
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 
 

Ondřeje nominuji za to, že ze zkušenosti téměř nula, dokázal jako vysokoškolsky vzdělaný 
antropolog, pracující na dohodu s dětmi v lesní mateřské školce, zkusit před necelými 
dvěma lety výzvu a rekvalifikovat se na pracovníka v sociálních službách a zaměstnat do 
nového projektu terénní práce ve vyloučených lokalitách v Kolíně. Během roku se mu 
podařilo nejen se naučit řemeslo, ale dostat se do nejvíce uzavřených míst v Kolíně, kde 
dnes jsou přijímanou službou klienty. A to jen tím, že se řemesla  držel. 
Je to jeden z pracovníků, na kterého vsadíte a intuice vás nezklame.  
Mladý, baví ho to a zajímá, učí se, diskutuje, chce sbírat zkušenosti. Zkoušet je uplatnit. 
Jet a zapojit se profesních setkání (fórum TP), mít příspěvky (ČAS)  
Chtěla bych podpořit začínající terénní pracovníky jako je Ondřej, z nichž cítíte, že se 
ztotožňují s posláním a vidí v něm smysl.  

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Markéta Steklá 
 

profese 
 

Dnes už těžko říct  třeba sem dám sociální 
pracovnice 
 

telefon 605297992 zaměstnání Psychoterapeutka (prostor +, magdalena o.p.s. 

Adresa Na pustině 1068, Kolín 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

spolupracovnice 

 
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 Kolíně 
dne …10.5. 2018……podpis (tiskacím)    Steklá 

 

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 

 
Mgr. Ondřej Nešetřil 

tel.  

e-mail: Ondrej.nesetril@prostor-
plus.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Terénní sociální pracovník 


