
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

Aneta pracuje  v naší  organizaci  téměř  6  let  na  HPP,  předtím v NZDM Vrakbar  Jihlava
pracovala jako dobrovolník, a poté na dohodu o provedení práce, neboť ještě studovala.
4 roky je na pozici mého zástupce v NZDM. 
Za co bych ji chtěla nominovat? Za neskutečné nasazení, které po celou dobu předvádí. Co
se týká  nepřímé práce – společně jsme překonaly těžká období, kdy se nám vyměnil celý
tým, a bylo na Anetě, aby všechny zaučila, a dokázala to. Službu vždy udržela ve fungujícím
stavu.  A  z mého  pohledu  nejenom  ve  fungujícím,  ale  neustále  se  vyvíjejícím  správným
směrem. Služba nestagnuje, což lze vyčíst i z rozvojového auditu, kterým naše služba prošla.
Práce,  kterou odvedla  na operačním manuálu služby je  úžasná – dokázala,  i  ve  chvílích
nestabilního týmu, původní metodiky zcela přepsat (chybějící vytvořit tak, aby odpovídaly
praxi, kterou jsme tu společně nastavovaly. Aneta je společně se mnou členem pracovní
skupiny Kraje Vysočina, kde se schází NZDM, SASRD, kde se snažíme do různých dokumentů
Kraje (zejména plánování rozvoje) vnášet pohled NZDM. Co je pro NZDM možné/co ne, co
bychom chtěli/nechtěli, neboť jak všichni víme, málokterý úředník si dokáže představit, co
fungování  NZDM  obnáší  v  praxi,  a  je  třeba  to  neustále  opakovat  a  střežit  hranice
kompetencí NZDM.
V rámci  přímé práce – oceňuji její umění komunikovat s klienty, se kterými je to složité.
Vždy  si  najde  cestičku,  kterou  se  klientovi  dokáže  přiblížit.  Například  klient,  který
navštěvoval  NZDM  již  delší  dobu  a  měl  potíže  se  zákonem,  které  nakonec  eskalovaly
takovým způsobem, že byl odsouzen k VTOS. Vždy s ním na zakázkách pracovala Aneta, a
když bylo jasné, že půjde do VTOS, tak mu nabídla možnost zůstat v kontaktu přes dopisy
s tím, že pokud to bude chtít využít, tak on musí být ten první, kdo se ozve. Klient tak učinil
a Aneta ho přes dopisy povzbuzovala, informovala o dění u nás, on ji naopak psal novinky u
něj apod. Vždy jednou za čas zhodnotili dopisování, zda mu to něco přináší a chce v  něm
pokračovat – odpověď zněla ano, klient jí několikrát poděkoval, že se na něj „nevykašlala“
jako všichni ostatní, kteří vystupovali jako jeho „kamarádi“. Celý tento proces trval 3,5 roku,
a pak jednoho krásného dne Aneta potkala klienta v rámci terénní formy služby na náměstí
a klient jí poděkoval i „face to face“. Myslím, že toto je úžasný počin, který by jen tak někdo
nezvládl – je těžké psát tak, aby to vyznělo přesně tak, jak chceme; poskytovat poradenství
po písmenkách. „Držet“ někoho nad vodou po dopisech ve chvíli, kdy se na něj všichni i část
nejbližší rodiny „vykašlali“. 

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Mgr. Šárka 
Štočková

profese sociální pracovník

telefon 734 435 283 zaměstnání vedoucí NZDM Oblastní charity Jihlava
Adresa Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava

Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému  

přímý nadřízený

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 Jihlavě dne 20. 3. 2020 podpis Štočková

Jméno a příjmení navrženého

Bc. Aneta Kučerová, DiS. tel. 739 381 037

e-mail: aneta.kucerova@jihlava.c
harita.cz

Profese/zaměstnání: sociální pracovník v NZDM Vrakbar Jihlava, zástupce vedoucí



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
- 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.


