
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)
 

Tým Klubu Coolna Znojmo dosahuje dlouhodobě významných 
smysluplných činů a výsledků na poli „nízkoprahových služeb“ nejen ve 
Znojmě, ale praxí, výsledky a přístupem je inspirací pro kolegy z ČR i 
zahraničí (např. z Ukrajiny). Ocěňuji je především za progresivní a 
rozvojový přístup celého týmu od vedoucího přes tým a dobrovolníky. 
Z celého týmu dýchá charisma otevřenosti, nadšení být přínosný v oboru a 
udržet neustále tu nejvyšší kvalitu vycházející z aktuální potřebnosti, ale 
kromě inspirace pro kolegy má vždy na prvním místě práci s klienty. Ostatně 
zpětná vazba od posledního stážisty, která je zveřejněná na jejich veřejném 
FB profilu je asi nejvěrohodnějším důkazem: "Stáž v nízkoprahovém Klubu 
COOLNA Znojmo byla za mé 3 roky strávené v soc. službách to nejpřínosnější ze 
vzdělávání, stáží a kurzů. Od začátku Robert svým přístupem a energií vytvořil 
prostředí, v kterém jsme mohli kvalitně přijímat informace a praktické rady. Každý 
dostal prostor pro představení svých témat. Mimo bravurně předávanou teorii jsme 
mohli s týmem COOLNY zkusit přímou práci a načerpat zkušenosti od kolegů. Pro 
mne byli tyto ukázky, ať už z terénu nebo v klubu, inspirací k dalším stylům práce. 
Mým hlavním téma byla terénní práce a informace o maringotce, kterou bychom 
rádi s kolegyní zařídili i v Táboře. Získané informace mi pomohli ucelit si představu o
možnostech a hranicích terénu, jakou práci je terénní pracovník kvalitně bez zázemí 
klubu udělat. Stejně tak předané praktické informace k maringotce, které 
pravděpodobně budou velmi aktuální, pomohli představě, co vše bude třeba zařídit 
s příslušnými institucemi. Kdybych měl stáž ohodnotit formou bodů, dávám 10/10 a 
zároveň tím děkuji za možnost stáže a věnované energii od celého týmu COOLNY." 
Roman Prokůpek

Klientská práce opět řadu velkých výsledků i s komunitním přesahem 
např. jeden příběh ze „skate komunity“. Spolupráce s klientem (od motivace, 
učení napsat projekt, komunikace se zastupiteli, modelové situace na 
prezentaci před veřejností a mnoho dalšího. Výsledek? Efektivní podpora a 
pomoc uživatele při zapojení se do projektu „Tvoříme Znojmo“ s názvem 
„Podpora skateboardingu a nových sportů ve Znojmě se zaměřením pro 
mladší jezdce“ Pomoc od A do Z klientovi, výstup minutové video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EAuM4kFR8hU
Příklady dobré praxe a kvality: 
Kvalita odvedené práce za rok 2019 nelze popsat krátce a stručně, 
jelikož toho je opravdu mnoho, ale pár čísel a konkrétních příběhů či 

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

NZDM  KLUB COOLNA Znojmo,  Masarykovo nám. 21,  Znojmo 66902,
coolna.znojmo@charita.cz - vedoucí, 739 389 275 - mobil na vedoucího, web
pro veřejnost: https://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/klub-coolna-znojmo/

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok

KLUBU COOLNA Znojmo je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který
poskytuje  činnosti  dle  zákona 108/2006 Sb.,  o  sociálních  službách.  Cílová
skupina: Dětem, mládež a mladí dospělý ve věku 11- 26 let,  které zažívají
nepříznivou životní situaci 
Formou: a) ambulantní b) terénní – osobní pěší terén + maringotkový terén
Dále  online  forma  poskytování  FB  on-line  „Pracovníci  streetwork“,  který
funguje několik let pro uživatel + Instagram pro uživatele. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAuM4kFR8hU


