
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 
 

Jarka je v oboru cca od r. 2004. Původní profesí je výtvarnice; i 

v tomto oboru pracovala s dětmi.  

Jedna pražská městská část před lety chtěla nízkoprahový klub pro 

děti a vyhlásila výběrové řízení na pozici soc. pracovníka, který se měl stát 

„zakladatelem“ klubu. Na tuto pozici vybrali právě Jarku. Kromě založení, 

nastavení, vedení a realizace běžného provozu klubu vnesla do sociální práce 

výtvarný aspekt – např. organizovala fotografické workshopy 

s profesionálním fotografem a sociologem – společně s klienty vytvářeli 

dokumenty o jejich  životním prostoru a jeho proměnách. To bylo ještě 

v období, kdy klientela v této lokalitě řešila hlavně svou pubertu a hádky 

s rodiči. V průběhu času se charakter lokality začal měnit a s ním i klienti. 

Přibylo hádek s rodiči, odchodů od nich, propady rodin, dluhy, exekuce, 

výkony trestu, ubytovny a vše další, co s tím souvisí. Jarka po celé toto 

období stála při klientech, zároveň dlouhodobě upozorňovala úřady na 

celkovou situaci mladých lidí a jejich rodin a snažila se „jednat lokálně“, ale 

nezapomínala „myslet globálně“. 

V r. 2008 hledala partnera pro „svůj“ klub (městská část už nemohla 

z fin. důvodů klub držet) a iniciovala jeho fúzi s Proximou Sociale. Klub 

Radotín se tak i díky Jarce stal historicky třetí lokalitou, ve které Proxima 

působila.  

Od r. 2012 Jarka působí jako vedoucí nízkoprahových soc. služeb 

v Proximě, v současnosti vede 32 lidí, 9 služeb, probační program a 

dlouhodobě koordinuje mezinárodní spolupráci, která do velké míry závisí 

na ní, její motivaci a schopnostech výměnu realizovat. Zajímá se o obor a 

jeho rozvoj – dlouhodobě sleduje trendy a dobrou praxi v rámci 

nízkoprahových služeb u nás i v zahraničí a snaží se je vnášet i do práce 

Proximy. Jarka také působí ve správní radě ČAS. 

Aktivně se podílí na vyjednávání s donátory a zadavateli služeb v 

městských částech, na magistrátu i v různých akčních skupinách. Dokáže 

hájit principy nízkoprahovosti před jednotlivci i institucemi, které někdy 

stále ještě nechápou naši práci a vnímají naší cílovou skupinu spíše jako 

„problémovou“ nebo dokonce ohrožující pro většinovou společnost.  

 

A čeho si na Jarce ceníme?  

Nejvíc asi respektu, tolerance, životní moudrosti, klidu a rozvahy, se 

kterou nás vede. 

Zajímá se o nás, není jí lhostejný náš názor, má v nás důvěru. Nebojí 

se nám svěřovat kompetence řešit různé situace. Stojí za námi jako lidmi a 

týmem. Není jí lhostejné, co se v jednotlivých službách děje a je ochotna 

aktivně přispět k řešení týmových problémů a těžkých situací nejen 

s ohledem na kvalitu služeb, ale také s ohledem na osobní situaci 

Jméno a příjmení navrženého 

Jaroslava Janíčková tel. 731 847 788 

e-mail: janickova@proximasocial
e.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí programů pro děti a mládež Proxima Sociale o.p.s. 



pracovníků. Jistí nás, dává pocit stability a zázemí. Přitom nás ale umí i 

upozornit na chyby – citlivě, lidsky, konstruktivně. 

I když už několik let není v přímé práci, je ochotná zapojit se do 

řešení složitých klientských případů.  Cítíme, že ji to baví, že má co dát a 

hlavně dále dávat chce. 

Obdivujeme její nadhled, vytrvalost, odolnost a za všech okolností 

pozitivní a otevřený přístup – málokdo dokáže být tak pozitivní i přes 

všechny těžkosti, které před nás naše práce staví. Je nám ctí se s Jarkou 

potkávat – profesně i lidsky.  
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Zdena Honsová 
Filípková, Radek 
Skřivan, Eliška 
Holá, Vladimír 
Kácha, Pavlína 
Mádlová, Petra 
Pidimová, 
Zuzana 
Šnáblová, Jitka 
Vrbová, Kristýna 
Sokolová, Radan 
Žemlička, Tereza 
Svobodová, 
Petra Vrajová  

profese 
 

Metodik nízkoprahových programů, zástupce 
vedoucího programů pro děti a mládež, 
regionální koordinátoři, soc. pracovníci 
 

telefon 737 737 245 zaměstnání Proxima Sociale o.p.s. 

Adresa Rakovského 3138/2, 143 00  Praha 4 - Modřany 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Podřízení, kolegové 

 
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 26. dubna 2018 Honsová Filípková a kol. 

 

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 27. 4. 2018 
- 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. 

 


