TISKOVÁ ZPRÁVA
PEČOVATEL/KA ROKU 2018: ZNÁME JMÉNA OCENĚNÝCH!
Praha, 21. 11. 2018: NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PEČOVATEL/KA
ROKU 2018 zná hlavní oceněné. Jejich jména zazněla při dnešním slavnostním
ceremoniálu na pražské Novoměstské radnici. Vlídným slovem jej provázely patronka
Národní ceny Hana Maciuchová a herečka Táňa Fischerová. Cílem ocenění je
podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat
potřebným. Kdo jsou tedy hlavní ocenění v jednotlivých kategoriích?
Viktor Polák (Domov Barbora Kutná Hora) v kategorii „pobytové služby“
Je vždy připraven ochotně, vstřícně s dobrou náladou a otevřeným srdcem
pomoci druhému. Klienti ho vyhledávají, rádi se mu svěřují a řeší s ním své
osobní starosti i radosti. Svým pracovním nasazením přispívá k pohodové
atmosféře na pracovišti. Pozitivně motivuje své kolegy. Nikdy není negativní. K
profesi pečovatele přistupuje s osobním zájmem a pomoc druhému považuje za
poslání. O klienty v Domově Barbora v Kutné Hoře pečuje s výjimečným
osobním úsilím a hlubokým porozuměním již dlouhých 18 let.
Helena Novoveská (Diecézní charita Brno) v kategorii „terénní služby“
Nejeden uživatel terénní služby Diecézní Charity Brno, se se svými problémy
obrátil na paní Novoveskou dříve, než na své rodinné příslušníky. Paní Helena
je chápavá a vnímavá a do své práce vnáší nové poznatky, které průběžně
získává při celoživotním vzdělávání. Dokáže správně vyhodnotit složité situace
a předcházet konfliktům. Je dobrý diplomat. Podle toho dokáže uplatnit i svou
autoritu: její doporučení jsou klienty vnímány jako dobrá rada, nikoliv jako
příkaz. Ke své odvedené práci přidává vždy i kousek srdce. Klienti se na její
návštěvy těší.
Dagmar Brhelová (Městská správa soc. služeb v Mostě) v kategorii „ambulantní služby“
Jak sama říká "našla se" v práci s dětmi. V Denním dětském rehabilitačním
stacionáři v Mostě pracuje s velkou trpělivostí již několik let. Pozitivní ladění,
mimořádné pracovní nasazení a ochota pomáhat z ní dělají výbornou kolegyni,
která navíc nezkazí žádnou legraci. Pro docházející děti je hodnou tetou, pro
některé jen tou jedinou tetou, která se s nimi ráda pomazlí, pochválí a pomůže.
Často však pomáhá i rodičům a to jen tím, že je vyslechne a povzbudí, pokud
se ocitnou v obtížných situacích. Má radost z každého pokroku nebo zlepšení,
kterého děti dosáhnou, a těší ji, že mohla pomoci.
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Helena Hingarová (Diakonie Litoměřice) v kategorii „sociální pracovník“
Dlouhodobě vede pravidelnou tvořivou – odborně artefiletickou – skupinu, která
je místem, kde mohou uživatelé litoměřického Centra denních služeb Diakonie
mluvit o tom, co je těší a trápí, podpořit se navzájem, respektovat nedostatky
druhých, spolupracovat a pomáhat si. A také najít svoje přednosti a místo ve
skupině. Paní Helena se nebojí nových cest, je nápaditá ve skupinové i v
individuální práci s klientem. Nic pro ni není nemožné – řídí se krédem, že
všechno stojí za to prozkoumat a vyzkoušet. Její největší přinos při spolupráci s
rodinou je v tom, jak dokáže rodině „otevřít oči“ ve vnímání jejich blízkého.

Dana Stloukalová (Diecézní charita Brno) v kategorii „cena veřejnosti“
Svým šarmem a přirozeností vnáší do domovů klientů Diecézní charity Brno
klid a pohodu. V její přítomnosti se klienti cítí dobře a získávají důvěru, že se
zvládnou o sebe postarat. Umí lidem naslouchat, pomáhat a současně
rozdávat optimismus a lásku. Při řešení mimořádných situací se chová
vnímavě a odpovědně – klidně a pružně reaguje. Práce ji prostě baví a má
zájem na tom, aby pečovatelky nebyly považovány jen za jakési „uklízečky“,
ale aby tato práce získala větší uznání od široké veřejnosti.

Karel Novák (Diakonie Rolnička Soběslav) v kategorii „manažer sociálních služeb“
Karel Novák je leaderem. Mnoho let vykonává pozici ředitele střediska
Diakonie Rolnička, ale dokázal si i během dlouhých let uchovat neodtažité,
zaujaté, nepovrchní vnímání potřeb klientů i pracovníků. Je vždy a za všech
podmínek klidný a vyrovnaný. Je velmi empatický a snaží se všem
pracovníkům pomoci i v jejich osobním životě, podržet je a podpořit v těžkém
období. Každý pracovník je pro něho důležitý, s každým jedná důstojně a
vstřícně. Umí poradit a podpořit. Nedělá mu problém dát svým podřízeným
dostatek kompetencí a prostoru pro jejich realizaci. Spíše než na manažera roku, bychom ho
nominovali na člověka roku.

Vyhlášení NÁRODNÍ CENY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PEČOVATEL/KA ROKU 2018 se konalo pod
záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, starostky Městské části Praha 2 Jany
Černochové a místostarostky Městské části Praha 2 Alexandry Udženiji, která přišla oceněné
osobně podpořit. Za ministerstvo pozdravila přítomné náměstkyně Zuzana Jentschke Stöcklová.
Poděkování patří též sponzorům, kterými tradičně jsou firmy HARTMANN – RICO, a. s., IReSoft,
s. r. o. a Diakonická akademie, s.r.o.
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