
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

S  Michalem  Matulou  jsem  se  seznámil  na  psychoterapeutickém  výcviku.  V odborné
oblasti mne zaujal především praktickým využitím získaných zkušeností v oblasti Terénní
práce pro uživatele návykových látek. Michal pracoval v TP Sananim a do předminulého
roku  v terénních  programech  Charity  Jihlava.   V průběhu  roku  2018  odešel
z nízkoprahových  programů a  nastoupil  jako terapeut  do TK Podcestný  mlýn,  Podané
ruce.

Zkušenosti a znalosti z drogové scény v Praze dokázal Michal aplikovat na polouzavřené a
skryté drogové scéně malých měst. Velmi často byl svými přístupy inspirací pro mnohé
kolegy. Na odborných konferencích a setkáních měl také plno zajímavých a praktických
příspěvků. 

Např.  příspěvek  na  téma  „Provokontakt“  inspiroval  řadu  kolegů  k oslovování
v nízkoprahových  službách  a  to  nejen  v terénních  programech.  Plno  kolegů  Michala
pozvalo do svých organizací k přednášení tohoto tématu. 
Při  vzestupu  využívání  sociálních  sítí  Michal  využíval  sociální  sítě  facebooku  jako
kontaktního nástroje pro uživatele drog. Tento nástroj přešel později do dalších programů
a stal se tak součástí běžné komunikace mezi pracovníky a klienty. V posledních letech
tento nástroj propracovali Terénní pracovníci ve Zlíně. 
Zajímavým  přednáškovým  tématem  také  byla  proměna  drogové  scény  od  počátku
devadesátých  let  a  práce  s jinými  cílovými  skupinami  (alkohol,  THC  uživatele  apod.)
v nízkoprahových programech pro uživatele drog.

Michal se pravidelně účastní (jako lektor) Letní Harm reduction školy a dalších odborných
akcí (např. Jihočeská adiktologická konference…).

Michala  bych  rád  na  tuto  cenu  nominoval,  jelikož  jsem  měl  možnost  oponovat  jeho
Bakalářskou práci. V práci shrnuje rozvoj nízkoprahových služeb (káčka a terénu) v Jihlavě
a jejich dopad na drogovou scénu. Práci vnímám jako ve svém oboru přelomovou jelikož
práce obsahuje kvantitativní  analýzu rozhovorů s vybranými klienty.  Michal  musel  mít
s klienty  zařízení  vybudovanou  ohromnou  důvěru,  což  svědčí  o  kvalitě  jeho  práce  na
pozici streetworkera. O té bakalářce zcela jistě ještě uslyšíte na oborných konferencích,
stojí za přečtení… Bakalářka tedy podtrhuje Michalovu celoživotní práci v  nízkoprahových
službách.
    

Údaje o navrhovateli:
Identifikace 
navrhovatele 

jméno a příjmení Jiří Zatřepálek profese Odborný ředitel HR služeb

telefon 734308401 zaměstnání Magdaléna o.p.s.

Adresa Magdaléna o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod brdy
Uvedení, v jakém vztahu
je nominující 
k navrženému  

Kolegové a spolupracovníci na poli HR služeb, oponent bakalářské práce

Prohlášení
navrhovatele:

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

Jméno a příjmení navrženého

Michal Matula tel. 724586930

e-mail: mail.matula@gmail.com

Profese/zaměstnání: Streetworker Charita Jihlava, nyní terapeut v TK Podcestný mlýn, Podané ruce



V……………………dne ………podpis (tiskacím)

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
- 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.


