
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

Vlaďka se stala velmi platným členem týmu naší organizace a hlavně služby Centra 
podpory rodiny (CPR) a upřímně si tuto službu již bez ní nedovedeme představit. Své 
kvality předvádí například při vypomáhání na K-centru. Při své práci v CPR jí je předností 
její rozhled a spolupráce a díky těmto vlastnostem může i náš tým lépe pracovat. 
Je pohotová a umí rychle reagovat na vzniklou situaci a hned ji řešit. Hlavně profesionálně
pomáhá lidem, které ostatní již „odepsali“. Pak aktivně seznamuje 
se službou studenty Střední zdravotnické školy, kdy vychází vstříc jejich praxím
 v její službě a také se ještě vrhla na přednášky v téže škole. Samozřejmostí
 jí je spolupracovat nejen s odborem Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
ale i s ostatními úřady či organizacemi v okolí. A aby toho nebylo málo, tak ve volném 
čase si doplňuje vzdělání a dodělává si vysokou školu s oborem sociální práce.

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení
Andrea Kafková

profese
Kontaktní pracovník na KC

telefon 602806590 zaměstnání Organizace KOTEC o. p. s.

Adresa Pekařská 6, 35002 Cheb
Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému  

Kolegyně ve stejné 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…Chebu…………………dne …30.9.2020……podpis (tiskacím)  KAFKOVÁ

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.

Jméno a příjmení navrženého

Vladimíra Křížová tel. 777422939

e-mail: viky5vk@seznam.cz

Profese/zaměstnání: Koordinátorka Centra podpory rodiny pro Cheb a Aš/organizace KOTEC o. p. s.


