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České asociace streetwork, o.s.
Rok 2008 s Českou asociací streetwork, o.s.
Poslání České
asociace streetwork, o.s.
Česká asociace streetwork o.s. (ČAS) jako
odborná organizace
zastupuje fyzické i právnické osoby působící
v oblasti nízkoprahových
sociálních služeb dle
typologie sociálních
služeb (terénní programy,
nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, kontaktní
centra), přičemž zejména:
lobuje ve prospěch členů
ČAS i samotného oboru;
vytváří klima pro práci
v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů,
propaguje oblast, atd.);
podporuje vlastní vnitřní
činnost na profesionalizaci
oboru, například vytváří
definice, standardy,
stanovuje měřítka kvality,
definuje využívání supervize, vytváří akreditační a
evaluační systém, atd.;
realizuje projekty určené
pro odbornou veřejnost,
zejména vzdělávací a
výcvikové programy;
organizuje profesní
setkání, konference,
semináře, případně jiná
odborná setkání.

Přemýšlel jsem, co bych
napsal o roku 2008. Přemýšlení mi moc nešlo a to je také
důvod, proč nám vydání
zprávy tak trvalo.
Co tedy napsat? Snad jen jak
vypadal rok 2008 České
asociace streetwork
v kontextu dění u nás a
v zahraničí. Zavzpomínejte s
námi.

hových programů * Parlament
schválil nový zákon o policii. * Je
podán projekt pro OPLZZ - další
vzdělávání pracovníků * Ministr
kultury řekl, že nová budova
Národní knihovny na pražské
Letné nevyroste * Připravujeme
další Týden nízkoprahových klubů
* Skončila Olympiáda * Pokoušíme
se zapojit do projektu NIDM MŠMT zaměřeného na rozvoj

náměstí (24) * Primátor hl. m.
zažehl slavnostně na Staroměstském náměstí vánoční stromek *
Kancelář ČAS přijímá nového
pracovníka * Celá ČR se chystá
na předsedání EU *
A co jste dělali Vy ?
Jindřich Racek,
ředitel Kanceláře ČAS

Na nový rok jsme si
Věřte, že ani Správní
poslechli novoroční
rada se v roce 2008
Co všechno
Co všechno
projev prezidenta
moc nenudila. Rok
vodnééés ČAS...
vodnééés ČAS...
republiky * Kancelář
2008 byl pro Správní
ČAS se stěhuje z centra
radu opravdu plodPrahy do Modřan
ným rokem.
—Martin
a
do kanceláře rozměru
dra—
n
Ji
2,5 x 2,5 m2 * Oženil
Členům Správní rady se
se Karel Gott * Jsou
narodilo jedno dítě,
vykonány poslední
druhé bylo zplozeno,
aktivity projektu JPD3 a
na svět přišlo 6 štěňat a
ten je slavnostně ukončen *
vzdělávání v oblasti zdravého
bezpočet koček. Do toho jsme
Katedrála sv. Víta patří státu * ČAS
životního stylu * Bylo zprovozněno
stihli pravidelně revidovat Strategicv rámci projektu VPOHO vydal 6
digitální vysílání TV * V září jsme
ký, resp. akční plán, vymýšlet
komiksových příběhů na preventivukončili projekt JPD3, kde jsme
strategii pro možné donátory,
ní témata * Vláda nečekaně
spolupracovali na vzdělávání s CSS
měnit nastavení Časované boty,
uznala nezávislost Kosova * Je
Praha * Americká Lehman Brokontrolovat a rýpat do Jindry
redukováno osazenstvo kanceláře
thers žádá o ochranu před bankroRacka, ukazovat se na společenČAS a po třech letech začínáme
tem * Účastníme se konference
ských akcích, zkoušeli jsme
fungovat v režimu 1+1 ředitel a
ve Stuttgartu, kde se našeho
zpřehlednit web, rozhodovali jsme
píárista * Pavel Nedvěd zřejmě
workshopu účastní tři účastníci *
o nápravách k opatřením
pojede na EURO * Byl podán
V infarktovém závěru bral titul
u hodnocení kvality, vyslali jsme
projekt pro OPPA - Praha * Je
Hamilton * Projekt OPPA vzděláváJindru do Osla, aby jim tam ukázal,
připravena nová etapa spolupráce
ní je vybrán k realizaci * Plameny
jak se taková asociace řídí, snažili
s Nadací Vodafone ČR zaměřená
zničily Průmyslový palác *
jsme se nastavit fungování orgánů
zejména na PR krajských skupin *
Ve spolupráci s NVF-CEKAS
ČAS, dva dny a dvě noci jsme pilně
Hokejovou ligu vyhrává HC Slavia
rozjíždíme nový vzdělávací projekt
pracovali na Slapech, setkali jsme
Praha * Účastníme se mezinárodní
podpořený v rámci programu OPPA
se se zástupci Krajských skupin,
konference o terénní sociální práci
* Prezidentem USA je Obama *
hodnotili jsme projekty na realizaci
v Oslo a stáváme se členy sítě
Realizujeme pilotní výcvik
PR kampaně v jednotlivých krajích
Dynamo International * Do
v kontaktní práci * V Praze hrál
a nakonec roku jsme Jindrovi
pomohli vybrat kolegyni do kancedůchodu se půjde v 65 letech * Je
Iggy Pop se skupinou The Stooges
láře, aby nebyl smutný.
podán projekt pro OPLZZ * Vypsaná fixa, Wohnout a Tři
zahraniční spolupráce * Barbora
Sestry opět hrají na Turné pro
Martina Zimmermannová,
Špotáková získává zlatou medaili
nízkoprahy * Národní mužstvo
předsedkyně Správní rady ČAS
na OH v Pekingu * Realizujeme
opouští Karel Brückner * Kancelář
vzdělávací kurz Základy nízkopraČAS se opět stěhuje na Senovážné
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V ý ro č ní z p rá v a 2008
Projekty financované z Evropského sociálního fondu
Projekty?!

