Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Osobnost roku
Údaje o navrženém:
Bc. Magdalena Chaloupkova, DiS.
Jméno a příjmení navrženého
Profese/zaměstnání:

tel.

737391214

e-mail:

chaloupkova@magdalen
a-ops.cz
Vedoucí Harm reduction programů CAS Příbram, Magdaléna o.p.s.

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
- dlouholetá 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

Magda nastoupila na pozici Kontaktního a poradenského pracovníka Centra adiktologických
služeb v Příbrami v roce 2006 (tehdejší K-Centrum). V prosinci 2012 se stala zástupkyní
vedoucí CAS Příbram, Magdaléna o.p.s. V listopadu 2017 se stala vedoucí HR programů CAS
Příbram. V přímé práci s uživateli drog je tedy více než 12 let.
Kromě dlouhodobé dobře odvedené kontaktní a poradenské práce chci zdůraznit Magdy
znalosti a zkušenosti na poli propojování Harm reduction a návazné/ambulantní péče
(např. důsledná spolupráce KPS a OSPOD - příspěvek v minulosti prezentován na
odborných konferencích). Její aktivita napomohla vzniku adiktologické ambulance
v Příbrami.
Magda na příbramsku odborně zaštiťuje realizaci několika nástavbových projektů
(Tréninkové zaměstnávání klientů, Terénní práce pro uživatele THC). Projekt zaměřený na
zaměstnávání drogových uživatelů bude prezentovat také na letošní AT konferenci.
V neposlední řadě chci zdůraznit, že se Magda ve své práci vždy orientovala na potřeby
klientů. Snažila se vždy vzdělávat (Komplexní kurz krizové intervence, Bc. titul + probíhající
navazující Mgr. Studium) a zvyšovat tak svoje dovednosti a zkušenosti. Díky její dobře
odvedené práci, podpoře a pomoci se spoustě klientům podařilo uskutečnit pozitivní
změnu.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení
Mgr.
Zatřepálek
telefon
Adresa

profese

Odborný ředitel HR služeb, Magdaléna o.p.s.

zaměstnání

Magdaléna, o.p.s.

Jiří

Nová Pražská 399, Benešov 25601

Uvedení, v jakém vztahu Přímý nadřízený
je nominující
k navrženému
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……………………dne ………podpis (tiskacím)

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.

