
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 
 

Nominovaný pracuje v organizaci KOTEC o.p.s. od roku 2004. 
Během této doby působil jako terénní pracovník, ředitel kvality služeb organizace a 
vedoucí služby Terénní program. 
Od roku 2015 je vedoucí všech služeb v tachově, tzn. Nízkoprahové denní centrum, 
Kontaktní centrum, Nízkroprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní program, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Jako vedoucí služeb motivuje a podporuje progres a kvalitu jednotlivých služeb. 
David Klaus se angažuje v Komisích města Tachov, zavedl pravidelné setkávání všech 
sociálních pracovníků tachovského KOTCE „intervizní setkávání“. 
Jako vedoucí služby je nápomocný, vždy své kolegy vyslechne, podpoří a sám se aktivně 
angažuje ve všech aktivitách. Dokáže ocenit, pochválit práci svých kolegů.  
 
Nízkoprahové denní centrum: 

- Zařízení nouzového přespání v době největších mrazů pro osoby bez přístřeší - 
po dobu dvou zim (v Tachově není dostatečné zasíťování služeb)  

- Spolupráce s Probační a mediační službou-> obecně prospěšné práce 
 
Kontaktní centrum 

- Pravidelná účast na Dnech testování (HIV, hepatitida) 
- Školení pro firmy v oblasti typologie uživatelů OPL 
- Exkurze pro školy 
- Odborný poradce v oblasti gamblerství, užívání alkoholu 

 
Terénní program 

- Tzv. Model 1+1: jeden pracovník adiktologické služby a jeden pracovník služby 
SAS dojíždí do rodin, kde se objevuje jev užívání OPL.  Pro klienty je to 
komfortnější, komplexnější péče 

-  
Nízkroprahové zařízení pro děti a mládež 

- Uzavření spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví (kurátoři pro 
mladistvé), ve kterém služba NZDM vystupuje jako jedna z možností výchovného 
opatření 

- Otevření terénního programu 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Zapojení služby do tzv. Cochemské praxe (poradenství pro rodiče, kteří se 

rozcházejí + Dětská skupina: Dětský průvodce světem rozvodu) 
- Spolupodílení se na vytvoření a vedení Městského bytu pro potřeby Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví (byt je určen pro krizové řešení především rodin, 
které přišly o bydlení - v Tachově není dostatečné zasíťování služeb 

- Model 1+1 viz výše 
- Oslovení ostatních SASů v kraji ke vzájemnému setkávání 

 
 

 

Údaje o navrhovateli: 

Jméno a příjmení navrženého 

Mgr. David Klaus tel. 608656538 

e-mail: Vs.tp.tachov@kotec.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí sociálních služeb Tachov, Kotec o.p.s. 



Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Bc. Lenka 
Srkalová 
 

profese 
 

Sociální pracovník  
 

telefon 734 313 205 zaměstnání NZDM Tachov, Kotec o.p.s. 

Adresa Rokycanova 4, Tachov 34701 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Navržený je vedoucím nominujícího. 

 
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…Tachově…dne 25.3.2019………podpis (tiskacím) Lenka Srkalová 

 

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. 

 


