
 

Česká asociace streetwork 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 

Kategorie: Osobnost roku 

Údaje o navrženém: 

Jméno a příjmení navrženého 

 

Monika Kochlöflová 

tel. 775 133 133 

e-mail: budejovicko@rozkosbezr

izika.cz 

Kochloflova@streetwork.

cz 

 

Profese/zaměstnání: 

 

Vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a 

kraje Vysočina, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Koordinátorka ČAS pro kraj Jihočeský 

 

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 

 

Monika pracuje v ROZKOŠI bez RZIKA (R-R)  téměř 17 let. Stála  u zrodu 

českobudějovického terénního týmu a pobočky R-R v ČB, je součástí rozvoje organizace, 

jako takové. Nejen díky mnohaleté  praxi, ale i díky osobnímu nastavení, pracovitosti a 

zájmu o druhé lidi ji vnímám jako odborníka v oboru sociální práce. 

Uplynulé dva roky byly pro všechny neobyčejně náročné. Monika byla jedna z mála, která 

nepropadla obávám, ale od samého začátku realisticky kladla otázky a chtěla nalézt 

řešení, která jdou okamžitě realizovat. Své týmy přirozeně motivovala a vedla a 

zajišťovala, abychom pracovali v souladu s vládními opatřeními a naplňovali potřeby 

cílové skupiny. Zároveň nezapomínala na zaměstnance a jejich možné obavy. Během 

nouzového stavu se aktivně zajímala i o ostatní cílové skupiny a díky jejímu nasazení a 

zájmu se podařilo navázat spolupráci s MM České Budějovice a jinými NNO na zajištění 

důstojné karantény a izolace pro klienty nízkoprahových sociálních služeb. Když  byl byt 

obsazený, o klienty se zajímala, zjišťovala jejich potřeby, zajišťovala péči, sama jim vozila 

jídlo, léky a věci, které potřebovali. Po celou dobu se snažila být o krok napřed a 

předcházet možnému selhání a reagovat na změny.  

Monika je královna síťování, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi a 

institucemi. Je součástí několika pracovních skupin v JčK na různá témata. V posledním 

roce se aktivně  věnovala tématu obchodu s lidmi na poli mezioborové spolupráce. Také 

se přičinila na znovuzavedení terénního formy NZDM v Jihočeském kraji.  

Jedním z témat, kterým se Monika už několik let věnuje,  je vznik Nízkoprahové ordinace. 

Tedy zpřístupnění zdravotní péče pro osoby v krizi a lidi, kteří z důvodu své nepříznivé 
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sociální situace nedosáhnou na základní zdravotní péči v ČB a Jihočeském kraji, stala se 

nositelem tohoto tématu v kraji.  

Formou přednášek a besed na SŠ a VŠ se jí daří propagovat obor zajímavě a zábavně. 

Monika je člověk, který svou přítomností, moudrostí, zkušenostmi a humorem obohacuje 

nejen lidi kolem sebe a je nepostradatelnou součástí týmu, ale je obrovským přínosem 

pro obor sociální práce.  

 



 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 

navrhovatele  

jméno a příjmení Iva Svobodová  

 

profese 

 

 

Sociální pracovnice 

telefon 773 549 934 zaměstnání Sociální pracovnice, ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Adresa Česká 20, České Budějovice 37001 

Uvedení, v jakém vztahu 

je nominující 

k navrženému   

Kolegyně 

 

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 Č. Budějovicích  dne 17. 4.2022 podpis (tiskacím) Svobodová  

 

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 18. dubna 2022 
- 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. 

 

 


