Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Tým roku
Údaje o navrženém:
Terénní program NADĚJE, pobočka Praha

Identifikace navrženého kandidáta
Husitská 110/70, 130 00 Praha 3
(název zařízení / programu,
Kontakt na vedoucího: Aleš Strnad, tel.: 733 390 610, ales.strnad@nadeje.cz
kontaktní údaje - adresa, telefon, eJeho zástupce: David Krivačka, tel.: 773 740 647, david.krivacka@nadeje.cz
mail, web)

Stručný popis činnosti navrženého
zařízení/programu za uplynulý rok

https://www.nadeje.cz/praha/phterenniprogam
Terénní program NADĚJE poskytuje podporu lidem bez domova, kteří přežívají přímo na
ulici.
Terénní pracovníci zajišťují sociální poradenství a osvětu v oblasti zdraví, hygieny a požární
prevence, základní potravinovou pomoc, prostředky osobní hygieny, ošacení a přikrývky.
Nedílnou součástí jejich práce jsou doprovody do institucí, návštěvy ve zdravotnických
zařízeních, pomoc při základním zdravotnickém ošetření.
Kromě pěšího terénu zajišťují i provoz mobilní sociální služby.

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

Terénní program pražské NADĚJE má mnohaletou tradici. V současné době jeho tým tvoří
15 terénních pracovníků, takže už můžeme mluvit o poměrně velkém pracovním
kolektivu.
A co je charakterizuje nebo čím jsou výjimeční? Těžká otázka, lehká odpověď. Je to
především jejich elán a schopnost táhnout za jeden provaz, také společný pohled na lidi
bez domova – neodsuzující, respektující a vnímavý. Terénní program pražské NADĚJE
tvoří skupina lidí plná různých osobností, ale jsou to týmoví hráči, kteří spolu dokáží
spolupracovat, mnohdy vyřešit nevyřešitelné a umí dát šanci těm, kteří už zdánlivě svoji
šanci propásli. Zkrátka, jsou to lidi na svém místě a „poslání“ pro ně není pouze pojem ze
Standardů kvality sociálních služeb. Neopomenutelnou zásluhu na tom všem má jejich
vedoucí Aleš Strnad, který je ve službách pro lidi bez domova uznávanou kapacitou a
svými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi jejich práci obohacuje.
Další velký přínos vidím i v tom, že mají zájem o své práci informovat veřejnost a snaží se
bořit stereotypy, které o lidech bez domova vznikly a bohužel stále vznikají. Aktivně a
s nadšením spolupracují na vytváření příspěvků na sociální sítě, kde se snaží přiblížit
veřejnosti svou práci a hlavně to, jak lidé bez domova na ulici žijí. Konkrétně je napadlo,
po dohodě se zúčastněnými, zveřejnit fotky jejich obydlí a domovů, aby si i ti, kteří do
problematiky lidí bez domova nevidí, mohli představit, jak se na ulici dá žít. Také
iniciovali sbírku kávy, aby mohli „svým“ lidem přežívajícím na ulici v mrazivých dnech
nabídnout i něco jiného než čaj. Jsou to možná drobnosti, ale já oceňuji tedy především
každodenní lidský přístup, který všichni bereme jako samozřejmost, ale často se pak
v realitě všedních dní vytrácí.
Nedávno mi jedna slečna z týmu napsala: „Okolí vnímá moji práci prospěšnou především
proto, že poskytujeme hygienu a ošacení. To je totiž vidět nejvíc. Já vnímám ale jinou –
myslím, že důležitější věc – bouráme stereotyp. To vnímám v terénu nejsilněji. Lidé
nejsou zvyklí mluvit s cizími lidmi a už vůbec ne s lidmi bez domova. Ale když vidí, že my
s úsměvem přijdeme i k tomu nejšpinavějšímu člověku, zeptáme se, jak se má a mluvíme
s ním jako s každým jiným, tak jsou překvapení. A ještě víc jsou překvapení, když i on
s námi mluví rozumně a na úrovni.“

Údaje o navrhovateli:
Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení Lucie Kadlecová

profese

telefon

608 133 314

zaměstnání

adresa

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

fundraiser
lucie.kadlecova@nadeje.cz
NADĚJE, pobočka Praha

Uvedení, v jakém vztahu Pracuji jako fundraiser pro NADĚJI, pobočka Praha a lidé z terénního týmu jsou moji kolegové
je nominující
z organizace.
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 22. března 2019, Lucie Kadlecová

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.

