
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 
 

Ondřej je pro mě a jistě nejen pro mě mužem mnoha tváří i řemesel. Sám o sobě jako o 

fotografovi píše, že je kouskem v celku. Myslím, že tohle tvrzení ho vystihuje nejen 

v oblasti fotografování. Dokáže být platným členem svého malého týmu v eMBečku, ale i 

členem velkého týmu organizace Střed, z. ú, Je hlavou pracovní skupiny NZDM v regionu, 

nebojí se prosazovat potřeby komunity ani na úrovni komunální politiky, zvyšuje svoje 

zapojení i na úrovni oborové asociace ČAS.   

A právě výše popsané rozličné způsoby a úrovně ovlivňování oborového dění na poli (nejen) 

nízkoprahových služeb jsou základem pro jeho nominaci v kategorii osobnost roku. 

Pamatuji si okamžik, kdy se poprvé ucházel o jednu z funkcí v rámci ČAS a při svém 

představování prezentoval svoji ambici – být v oboru známou osobností a udělat něco pro 

obor. A nebyla to namyšlenost, byl to jasný plán, který se mu daří naplňovat, a to od úrovně 

přímé kontaktní práce s mladými lidmi v klubu, přes lokální aktivity pro mládež i komunitu, 

po práci na oborové úrovni v kraji až po aktivní zapojení do činnosti střešní organizace, tedy 

ČAS.  

Pokud bych musela popsat Ondřeje jen jedním slovem, byla by to jedinečnost. Jedinečnost, 

kterou on sám oplývá, jedinečnost, se kterou pohlíží na svět kolem sebe, ale také 

jedinečnost, kterou umí dát okamžiku a rozhodně jedinečnost, kterou umí podpořit v druhé 

osobě.   

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Václava 
Egermaierová 
 

profese 
 

Vedoucí oddělení projektového managementu, 
odcházející vedoucí služeb pro děti a mládež 
 

telefon 734 640 493 zaměstnání Diakonie Západ 

Adresa Prokopova 25, 301 00 Plzeň 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

- bez užšího vztahu v profesní oblasti 

 
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 Plzni dne 24. 3. 2019                                     Václava Egermaierová 

 

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 

 
Ondřej Ferdan, DiS. 

tel. + 420 775 725 600 

e-mail: ferdan@stred.info 

Profese/zaměstnání: 
 

Koordinátor programu NZDM eMBečko 


