Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Osobnost roku
Údaje o navrženém:
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová
Jméno a příjmení navrženého
Profese/zaměstnání:

tel.

+420 778 080 130

e-mail:

lenk.bednarova@gmail.c
om
Vedoucí pracovník/ Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež N klub

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

Lenka Bednářová je vedoucí pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež N
klub, který se nachází v Nymburce. Avšak to není její jediná pracovní pozice, kterou
v organizaci zastává. Naše Léňa je od roku 2011 lektorkou primární prevence rizikového
chování na ZŠ, od roku 2013 do 2017 byla pracovníkem NZDM N klubu, v roce 2017 se
stala vedoucí zmíněného NZDM, ovšem k této pozici si naše cílevědomá vedoucí přidala i
lektorování pod Centrem vzdělávacích aktivit, kdy jezdí školit učitelský sbor základních
škol. V současné době se stala i odbornou ředitelkou. Během působení na klubu se
zvládla poprat se situacemi, kdy byl nedostatek pracovníků a také s tím spojeném
zaučováním nováčků v týmu. Bylo potřeba se přestěhovat do jiných prostor, kde začínala
s rozjezdem služby od úplné píky, prostor bez topení v holé boudě, ve které bylo potřeba
vytvořit prostředí, kde se děti a mládež budou cítit bezpečně a příjemně. To vše zvládla
jedna drobná zrzka a to bez velkých překážek, „jen“ s neodbytnou snahou, trpělivostí a
obdivuhodným zapálením pro věc. Dokáže navodit v klubu až rodinnou atmosféru, kam
se klienti rádi vrací do dnešního dne. Lenka je člověk, který má dar se dostat ke každému
človíčku bez rozdílů, a proto je zrovna ona záchytným bodem pro tuto službu a většina
dětí má pod pojmem N klub před očima zrovna ji. Navzdory všem nepříznivým situacím,
které N klub postihly se Léňa nevzdávala, právě naopak se ještě více opřela do pokoření a
rozlousknutí pomyslného oříšku dalšími aktivitami, které by klub vytáhli na světlo
denního světa. Jedná se o spolupráci s výchovnými ústavy, realizaci skupin indikované
prevence, spolupráce s psychologem na klubu a jeho začleňování do týmu. Navázala
spolupráci s Dětským domovem v Nymburce, kde spolu se svým týmem realizuje skupiny
indikované prevence. Nebojí se pustit do nových věcí a tím se postavit výzvě. Projekty,
které Lenka napíše, přímo volají po naplnění, protože jejími silnými stránkami není jen
neuvěřitelný klid, komunikativnost, přijetí, sebenáhled, humor, čistá osobnost, charisma,
jedinečnost, ale i odborný backround, který uplatňuje při reprezentaci klubu na
konferencích a setkáváních s „kravaťáky“.
Léňa dokáže klienty motivovat k lepším výkonům, nevzdává se, i když si vesmír postaví
hlavu. Dle slov klientů, je Léňa: frajerka, příjemná (není namyšlená), ale i „zabiják“,
prostě a jednoduše srdce klubu.
Dává ze sebe vše nejen klientům, ale i svým pracovníkům. V každé situaci je jim
podporou a oporou, dá se říci, že kdykoli je potřeba její odborný náhled na věc, nebo
prostě jen pokec a tím odlehčení situace, je tu. Člověk v ní nevidí šéfa, ale přítele, na
kterého se může vždy obrátit.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení Kamila Kašová

profese

Sociální pracovník

telefon

723725021

zaměstnání

Kontaktní a sociální pracovník

Adresa

Sadová 2118, Nymburk, 288 02

Uvedení, v jakém vztahu podřízený
je nominující
k navrženému
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 25. 2. 2019

podpis 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 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.