dobré praxe týmu zde: Zařízení je nejen jedinou službou svého druhu ve 
Znojmě fungující 11 let. Tým má celkem 4,8 úvazku v přímé práci, a přitom 
poskytuje 5x týdně klub a paralelně 4x týdně terén („pěší“ „maringotkový 
terén“ či „online terén“ ve virtuálním prostoru na Facebooku a 
Instagramu – žitá praxe chatování, streamů na různá témata a to vše 
podpořené vlastní metodikou. S FB zkušenost přes 6 let! Denně je pro 
klienty k dispozici 6 hodin paralelně v klubu i terénu (od 13:00 do 19:00 
hod.). Terén funguje při klubu 8,5 roku. NZDM podpořilo v nepříznivých 
sociálních situacích v roce 2019 celkem 208 uživatelů, kteří získali 
odbornou pomoc. Pracovníci poskytli přes 4700 intervencí (min. 30 minut 
odborné pomoci) a 6400 kontaktů ve prospěch klienta. 
- Dlouhodobá specifická preventivní témata – měsíce vycházející 
z aktuálních potřeb a z toho, co žijí mladí lidé (např. kyberšikana, 
energetické nápoje, hazard, online sázení atd.), na které navazují besedy 
s odborníky. Např. Ve spolupráci se znojemským kinem a pracovníky 
NZDM promítání filmu „V síti – za školou“ pro klienty z Dětského domova 
a další uživatele včetně anonymního sdílení skutečného příběhu z žité praxe, 
který se stal jejich uživatelkám a byl řešen s odborníkem na kyberkriminalitu 
z Brna, který přišel realizovat i preventivní besedu v maringotce pro 
zájemkyně, ale i oběti sexuálního predátora. Umění řešit závažné trestné 
činy i záležitosti klientek související s různými „jejich tématy“.  
- Tým vydává preventivního interní preventivní časopis COOLTIME, 
který služba využívá jako nástroj pomoci na témata s uživateli na různá 
„preventivní“ témata (sebepoškozování, energetické nápoje, kouření, 
marihuana, HIV/AIDS, alkohol, nuda a mnohé další vycházející z potřeb 
uživatelů). 
- Práce s dobrovolnictvím jako využití maximálního potenciálu 
(praktikanti se stávají dobrovolníky), dobrovolníci pro nás chtějí sami 
realizovat aktivity ve prospěch služby či klientů (např. jeden chodí 
pravidelně na aktivity stolních her, další nám chce udělat video o naší práci, 
které má několikatisícovou hodnotu, jiné dobrovolnice chodí nárazově 
pomoci s čím je potřeba, další chodí pomoci na akce, jiní spolupracují na 
metodice atd.  
- Efektivní a systémová spolupráce podpořená i metodikou s jinými 
subjekty, organizacemi či NZDM v rámci pracovních skupin nejen v rámci 
Jihomoravského kraje a odborníky ve Znojmě, služba spolupracuje s řadou 
osob úzce např. se školní psycholožkou ve prospěch klientů, probačními 
úředníky, Terapeutickým centrem pro hazard aj.  
- Exkurze pro ZŠ, SŠ či VŠ s výstupem různých praxí pro vysokoškoláky
- Absolvování praxe studentů či možnost realizování praxe v rámci 
rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách
- V rámci Rozvojového auditu respektive její metodické návštěvy 
(protože klub úspěšně absolvoval v minulosti inspekci MPSV) získala 
služba 100% bodů v ohodnocení od České asociace Streetwork.  
Tým disponuje nejen pravidelnou supervizí, ale interním metodickým 
vedením v podobě vedoucího služby Mgr. Robertem Kneblem, který získal 
v roce 2019 ocenění od APSS a ČCE – sociální pracovník roku
Tým je součástí různých odborných skupin nejen v rámci Diecézní charity 
Brno, ale i členství v Komisi pro prevenci kriminality, součástí odborných 
diskusí či Komunitního plánování sociálních služeb či Fóra zdravého města 
Znojmo
- Maringotkový terén jako příklad dobré praxe v oboru - Příklad dobré 
praxe v rámci „Terénní sociální práce ve skateparku s její komunitou“ 



- Individuální přístup pro různorodou cílovou skupinu a komplexní 
cílová skupina (pracují s žáky různých škol včetně speciální školy, s 
romským etnikem na klubu, skate komunitou v terénu, středoškoláky i 
vysokoškoláky, matkami, nezaměstnanými, zaměstnanými, klienty 
přicházející z vězení či z výchovného ústavu atd. 
- práce na různých Street jamech a akcích v klubu, různé preventivní filmáče,
diskuse, workshopy, klubové parlamenty a mnohé další jsou již zažitou praxí 

Tým se řídí vlastním mottem: „Tam, kde ostatní končí, my začínáme“ a 
je to jeho poselstvím v pravém slova smyslu, které je viditelné v každém 
kroku jejich sociální práce a přístupu. 

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Bc. JANA 
LOGROVÁ

profese Sociální pracovnice

telefon 732172786 zaměstnání studentka
adresa

Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému 

Dobrovolník  Klubu Coolna Znojmo.  S tímto týmem mám zkušenost  jako praktikantka,  dobrovolnice,
týmový kolegyně a aktuálně teď opět jako dobrovolnice.

Prohlášení
navrhovatele:

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

Ve Znojmě dne 29. 9. 2020  podpis (tiskacím) JANA LOGROVÁ

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  . Tým dodá.   

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.


