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

Kategorie: Osobnost roku

Údaje o navrženém:

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

Petra není v sociálních službách žádný nováček, už od roku 2009 pracovala na severu v
Krásné Lípě s dětmi v T-klubu, dále jako terénní pracovnice, poskytovala odborné sociální
poradenství a nakonec se stala vedoucí tamního NZDM.

Do Proxima Sociale Péťa vstupovala jako nová koordinátorka služeb na Praze 13 v roce
2015 v ne úplně lehké situaci. Služby nefungovaly ideálně, nebylo příliš klientů, terénní
služba nepůsobila v celé lokalitě a tehdejší tým potřeboval nový impulz. Není nadnesené
říci,  že to,  že služby  zažily  svůj  restart,  dostaly  se  na dnešní  velmi  dobrou úroveň,  je
především zásluha Péti a jejího vedení. I přes počáteční nezdary se jí postupně podařilo
navázat nové klienty a udržet i ty stávající v obou službách (NZDM i terénu) a stabilizovat
tým.

Péťa si zachovává za každých okolností fokus na klienty, nepřestává o  jejich potřebách
přemýšlet, má vysokou míru sebereflexe. Zavedla například pravidelné porady klíčových
pracovníků, plánování průběhu služby, které zajišťuje, že opravdu s každým uživatelem
individuálně  plánujeme  a  podrobně  se  díváme  na  to,  k  čemu  mu  služba  může  být
prospěšná.

Vnímáme ji především jako naši kolegyni, umí vést tým a služby s přirozenou autoritou.
Dává nám prostor a nebojí se na nás delegovat určité kompetence, vnímáme její velkou
důvěru, umí nás vracet zpátky k jádru věci. Nemusíme se bát mluvit o svých pochybách a
selháních, vždy se nám dostane konstruktivní zpětné vazby a podpory. Povzbuzuje nás v
nových projektech a nápadech, díky tomu jsme zavedli na lokalitě tzv. preventivní terény,
streetwork na základní škole, práci v knihovně. Pétě záleží na lidech v týmu, zavedla navíc
2x ročně hodnocení pracovníků nad rámec běžného hodnocení. Pokud má být pracovník
sám  na  službě,  tak  Petra  vykrývá  službu  (jak  klubovou,  tak  terénní)  na  úkor  své
administrativy.  Vážíme  si  ji  pro  její  nadšení,  aktivní  přístup  ke  kontaktní  práci,
systematičnosti,  s  níž  přistupuje  k  novým  projektům  ale  také  za  její  klid  při  řešení
náročnějších situací jak s klienty, tak v týmu. Péťa je tu pro klienty i pro své kolegy. 

Nejenom my v ní vidíme schopnou koordinátorku a kolegyni, i vedení organizace jí svěřilo
důvěru tím, že se stala zástupkyní vedoucí programu pro děti a mládež a podílela se na
tvorbě strategického plánu organizace jako jedna z mála koordinátorů.

To, že je Péťa odborník na svém místě, dokládá i její potřeba se neustále vzdělávat, a to
jak  ve  svém  volném čase  samostudiem,  tak  se  pustila  i  do  studia  VŠ  oboru  Řízení  a
supervize v sociálních a zdravotnicích zařízeních, což se samozřejmě ve zvyšování kvality
jejího vedení odráží. 

Pro Péťu je důležitá i spolupráce a prezentace služby navenek. Iniciuje pravidelné schůzky
s důležitými  „hráči“  na ÚMČ, vybudovala velmi  dobré vztahy se zástupci  úřadu.  Stále
pracuje na nastavení pravidel spolupráce s kurátory pro děti a mládež. Několik let po sobě
také vedla přednášku o terénní práci na VOŠ Jabok. 

Péti si vážíme jako své vedoucí, velmi zkušené kolegyně, od které se máme stále co učit,
ale také jako člověka, s kterým jsme rádi. Touto nominací bychom jí chtěli poděkovat za
práci, kterou na Praze 13 odvedla a za to, že je tu s námi a pro nás.

Jméno a příjmení navrženého

Bc. Petra Vrajová, DiS. tel. 727957800 

e-mail: petra.vrajova@gmail.com

Profese/zaměstnání: Regionální  koordinátorka  a  terénní  sociální  pracovnice  pro  děti  mládež  na  Praze  13,
Proxima Sociale o.p.s., t.č. na mateřské dovolené

tel:+420727957800


Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Mgr. Eliška Holá,
Mgr. Tereza 
First,
Magdalena 
Matoušková, 
Jana Rosulková

profese sociální pracovnice

telefon 777 773 957 
775 610 453  

zaměstnání Proxima Sociale, o.p.s.

Adresa Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4

Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému  

Přímé podřízené, kolegyně v týmu

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 Praze dne 25.5.2020           podpis  Holá  

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.

tel:+420775610453

