
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)
 

Dobrou praxí v zařízení je spolupráce a síťování v rámci HK i kraje. NZDM Modrý pomeranč
je dlouhodobým aktivním členem Komunitního plánování města Hradec Králové (vedoucí
služby je dokonce vedoucí pracovní skupiny KP „Menšiny a osoby v obtížné životní situaci“).
Významným článkem je NZDM i  v Týmu pro děti a mládež Hradec Králové, kde aktivně
přispívá  k řešení  vzrůstající  agrese  u  dětí  a  mladých  lidí  ve  městě.  Nově  NZDM působí
v Pracovní  skupině  operačního  programu  URBACT  III,  jež  je  zaměřena  na  rozvoj  měst
prostřednictvím  aktivního  občanství.  Dlouhodobě  je  NZDM členem ČAS  (vedoucí  služby
členkou  Správní  rady),  Fóra  terénní  práce  a  PRAKK  (pracovní  skupina  NZDM  pro
Královéhradecký kraj).  NZDM je také členem Mezioborové monitorovací  skupiny MOMS,
jenž  spojuje  terénní  služby  v Hradci  Králové  (vedoucí  služby  v minulosti  koordinátorkou
skupiny). 
Konkrétním  příkladem  je  pak  navázaná  spolupráce  s OSPOD  HK,  která  je  realizována
formou  „case  managementu“.  Služba  tímto  krokem  reagovala  nejen  na  individuální
potřeby a  zájmy klientů,  ale také aktuální  potřebu sítě spojenou s nedostatkem kapacit
např. v SVP, u psychologů, ale i samotných kurátorů pro mládež. Pracovníci práci popisují
jako  specifickou  v tom,  že  jde  o  individuální  práci  realizovanou  na  základě  trojstranné
dohody. Mají nastavený systém předávání informací, s klienty posilují jejich kompetence a
velký důraz kladou na „samotné průšvihy“ klientů. Smyslem je pomoct klientům, ale také je
učit  zodpovědnosti  za  to,  co  páchají.  Práce  je  založená  na  metodice  a  nabytých
zkušenostech, tak aby byla smysluplná pro všechny zúčastněné strany.
V rámci  kontaktní  práce stojí  za NZDM velké množství  klientů, kteří  prošli  službou, ale i
zajímavé nástroje pro práci. Dobrou praxí  je např.  preventivní časopis „Orandžák“,  jenž
pracovníci tvoří na základě aktuálních témat klientů a vyhotovují ho v několika verzích pro
různé věkové kategorie. S časopisem pracují na klubu i v terénu. Dělají si k němu i vlastní
grafiku a časopis je proto originálním nástrojem pro práci i propagaci služby.
V rámci  propagace  i  reagování  na  aktuální  trendy jsou  pracovníci  aktivní  nejen  na
Facebooku, ale také na Instagramu a mají i vlastní YouTube kanál. Videa, jež mají na profilu,
jednak mapují aktivity, které služba dělá (akce pro klienty i veřejnost), nechybí zde ale ani
vtipná videa pro klienty a nyní se tým chystá na sérii  preventivních videí. Každé pololetí
NZDM vydává občasník Klubofon, který informuje o tom, co se v zařízení děje. Klubofony
jsou k dispozici na klubech, akcích i ve schránkách obyvatel v lokalitě, kde NZDM působí.
Odbornou veřejnost NZDM informuje o svojí práci prostřednictvím tiskových zpráv a článků,
které se pravidelně objevují ve čtvrtletníku organizace, ve Zpravodaji sociálních projektů a

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

NZDM Modrý pomeranč (Salinger, z.s.) 
Formánkova 437 
500 11 Hradec Králové
777 041 030, nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok

