
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 
 

Kamila pracuje ve své Bedně od roku 2011, ale na začátku její práce pro druhé byl Dětský 
domov, kde téměř dva roky pracovala jako vychovatelka už v roce 2003. Kamila byla u 
zrodu Bedny, významně se podílela na tom, aby Bedna byl kvalitní nízkopraháč a 
dokázala spolupracovat s kolegyněmi, které od práce nepožadují tolik, jako ona. Protože 
až celkem nedávno dosáhla vzdělání sociálního pracovníka, musela být mnoho let jen ve 
stínu svých vzdělanějších vedoucích. Navzdory své bojovné povaze se jí to vždy dařilo, 
umí být loajální i diplomatická, i když je v duši pankáč. Nicméně ona byla tím, kdo 
rozhodoval v oblasti metodiky, ona byla a je tím, kdo poskytuje cenně zpětné vazby 
zaměstnancům Bedny, ona byla vůdce, i když na to neměla papír.  
V roce 2018 se konečně, po zásluze a tedy bez výběrka, stala vedoucí a pokud bude mít 
Bedna a Ponton štěstí, bude na této pozici mnoho dalších let.  Kamile navzdory. Protože 
práci vedoucí zas tak ráda nemá. Bere jí čas na klienty, bere jí čas na zevlování s nimi na 
klubu i v terénu, na pokecy, na jejich motivaci růst, tak jako rostla a roste ona. Ale 
protože ví, kde je potřeba, pracuje na metodikách, na systému porad, na jejich hloubce, 
na spokojenosti zaměstnanců. Na metodické porady pod jejím vedením se jezdí 
inspirovat ostatní vedoucí z Pontonu, protože se těžko dá věřit tomu, že lze za 8 hodin 
probrat každý klient Bedny a že lze 8 hodin každý měsíc tohle dělat efektivně. Jde to. Sám 
jsem se byl podívat. 
 
Je těžké říct, jak přesně klienty Kamila ovlivnila – byly jich stovky.  Ale kdybych byl 
klientem NZDM, chtěl bych řešit své věci právě s ní. Je upřímná, vypadá autenticky a 
mluví tak, aby jí bylo rozumět, nebere si servítky, když to není potřeba a je citlivá, když to 
potřeba je. A kdybych byl její kolega, štvalo by mě, jak lehce i dobře jí ta práce jde. 
 
V Příbrami lze síťovat jen v malém, o to intenzivněji. Kamila poctivě chodí na pracovní 
skupiny, mluví tam a jedná i kuloárně, nebojí se stát si za svým a říct ne komukoliv, 
včetně starosty a k tomu sleduje dění v ostatních službách. Pak se taky není čemu divit, 
když vymyslí a zavede společný terén s místní „drogovou“ službou, nebo když napíše pro 
jinou organizaci, skoro přes víkend, metodiku na téma Jak pracovat s mladými 
bezdomovci, jak jim rozumět a jak je motivovat. 
 
Jedna z věcí, které Kamila zavedla jako standard je to, že na pozici uklízečky v Bedně se 
z principu zaměstnávají bývalý klienti. Byl jsem trochu proti, ale Kamila mi hezky 
připomněla, že pokud chceme, aby je někdo zaměstnal, musíme začít u sebe. Naposledy 
mi to řekla před týdnem s tím, že uvolněné pracovní místo chce obsadit dvěma lidmi z CS 
– staršími romáky. Moc dobře ví, že si přidělává starosti, ale stejně tak ví, že je to 
správné. 
Kamila mě naučila lidi personalisticky kategorizovat – poznávat v nich, z hlediska práce, 
zda náhodu nejsou líní, nepoctivý a hloupí. Už jsme spolu takové lidi v Bedně potkali a 
Kamila je dobře pozná – protože je pracovitá, chytrá a poctivá. A protože je osobnost! 
 
Poznámka autora: Už několik let hraju sám se sebou takovou hru: představuji si, že 
zůstanu na osamělém ostrově a nevím na jak dlouho. Měsíc, 20 let, navždy…? A v duchu 
si vybírám 10 lidí, které bych tam chtěl. Za těch pár let, co tohle hraju, se jich na ostrově 
v roli kandidáta vystřídala pěkná řádka. Kamila je tam se mnou ale celou dobu. 

 

Údaje o navrhovateli: 

Jméno a příjmení navrženého 

Kamila Zelená tel. 608936116 

e-mail: zelena@ponton.cz 

Profese/zaměstnání: 
 

Vedoucí NZDM Bedna a kontaktní pracovnice 



Identifikace 
navrhovatele  

jméno a příjmení  
Jakub Václavů 

profese 
 

Sociální pracovník, metodik probačních 
programů, místostarosta 
 

telefon 773334363 zaměstnání Ředitel spolku Ponton, metodik ČvT 

Adresa Hůrky 100, 337 01 

Uvedení, v jakém vztahu 
je nominující 
k navrženému   

Nominující je nadřízený navržené, i když je snad spíše kolega/parťák 

 
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……Plzni………………dne 30.9.2020………podpis (tiskacím) Jakub Václavů 

 

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. 
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