
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)
 

Autobusáci jsou pro mě především dynamičtí profíci. Profíci, kteří drží při sobě i v době, kdy
teče  do bot.  Lidé,  kteří  dávájí  službě a  jejím klientům něco  ze  sebe,  ze  svých  zájmů  a
schopností. 
Za posledních pět let klub několikrát musel změnit adresu. Jeho cesta vedla z pošty z 18.
století,  přes hospodu „za zenitem“, stavební buňky až v roce 2019 skončil  v  továrně na
výrobu plastů. Každé z těchto období dokázal tým přetavit v novou zkušenost a vytěžit z ní
maximum pro přímou práci  s  klienty.  Ať  už  se  jedná o  propojení  dospívajících  s  místní
samosprávou a vytvoření projektů revitalizace skateparku a dirtové dráhy, nebo intenzivní
zapojení týmu kluků a holek z Jahodnice do Ligy férového fotbalu. 
Konkrétní příběh roku 2019. Bez ohledu na předchozí zkušenosti (vč.  toho, že se služba
ocitla  na chvíli  úplně na  dlažbě)  se  továrna  na plasty  ukázala  jako  největší  výzva.  Tyto
prostory,  které  se  staly  dočasnou  zastávkou,  velikostně  odpovídaly  lepšímu  zázemí
terénního programu. I když klub nenabízel dostatečný komfort, pracovníci dokázali vytvořit
prostor  pro prohloubení  vztahů a  navázání  nových kontaktů.  Vznikla  nová akce  s  cílem
oživení prostoru okrajové části Prahy 14 Sejdeme se na Jahodnici. Pracovníci posílili  terénní
aktivity  –  klub  na  plácku  jahodnického  sídliště,  městskou  hru  ve  spolupráci  s  místní
kavárnou, Sokolem a farou, pravidelné tréninky fotbalového týmu a setkání fotbalové rady.
Heslem tohoto období se stalo:  „Wifinu má doma (skoro) každej,  ale táborák uprostřed
sídliště ne.“
V terénním programu se tým zaměřil na prevenci užívání návykových látek. Největší ohlas u
uživatelů i odborné veřejnosti měl „Čarodejnický terén“, kdy pracovníci mapovali tradiční
místa setkávání i nové lokality v kontextu oslav filipojakubské noci. Cílem aktivity byl fokus
na  prevenci  rizikového  chování  v  souvislosti  s  požíváním  alkoholu.  Pro  tuto  příležitost
pracovníci  vytvořili  speciální  edici  preventivních  materiálů  s  názvem  „Ať  se  neutopíš“.
Textem provázel maskot služby „pan Autobusák“, byl doplněn o emotikony a situace z praxe
(„Co dělat, když přijedou benga...“).  V textu nechybělo ani doporučení z „peer pohledu“
známé jako  „Tip pařmenky“. Další novou zkušeností bylo uchopení tématu „problémy ve
škole“ skrze cílenou práci se skupinou žáků sedmých a osmých tříd místní základní školy.
Větší  část terénních klientů z Újezda nad Lesy si  dlouhodobě stěžovalo na poměry v ZŠ.
Zejména studenti druhého stupně měli pocit,  že je ve škole nikdo neposlouchá, že jejich
názor na výuku a prostředí školy nemá žádnou váhu. Pracovníci programu ve spolupráci se
školní psycholožkou a metodikem prevence zrealizovali komunitní žákovskou skupinu. Na
základě výstupů ze společného setkání  vypracovali  společně se studenty body,  které  by
vedly ke zlepšení klimatu ve škole. Podněty pracovníci přednesli ředitelce školy. Dle přání
žáků proběhl pod jejich vedením sportovní odpoledne. 
Z dlouhodobého hlediska na týmu a zejména jeho vedoucím oceňuji  kontinuální  práci  s

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

NZDM  Autobus,  U  Hostavického  potoka  830/24,  198  00  Praha  14,  778  538  275,
autobus@neposeda.org, https://neposeda.org/autobus/

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok

Shrnutí roku 2019 očima pracovníků NZDM Autobus (zdroj: neposeda.org):
Pro klub a terénní program Autobus byl tento rok po dlouhé době první, kdy jsme nemuseli 
řešit, že nemáme zázemí. Proto jsem se s vervou pustili do vylepšování naší služby, 
metodických změn a vyzkoušeli jsme si také několik novinek, jako byl například projekt na ZŠ 
v Újezdu nad Lesy, komunitní akce na Jahodnici, speciální čarodějnický terén zaměřený na 
prevenci užívání návykových látek – především alkoholu nebo letní večerní terény.
Do programu jsme zařadili i ověřené, oblíbené aktivity našich klientů, jako jsou táboráky, 
přespávačky, Ukliďme Česko, výlety a letní výjezd. Pokračovali jsme také v zapojení do 
projektu Ligy Férového Fotbalu.
Kromě všech zmíněných akcí a aktivit jsme se ale hlavně věnovali tomu, o čem naše práce je 
– vytváření bezpečného prostoru pro naše klienty, kam si můžou přijít popovídat, svěřit se, 
nechat si poradit v různých situacích a trávit svůj volný čas.

mailto:autobus@neposeda.org


komunitou: jejími formálními i přírozenými vůdci. I když je služba zaměřená primárně na
děti a dospívající, pohlíží na ně jako skrze jejich přirozeného prostředí. Práce s komunitou na
okraji Prahy (Praha 14 a Praha 21) má svá specifika. Jedná se o prostředí s provázanými
vazbami a nízkou měrou anonymity. Lidé se mezi sebou znají, je pro ně důležitý společenský
vliv a postavení.  Pro ty,  kteří  přicházejí  jako „autorita  zvenčí“  je  nezbytné si  vybudovat
dobré jméno („brand“) nejen mezi cílovou skupinou, ale do jisté míry především mezi lídry
komunitního  života.  Z  formálního  hlediska  je  potřeba  jednat  s  velkým množstvím  osob
(Praha 14 má dva starosty, Praha 21 dokonce čtyři).  Z neformálního hlediska se důležité
podchytit lídry zájmových skupin, kteří mají mezi klienty velké slovo. Autobusu se tato práce
velmi  daří,  a  zejména v  terénu jim tento proaktivni  a komunitní  přístup otevírá mnohé
dveře. Výsledkem této spolupráce jsou klientské projekty a akce (revitalizace dirtů, nový
skatepark, nohejbalový turnaj pro deset týmů, BMX hood jam, Sejdeme se na Jahodnici a
další). Díky tomuto přístupu si Autobus svou značku vybudoval a upevnil. Důkazem toho je,
že  se  některé  městské  části,  které  v  minulosti  od  spolupráce  dramaticky  ustoupily,  v
letošním roce vracejí. :) 

Díky za dobrou praxi! 

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Mgr. Karolína 
Brabcová

profese sociální pracovnice

telefon 723710471 zaměstnání sociální pracovnice
adresa Inspektorská 392/A, 288 02 Nymburk

Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému 

bývalá 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 Nymburce........ dne 27.9.2020............. podpis  BRABCOVÁ

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 29. 4. 2020 ! POZOR, ZMĚNA ! 30. 9. 2020
- 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.


