Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Osobnost roku
Údaje o navrženém:
Daniel Randák
Jméno a příjmení navrženého
Profese/zaměstnání:

tel.

606 515 187

e-mail:

randak@prevent99.cz

vedoucí KC Prevent Strakonice a Prachatice

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

Dan se pohybuje v pomáhajících profesích od roku 1996. V Preventu pracuje od roku
2003, prošel si různé pozice, nyní už 9 let vede KC ve Strakonicích a Prachaticích. Kromě
vedení stále působí jako kontaktní pracovník a terapeut. Je mu přiznána odborná
způsobilost pro výkon adiktologa, od roku 2005 je také certifikátorem Standardů
odborné způsobilosti RVKPP. Pravidelně přednáší na odborných konferencích.
I když by si ČASovanou botu zasloužil již dávno v podstatě za zásluhy, navrhuji ho
především za jeho práci v posledních letech. Od jara 2015 mimo jiné totiž vykonává
funkci předsedy Sekce Harm Reduction v A.N.O. Za tu dobu Sekci významně pozvedl,
táhne to, drží témata. Díky tomu jsme mnoho věcí připomínkovali nebo je měli možnost
ovlivnit. Po letech nečinnosti tak Sekce plní svůj účel, z mého pohledu je to z velké části
hlavně díky Danovi.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení Jiří Frýbert

profese

terénní sociální pracovník

telefon

720 587 053

zaměstnání

Spolek Ulice Plzeň

Adresa

Úslavská 31, Plzeň 32600

Uvedení, v jakém vztahu kolega v oboru; působíme společně ve výboru Sekce Harm Reduction
je nominující
k navrženému
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 Plzeň dne 27.2.2019 podpis (tiskacím) JIŘÍ FRÝBERT

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 25. 3. 2019
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.

