
 Česká asociace streetwork 
 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 
Kategorie: Tým roku 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor) 
  
 

Dovoluji si nominovat kolegyně ze sociální divize  -  terénní programy, konkrétně Ústeckého 
kraje. 
 
Kolegyně pracovali v loňském roce ve dvou na celý kraj, nutno dodat že bez zázemí 
(kanceláře), vzhledem k tomu, že hlavní kancelář je v Praze. I přes tento fakt udrželi 
program plně funkční s výbornými výsledky.  
 
V Ústeckém kraji se nacházejí vyloučené lokality, práce v nich tudíž není jednoduchá. Naše 
kolegyně zvládly pracovat s klientkami, které jsou ve finanční tísni, některé z nich drogově 
závislé. V zimních měsících se povedlo sehnat oblečení, které se sexuálním pracovnicím 
rozdávalo společně s hygienickými potřebami a potravinami. 
 
Za rok 2017 kolegyně provedly testy na sexuálně přenosné choroby 156 klientkám (z toho 2 
muži) a poskytli ve 253 případech sociální služby (poradenství). V rámci HIV testování 
veřejnosti bylo provedeno na studentském Majálesu 59 testů.  
Klientky mají ke kolegyním důvěru, s některými se povedlo navázat úzký vztah, v několika 
případech klientky volali kolegyním, aby přijeli.  
 
Kolegyně z Ústeckého kraje svou prací plní poslání naší organizace – a to, jak již zmiňuji ve 
dvou lidech. Jejich záslužné činnosti si vážím nejen já, ale i celá organizace. Byla by škoda, 
kdyby tato informace zapadla. Z tohoto důvodu je nominuji na Časovanou botu.  

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Michael Jettmar 
 

profese 
 

Asistent, fundraiser 
 

telefon 703143230 zaměstnání ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 

adresa Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

Kolegyně z organizace (Každý jsme v jiné divizi) 

 
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 Praze dne 10. května 2018, Jettmar Michael  

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 
NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII.  
 
Do kdy musí být návrhy předloženy: 

Identifikace navrženého kandidáta 
(název zařízení / programu, 
kontaktní údaje - adresa, telefon, e-
mail, web)  

Terénní program Ústecký kraj, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
Bc. Anna Slaboňová, Bc. Žaneta Köhlerová  
ustecko@rozkosbezrizika.cz 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Bolzanova 1, Praha 1  www.rozkosbezrizika.cz  

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

V roce 2017 probíhala terénní práce v oblastech: Ústecko, Teplicko, Mostecko, Lounsko, 
Chomutovsko a Děčínsko. Uskutečnil se zvýšený počet výjezdů do pouličního prostředí, díky 
kterému byl odhalen zvýšený výskyt syfilidy. 
V rámci terénní práce vykonávají pracovnice ROZKOŠE bez RIZIKA tyto činnosti: Testování na 
sexuálně přenosné choroby, distribuce preventivních materiálů (kondomy, lubrikanty), 
distribuce materiálů pro práci v sexbyznysu (alarmy, vzdělávací letáky a brožury) a  základní 
sociální poradenství.  

http://www.rozkosbezrizika.cz/


- musí být předloženy nejpozději do 27. 7. 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. 
 
 


