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

Kategorie: Osobnost roku

Údaje o navrženém:

Jméno a příjmení navrženého Bc. Hana Janatová
tel. 607 174 907

e-mail: Janatovahana11@gmail
.com

Profese/zaměstnání: Koordinátorka terénního programu Streetwork Beztíže

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

Hana Janatová se v nízkoprahových službách pro děti a mládež pohybovala od jara roku 
2016 až do konce letošního května. Poslední dva roky působila na pozici koordinátorky 
terénního programu Beztíže v lokalitách Prahy 2, 3 a 10. 

Háňa přinášela do terénního týmu nové pohledy na aktuální potřeby a trendy  v lokalitách 
širšího centra Prahy. Měla chuť vyšlapávat nové cestičky práce s klienty i spolupráce se 
zástupci města, kterým dokázala vysvětlit její smysl. Díky jejímu působení ve vedení služby 
na Praze 2 je tamější terénní tým považován za důležitou součást řešení konfliktních situací 
v lokalitě v rámci Systému včasné intervence, jehož cílem je zlepšení systému péče o 
ohrožené děti a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Během loňského roku
jsme díky její iniciativě prohloubili spolupráci s několika školami či dále posunuli naši práci 
s mládeží i personálem v Obchodním centru (OC) Flora. Dokázala svým klidným, pozitivním 
a profesionálním přístupem s humorem rozvíjet ve svém týmu potenciál v oboru 
nízkoprahových služeb a podnítila například vznik  chystaného příspěvku o terénní práci v 
OC v rámci konference ČAS. V rámci nejužšího vedení organizace byla radost s ní 
spolupracovat zejména díky její aktivitě, konstruktivnímu přístupu a přinášení realistických 
řešení nových výzev pro fungování celé organizace. Jednoduše byla vždy pozitivně naladěná
a přitom uměla jasně popsat problém. Přispěla k mnoha metodickým změnám v Beztíži. 
Rozjížděla preventivní tým uvnitř naší organizace, byla nedílnou součástí mnoha 
vícedenních výjezdových akcí a uměla přinášet radost svým krásným zpěvem klientům i 
kolegům v týmu. 

Háňa je stále zapojená do mezinárodního projektu Magic Wand, ve kterém mohla s kolegy 
ze zahraničí sdílet různé podoby zakotvení terénní sociální práce v legislativním rámci i 
jejího vnímání v rámci společnosti. Výstupem z této mezioborové spolupráce má být 
mezinárodní příručka pro streetworkery. 

Věříme, že pokud by se někdy v budoucnu vrátila do nízkoprahových služeb, byl by její 
návrat obohacením pro kteroukoliv organizaci i obor samotný. 

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno  a
příjmení

Matouš Knapp,
Jan Horyna a 
Tomáš Klumpar

profese koordinátor terénního programu,
koordinátor sociálních služeb,
vedoucí organizace

telefon 773 760 722 zaměstnání Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Adresa Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 13000
Uvedení, v jakém 
vztahu je nominující 
k navrženému  

kolegové

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 30. 9. 2020          Matouš Knapp, Jan Horyna a Tomáš Klumpar

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 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.


