením 
dává veřejnosti pravidelně vědět. Je součástí Komunitního plánování pro oblast rodiny 
s dětmi a mládež a několika pracovních skupin. Abychom byly konkrétní, za poslední roky 
bychom rády zmínily tyto aktivity: 

 V roce 2014 vznikla Mezioborová monitorovací skupina terénní práce (MOMS), 
v rámci které dochází ke smíšeným terénům pracovníků NZDM s pracovníky 
jiných služeb (Laxus z.ú., Salinger, z.s.). 

 Od roku 2014 byla zavedena forma terénní práce NZDM ve večerních hodinách 
v období letních prázdnin, od roku 2016 funguje naopak ranní terén před 
základními a středními školami. 

Jméno a příjmení navrženého 

 
Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

tel. 734 574 710 

e-mail: lepkova@prostorpro.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí nízkoprahových a preventivních programů v organizaci PROSTOR PRO o.p.s. 



 V roce 2017 byla vyzkoušena forma terénní práce na městských ubytovnách, kde 
docházelo ke kontaktování dětí a práce s nimi v jejich prostředí. 

 Členství v Pracovní skupině nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
Královehradeckého kraje (PRAKK), kterou Gabča dočasně vedla.  

 V roce 2017 se Gabča stala hodnotitelkou kvality pro rozvojové audity České 
asociace streetwork. 

 Gabča se podrobně věnovala tématu elektronických cigaret a vapování, které 
bylo s klienty stále častěji řešeno, což vyústilo několika články v médiích 
a reportáží v pořadu Sama doma České televize, kde Gabča šířila osvětu v daném 
tématu. 

 V roce 2017 byl zahájen rozsáhlý monitoring v obchodním centru Aupark v HK, 
kde se začala sdružovat cílová skupina klientů a byly zde systematicky 
pozorovány rizikové projevy chování dětí. S vedením obchodního centra zahájilo 
NZDM úspěšnou spolupráci. 

 Pravidelnou a širokou veřejností velmi oblíbenou akcí je GRAFFITI STREET JAM, 
na které dochází k šíření osvěty ohledně NZDM služeb, legálního graffiti 
a samozřejmě oslovování potenciálních klientů služby NZDM. 

 V roce 2017 a 2018 byla realizována kampaň #davamprostor, ve které byla široká 
veřejnost pomocí příběhů klientů NZDM upozorňována na potřebnost sociální 
práce s dětmi a dospívajícími. Do kampaně se zapojil řetězec CrossCafe, 
sportovkyně Gabriela Koukalová či herec Ondřej Malý. V roce 2018 vyústila 
výstavou fotografií v obchodním centru. 

 
To jsou úspěchy služby NZDM, které nás momentálně napadají a na jejichž vzniku 
a realizaci se Gabča ve velké míře podílela. Stejně tak vždy podporuje svůj tým ve 
zkoušení nových způsobů práce s klienty a ve stejné míře je otevřená požadavkům 
a přáním samotných klientů služby. Již 9 let působí v organizaci, o které ví a zná snad vše, 
zvlášť proto, že se o velkou část toho všeho sama zasloužila. Neustále reaguje na aktuální 
potřeby cílové skupiny, službu posouvá tam, kam se posouvají klienti – a to v rovině 
potřeb klientů, ale i geografické – do nových lokalit i obchodních center. Víme, že jejím 
dalším cílem, ke kterému má skvěle našlápnuto, je terénní forma práce s dětmi a mládeží 
v menších městech kolem HK, kde s cílovou skupinou prozatím tímto způsobem nikdo 
nepracuje a moc jí v tom fandíme. Gabča prostě nezahálí. Na závěr bychom rády ještě 
jednou vyzdvihly kvality Gabči nejen jako profesionála, ale především jako člověka, který 
vždy byl stmelujícím článkem NZDM týmu. Vždy si uměla vybrat pracovníky do svého 
týmu tak, aby byla zajištěna kvalita služby. Skvělým zvládáním své role vedoucí týmu se 
z kolegů postupně stali přátelé, kteří se neustále scházejí a vzpomínají na působení 
v organizaci PROSTOR PRO o.p.s. Po tomto textu se může zdát, že je slečna Lepková 
superděvče, ale my vážně nepřeháníme. Tak to cítíme a děkujeme, že jsme několik let 
mohly profesně růst pod jejím vedením. 
Za ex – prostorové pracovníky: Bc. Petra Suchánková, Mgr. Lenka Veselá, Mgr. Barbora 
Konrády, Mgr. Petra Körnerová, Mgr. Lucie Zídková. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Petra 
Suchánková 

profese 
 

sociální pracovník 
 

telefon 604 725 154 zaměstnání AT ambulance, FN HK 

Adresa Bratří Čapků 874,  500 03 Hradec Králové 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Bývalá kolegyně, podřízená 

 
Prohlášení 
navrhovatele: 
 

Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále tímto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu 
informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí.  
 
V Hradci Králové  dne 20. 3. 2019   podpis Suchánková 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 



NAVRHOVANÝ/Á MUSÍ POSLAT DO ČAS SVÉ CURICULUM VITAE a AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII.  
 
Do kdy musí být návrhy předloženy: 
- musí být předloženy nejpozději do 25. 3. 2019 
- musí být poslány VÝHRADNĚ emailem na adresu portal@streetwork.cz 
 
V případě chybného nebo nedostatečného vyplnění formuláře bude navrhovatel osloven, aby údaje doplnil, a to 
nejpozději do 2 dnů od odeslání výzvy k doplnění. Pokud tak neučiní, nebude návrh vzat v potaz. 

 


