INFORMACE O ČINNOSTI ČAS V ROCE 2005
Rok 2005 se stal v určitém směru zlomovým pro fungování České asociace streetwork. Podařilo se nám
realizovat proces profesionalizace asociace a dále naplňovat vytýčené cíle v oblasti vzdělávání i v
oblasti kvality poskytování sociálních služeb. Klíčem k uskutečnění těchto aktivit se stala možnost
čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Tento fakt můžeme chápat jako
dosažení vysněné mety i jako závazek a výzvu pro budoucnost.
Jindřich Racek, předseda ČAS
ČINNOST FINANCOVANÁ Z PROJEKTŮ ESF
V lednu a začátkem února byly podány granty pro čerpání financí z ESF EU. Pro Hl. m. Prahu v rámci
programu JPD3, pro zbytek ČR v rámci programu OPRLZ. Projekty jsou realizovány v partnerské
spolupráci s Národním vzdělávacím fondem (NVF) Cekas, který je konečným příjemcem prostředků.
ČAS je v projektu partnerem.
V rámci projektu Systém vzdělávání pro pracovníky a odborníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a
mládež a streetwork v hl. m. Praze se zrealizuje:
Vzdělávání dobrovolníků a zájemců o práci v oboru (3 kurzy á 15 hodin);
Vzdělávání začínajících pracovníků (1 kurz á 150 hodin);
Vzdělávání pokročilých pracovníků (1 kurz á 150 hodin);
Vzdělávání supervizorů - zavádění supervize v zařízeních. Systém akreditací a hodnocení kvality
nízkoprahových sociálních služeb. Jde o vyškolení auditorů a provedení 10 auditů v pražských NZDM.
V rámci projektu Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a
mládež a streetwork sdružených v ČAS se zrealizuje:
Vzdělávání dobrovolníků a zájemců o práci v oboru (4 kurzy á 15 hodin);
Vzdělávání začínajících pracovníků (2 kurzy á 150 hodin);
Vzdělávání pokročilých pracovníků (2 kurzy á 150 hodin);
Vzdělávání supervizorů - zavádění supervize v zařízeních;
Akreditace NZDM (20 auditů v mimopražských NZDM);
Vydání publikace o tématu NZDM.
KANCELář ČAS
Z prostředků ESF vznikla a začala fungovat kancelář ČAS na Senovážném náměstí 20 v Praze 1.
Zaměstnává dva pracovníky pro koordinaci projektů a další činnost v oboru nízkoprahových sociálních
služeb. V prostorách kanceláře lze realizovat vzdělávací akce pro odbornou veřejnost.
VýROčNí CENA ČAS
V rámci Public relations projektu JPD3 byla realizována tradiční Výroční cena ČAS ČASOVANÁ BOTA.
Pro roky 2004 - 2005 výroční cenu obdržel Terénní programy o.s. LAXUS a Dr. Petr KLÍMA. Cena byla
předána na koncertě Tří Sester před 9000 diváky. Projekty jsou spolufinancovány ESF, rozpočtem Hl.
m. Prahy a státním rozpočtem České republiky.

