
Česká asociace streetwork 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblas9 streetwork a nízkoprahových programů 

Kategorie: Tým roku 

Údaje o navrženém: 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

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

Nízkoprahové zařízení pro dě< a mládež DROM, romské středisko 

Hvězdová 9, 602 00 Brno, 545 211 576, drom@drom.cz 

Stručný popis činnos< navrženého 
zařízení/programu za uplynulé 
období 2020-21

Nıźkoprahové	 zařıźenı	́ pro	 děti	 a	 mládež	 DROM	 je	 sociálnı	́ služba	 určena	 dětem	
a	 mládeži	 ve	 věku	 6–20	 let,	 které	 se	 nacházejı	́ v	 nepřıźnivé	 sociálnı	́ situaci.	 Má	 dva	
kluby,	které	se	otevıŕajı	́každý	všednı	́den	odpoledne.	Klubovna	 je	pro	děti	od	6	do	11	
let,	klub	Brána	pro	mládež	od	12	do	20	 let.	Nabıźı	́ dětem	a	mladým	 lidem	podporu	a	
pomoc	v	obtıž́ných	životnıćh	situacıćh.	Děti	ohrožené	sociálnıḿ	vyloučenıḿ	sem	chodı	́
na	 doučovánı,́	 zájmové	 kroužky,	 sezónnı	́ akce	 nebo	 „jen	 tak“,	 pohrát	 si	 a	 popovıd́at.	
Nıźkoprah	 tak	nenı	́ „jen“	o	 smysluplném	 trávenı	́ volného	 času.	 Je	 o	prostředı	́ bezpečı,́	
kde	se	děti	učı	́být	spolutvůrci	svého	programu	a	partnery	pro	dialog.

- kvalita odvedené práce  

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

  

V roce 2020/2021 museli čelit celé řadě překážek, které byly pro celé zařízení i tým 
nečekané a nové. Zařízení se muselo přizpůsobit vládním nařízením, které službu, buď 
zcela uzavřely, nebo omezily jeho provoz. Na tuto situaci zareagovali bm, že většinu služeb 
přesunuli do on-line prostoru. Aby zamezili ztrátě klientů, každý den vkládali aktuální 
opatření a další informace na FB stránky a byli v kontaktu se svými klienty, kterým 
poskytovali psychickou podporu v této nelehké době. Během celého nouzového stavu ve 
svém volném čase roznášeli ušité roušky lidem v okolí zařízení. Dále byl zřízen koordinační 
tým, který se věnoval ve spolupráci s MUNI zajišťování roušek a desinfekčních prostředků, 
které dále poskytovali klientům celé organizace. Kromě koordinačního týmu byl zřízen i 
tým na on-line doučování, který zajišťoval PC techniku klientům pro jejich snadnější 
přístup k výuce. Dále klientům nabízeli podporu a pomoc při zvládání učiva. Každý den 
bylo on-line doučování plně využíváno. I v tuto chvíli je o tento způsob komunikace stále 
zájem, jelikož i nadále v komunitě panuje strach a napěb z případné nákazy. 

mailto:drom@drom.cz


Údaje o navrhovateli: 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 

!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivos9 
údajů !!!!!! 

NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU 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. 

Iden<fikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Mar<n Pivoda profese Konzultant pro management

telefon 739820471 Zaměstnání Business Navigator Czech s.r.o.

adresa Kníničky ev.č. 27, 635 00 Brno

Uvedení, v jakém 
vztahu je nominující 
k navrženému 

K nominovanému týmu nemám nijak blízký vztah, ale od známých jsem se dověděl o jejich nasazení. 
To mě s ohledem na složitou situaci velmi zaujalo a domnívám se, že by jejich nasazení mohlo být 
příkladem a mo<vací pro týmy v ostatních zařízeních, které pracuje s mládeží.

P r o h l á š e n í 
navrhovatele: 

Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále hmto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu 
informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí.  

V Brně dne 17. dubna 2022                 podpis (9skacím)  Mar9n Pivoda