Rozšiřujeme aktuální
nabídku dalšího vzdělávání a podpory
v oblasti kontaktní
práce v NZDM a
terénní práce.

„Vzdělávání pracovníků
sociální sféry“
ČAS v partnerské spolupráci s
Centrem sociálních služeb Praha
obsahově a odborně zabezpečoval kurzy Terénní sociální práce.
Projekt byl podpořen z ESF
v rámci Opatření 2.1. Jednotného programového dokumentu
pro Cíl 3 a byl spolufinancován
státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem Hl. m.
Prahy. Kurz byl určen pracovníkům sociálních odborů MČ,
sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům příspěvkových
a neziskových organizací poskytujících sociální služby zřizovaných Hl. m. Prahou a městskými
částmi Hl. m. Prahy. Projekt byl
ukončen v září 2008.

„Systém vzdělávání pro
pracovníky a odborníky
v nízkoprahových zařízeních
pro děti a mládež (NZDM) a
streetwork (SW) v hl. m.
Praze - JPD3“
Projekt realizovaný ve spolupráci s NVF - CEKAS řešil oblast
vzdělávání a kvality daného typu
sociálních služeb v regionu
Praha. Projekt byl podpořen
z ESF a byl spolufinancován
státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem Hl. m.
Prahy. Projekt JPD3 se podařilo
prodloužit o pět měsíců a
rozšířit tak jeho záměr. Projekt
byl ukončen v lednu 2009.

ní práce u sociálních služeb
Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež a Terénní
práce„
Projekt v partnerství s Národním vzdělávacím fondem Centrum pro kvalitu a standardy
v soc. službách (NVF-CEKAS)
budeme v rámci operačního
programu OP Praha Adaptabilita
realizovat v období podzim 2008
- jaro 2011. Projekt rozšiřuje
aktuální nabídku dalšího vzdělávání a podpory v oblasti kontaktní práce v NZDM a terénní
práce.

„Rozvoj a podpora dalšího
vzdělávání v oblasti kontakt-

Semináře, kurzy, konference a publikační činnost
Česká asociace streetwork
pořádala v roce 2008 několik seminářů.
„Základy nízkoprahových
služeb“
Akreditovaný vzdělávací kurz
pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách
(především NZDM a v terénních
programech pro mládež). Kurz
absolvovalo 22 účastníků.
Seminář „Zvládání agrese“
Seminář určený pracovníkům
nízkoprahových programů
(k-center, nízkoprahových klubů,
terénních programů). Absolvovalo jej 26 účastníků.
Pojmosloví?!

