
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) 
  
 

 

 Tým se nebojí nových výzev, hledá nové možnosti práce s dětmi a mládeží, snaží 
se o inovace a je vzorem pro další pracovníky jak v organizaci, tak v oboru. 

 Od roku 2016 prohloubení spolupráce se Střediskem výchovné péče, kurátory 
pro děti a mládež a práce formou „Balance“ skupin, které pracují s klienty 
zprostředkovanými těmito orgány. 

 Od roku 2016 užší spolupráce se Základní školou Květnového vítězství a realizace 
Streetworku na ZŠ. Na základě dobrých zkušeností jak pracovníků, tak školy 
došlo k rozšíření tohoto způsobu práce na další ZŠ. 

 Pro stále rostoucí potřebu realizuje tým terénní práci v obchodním centru 
Chodov, ve kterém se podařilo navázání bližší spolupráce s vedením a 
bezpečnostní službou. Současné době pracuje tým na vizi realizace klubu pro 
děti a mládež přímo v obchodním centru. 

 Pravidelné, každoroční aktivity pro klienty, skupinové, týdenní pobyty v horách, 
zapojení pracovníků a klientů do mezinárodní výměny mládeže. 

 Propojení spolupráce s dalšími programy, jako je krizové bydlení, občanská 
poradna a další, na základě individuálních potřeb klientů. 

 Díky vytvořenému vztahu s klienty, je tým následně zapojuje do příprav a 
realizace akcí jako Graffiti jam, Streetfočus, i větších akcí pro veřejnost – Dobytí 
Jižního Pólu a Čarodějnice na Jižáku. 

 Hledání nových možností, jak poskytovat sociální služby pro děti a mládež, díky 
spolupráci s městskou částí, metodiky prevence, měatskou policií, základními 
školami, kurátory a dalšími organizacemi působící v dané lokalitě – Sananim, 
Eset help, NZDM Ymkárium a další. 

 V roce 2018 dosáhla služba nadstandardních výsledků v auditech kvality 
realizovaných ČASem 

 Aktivně se podílejí na prezentování nízkoprhových služeb na odborných 
platformách – v roce 2018 proběhly 3 příspěvky na konferencích 

 Účast pracovníků na mezinárodních cestách za dobrou praxí – v roce 2018 výjezd 
do Barcelony 

 Účast pracovníků v pražské pracovní skupině „Župan“ 

 Zapojení pracovníků do průzkumu mládeže, jehož výstupem byl ebook a ve 
kterém byly použity inovativní metody sběru dat 

 Rychlá reakce v dění v lokalitě a zapojení se do monitorování situace s bitkami 

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

Tým lokality Prahy 11 
Klub Jižní pól, Terénní programy v Praze 11 
Proxima Sociale o.p.s. 
Brandlova 1639/6 
149 00 Praha 11 – Chodov 
tel.: 775 637 050  
 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Tým lokality Prahy 11 – pracovníci a pracovnice organizace Proxima Sociale o.p.s. 
V původním složení týmu se od roku 2000 zaměřují na sociální služby pro děti a mládež na 
největším sídlišti v Praze i v ČR. Noví členové postupně obohatili tým energií a dalšími 
aktivitami. Za roky působení přinesl tento tým inovativní způsoby práce a možnosti, jak 
kontaktovat klienty, navázat s nimi vztah a udělat poskytované služby dostupnějšími.  
 
Posláním programů pro děti a mládež je kontaktovat mladé lidi v místech, kde tráví volný čas 
(ulice a veřejná prostranství, OC apod.), bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v 
jejich nepříznivých sociálních situacích a tématech, která řeší. Formou prevence usilují o to, 
aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních 
rizik. 

http://www.proximasociale.cz/proxima-sociale/kontakty/


mezi mládeží 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Vendula 
Brtníková a 
Barbora 
Hurtišová 
 

profese 
 

Adiktoložka a sociální pracovnice 

telefon 731 419 739 zaměstnání Vedoucí sekce programů pro děti a mládež 
 

adresa Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 12-Modřany 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

nadřízený 

 
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. podpis (tiskacím) Brtníková 

 

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. 
 


