Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Osobnost roku
Údaje o navrženém:
tel.
Jméno a příjmení navrženého

Svitlana Golubyeva

Profese/zaměstnání:

Psychoterapeut, terénní pracovník

e-mail:

golubyeva@gmail.com

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

Svita již více než 14 let na otevřené drogové scéně kontaktuje rusky mluvící
uživatele drog. Několik jich dostala do legální substituce. Pro mnoho z nich
je důležitou součástí vstupu nejen do služeb harm reduction. Zřejmě by bez
ní buď vůbec služeb nevyužili, nebo by měli kontakt s nimi přinejmenším
velice ztížený. Což je z pohledu prevence rizik šíření infekčních nemocí do
české populace uživatelů drog poměrně významné. V zemích bývalého
Sovětského svazu je situace ohledně prevence rizik užívání drog a
provozování služeb harm reduction kritická. Na mnoha místech tyto služby
vůbec neexistují. Prevalence infekčních chorob nejen u uživatelů drog
v těchto zemích je alarmující. Rusky mluvícíí klienti také často nevědí, že
takové služby vůbec existují. Jedním z největších přínosů práce Svity je
proto vysvětlování klientům smyslu služeb a jejich anonymity, neboť v jejich
domovině jsou za užívání drog vězněni, či jinak perzekvováni. Někdy mají
strach vůbec přiznat, že jsou závislí. Svitě se velice dobře daří prolomit tyto
počáteční obavy. Svým milým, klidným a profesionálním přístupem si
získává jejich důvěru, která se přenáší i na ostatní terénní pracovníky.
Klienti se tak učí využívat našich služeb i v době kdy Svita není ve službě.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení

profese

telefon

Aleš Termer
728 631 091

Adresa

Tichá 6, 150 00 Praha 5

zaměstnání

Sociální pedagog
Terénní pracovník v SANANIM z. ú.

Uvedení, v jakém vztahu Kolegyně z týmu
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……Praze………………dne …25/3/2019……podpis (tiskacím) TERMER

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.

