
 

Česká asociace streetwork 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 

Kategorie: Osobnost roku 

Údaje o navrženém: 

 

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 

 

Ondra je součástí organizace Semiramis od roku 2008. Přišel mladý a netknutý sociální 

prací. Časem se z něj stal profesionál každým coulem. Doplnil si vzdělání a neustále 

odborně roste. Záběr jeho znalostí a zkušeností je opravdu široký.  

K nominaci na udělení výroční ceny v kategorii „Osobnost roku“ nás vede hluboké 

přesvědčení, že se Ondřej po celou svou kariéru zasazuje o rozvoj terénních programů a 

K-centra.  

Za roky jeho působení v oboru obohatil o svoje znalosti a dovednosti nejednoho kolegu. 

Neztratil však nic ze zájmu se dále učit. Je obdařen notnou dávkou sebereflexe a pokory. 

V loňském roce provedl týmy K-centra i terénu velmi úspěšně auditem ČAS. 

Svým dvojitým angažmá ve vedoucí pozici propojuje oba týmy, což vede k vyšší stabilitě a 

kompatibilitě. O sociální práci s uživateli návykových látek umí nejen velmi dobře mluvit, 

ale tyto teorie přenáší i do praxe, tak aby práce dávala co největší smysl a byla přínosná, 

jak pro klienty, tak pro kolegy.  

Během loňského roku jeho terénní tým expandoval i do okrajů Prahy, kde v současné 

době prošlapává terén. 

Za obzvlášť důležité označujeme Ondry podíl na vzniku, udržení vývoje a funkčnosti 

databáze BorIS, kterou v současné době využívají mnohé organizace.  

Další z mnoha Ondřejových přínosu uvádíme aktivní spoluúčast na projektu města Mladá 

Boleslav „Cesta z ulice“. 

Ondřej je týmový hráč, podílí se velmi aktivně na rozvoji organizace, přináší nové 

podněty a odvážně čelí mnohým výzvám.  

 

 

 

Jméno a příjmení navrženého 

Ondřej Šulc, DiS. tel. +420 724 557 503 

e-mail: sulc@os-semiramis.cz 

Profese/zaměstnání: 

 

Sociální pracovník, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje, Semiramis, 

z.ú., vedoucí K-centra Mladá Boleslav, Semiramis, z.ú. 



 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 

navrhovatele  

jméno a příjmení 

 

Pavlína 

Kohoutková 

(zástupce širšího 

týmu 

navrhovatelů) 

profese 

 

Sociální pracovník 

 

telefon +420 735170 915 zaměstnání Laxus, z. ú. 

Adresa Sadová 2107, 288 02  Nymburk 

Uvedení, v jakém vztahu 

je nominující 

k navrženému   

Profesní kolega 

 

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 Nymburce dne 15. 4. 2022 podpis (tiskacím) 

 

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 18. dubna 2022 
- 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. 

 

 


