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

Kategorie: Osobnost roku

Údaje o navrženém:

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

Nominuji vedoucí nízkoprahového klubu Pacific, Barboru Janurovou. Rozjela velmi 
dobrou spolupráci s místní základní školou, kde Pacific terénně působí. V rámci školy jde 
vždy přibližně o 40 kontaktů, přičemž jde o klienty, kteří by klub nenavštěvovaly, přesto 
s pracovníky v rámci terénu na škole řeší své problémy a starosti. Důkazem dobré 
spolupráce je i to, že má Pacific další poptávku po sociální práci tohoto tipu na jiné škole 
v lokalitě. 
Přesto, že zpočátku byl postoj učitelů k přítomnosti pracovníků Pacificu na škole z většiny 
negativní, nyní jde o velmi dobré vztahy, kdy vedení i učitelé pochopili smysl naší práce, a 
naopak se na pracovníky sami obrací v nejrůznějších sociálně pedagogických otázkách a 
odkazují na nás své žáky.

Báře se povedlo pro klub sehnat řadu dobrovolníků, kteří dlouhodobě a pravidelně 
docházejí a připravují pro klienty program. To je pro klienty velmi cenná zkušenost, 
setkávat se s někým „zvenku“.

Klub se několik let potýkal s malým počtem klientů, působil „uzavřeně“, děti z okolí 
neměly k místu důvěru, chodila k nám pouze malá skupinka klientů a to nárazově. 
Aktuálně k nám chodí řada nových klientů a klientek, máme lepší vztahy se sousedstvím a
Bára se snaží i o širší spolupráci v rámci rodin klientů, to se jí daří, má důvěru řady rodičů 
z naší lokality.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Tereza 
Baudišová, DiS.

profese
Sociální pracovnice

telefon 722168993 zaměstnání Koordinátorka  dobrovolníků,  správkyně
sociálních sítí

Adresa Kubíkova 1177/3, Praha 8, 182 00
Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému  

Pod  Barborou  jsem  přímo  v  Pacificu  pracovala  jako  kontaktní  pracovnice.  Nyní  spolupracujeme
v rámci PR organizace a ohledně dobrovolnické činnosti v organizaci. 

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 26. září 2020 podpis (tiskacím) BAUDIŠOVÁ

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

Jméno a příjmení navrženého

Barbora Janurová, DiS. tel. 775403270

e-mail: janurova@motylek.org

Profese/zaměstnání: Sociální pracovnice, vedoucí NZDM Pacific



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.


