
Česká asociace streetwork 
 

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

 

Údaje o navrženém: 

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

Název organizace: Prostor plus, o.p.s., IČ 265 94 633 
Název programu: Terénní sociální programy 
Adresa: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2 

Vedoucí programu: Alena Mirgová, alena.mirgova@prostor-plus.cz,  Tel: 774 650 030 
Web: https://www.prostor-plus.cz/pomahame/socialni-programy/ 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Organizace se zabývá poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem v regionu. 

Terénní program pracující komunitním stylem práce v lokalitě Kolína. Služba pracuje jak se 
sociálně vyloučenými jednotlivci, tak i se skupinami tvořenými obyvateli sociálně 
vyloučených lokalit.  

 

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

Považujeme tento styl služeb za budoucnost v oboru. Při dělení do cílových skupin mohou 
někteří jedinci či skupiny propadnout. Tento styl umožňuje spolupráci se všemi, kteří ji 
potřebují.  
Pracovníci znají svou lokalitu, snaží se vzdělávat a hledat inspiraci pro svůj program, stále se 
zdokonalují ve své práci i přístupu ke klientům. Realizují komunitní setkávání, čímž 
podporují společenství i jeho členy ve zlepšování kvality svého života. Zápal, se kterým tým 
vstoupil do komunitního smýšlení, je velmi svěží, odhodlaný a podle nás si zaslouží 
ocenění.  

 

Údaje o navrhovateli: 
Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Za Křižovatku 
Hana Nováková 

profese 
 

sociální pracovnice 

telefon 730517934 zaměstnání Neposeda, z.ú. (terénní program Křižovatka,     
Centrum pro rodinu Zastávka) 

adresa Maňákova 743/9, Praha 14, 198 00 - Černý most 

Uvedení, v jakém 
vztahu je nominující 
k navrženému  

Kolegové  

 
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 …10.5.2018……podpis (tiskacím) 

 

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: 
- 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. 

mailto:alena.mirgova@prostor-plus.cz

