
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) 
  
 

Kolegové z terénního programu Křižovatka jsou opravdovými profesionály ve svém 
oboru. Jejich tým je složený z osobností, které se výborně doplňují. Rád bych je 
nominoval na tým roku za jejich soustavnou práci s lidmi bez přístřeší, seniory, sociálně 
vyloučenými a rodinami. Pomáhají jim vyřizovat nejnutnější věci, jako jsou dávky, 
občanské průkazy, bydlení a další. Dále klientům poskytují potravinovou pomoc i ošacení. 
A hlavně to nejdůležitější což je podpora a vlídné lidské slovo. Pracovníci dokážou klienty 
přijímat takové, jací jsou, naslouchat jim a hlavně jim porozumět. Za to si jich nesmírně 
vážím. Pro své klienty pořádají i různé akce a do dalších je zapojují (např. Národní 
kampaň -  Ukliďte Česko, kdy klienti společně s pracovníky uklízeli svoje osady, Piknik na 
Křižovatce – vzájemné setkání různých skupin a další). To, co tento tým odlišuje od 
podobných služeb napříč republikou je jednak snaha o komunitní práci zaměřenou na 
širokou cílovou skupinu a osobní přesah při kontaktu s jednotlivci i skupinami. Sociální 
pracovníci Křižovatky ctí hodnotu práce s cílovou skupinou na úrovni kontaktu člověka 
s člověkem. Do sociální práce přinášejí vlastní iniciativu a přesah. Protože zázemí menší 
organizace nenabízí takový materiální komfort jako velcí hráči v této oblasti, využívají 
pracovníci při řešení obtížných životních situací klientů vlastní kreativitu a dostupné 
zdroje v místní lokalitě a komunitě. Propojují její jednotlivé členy a hledají alternativní 
cesty při komunikaci s návaznými institucemi a úřady. S nabídkou pomoci docházejí tam, 
kde se lidé, kteří je potřebují, přirozeně vyskytují – tedy nejen na ubytovny, ale též do 
stanů, jeskyní, čekáren, lesních obydlí a jinam. Zajištění pohřbu, očkování zvířat, 
doprovody, ubytování, vlídné slovo a podpora, brigáda, bydlení, piknikové akce nebo 
sportovní turnaje – to je jen část toho, co pracovníci Křižovatky dokážou nabídnout. 
Myslím si, že si cenu za svoji práci zaslouží.  

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Jakub Vokurka 

profese 
 

Sociální pracovník 
 

telefon 778 538 275 zaměstnání Vedoucí NZDM Autobus 

adresa Baštýřská 67, Praha 14 - Hostavice 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

Kolega z organizace Neposeda 

 
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…10.5.2018…………………dne …Vokurka……podpis (tiskacím) 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 

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

Terénní program Křižovatka 
Maňákova 743/9, Praha 14 – Černý most 
Tel.: 778 538 252 
Mail: krizovatka@neposeda.org 
Web: https://neposeda.org/krizovatka/ 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Program se stará o osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené osoby a rodiny, které se 
nečekaně ocitli v nouzi. Řeší s nimi dluhovou problematiku, komunikaci s úřady, zdravotní 
a psychické problémy. Potkávají se s nimi v ulicích, pořádají společná setkání a sbírky. 
Pomáhají v jejich snaze se začlenit do společnosti a vypořádat se s běžnými situacemi. 
Pořádají také aktivity v pro seniory v domě s pečovatelskou službou i mimo ní.  

mailto:krizovatka@neposeda.org


!!!!! 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: 
- 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. 
 


