Jak někoho navrhnout na cenu?
Všechny potřebné informace k ceně "ČASOVANÁ BOTA“ včetně formulářů pro nominaci naleznete na stránkách České asociace
streetwork.
Cena bude udělována ve třech kategoriích:
 Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, vedoucí zařízení,
odborník/ce pracující na metodice atd.)
 Tým roku (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)
 dále pak může být udělena Cena Správní rady ČAS za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na
tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS sr@streetwork.cz. Na návrh není vytvořen formulář.
Důvodem k udělení ceny je:
 významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin, není vázáno na počet let v oboru)
 významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým
klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)
Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:
 kvalita odvedené práce /důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh
 přínos pro obor (práce v asociacích, pracovních skupinách, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních
orgánech, práce s veřejností atd.)
Cena bude udělena za skutky v uplynulých letech 2020-2021, případně za dlouhodobý přínos.
Co musí obsahovat návrh na udělení ceny:
Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři, kde musí být vyplněna:
 identifikace navrhovatele (jméno nebo název, základní kontaktní údaje – telefon, e-mail)
 identifikace navrženého kandidáta na udělení ceny (jméno nebo název)
 zdůvodnění nominace
 garant – osoba, která může o nominovaném referovat
NEZBYTNÁ PODMÍNKA
Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti údajů,
musí být zaslán životopis nebo výroční zpráva a také aktuální fotografie (jednotlivce i týmu).
Do kdy musí být návrhy předloženy – viz HARMONOGRAM (druhá strana)
musí být předloženy:
 VÝHRADNĚ emailem na adresu portal@streetwork.cz (i životopis a fotku zasílejte e-mailem)
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. Kancelář ČAS má možnost doptat se na chybějící
údaje ve formuláři i uvedeného garanta.
Kdo může být navrhovatelem, navrženým, garantem
Navrhovatelem, navrženým či garantem může být kterákoliv fyzická osoba nebo kolektiv osob
Pro nominace zařízení platí tato omezení:
 zařízení nemůže navrhnout samo sebe
 pracovník nemůže navrhnout zařízení, ve kterém pracuje nebo je jeho členem, může však navrhnout jednotlivce či
program v rámci organizace
Pro nominace osob platí tato omezení:
osoba nemůže navrhnout sama sebe
POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ!!!!

Co se bude s návrhy dít:
Návrhy budou roztříděny dle kategorií (osobnost x tým), zkontrolovány, zda obsahují předepsané a pravdivé údaje a poté
zavěšeny na web streetwork.cz (veřejně). Všechna zařízení nízkoprahových služeb hlasují a vyberou v každé kategorii 3 nominace
– tj. 3 a 3 z navržených, jejichž jména budou zveřejněna a kteří budou pozváni na tiskovou konferenci.
Hlasovat mohou ti, kdo pracují v nízkoprahových sociálních službách TP, NDC, KC, NZDM (pracovníci v přímé práci, management
vyjma technicko-ekonomických pracovníků), individuální členové ČAS, členové SR a RK ČAS.
Každý pracovník hlasuje za sebe a pouze jednou. Jak? Podpořit musíte právě tři kandidáty v každé kategorii. K dispozici máte
celkem 12 bodů. Tři pro pracovníka, kterého byste rádi viděli na prvním místě, dva pro pracovníka na druhém místě a jeden bod
pro pracovníka na třetím místě. Další 3 body rozdělíte v kategorii organizace/zařízení. Opět tři body pro nejlepšího, dva pro
organizaci na druhém místě a jeden bod pro organizaci na třetím místě. Pozor! Musíte rozdat všech 12 bodů a to různým
kandidátům. Tzn., nemůžete podpořit jen jednu osobnost nebo jedno zařízení. Kdo hlasovat nemůže? Hlasovat nemohou vaši
klienti, kamarádi mimo obor, rodinní příslušníci, lidé z města, kraje, sponzoři. Hlasovat bude možné on-line prostřednictvím
hlasovacích formulářů zveřejněných na streetwork.cz. Za platné budou považovány hlasy, které vyplní všechna povinná pole a
které podpoří právě 3 kandidáty v každé kategorii. Není možné hlasovat 2x. Takové hlasy budou všechny vyřazeny.
Všichni nominovaní obdrží čestná uznání a v každé kategorii 1 nominovaný bude (hlasováním Rady) určen vítězem ceny. O 3+3
nominaci rozhoduje nejvyšší počet bodů od zařízení (zaměstnanců) nízkoprahových služeb. Body se sečtou a vytvoří se pořadí.
O vítězích rozhoduje Rada ceny na setkání Rady.
Základním podkladem, podle kterého rada rozhoduje, jsou vyplněné návrhy, v případě nejasností rada může kontaktovat garanta
navrhovaného. Je tedy třeba, aby si navrhující dali záležet na vyplnění formuláře návrhu. Rada vybírá již pouze z 3 + 3 nominací od
zařízení nízkoprahových služeb.
Kdo rozhoduje o vítězích ceny:
O všem rozhoduje Rada ceny formou hlasování. Rada zasedá ve složení:





Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2019
Zástupce vítěze kategorie Tým roku 2019
Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork
Zástupce Kanceláře České asociace streetwork

Člen rady ceny může nominovat i hlasovat, vždy je však potřeba možné střety zájmů zveřejnit na začátku setkání rady ceny,
aby jednotliví členové postupovali při rozhodování spravedlivě.
Harmonogram:
8. března 2022

vyhlášení, začínáme přijímat návrhy

18. dubna 2022 o půlnoci

ukončení přijímání návrhů

22 dubna 2022

zveřejnění nominací

22. 4. – 3. 5. 2022 o půlnoci

hlasování na portálu

5. května 2022

vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva

9. května 2022

Rada rozhodne o vítězích

12. května 2022

vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny na 11. celorepublikové oborové
konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy

