
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 
 

Eva má neuvěřitelnou osobnost, která dokáže zaujmout všechny děti napříč věkovým 
spektrem. Její neuvěřitelné osobní nasazení a lidský a přesto profesionální přístup, 
pomohl nespočtu dětí ulice. Je to velice skromná osoba, která svým neuvěřitelným 
schopnostem nepřikládá žádný větší význam. Ale všichni kdo ji znají, ví, že Eva 
Klementová žije pro děti a oni pro ni. Má dar sdružovat lidi a podněcovat je 
k neuvěřitelným výkonům. Díky ní dostává komunitní práce úplně jiný rozměr. I přesto, 
že to není v jejím popisu práce, tak dokáže pospojovat věci, lidi a vytvořit neuvěřitelnou 
atmosféru dobra a pomoci. Vůbec nevíme, jak to dělá. Ale co víme, jistě je, že je to člověk 
na svém místě a zasloužil by mnohem více uznání, než se jí dostává. 
 
Eva v bodech – děti se chtějí s Evou doučovat, protože chtějí. Terénní práce pro Evu není 
žádný problém, nebojí se jít i do míst kam by jiní nešli. Evu každý člověk, vždy rád 
potkává, Eva není pracovník, je to kamarádka. Eva umí svým vyprávěním zaujmout široké 
okolí a nadchnout jej pro pomoc dětem ulice. Díky Evě se NZDM proměnilo v klub 
spojující děti napříč etnikem, soc. vrstvami až nábož. vyznáním.   

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Šárka Pučelíková 
Jakušová  
 

profese 
 

Koordinátorka soc. služeb  
 

telefon +420 605 353 71
9  

zaměstnání Farní Charita Kralupy nad Vltavou  

Adresa Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou  

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Zaměstnanec  

 
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………Kralupech nad Vltavou ……………dne  25.3.2019………podpis (tiskacím) Pučelíková Jakušová 

 

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. 

 

Jméno a příjmení navrženého 

Eva Klementová  tel. 737688203 

e-mail: klementova@nasefarnos
t.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Pracovnice NZDM REP_SUN  


