
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 
 

Zuzana Šťastná je sociální pracovnicí a vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, Ratolest 
Brno, z.s., který pracuje s mladými lidmi od 12 do 26 let. Ve službě je již šestým rokem, 
vedoucí pozice se ujala před dvěma a půl roky. Před nástupem do NK Likusák pracovala 
na Slovensku 6 let v terénu s uživateli drog a ženami v sex byznysu a zároveň 2 roky v 
NZDM Cirkus ve Sdružení STORM.  
Mimo svou práci v NK Likusák je Zuzka členkou správní rady organizace Ratolest Brno, 
z.s., členkou správní rady a auditorkou kvality služeb ČAS, vede kurz Základy terénní 
práce s mládeží. Ve své praxi realizovala terénní průzkumy městských částí Brna, 
momentálně pomáhá nastavovat terénní práci brněnským nízkoprahům a podílí se na 
projektu nastavení spolupráce mezi NZDM a výchovnými ústavy prostřednictvím 
dvouletého evropského projektu, který metodicky vede, přednáší na oborových 
konferencích v ČR i Slovensku, byla u zrodu sociálního podniku Bajkazyl Brno a podílela 
se na nastavení tréninkových pracovních míst. Podílí se na řadě dalších projektů 
zaměřených na zkvalitňování sociálních služeb a jejich dostupnosti a kvality. 
Díky kvalitnímu vedení týmu a zkušenostem se podařilo zvýšit kvalitu služby NK Likusák, 
což bylo formálně nejvíce patrné při auditu ČAS, ve kterém služba získala v minulém roce 
vysoké hodnocení. Kvalitu, kterou přináší, vnímáme my kolegové v přímé i nepřímé práci. 
V práci s klienty se promítá její odbornost, blízkost mladým lidem, znalost cílové skupiny, 
jejich potřeb a to, jakým způsobem dokáže s klienty pracovat na jejich zakázkách. Dokáže 
jim ukázat jejich vlastní schopnosti potřebné k řešení situací a témat, která jsou pro ně 
důležitá. Práce, kterou klienti daným věcem věnují, tak zůstává jejich vlastní. Umí “číst 
mezi řádky”, zaznamenat to, co je v hovoru skryté, vhodně otevírat a poskytnout 
klientům možnost to řešit. Ke klientům přistupuje s respektem k jejich vlastnímu světu a 
snaží se jej chápat, nepromítá do něj své vlastní předpochopení. Umí reflektovat svoji 
práci a předat zkušenosti kolegům. Díky jejímu přístupu v přímé práci, vedení týmu a její 
osobnosti, se stává velkým zdrojem inspirace pro své kolegy, kteří si jí velmi váží.  
V nepřímé práci je velmi zodpovědná a přistupuje ke svým kolegům férově, vždy vysvětlí 
svůj postup a rozhodnutí, která dělá. Profesionálně reprezentuje službu navenek, 
směrem k odborné i laické veřejnosti. Je schopná srozumitelně vysvětlit informace o 
službě tak, aby člověk, který službě nerozumí, odcházel s pochopením. Do práce přináší 
inovativní nápady, orientuje se v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které se práce v 
sociálních službách týkají, a dokáže své znalosti využít tak, aby služba zůstávala v 
hranicích, které tyto nařízení určují a zároveň, aby byla přehledná, srozumitelná a 
nastavená pro klienty.  
Zuzka je výborným vedoucím i díky přístupu ke svým kolegům - v poskytování průběžné 
podpory, efektivní zpětné vazby, v předávání vlastního know-how a proklientského 
způsobu práce. Oceňujeme vnímání potřeb kolegů, vyslyšení jejich hlasu, schopnost si na 
ně udělat čas, ocenit i malé úspěchy a dát prostor k realizaci vlastních nápadů. Nikdy 
nepoužívá své vlastní zkušenosti proti svým kolegům, k jejich pohledu na práci přistupuje 
otevřeně. Do práce přináší nadhled a humor. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Mgr. Jan Kopic 
 

profese 
 

Sociální pedagog 
 

telefon 728 010 043 zaměstnání Sociální pracovník v NK Likusák 

Adresa Lomená 303/10 Brno, 61700 

Jméno a příjmení navrženého 

Mgr. Zuzana Šťastná tel. 734 509 197 

e-mail: zuzana.stastna@ratolest.
cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí služby a terénní a ambulantní sociální pracovnice 



Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Kolega, člen týmu, který navržená vede 

 
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 …24.4.2018…podpis (tiskacím) Kopic 

 

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. 

 


