
Česká asociace streetwork 
 

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

 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor) 
  
 

NZDM funguje na nymburském sídlišti sedmým rokem. Statečně se poprali s počátečním 
chaosem vznikající služby, nepřízní sousedů i stěhováním do „holoboudy“ bez topení a 
teplé vody. Avšak službu dělají lidi. A přesně ti vytáhli N klub z vlhkého sklepa na slunce. 
Svým nasazením, nekonečnou energií a touhou posouvat „to“ dál. Rozjeli realizaci 
otevřených skupin indikované prevence, pravidelné tvořivé dílny, čištění zubů s nejmenšími 
nebo workshopy na partnerství a sexualitu. Ruku v ruce s tím nezapomněli ani na 
bezpečnou atmosféru a svou roli průvodce peřejemi života...  
 
„Tak tomu neuteču...“ Věta, která mi probleskla hlavou po Adamově prvním odpoledni na 
klubu. Byl všude. Respekt k prostoru ostatních, ať už v rozhovoru nebo blízkosti, pro něj 
neexistoval a atmosféra klubu houstla ze všech stran. Šestkrát, sedmkrát za odpoledne 
jsme si vysvětlovali pravidla, u každé situace se zastavili a hledali, jak na to jinak. A stejně 
pravidelně odcházel dřív – ať už se „stopkou“ nebo na základě společné domluvy. 
Překlopilo se roční období, přišly Vánoce. Adam se zapojil do přípravy společné večeře, 
pouštění skořápek, zdlábnul řízek se salátem, pokecal s ostatními a… dlouho jsem neviděla 
v očích dítěte tak čirou radost jako, když si uvědomil, že se klub zavírá. Zůstal do konce. 
Poprvé. Ale rozhodně ne naposledy. Pomalu, zato jistým krokem jsme směřovali k jeho 
respektování ostatních.  
Adam často a rád vyprávěl příběhy ze svého už tak dost pestrého života. Občas se stalo, že 
si ve tvrzeních protiřečil a já se ztrácela v tom, jak který příběh dopadl, nebo jak s 
informacemi, které se ke mně dostaly, naložit. On sám v nich byl ztracený. Příběhy si 
poupravoval, dle toho, jaký na ně měl posluchač názor. S tím však tvrdě narazil u ostatních 
klientů, kteří mu nevěřili a neostýchali se dát to najevo. S Adamem jsme tyto situace často 
otevírali, doptávali se. Hledali jádro „příběhů“. Ukazovali, proč stojí za to, neskrývat 
„pravou tvář“, že to, je to krásné, co v sobě máme, to proč stojí za to „být spolu“ a že my 
chceme být společně s Adamem i bez jeho nevšedních příběhů. Velká potřeba přijetí 
ostatními z něj pomalu, ale jistě dělala v očích ostatních „pohádkáře“, místo „kámoše“, po 
kterém tak toužil. 
Přišel další den. Adam často vyprávěl o své „soul mate“. Každý týden to však byla jiná 
slečna, jiné jméno, jiný příběh… okolí už nevěřilo, že slečna existuje. Ale! Dveře se otevřely 
a v nich zamilovaný pár. Adam s hrdostí představil svou přítelkyni. Všem v klubu spadla 
brada. Existuje! Adam nekecá, už nekecá?! I přes pošťuchování a nedůvěru ze strany 
ostatních vytrval a přivedl slečnu do klubu. Na místo, kde pro něj bylo úspěchem 
v začátcích vůbec vydržet, kde na sobě tvrdě makal a kde teď nikdo nemohl zpochybnit 
jeho příběh. Dokázali jsme to, zahlédli jsme pravou tvář. 
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace navrženého kandidáta 
(název zařízení / programu, 
kontaktní údaje - adresa, telefon, e-
mail, web)  

SEMIRAMIS z.ú./ N Klub, Zbožská 1729, 288 02  Nymburk, tel: +420 731 615 059, 
nzdm.nbk@os-semiramis.cz, http://www.os-semiramis.cz/os-site/  

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Sociální služba pro děti a mladé lidi z Nymburka a okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, nebo jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. Program NZDM 
má mnoho podob – plánování aktivit zaměřených na podporu zvládání problémové i 
každodenní situace v životě klientů, nabídka trávení volného času. Příkladem programu 
jsou např. otevřené skupiny indikované prevence zaměřené na mezilidské vztahy, prevenci 
šikany, zneužívání návykových látek, bezpečné sexuální chování, budování zdravého 
sebenáhledu dětí a mladých lidí apod.  NZDM také nabízí doučování, výtvarné, hudební a 
taneční aktivity, výlety a vícedenní pobyty. A v neposlední řadě partnerské přijetí, 
podporu a důvěru od dospěláků v bezpečném prostředí.   

mailto:nzdm.nbk@os-semiramis.cz
http://www.os-semiramis.cz/os-site/


Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Pavlína 
Kohoutková 
 

profese 
 

 
Sociální pracovnice 

telefon 734316541 zaměstnání Laxus, z.ú. 

adresa Velké Valy 995, Nymburk 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

V žádném 

 
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 Nymburce dne 22. března 2019 podpis (tiskacím) KOHOUTKOVÁ 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 
NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU 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. 
 


