
 

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: 

 odvaha  

 zápal  

 flefibilita 

 profesionalita 

 kvalita odvedené práce 

 

Pracovníci prokázali opravdovou odvahu a zápal, když v období jara roku 2021 reagovali 

promptně (a po domluvě) byli „všemi deseti pro“, abychom se aktivně zapojili do podpory 

klientů a pomohli jim s naplňováním jejich vzdělávacích potřeb v rámci distanční výuky 

(pandemie Covid-19), flexibilně jsme změnili provozní dobu a fungování služby. 

Nad rámec všech plánů činností na daný rok se rozhodli nabídnout prostory klubu pro 

nerušené doučování onlajn. Rozšířili provozní dobu od 7.30 do 13.00. Každý z pracovník byl 

vždy alespoň 1x týdně (někdy i vícekrát) v klubu již na 7h ranní, připravoval prostor klubu a 

měnil ho na učebnu pro cca. 8-12 dětí na dané dopoledne. Byl klientům k ruce, když 

potřebovali technickou pomoc (přihlásit se do hodiny, přihlásit se k Wi-Fi apod.), poradit 

s úkolem, vysvětlit probíranou látku (Pythagorovu větu, shodu podmětu s přísudkem 

apod.), komunikovali s učiteli a školami. Poté stihl krátkou pauzu na oběd, přípravu 

s kolegou/kolegyní na službu a opět trávil odpoledne s klienty.  

Identifikace navrženého kandidáta 

(název zařízení / programu, 

kontaktní údaje - adresa, telefon, e-

mail, web)  

NZDM Ymkárium 

Tererova 1551/8, 149 00 Praha 11 

737 629 149, ymkarium@praha.ymca.cz, http://www.praha.ymca.cz/ymkarium  

Stručný popis činnosti navrženého 

zařízení/programu za uplynulé 

období 2020-21 

 

V uplynulých letech 2020 a 2021 fungoval tým ve stabilním složení několika zkušených 

kontaktních pracovníků. Služba má již na Praze 11 bohatou a dlouhou historii a renomé 

spolehlivého a profesionálního partnera při řešení obtíží v komunitě Prahy 11, zejména mezi 

dětmi a mládeží mladšího školního věku. 

Pracovníci jsou v intenzivním kontaktu s dětmi mezi 4 zdmi v ambulanci, zároveň také  

v parcích, dětských hřištích, trafačkách, obchodním centru a jiných zákoutích. V individuální 

spolupráci s dětmi a mládeží se věnují tématům jako: vztahy v partě, partnerským vztahům, 

vztahováním se k autoritám, experimentování s OPL, neadekvátnímu chování (agresivní až 

násilné), pomáhají s přípravou do školy (úkoly, doučování, kontakt se školami).  

Nad rámec základních činností realizují preventivní programy ve formě pravidelných setkání, 

přespávacích akcí na klubu a resocializačních pobytů mimo metropoli. 

Jejich práce je v rámci dotazníkových šetření ze stran klientů hodnocena jako kvalitní, klienti 

oceňují jejich přátelský a partnerský přístup. Nejvíce jim dle jejich slov pomáhají/pomohli 

se zvládáním školy, se vztahy a s chováním (ve škole, v partě, k autoritám).   

 

mailto:ymkarium@praha.ymca.cz
http://www.praha.ymca.cz/ymkarium


 

I přesto dokázali být profesionální ve vztahu ke své profesi. Odváděli kvalitní práci 

v běžném režimu a zároveň i o dopolední pomoci se školou. V tomto intenzivním režimu 

fungovali v období od března do května roku 2021.  

Mimo jiné zvládli stěhování služby na novou adresu (na podzim) roku 2021, kde jsou již 

zabydlení pracovníci i klienti. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 

navrhovatele  

jméno a příjmení Jakub Kulhánek 

 

Profese 

 

Sociální pracovník  

 

Telefon 776 550 282 Zaměstnání Koordinátor sociálních služeb YMCA Praha 

adresa Chelčického 747, 280 02 Kolín  

Uvedení, v jakém vztahu 

je nominující 

k navrženému  

Zaměstnanec YMCA Praha, nadřízený pracovního týmu NZDM Ymkárium 

 

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 24.3. 2022, podpis 

 

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. 

 



 

 


