
 

 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 

Jan Kopic tel. 774 692 525 

e-mail: jan.kopic@ratolest.cz 

Profese/zaměstnání: 

 

Vedoucí služby, terénní a ambulantní sociální pracovník 

 

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 

 

Honza se pohybuje  v sociálních službách od roku 2014, kdy začal pracovat v kontaktním 

centru Podaných rukou v Brně, v roce 2016 nastoupil do NK Likusák jako sociální pracovník, 

což bylo vždy jeho snem. Od roku 2018 působí jako vedoucí tohoto NZDM. Byl a je zapojený 

do mezinárodních projektů, od roku 2021 je členem správní rady ČAS, lektoruje kurzy “Jak 

na prevenci v NZDM” a “Oborové minimum nízkoprahových služeb” pod IKP.  Působil také 

jako konzultant evaluace v rámci projektu Společně a odborně a podílel se též na tvorbě 

metodiky projektu Spolupráce NZDM a VÚ. Byl zapojený také  v několika mezinárodních 

projektech jako je například Magic wand nebo IQ streetwork a stal se členem správní rady 

ČAS. Neméně hodnotná je jeho schopnost brát NZDM jako důležitou součást sítě institucí a 

organizací pomáhajících mladým lidem a tuto síť udržovat a rozšiřovat. Za zmínku stojí také 

znovunastartování NZDM Pavlač (Ratolest Brno), kde působil jako mentor nového týmu. 

Jako sociální pracovník je Honza výjimečný tím, jak přemýšlí nad prací v NZDM, nad klienty 

a samotnou kontaktní prací. Je známý především svou orientací na klienta a jeho potřeby. 

Na klientech mu záleží, snaží se jim co nejvíce přiblížit a tím bořit případné bariéry. Mezi 

Honzovy přednosti patří aktivní naslouchání a správné uchopení “problému”, se kterým 

klient přichází. Zvládá všechny situace v přímé práci s nadhledem, chladnou hlavou, 

rozvahou a klidem. Dokáže se orientovat v hromadě informací od klienta a ještě s nimi 

následně pracovat tak, aby klientovi pomohl s jeho momentální situací. 

Honza je skvělým vedoucím, pro své kolegy je inspirací a obohacením. Nasbíranou inspiraci 

z kurzů a praxe využívá nejen v přímé práci, ale i při vedení týmu, kdy se snaží své 

podřízené vést směrem k lepší práci při kontaktu s klienty. Celý tým tak vede k tomu, aby  

klienta a jeho potřeby dostatečně vnímali. Často své spolupracovníky vrací k základům, což 

je potřeba, aby neztratili směřování své práce a celého nízkoprahového klubu. I přes časté 

personální změny v týmu, se Honza jako vedoucí zásadně zasadil o udržení a rozvoj kvality 

práce, budování celého týmu i udržení přátelské atmosféry. O tom, že v této oblasti slaví 

úspěch, svědčí mimo jiné i zpětná vazba od praktikantů a stážistů. 

Během svého vedení se Honza musel potýkat i s několika složitými podmínkami a změnami, 

které však ustál a dokázal jimi svůj tým úspěšně provést. Aktuálně pracuje na zapojení NK 



 

Likusáku do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kdy se svým týmem vymýšlí strategie vedoucí k 

co nejkvalitnější práci, která by byla pro potřebné co nejvhodnější. Stejně tak neustále 

pracuje na rozvoji služby, především v online práci a ve spolupráci s dalšími subjekty.  

 



 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 

navrhovatele  

jméno a příjmení Tereza Kašová,  

tým NK Likusák 

 

profese 

 

sociální pracovnice 

 

telefon 723 304 897 zaměstnání sociální pracovnice NK Likusák 

Adresa  

Uvedení, v jakém vztahu 

je nominující 

k navrženému   

člen týmu  

 

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 Brno, dnes 17.4.2022, Kašová 

 

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. 

 

 


