
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 
 

V PROSTOR PRO se dva a půl roku starám o dárce a taky z části o PR a marketing. Jsem, 
stejně jako Gabriela, členem širšího vedení organizace. Nepoznal jsem za 20 let práce lepší 
kolektiv. Velkou mírou je to i Gabčina zásluha. Když jsem se před časem dozvěděl, že 
kolegové z týmu NZDM uvažují o nominaci Gabriely na ČASovanou botu, rozhodl se 
podpořit jejich nominaci vlastním návrhem. Ukázat to, v čem je Gabča skvělá, z jiného úhlu 
pohledu, než je pohled profesionálů sociální práce. 
Poté, co jsem nastoupil do PROSTOR PRO (přišel jsem z naprosto jiné oblasti), snažil jsem se 
co nejrychleji proniknout do povahy, podstaty a principů práce NZDM a sociální prevence – 
nemůžu lobovat za něco, čemu pořádně nerozumím. Měl jsem spoustu outsiderských 
dotazů ve stylu tříletého dětského „Proč?“. Zůstalo mi to dodnes. A Gabča se mnou od 
počátků trpělivě prochází a znova promýšlí všechny možné aspekty práce NZDM. Okrádám 
jí tím asi občas o čas. Ale díky tomu jsem pochopil, jak je Gabča myšlenkově otevřená a 
v myšlení o svojí práci poctivá. Prakticky neustále si klade otázky, jak a jestli to, co dělá, 
dává smysl a opravdu funguje tak, jak by mnozí „jen“ automaticky očekávali. Gabča se 
neustále snaží porozumět, a hlavně na základě toho svoji práci a práci svého týmu zlepšit. 
Od počátků naší spolupráce je mým styčným bodem pro celý tým – a díky jejímu 
otevřenému přístupu se mi s celým NZDM skvěle spolupracuje: společně připravujeme 
nové materiály, předěláváme ty staré, které už nám nedávají smysl, díky Gabče tým přijímá 
nápady, které putují od nás z fundraisingu a marketingu k přímé práci. Ze sdílené 
zkušenosti s jinými organizacemi dobře vím, že taková otevřenost směrem od přímé práce 
k podpůrnému zázemí není v žádném případě pravidlem. Že to fantasticky pomáhá 
zajišťování zdrojů a propagaci našeho poslání směrem k dárcům a veřejnosti, není třeba 
dodávat. Gabča fundraisuje, obchoduje a buduje vztahy s veřejností – chodí ochotně do 
televize, poskytuje rozhovory a focení ke kampaním, doprovází nás na jednáních s dárci a 
partnery. Dává PROSTOR PRO všechen svůj um silně nad rámec pracovních povinností i 
popisu práce. Je dedicated! 
Možná nejvíc o Gabče vypovídá její pozice na každotýdenních poradách širšího vedení. 
Každý máme svou perspektivu: lokálně politickou, ekonomicky pragmatickou, 
marketingovou, dárcovskou, píárovou. Ta Gabčina u každé jednotlivosti nekompromisně 
stojí na hájení podstaty práce NZDM a hájení zájmů klientů a členů jejího týmu. Pokaždé 
podrobně rozebíráme dopad na klienty a tým. Pokaždé. Proto díky Gabče organizace 
neuhýbá a sebedisciplinovaně má vždy na prvním místě své poslání. To je v dnešním 
podfinancovaném světě sociální práce, kde je pokušení ohýbat věci tak, abychom dosáhli 
na nedostatkové zdroje, cenná a docela vzácná vlastnost. Těch 99 bodů ze 100 při 
rozvojovém auditu ČASu pak není náhoda. Já rozhodně nejsem překvapený.  
V posledním půlroce s Gabčou úžeji spolupracuji na jednom projektu, který jsme si 
vymysleli. V ukradených chvílích, téměř bez financí a pro bono s jednou další kolegyní 
připravuje Gabča mobilní aplikaci pro rodiče a učitele – ta bude sloužit k prevenci, 
odhalování a řešení šikany. Během půl roky daly s kolegyní Petra Popelkovou dohromady 
celý obsah aplikace a hlavně díky nim máme od minulého týdne v rukou funkční prototyp 
pro Android i Apple. Sociální inovaci par excellence. Pro mě je tenhle projekt nejčerstvějším 
důkazem toho, jak obětavá, pečlivá a profesionální je Gabča ve svém poslání pomáhat 
s tím, aby žádné dítě, žádný teenager nezůstávali na svoje problémy sami. To všechno při 
zachování zdravého nadhledu, uvolněnosti a smyslu pro poobědovou kávu s pišingrem za 
doprovodu punk-bluegrassu  Takhle podle mě vypadá osobnost.   

 

 

Jméno a příjmení navrženého 

 
Gabriela Lepková 

tel. 734574710 

e-mail: lepkova@prostorpro.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

vedoucí NZDM, vedoucí preventivních programů, vedoucí probačních programů PROSTOR 
PRO, o.p.s. 



 
Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Marek Nagy 
 

profese 
 

fundraiser 
 

telefon 731650999 zaměstnání nagy@prostorpro.cz 

Adresa PROSTOR PRO, o.p.s., Čajkovského 1861, Hradec Králové 50009 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

spolupracovník na úrovni širšího vedení organizace (ekonomické oddělení) 

 
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  Nagy 

 

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. 

 


