
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 
 

Zuzka pracuje v Ratolesti Brno od roku 2012. Začala na pozici sociálního pracovníka a po 
odchodu dlouholetého vedoucího Martina Holiše v roce 2014 převzala vedení Likusáku.  
Zuzce se podařilo zachovat vysokou kvalitu služeb i dobré jméno zařízení a významně se 
podílela na jeho dalším rozvoji.  
V roce 2017 Likusák pod Zuzčiným vedením úspěšně prošel hodnocením kvality ČAS.  
Zuzka se podílí také na vedení evropského projektu zaměřeném na pilotní spolupráci 
NZDM a Výchovných ústavů, který v Ratolesti realizujeme a o kterém Zuzka připravuje 
příspěvek na konferenci ČAS. V době jejího vedení se stal Likusák také místem, kam jezdí 
rádi na stáže pracovníci z ČR i ze zahraničí.  
V Likusáku jsou spokojení také Zuzčini podřízení. V dotazníkovém hodnocení 
spokojenosti zaměstnanců, které v RB každoročně realizujeme, vychází Zuzčin tým 
dlouhodobě jako nejspokojenější.  
Kromě samotné práce v Likusáku se Zuzka věnuje i dalším pracovním aktivitám. V roce 
2018 se stala hodnotitelkou kvality ČAS a také spolu s bývalým kolegou lektoruje kurz 
zaměřený na terénní práci s dětmi a mládeží. Kromě toho je aktivním členem Správní 
rady ČAS, ČAS také reprezentovala na několika zahraničních cestách. 
Na Zuzce si vážím její pracovitosti a přístupu ke klientům a zároveň také toho, jakým 
způsobem si dokáže udržet hranice, určit priority a zůstat vždy nad věcí. Zároveň dokáže 
otevřeně a transparentně komunikovat i méně příjemná témata jak s klienty, tak 
s kolegy. 
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Věra Růžičková 
 

profese 
 

odborná ředitelka služeb 
 

telefon 736/624 842 zaměstnání Ratolest Brno, z.s. 

Adresa Tř. Kpt. Jaroše 7b, Brno 602 00 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

přímá nadřízená 

 
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 2. 5. 2018 podpis 

 

 

Jméno a příjmení navrženého 

Zuzana Šťastná tel. 734/509 197 

e-mail: zuzana.stastna@ratolest.
cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák 


