
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 
 

Gabriela Lepková je sociální pracovnicí a vedoucí NZDM KLÍDEK v organizaci PROSTOR PRO, 
o.p.s., který pracuje s mladými lidmi od 10 do 22 let, v terénní i ambulantní formě. Gabriela 
pracovala jako sociální pracovnice v NZDM od roku 2010 do roku 2013, kdy se stala vedoucí 
nízkoprahových a preventivních programů. Tato pozice obnáší, kromě NZDM, též vedení 
Preventivních programů SPIRÁLA a Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. 
 
V praxi to znamená, že Gabriela nejen vede široký tým lidí (6 lidí v NZDM a cca 12 lektorů 
SPIRÁLY), ale také ji naleznete při přímé práci s klienty NZDM a při lektorování 
preventivních programů na základních a středních školách. V současné době je také jednou 
z auditorek rozvojových auditů České asociace streetwork.       
 
Návrh na nominaci píšeme za tým NZDM KLÍDEK. Naši vedoucí Gabrielu Lepkovou 
obdivujeme za profesionální a lidské působení v organizaci PROSTOR PRO. Velice 
významnou vidíme její “neviditelnou” a vytrvalou práci, která je oporou týmu a klientům. 
Myslíme si, že by byla chyba nevnímat jako významné tyto dlouhodobě uplatňované 
kvality, které jsou pro život klientů prakticky mnohdy důležitější než jednorázové kampaně. 
 
Tým KLÍDKU je složen ze šesti lidí, kteří do organizace přišli v průběhu roku 2018 (poslední 
v září) a až na jednoho kolegu nikdy předtím nepracovali v prostředí NZDM. Nový tým 
vznikal za situace, kdy ve službě, až na jednu kolegyni připravující se na mateřskou, nezůstal 
nikdo z bývalého týmu. Díky Gabriele, která nám poskytla kvalitní zaškolení, podporu a 
možnost kvalitní reflexe, jsme v březnu 2019 prošli rozvojovým auditem s velice vysokým 
hodnocením. V průběhu celého roku výrazně narostla návštěvnost NZDM a klienti pozitivně 
hodnotili, že mají opět k dispozici pracovníky, kterým nejsou lhostejní. 
 
Gabrielu vnímáme jako ženu, která má až neskutečnou schopnost řešit a dělat více věcí 
během dne, aniž by utrpěla jejich kvalita. Když jsme si mysleli, že svůj veškerý čas věnuje 
práci, potažmo klientům, vyvedla nás z omylu tím, že se ve volném čase dokáže intenzivně 
věnovat sportu CrossFit.  Gabriela je pro nás člověk, od kterého se můžeme učit mnoho 
věcí, je to důležitá a podpůrná osoba, která zajišťuje dobré prostředí pro práci. Její přístup 
k týmu je partnerský. Ceníme si důvěry, kterou do nás vkládá. Je pro nás člověkem, 
kterému se nebojíme říci, jak se věci mají a jak naši práci vnímáme. Vždy se snaží reagovat a 
přijmout konkrétní řešení. Gabriela je otevřený člověk, schopný mluvit veřejně a 
srozumitelně také o nelehkých a palčivých tématech. Její přístup ke klientům je lidský, 
inspirující. Vytváří prostor pro naše návrhy, nápady, pro to, abychom se profesně posouvali 
dále. Je nám oporou a nebojí se s námi sdílet své know-how. Zároveň je schopna celému 
týmu, a vlastně i klientům, pokud na to přijde, srozumitelně poskytnout zpětnou vazbu, 
pokud věci nejdou tak, jak je ze své role vedoucí programu potřebuje. Obdivujeme její 
upřímné a férové jednání. To se odráží jak ve vztahu k pracovníkům, tak i ve vztahu ke 
klientům. Do přímé i nepřímé práce vkládá spoustu energie a díky tomu vytvořila kvalitní 
zázemí pro službu NZDM. Je to skvělá vedoucí, ale především člověk. Je pro nás a klienty 
velikou inspirací. 
  
Tým NZDM KLÍDEK. 

 

Jméno a příjmení navrženého 

Bc. Gabriela Lepková, DiS. tel. 734/ 574 710 

e-mail: lepkova@prostorpro.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

sociální pracovnice / vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, koordinátorka 
probačního programu v organizaci PROSTOR PRO, o.p.s. 



Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Mgr. Zuzana Bohuslavová 
Ing. Václav Chytil 
Markéta Kokošínová 
Bc. Ondřej Martinec 
Bc. Aleš Mentberger 
Bc. Klára Pittnerová 
 
 

profese 
 

 
Sociální pracovnice NZDM KLÍDEK 
Pracovník v sociálních službách NZDM KLÍDEK 
Pracovnice v sociálních službách NZDM KLÍDEK 
Pracovník v sociálních službách NZDM KLÍDEK 
Sociální pracovník NZDM KLÍDEK 
Sociální pracovnice NZDM KLÍDEK 
 

telefon 731/564 103  
(Aleš Mentberger) 

zaměstnání PROSTOR PRO, o.p.s. 

Adresa Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové 

Uvedení, v jakém 
vztahu je 
nominující 
k navrženému   

 
Podřízení, kolegové 

 
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 25. 3. 2019 Kolektiv pracovníků NZDM KLÍDEK 

 

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. 

 


