
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:

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

Nízkoprahový klub Pavlač (RATOLEST BRNO, z.s.)
Vranovská 4, Brno 614 00
603 506 510  
E-mail: pavlac@ratolest.cz (klara.janska@ratolest.cz)
web: www.ratolest.cz/nizkoprahovy-klub-pavlac

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok

1) Spolupráce s externisty:
 Nastavení systému sdílení informací od lektorů (doučování, PC, PPP) a jejich další využití

pro klientskou práci (otvírání navazujících témat, spolupráce se školou)
 Udržení systému vedení lektorů a dobrovolníků
 Navázání  spolupráce  s  externisty  i  v  dalších  oblastech  spolupráce  s  klienty  (např.

prevence)

2) Spolupráce OSPOD, NZDM a školy:
 Udržení průběžného kontaktu s učiteli + hodnocení spolupráce
 Rozšíření spolupráci se školami i na jiná témata než doučování
 Pokračování  ve  spolupráci  s  OSPOD Brno-sever  na konkrétních  klientských  případech

(včetně hodnocení)
 Nastavení pravidla výměnných stáží s OSPOD
 Realizace výměnné stáže s OSPOD
 Pokračování spolupráce s NZDM v lokalitě
 Zkvalitnění (prvotního) kontraktu se zúčastněnými aktéry při spolupráci

3) Reakce na potřeby klientů - revize služby a programu:
 Revize práce s předškoláky
 Revize práce v terénu (rozvinutí prvků komunitní práce)
 Nastavení online práce
 Revize nastavení služby jako celku 
 Zapojení klientů do nastavení služby a programu

4) Rozvoj týmu:
 nastavení systému sdílení získaných zkušeností z kurzů nebo jiných setkání v týmu
 prohloubení  poznání  mezi  službami  uvnitř  organizace  a  využití  interních  zdrojů  pro

rozšíření vlastních kompetencí pro klientskou práci i pro službu obecně
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- kvalita odvedené práce 
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor)
 

Dlouhodobá práce v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům:

 Oceňujeme zejména poctivý přístup pracovního týmu a šíři záběru služeb 
reagujících na potřebnost v lokalitě. I přes limity služebně mladého týmu s 
nedávnými obměnami a fluktuací personálu oceňujeme otevřenou komunikaci 
uvnitř týmu (sharingy a reflexe přímé práce). Oceňujeme etický rozměr žité praxe 
v zařízení i organizaci a prioritu týmu v rychlé reakci na potřeby klientů.

 Za významnou a pozitivní dynamiku rozvoje zařízení považujeme nedávnou změnu 
„ideologického“ rámce práce zařízení ze stigmatizující etnicity na sociální faktory a
kulturu chudoby, která se v loňském roce 2019 pozitivně projevila v konkrétní žité 
praxi zařízení.

 Dlouhodobě kvalitní služba má i přes fluktuaci pracovnic (vedoucí 2 roky ve službě, 
některé pracovnice 1- 3 měsíce) potenciál pro rozvoj a etablování:
 aktivního zapojování klientů do plánování a realizace služeb (participativní 

přístupy v sociální práci),
 vymezení terénní formy NZDM se specifickou klientelou dětí a mládeže v 

sociálně vyloučené lokalitě, 
 komunitní sociální práce v navázanosti na komplexní problematiku sociálního

vyloučení a terénní práci s rodinami na ubytovnách.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Michal Kandler profese Sociální pracovník

telefon 725 818 430 zaměstnání Sociální  pracovník  v  Komunitním  centru
Frýdlantsko  (MASIF),  expert  na  participaci
(Agentura pro sociální začleňování - MMR)

adresa Jindřichovice pod Smrkem 213, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem

jméno a příjmení Artem Vartanyan profese Sociální pedagog

telefon 733 531 078 zaměstnání Odborný ředitel
adresa Říční 1252/3A, 500 02 Hradec Králové 

Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému 

hodnotitelé kvality České asociace streetwork

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 Jindřichovicích pod Smrkem dne 1. 4. 2020 podpis (tiskacím)

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
- 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.


