
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 
 

S příchodem nové paní ředitelky se rozšířilo povědomí o organizaci Český západ a 
podařilo se navázat a rozšířit spolupráci s městy, v jejichž působnosti se nachází mnoho 
vyloučených lokalit. Tato města se podílejí na spolufinancování organizace a tím 
pomáhají svým občanům, kteří potřebují sociální službu. Dále se podařilo rozšířit 
působnost naší organizace o další lokality. Paní ředitelka se zasadila o rozšíření služby 
SAS, a tím můžeme pomoci více rodinám s dětmi. Naše p. ředitelka vytváří dobré 
pracovní podmínky a dobře motivuje a podporuje další vzdělávání zaměstnanců. Je 
profesionálem na svém místě a dokáže snadno předávat své zkušenosti a znalosti, které 
získala dlouholetou prací v sociální oblasti. Zaštiťuje a podporuje také několik projektů, 
které pomáhají lidem v nouzi najít světlo na konci tunelu. Naše paní ředitelka je členkou 
mnoha pracovních skupin a komisí. Které se zasazují o rozvoj sociálních služeb a zároveň 
se snaží o dobrou spolupráci mezi ministerstvy. Působí jako tajemnice na krajské pobočce 
asociace poskytovatelů sociálních služeb, dále je aktivní členkou MAP II. Sokolovsko, 
která se v prvé řadě zabývá inkluzí ve vzdělávání.  

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Bc. Ludmila 
Madejová, DiS. 
 

profese 
 

 
Sociální a pedagogický pracovník 

telefon 735753094 zaměstnání Vedoucí služby SAS 

Adresa Havlíčkova 307, Velká Hleďsebe, 35301 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

podřízený 

 
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 Dobré Vodě dne  2.5.2018 podpis (tiskacím) MADEJOVÁ 

 

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. Petra Vodenková tel. 724732247 

e-mail: reditel@cesky-zapad.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Ředitelka – Český Západ o. p. s. 


