
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)
 

Oba týmy jsou vedeny zkušenými pracovníky, opakovaně absolvovaly audit kvality ČAS,
jsou platnou součástí plzeňské sítě služeb a dlouhodobě odvádějí skvělou práci, o čemž
svědčí řada příkladů dobré praxe pravidelně zveřejňovaných na stránkách Pontonu. Oba
týmy  mají  chuť,  energii  i  odvahu  žít  s klienty  jejich  životy,  doprovázet  je  na  práh
dospělosti a být pro ně v dosahu pokaždé, když to potřebují. Kromě každodenní sociální
práce  pro  klienty  organizují  další  nadstavbové,  leckdy  sebezkušenostní  a  zátěžové
aktivity. 
V žádném případě se ani jeden z týmů nedrží jen vyjetých kolejí, ale podle potřeby volí
nové cesty, odbočky, zkratky a objížďky a zároveň se umí vracet, když náhodou špatně
odbočí.  Tam,  kde  se  stezky  Com.passu  a  Pixly  protínají,  můžou  klienti  přesednout
z jednoho vozu do druhého. Vždycky si  můžou být jistí,  že nasedli  správně,  že je veze
zkušený kočí  a cestu jim ukazuje zkušený průvodce.  Pracovníci  Com.passu i  Pixly vždy
jednají se svými klienty s respektem a s důstojností. Pokaždé, když je vidíte při práci, na
první pohled je jasné, že jim klienti důvěřují a cítí se s nimi bezpečně. 
Dlouhodobě  dobře  nastavenou  spolupráci  momentálně  nejlépe  ilustrují  obrázky
z letošního jara, kdy se tenhle tandem nenechal zaskočit chaosem nastupující pandemie.
Zatímco Com.pass  mohl  zůstat  v terénu,  Pixla  musela zůstat  zavřená.  Během několika
hodin  bylo  jasno,  obuly  se  dobré  boty,  nastartovaly  motory,  nažhavily  telefony,
notebooky a šicí  stroje. Com.pass venku zjišťoval potřeby klientů a předával kontakty,
pracovníci v Pixle chatovali, videohovořili, telefonovali a ve volných chvílích společně šili a
šili  a  šili.  Výsledek?  Tandem  Com.pass  ft.  Pixla  společnými  silami  zajistil  výrobu  a
distribuci tisíců bavlněných roušek pro plzeňské ubytovny. Dokázal sehnat desítky litrů
dezinfekce  a  rozvézt  ji  na  místa,  kam  si  jiné  služby  netroufaly.  Stovkami  kilogramů
potravin pomohl rodinám svých klientů přežít hladové týdny. Stovky hodin se stovkami
klientů  strávil  v online  prostoru,  kde  doučoval,  radil,  sdílel.  Prostě  byl  v KONTAKTU.
Tandem Com.pass ft. Pixla nominuju, protože rozumí své práci,  bere ji vážně a dělá ji
srdcem.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Kamila Zelená profese Sociální pracovnice

telefon 608 936 116 zaměstnání Vedoucí a metodička v NZDM Bedna, 
Ponton, z.s.

adresa Ponton, z.s. - NZDM Bedna, Budovatelů 116, 261 05 Příbram VIII
Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému 

Kolegyně z organizace.

Prohlášení
Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále tímto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu
informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí. 

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

TP Com.pass  ft.  NZDM Pixla  zapsaného spolku Ponton,  sady  Pětatřicátníků 94,  301 00
Plzeň, www.ponton.cz
TP Com.pass – kacerkova@ponton.cz, 774 433 395
NZDM Pixla – benes@ponton.cz, 603 226 615

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok

TP Com.pass a NZDM Pixla jsou na první pohled dva samostatné týmy spolku Ponton – TP
Com.pass pracuje v terénu s CS dětí a mladých lidí ve věku 11 – 25 let, NZDM Pixla nabízí
ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem od začátku školní docházky do 20 let.
Na  některých  klientských  zakázkách  ale  oba  týmy  spolupracují  a  fungují  jako  spojené
nádoby. Tohle propojení zajišťuje kvalitu a efektivitu služeb především v momentech, kdy
je potřeba podpořit klienta ve složité situaci, která nesnese odkladu. V uplynulém období
se navíc tohle propojení  osvědčilo  během jarní  vlny pandemie a pokračuje i  nyní,  kdy
začíná druhé kolo…
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navrhovatele:
V Příbrami dne 24. 9. 2020 podpis ZELENÁ


