
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) 
  
 

Hlavní přínos denního centra vidím v pořádání volnočasových aktivit a zejména výjezdů 
mimo Prahu. Jak již bylo napsáno, v roce 2019 bylo uskutečněno celkem 5 takových akcí.  
Velký úspěch sklidil ten cirkusový s lektory CIRQUEONU. Pobyt a program byl klienty velmi 
kladně hodnocen a přerostl ve stálejší spolupráci. Nyní jsou na NDC pořádány pravidelné 
workshopy. Vznikl „Pouličnický cirkus“, který na konci listopadu 2019 reprezentoval NADĚJI 
na mezinárodním festivalu bezdomoveckých divadel ERROR 2019.  
To ale není ten hlavní úspěch, ten shrnula vedoucí centra Katka takto: „Pozitivní je zejména 
to, že naši „mladí cirkusáci“ se sami rádi účastní zkoušek a hlavně se již ze squatu posunuli 
do bydlení. Nyní již nefetují, chodí na pravidelné brigády, splácí své dluhy „z mládí“ a snaží 
se momentálně najít stálejší bydlení, v čemž je podporujeme a pomáháme jim.“ 
Kolegové z denního centra vidí smysl ve volnočasových aktivitách a věří, že ty mohou 
přispět k rozvoji klientů. Z výsledků jejich práce je zřejmé, že se jim to daří. To by nebylo 
možné bez osobního lidského zapojení celého týmu NDC Bolzanova. 
Tým denního centra se neustále snaží vylepšovat i základní služby pro mladé lidi bez 
domova, aby byly opravdu smysluplné. V roce 2019 se díky nim podařilo zajistit finance na 
realizaci projektu „Prádelna pro mladé lidi bez domova“. Nyní je zde k dispozici průmyslová 
pračka a sušička, kterou mohou klienti bezplatně používat. Dostali tak příležitost se o své 
oblečení starat. V roce 2019 se zrodil nápad na vytvoření kuchyňky, kde si budou moci 
mladí lidé sami uvařit a připravit jídlo. I tento projekt se podařilo uskutečnit a kuchyňka je 
již hotová. Díky ní vznikl prostor pro realizaci kurzů vaření a následného společného 
stolování. 
Věřím, že si kolegové cenu zaslouží, protože svou práci dělají se zájmem a snaží se služby 
neustále posouvat vpřed. Nízkoprahové denní centrum Bolzanova je také jedinou službou 
tohoto typu, která se zabývá přímo mladými lidmi bez domova, a to již s několikaletou 
tradicí. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení Lucie Kadlecová profese 
 

fundraiser 
 

telefon 608 133 314 zaměstnání NADĚJE, pobočka Praha 

adresa K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému  

Pracuji jako fundraiser pro pražskou pobočku NADĚJE a lidé z denního centra jsou moji kolegové 
z organizace. 

 
Prohlášení 
navrhovatele: 
 

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)  

Nízkoprahové denní centrum Bolzanova 
NADĚJE, pobočka Praha, Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha 1 
tel.: 775 868 841, bolzanova.praha@nadeje.cz 
vedoucí centra: Kateřina Sehnoutková, tel.: 773 791 724, katerina.sehnoutkova@nadeje.cz 
https://nadeje.cz/praha/phndcbolzanova 

Stručný popis činnosti navrženého 
zařízení/programu za uplynulý rok 

Pracovníci NDC Bolzanova pomáhají mladým lidem bez domova ve věku od 18 do 26 let. 
V denním centru je možné využít základní služby jako je hygiena, výměna oblečení a 
potravinová pomoc. Od roku 2019 je zde k dispozici „prádelna pro mladé lidi bez domova“. 
Nedílnou součástí služeb je sociální poradenství, zprostředkování noclehu nebo zajištění 
psychologické pomoci. 
Velký důraz je kladen na volnočasové aktivity pro mladé lidi bez domova. Každý pracovník 
z týmu se některé účastní, nebo ji vede.  
Již tradičně a vícekrát do roka pořádá denní centrum pro své klienty tematické 
několikadenní výjezdy mimo Prahu. V roce 2019 to bylo 5 víkendových výprav. 

mailto:bolzanova.praha@nadeje.cz
mailto:katerina.sehnoutkova@nadeje.cz


V Praze dne 18. září 2020       Lucie Kadlecová 

 

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 29. 4. 2020 ! POZOR, ZMĚNA ! 30. 9. 2020 
- 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. 
 


