
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 
 

Olga Trunečková se v oblasti sociální práce pohybuje již od roku 1995, kdy začala 
pracovat jako kurátorka pro mládež. Od roku 1999 pracuje jako sociální pracovnice 
v Kontaktním centru RIAPS Trutnov. Stala se tak důležitou osobou, která tuto službu 
pomáhala rozvíjet téměř od počátku a setrvala v ní až dosud (19 let).  V letech 1999 – 
2008 byla současně vedoucí této služby, účastnila se tedy u zavádění standardů sociálních 
a adiktologických služeb do praxe nízkoprahových programů. I díky ní se Kontaktní 
centrum v Trutnově stalo respektovanou součástí sociálních služeb v regionu a v 
adiktologické obci obecně.  
Profesně se specializuje na matky – uživatelky návykových látek. V této oblasti i lektoruje 
semináře pro pracovnice OSPOD. Velmi důsledně hájí práva klientů, což oceňují klienti a 
což neoceňují jiné instituce, které jsou s klienty ve styku a tato práva někdy porušují. 
Z teoretických zdrojů jí je blízká kritická sociální práce.  
 
Vedle práce v Kontaktním centru současně pracuje jako adiktoložka v Ambulanci RIAPS, 
kde probíhá léčba a doléčování závislostí a závislostního chování.  
Dobrovolně se podílí na akci NOC VENKU v Trutnově, která poukazuje na problematiku 
osob bez přístřeší.  
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Ondřej Čalovka 

profese 
 

 
Vedoucí služby, sociální pracovník, adiktolog 

telefon 731 441 267 zaměstnání RIAPS Trutnov – Kontaktní centrum, Ambulance 

Adresa Procházkova 818, Trutnov 541 01 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Vedoucí a kolega 

 
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…Trutnově………dne 2. 5. 2018…podpis (tiskacím) ČALOVKA 

 

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. 

 

Jméno a příjmení navrženého 

Olga Trunečková tel. 731 441 267 

e-mail: olga.truneckova@riaps.cz  

Profese/zaměstnání: 
 

Sociální pracovnice, adiktoložka / RIAPS Trutnov – Kontaktní centrum, Ambulance 

mailto:olga.truneckova@riaps.cz

