
Česká asociace streetwork 
 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 
Kategorie: Tým roku 

 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  
(důvody – za co je navržen na 
cenu, konkrétní příběh, přínos pro 
obor) 
  
 

Pracovníci Com.passu se pohybují na poli plzeňských služeb od roku 2007. Tým pracuje ve 
stabilním složení už několik let. Teréňáci znají dokonale prostředí vyloučených lokalit 
Plzně. Znají dokonale své klienty, klienti znají je a pouštějí je do svých životů i do svých 
domovů. Com.passu se daří individuální práce především s mladými dospělými, se 
kterými řeší otázky okolo bydlení, dluhů, vzdělání, zaměstnání nebo rodiny, jak si můžete 
přečíst na stránkách Pontonu. Kromě toho dokážou hecnout sebe i svoje klienty 
k přechodu Brd, spaní pod širákem, mytí v potoce a dalším neuvěřitelnostem. Účinkují 
v pracovních skupinách, jezdí do zahraničí, učí svoje kolegy  a vůbec, jsou profesionální, 
flexibilní, vstřícní, inovativní a velmi, velmi inspirující. 
 
Garant nominace Bc. Jakub Václavů. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Kamila Zelená 
 

profese 
 

Sociální pracovnice 
 

telefon 608936116 zaměstnání Vedoucí a metodička v NZDM 

adresa NZDM Bedna, Budovatelů 116, Příbram, 26105 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

Kolegyně v organizaci. 

 
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 Příbrami dne 25. 3. 2019 podpis (tiskacím) ZELENÁ 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 
!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 
údajů !!!!!! 
NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU 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. 
 

Identifikace navrženého kandidáta 
(název zařízení / programu, 
kontaktní údaje - adresa, telefon, e-
mail, web)  

Com.pass – Ponton z.s., Podmostní 1, Plzeň, 301 00, www.ponton.cz, 
pohlreichova@ponton.cz, 739 353 362 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Terénní práce s dětmi a mladými lidmi zejména z vyloučených lokalit Plzně.  

http://www.ponton.cz/
mailto:pohlreichova@ponton.cz

