
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 
- dlouholetá 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 
 

Ráda bych opětovně nominovala pana Michala Krebse na ocenění osobnost roku 2018. 
Program nízkoprahových a terénních služeb organizace La Strada by bez něj s největší 
pravděpodobností neexistoval a rozhodně by po dvanácti letech nebyl tak pevnou a 
nedílnou součástí práce celé organizace. NA konci tohoto zdůvodnění uvádím konkrétní 
posuny a úspěchy v roce 2018, nicméně považuji za nezbytné připomenout dlouholetou 
práci Michala a jeho přínos v oboru. Michal stál u zrodu terénního programu, pomáhal 
připravit jeho koncept a stal se hlavním průkopníkem specifické terénní práce s naší 
cílovou skupinou, tedy s obchodovanými a vykořisťovanými lidmi. S krátkou přestávkou 2 
let (během kterých ale i nadále externě spolupracoval s La Stradou), pracoval Michal 
v terénním týmu po celou dobu jeho existence, tedy dvanáct let. Michal nikdy svou práci 
nelimitoval pouze na „terén“. Byl a je si vědom nezbytnosti přenosu a předávání 
zkušeností a znalostí, proto je spolu-autorem manuálů k terénní práci se specifickou 
cílovou skupinou La Strady, bezpečnostních manuálů a opatření La Strady. Zároveň svým 
příkladem a trpělivostí vychoval několik mladých terénních pracovníků a pracovnic, 
kteří/ré do dnešního dne na svých nových působištích těží ze znalostí a zkušeností 
získaných v La Stradě pod vedením Michala. Michal se zároveň podílí v praktické i 
teoretické rovině na různých studiích a analýzách problematiky obchodování s lidmi a 
vykořisťování, zejména ve vztahu k zvláště zranitelným národnostním skupinám. 
V neposlední řadě se Michal účastní odborných komisí a výborů, kde prezentuje práci La 
Strady a problematiku obchodování s lidmi z pohledu terénní a nízkoprahové práce.  
 
Vedle nezpochybnitelných excelentních profesních vlastností Michala a jeho dlouholeté 
hluboké zkušenosti v oblasti terénní práce, bych ráda vyzdvihla také jeho charakterové 
vlastnosti, které z něj dělají výjimečného terénní ho pracovníka, leadera a 
neocenitelného kolegu. Je to především odvaha a rozvaha, které jsou nezbytné při práci 
v oblasti pomoci obětem velmi závažného organizovaného zločinu, laskavost a trpělivost, 
přemýšlivost a schopnost reflexe, které Michal projevuje jak vůči klientele, tak vůči svým 
kolegům a kolegyním a v neposlední řadě respekt a partnerský vztah, který si Michal 
zachovává a udržuje vůči našim klientům a klientkám i po tolika letech přímé práce.  
 
V roce 2018 dosáhl Michal v rámci nízkoprahového a terénního týmu několika 
významných úspěchů a posunů.  Za prvé se mu podařilo rozšířit, restrukturalizovat a 
posílit tým. Vynikajícím vedením během poměrně krátké doby dokázal připravit a 
zaškolit mladé nové členy/členky týmu a v tuto chvíli vede tým, který dokáže nabídnout 
klientům a klientkám pomoc v sedmi jazycích, každý z týmu dokáže fungovat ve všech 
třech složkách (SOS linka, terén, nízkoprahová poradna). Díky tomu dochází ke zvyšování 
počtu kontaktů a klientů a klientek ve všech třech segmentech a tudíž i k zvyšování 
identifikace obchodovaných osob a dostupnosti návazných služeb.  
Dále došlo k zavedené chatové platformy organizace, čímž došlo k dalšímu plošnějšímu 
zpřístupnění služeb organizace. V tuto chvíli tedy Michalův tým dokáže poskytovat 
poradenství a asistenci skrze facebookový messenger, speciální e-mail, SOS linku 
(bezplatnou i hrazenou) a online chat.  
Třetím důležitým posunem bylo zřízení a vybavení mobilní kanceláře nízkoprahového a 
terénního týmu. Pořízením sedmimístného automobilu vybaveného jako plně funkční 
kancelář došlo k výraznému ulehčení okamžité práce s klienty a klientkami přímo 
v terénu a k navýšení dostupnosti služeb La Strady.         

 

Jméno a příjmení navrženého 

Michal Krebs tel. +420739236587 

e-mail: michal@strada.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí Programu terénních a nízkoprahových služeb La Strada ČR 



Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Markéta 
Hronková 

profese 
 

 
Právnička 

telefon +420731475070 zaměstnání Ředitelka La Strada o. p. s. 

Adresa P. O. Box 305, 110 00, Praha  

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Nadřízená 

 
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 …25. 3. 2019……podpis (tiskacím)  

 

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. 

 