SPOLUPRáCE S NADACí VODAFONE ČR
Po ročním intenzivním jednání s firmou Oskar a následně firmou Vodafone ČR se nám podařilo získat
podporu pro oblast NZDM. V roce 2005 spolupráce s firmou Oskar Vodafone vyústila v seminář PR
nízkoprahových zařízení, který se konal 14.-15. 11. 2005. Dále byl vytištěn a distribuován leták
zaměřený na vysvětlení pojmů NZDM a streetwork. Na závěr roku proběhla Soutěž Oskar Vodafone, při
které mohli jednotliví návštěvníci klubů vypracovat jakýkoliv umělecký projekt na téma “Co pro mne
znamená klub?”.
SPOLUPRáCE S NADACí VIA A Českou spořitelnou
Na základě dlouhodobé spolupráce s Nadací VIA jsme mohli připomínkovat přípravu grantového řízení
pro Nízkoprahové kluby, které budou podpořeny v celkové částce 2 000 000,- Kč. Naše připomínky
směřovali zejména k rozšíření dotazníku tak, aby byla nějakým způsobem zjistitelná kvalita
poskytovaných služeb. Členem hodnotící komise je též zástupce VV ČAS.
Podařilo se zajistit podporu hudebních zkušeben Milíčův dům, Futur, Tulip od skupiny Wohnout a dále
se rýsuje možnost podpořit i zkušebnu v pražské Vrtuli.
KONFERENCE A SEMINářE POřáDANé V ROCE 2005
Minionference “Nízkoprahové programy 2005”, 14. 6. 2005
Záměrem konference, které se zúčastnilo 125 účastníků bylo umožnit setkání pracovníků jak z první
linie, tak z vedení nízkoprahových programů, zkušenějších se začínajícími. Formálně i neformálně si
vyměnit zkušenosti a podpořit se v práci.
Seminář „Práce na skryté a uzavřené drogové scéně“, 30. 11. 2005
Obsahem semináře bylo shrnout praxi programů Harm reduction (HR) pracujících na tomto typu scény.
40 účastníků odpovídalo na otázky: Jaké jsou scénáře a postupy pronikání do scény? Jaká jsou rizika a
krizová místa? O jaké cíle by měly programy na této scéně usilovat? Jak evaluovat výsledky?
Seminář „Slabá místa nízkoprahových programů“, 12. 4. 2005
Seminář byl určen pracovníkům nízkoprahových programů v přímé práci bez ohledu na cílovou skupinu.
Záměrně byla zvolena témata, která činí některým NZDM a programům pro mládež, ale i nezkušeným
programům HR, problém. Seminář absolvovalo 70 účastníků.
Seminář „Náklady a výkony NZDM“, 22. března 2005
Setkání pro 12 účastníků bylo určeno vedoucím NZDM nebo manažerům organizací, která NZDM
provozují. Cílem semináře bylo stanovit přiměřené rozpětí nákladů na klienta a kontakt, které mohou
jednotlivá NZDM mít. Data ze semináře slouží při jednání s institucemi financujícími NZDM.
PRáCE VýKONNéHO VýBORU A PRACOVNíCH SKUPIN:
Výkonný výbor (VV) se v roce 2005 sešel celkově šestkrát. Setkání byla koncipována jako otevřená
všem členům i nečlenům asociace. Místa byla vybrána tak, aby se navštěvovala jednotlivá zařízení
členů asociace (Jižní pól - Praha, Salinger - Hradec Králové, Vrtule - Praha Kobylisy, Praha - CEKAS,
Praha - kancelář ČAS). VV se zejména zabýval: partnerstvím v rámci projektů pro ESF; přípravou
Valných hromad; prací s členskou základnou; jednáním s donátory VIA, NROS, Vodafone ČR a prací ve
skupině MPSV pro služby sociální prevence.
DOKONčENí POJMOSLOVí NZDM a KODEXU
Na Valné hromadě 14. 6. 2005 bylo přijato pojmosloví NZDM jako oficiální metodický materiál.
Pracovní skupina dopracovala (13. 5. 2005) novou verzi Etického kodexu nízkoprahových služeb a byla
vyzvána odborná veřejnost k průběžnému doplňování výkladové části.

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ 2005
Začátek období: 1.1.2005
Pokladna
Banka
Celkem

20 275
34 538
54 813

Náklady:
Poštovné
Cestovné
Nájem prostor
Spotřeba
Služby
Jiné služby
Mzdové náklady

772
7 004
6 512
674
37 099
3 127
1 230

CELKEM

56 418

Příjmy:
Příjem služby
Příjem z prodeje tiskovin
Členské příspěvky

44 584
560
47 620

CELKEM

92 764

Hospodářský výsledek za rok 2005

36 346

Pohledávky

19 749

K 31.12.2005
Banka
Pokladna
CELKEM

64 423
6 987
91 159

Čerpání z grantů JPD3 k 31.12.2005
Dotace:
Vyčerpáno:
Převod do roku 2006:

665785
464119,83
201665,17

Čerpání z grantu OPRLZ k 31.12.2005
Dotace:
Vyčerpáno:
Převod do roku 2006:

424225
207966,1
216258,9

