Česká asociace streetwork
Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů
Kategorie: Tým roku
Údaje o navrženém:
Centrum terénních programů Pardubického kraje, Laxus, z.ú.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Identifikace navrženého kandidáta
kontaktní osoba: Bc. Tomáš Janků, tel.: +420 733 531 076
(název zařízení / programu,
kontaktní údaje - adresa, telefon, e- mail: janku@laxus.cz
mail, web)

http://www.laxus.cz/centra/centrum-terennich-programu-pardubickeho-kraje/

Stručný popis činnosti navrženého
zařízení/programu za uplynulé
období 2020-21

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby
uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem
minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.
Služba je registrována od 1. 2. 2007 a provozována neziskovou organizací Laxus, z. ú.

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

Za poskytovanými službami Centra terénních programů Pardubického kraje stojí velmi
kvalitní a stabilní tým v čele s Tomášem Janků.
Tým se vyznačuje výbornou znalostí lokality včetně jejich specifik, kvalitním know-how i
motivací neustále zlepšovat poskytované služby. Svým přístupem se podílí na
destigmitizaci cílové skupiny uživatelů návykových látek. Tým CTPPK disponuje velmi
dobrým konceptem sekundárního výměnného programu.
Během pandemie Covid-19 poskytovalo centrum služby bez přerušení. Svým aktivním
přístupem přispívalo k ochraně veřejného zdraví.

Údaje o navrhovateli:

Identifikace
navrhovatele

jméno a příjmení Tereza
Mullerová

profese

Sociální pracovník

Zaměstnání

Semiramis, z.ú.

(zástupce širšího
týmu
navrhovatelů)
telefon

+420 733 184 99
5

adresa

Sadová 2107, 288 02 Nymburk

Uvedení, v jakém vztahu Profesní kolegové
je nominující
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 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 TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU 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.

