
Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů

Kategorie: Osobnost roku

Údaje o navrženém:

Jméno a příjmení navrženého

Bc. Barbora Peterková tel. + 420 775 444 231

e-mail: barbora.peterkova@rat
olest.cz

Profese/zaměstnání: Sociální pracovnice

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

Bára pracuje v NK Likusák už přes 5 let. Před tím než se stala pracovníkem v NK 
Likusák, byla sama klientem NZDM. Nejen díky tomu, ale hlavně díky jejím 
osobnostním kvalitám, je “superkontakťák”. 
Bářiny kvality vynikají především v terénu. Je otevřená, zábavná, nezkazí žádnou 
srandu, zároveň umí být vážná, když je to potřeba - naladit se na druhého 
člověka, vnímat jeho potřeby. Tím dokáže klienty zaujmou hned při prvním 
setkání, je pro ně stoprocentně čitelná. Její velkou dovedností je určitá lehkost v 
přímé práci, která ji klientům přibližuje. Dokáže klientům podávat efektivní 
zpětnou vazbu nejen vážným způsobem, ale i s využitím sarkasmu a ironie, která 
je pro dané klienty oslovující a dostatečně je ovlivní. Vztah s klienty je tedy velmi 
přirozený a je to něco, čím je inspirací nejen pro nové kolegy (např. v procesu 
zaškolování je velmi kvalitním průvodcem) a přínosem pro tým. 
Tyto dovednosti s nešetří jen pro sebe a tým Likusáku, své know-how sdílí, a to 
prostřednictvím stáží, pracovních skupin, prezentací služby na VŠ, atd. Od roku 
2016 se aktivně věnuje stážím ČAS, kde od účastníků získává velmi pozitivní 
zpětnou vazbu.
Bára aktivně drží krok s klienty, sleduje, co je v jejich světě aktuální, přemýšlí nad
dalšími způsoby, jak se klientům přiblížit. 
V roce 2018 byla úspěšná v navázání spolupráce se zástupci OC v Brně. Likusák se
tak stal jediným NZDM v Brně, který s OC aktivně spolupracuje.
V roce 2019 převzala terén ve třech městských částech, kde se jí podařilo navázat
nové klienty, a tak obnovila jeho fungování. 
S Bárou se můžete od tohoto roku potkat na kurzu “Jak na prevenci v NZDM”. 

 

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno  a
příjmení Mgr.  Tereza

Kašová  (a  celý
tým NK Likusák)

profese
Sociální  pracovnice  (sociální
pracovníci/pracovníci v soc. službách a vedoucí
služby)

telefon + 420 739 661
074

zaměstnání Sociální pracovnice

Adresa Kotlanova 10, 628 00 Líšeň
Uvedení, v jakém 
vztahu je nominující 
k navrženému  

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 Brně dne 28.9.2020 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 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.
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