NZDM Modrý pomeranč funguje v Hradci Králové od roku 2001. Postupem času se rozrostlo
v největší  středisko neziskové organizace Salinger  a  nyní  poskytuje  svoje  služby dětem a
mladým  lidem prostřednictvím  3  ambulantních  programů,  terénu,  ale  i  „online  terénu“.
Současný  tým  služby  tvoří  6  pracovníků  na  HPP,  2  pracovníci  na  DPČ,  7  na  DPP  a  4
dobrovolníci.   V roce  2019  službou  prošlo  téměř  600  klientů,  jimž  bylo  poskytnuto  přes
12 000  služeb.  Každému  jednotlivému  klientovi  je  věnována  profesionální  péče,  kterou
zajišťují  řádně  zaškolení,  neustále  se  vzdělávající  a  hlavně  zapálení  pracovníci  stále
přicházející se zajímavými nápady a projekty, kterých se klienti mohou zúčastnit (v roce 2019
např.:  Turnaj ve stolním fotbálku, workshop Jak se žije v Ghaně, Přespávačka Días de los
Muertos, Obchůdky s Albertem). NZDM Modrý pomeranč je také již 12 let pořadatelem akce
pro veřejnost z Hradce Králové – CITY JAM a 7 let pořádá terénní akci Orange Free Space.
Služba si dlouhodobě zakládá na kvalitní, a praxi popisující metodice, a dbá nejen na rozvoj
služby, ale taky na profesní i osobnostní rozvoj zaměstnanců.  
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dokonce i v časopisu Sociální práce. 
Že  je  tým  NZDM  hodně  aktivní  podtrhuje  i  fakt,  že  se  dlouhodobě  účastní  projektu
„Ukliďme Česko“, v němž uklízí lokalitu, do které dochází v rámci terénu, nebo každoroční
program  pro  pacienty  Dětského  oddělení  Fakultní  nemocnice  Hradec  Králové,  který
pracovníci připravují. 
Příkladem dobré  praxe  v NZDM  Modrý  pomeranč  je  také  systém práce  se  stávajícími  i
potencionálními  zaměstnanci.  V NZDM  Modrý  pomeranč  se  klade  velký  důraz  na  práci
s praktikanty i dobrovolníky. V roce 2019 si svou školní praxi v zařízení splnilo 11 studentů
a dohromady zde strávili 530 hodin. V rámci spolupráce s Univerzitou Hradec Králové dělá
NZDM „nábor“ studentů v rámci  předpraxových seminářů,  pořádá exkurze pro studenty
sociálních oborů. Vedoucí služby je dokonce součástí Univerzitního projektu, jenž má za cíl
inovaci  studentských  praxí.  V roce  2019  službu  NZDM  Modrý  pomeranč  navštívila  také
vyučující  z dánské  univerzity  VIA  University  College  a  2  vyučující  z Jerevanské  státní
univerzity.
Většina současného týmu „vyrostla“ do současné pozice právě přes dobrovolnictví, školní
praxi nebo spolupráci na DPP. Služba se díky zažitému systému nepotýká s  personální krizí a
zaměstnancům je věnována profesionální dlouhodobá péče. 
NZDM Modrý pomeranč je službou, která dbá na profesionalitu a komplexnost práce ve
všech možných sférách. Služba přemýšlí  o jednotlivých krocích a polích svého působení,
neustále  pracuje  na svém rozvoji  a  možném zlepšení  poskytovaných služeb i  fungování
střediska jako celku. NZDM Modrý pomeranč je kvalitním reprezentantem nízkoprahových
zařízení i oboru sociální práce.  

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Robert Knebl profese sociální pracovník NZDM Klub Coolna Znojmo, 
rozvojový auditor, metodik nízkoprahových 
služeb, metodický konzultant a lektor

telefon 776102550 zaměstnání NZDM  Klub  Coolna  Znojmo  (Oblastní  charita
Znojmo) + OSVČ (metodické vedení, konzultace,
lektorování atd.)

adresa Mašovická 10, Znojmo – Hradiště, 66902
Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému 

Rozvojový auditor a metodický konzultant v NZDM Modrý pomeranč

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 8. 9. 2020 podpis (tiskacím) KNEBL ROBERT

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.