Seminář „Etnická specifika
Romů“ (Brno, Praha)
Seminář Etnická specifika Romů,
historie, kultura a základní
orientace v romštině absolvovalo 20 účastníků.

Zpracovali jsme
aktuální platnou verzi
Pojmosloví Nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež.

„Vzdělávací kurz pro dobrovolníky“
Vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky v nízkoprahových
sociálních službách (především
SW a NZDM) se zúčastnilo 23

účastníků.
„Seminář Sociální práce
v romské komunitě“ (Brno)
Kazuistický seminář Sociální
práce v romské komunitě
(terén, NZDM). I. část s využitím etnických specifik a základů
romského jazyka, nácvik konkrétních situací, se kterými se
setkáváme v praxi absolvovalo
13 účastníků.
„Výcvik Kontaktní práce“
Zážitkový, tréninkový výcvik
Kontaktní práce v rozsahu 150
hodin. Výcvik kontaktní práce
vychází z velmi úspěšných témat
"Já v interakci" a "Já v poli",
lektorovaných na kurzech
Supervize pro zkušené streetworkery. Absolvovalo jej 13
účastníků.
Lektorování v rámci projektu
Naši lektoři lektorovali odborný
kurz Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež- specifika práce
s romskými klienty v rámci
projektu Terne Čhave. Kurzu se
účastnilo 30 účastníků.

Účast na konferencích
International Society for Mobile
Youth Work (ISMO) - Stuttgart,
září 2008
Inventura - konference pracovní
skupiny NZDM Moravskoslezského kraje - srpen 2008
Outreach youth work conference - Oslo, duben 2008
V. mezinárodní konference
komunitní spolupráce v oblasti
drogové problematiky - Podané
ruce Brno, duben 2008
Publikace „Pojmosloví
NZDM“
Zpracovali jsme aktuální platnou
verzi Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
(NZDM). Jde o oficiální metodický materiál, definující, co je
NZDM. Pojmosloví obsahuje
popis všech nejvíce skloňovaných NZDM termínů, jako jsou:
cíle, cílová skupina, princip
nízkoprahovosti, definice atd.
Součástí je také slovníček, který
vysvětluje některé odborné
výrazy. Celý materiál je nyní
k dispozici vytištěný ve formě
tenké brožury o velikosti A5.
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Projekty podpořené Nadací Vodafone ČR
Preventivní materiály
V rámci projektu byly vytvořeny
preventivní materiály - plakáty,
letáky a samolepky (6x8 plakátů
6x300 skládaček 6x150 samolepek na zařízení/klub). Tiskoviny
jsou určeny pro klienty klubů a
jejich rodiče. Nositelem preventivních informací jsou krátké
příběhy komiksového ladění.
Názvy šesti komiksů jsou
„Pomóc, škola!!!“, „Kde je
kámoš?“, „Mám průs…švih!“,
„Tenkrát poprvé…“, „Neboj,
dám si pozor!“ a „Jdi…do
klubu!“. ČAS uspořádala
pro zájemce semináře (3xPraha,
Brno, Karviná ) "Preventivní
témata v práci s klienty nízkoprahových programů". V rámci
semináře dostali zástupci klubů
základní návod pro práci
s preventivními materiály
(komiksy) tak, aby jim sloužily
jako prostředek pro navázání
hovoru na ožehavá témata spolu
s klienty. Seminářů se účastnilo
61 účastníků.
Portál StreetWork.cz
Nadace Vodafone ČR podporovala v roce 2008 další rozvoj a
provoz oborového portálu
StreetWork.cz. Návštěvnost
portálu za období 1. 1. 2008 31. 12. 2008 byla 37619 unikátních návštěv. Ve stejném období
bylo vytvořeno téměř 700
stránek.
Týden nízkoprahových
klubů II
Česká asociace streetwork,
Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
připravili od 22. do 28. září 2008
Týden nízkoprahových klubů.

Cílem Týdne nízkoprahových
klubů je upozornění na práci a
význam nízkoprahových zařízení.
Více než 70 nízkoprahových
klubů pro děti a mládež
ze 47 měst celé ČR uspořádaly
nejrůznější akce pro veřejnost
přímo v komunitách, ve kterých
působí.
Turné pro nízkoprahy II
Benefiční turné hudebních
skupin Vypsaná fixa, Wohnout a
Tři sestry na podporu nízkoprahových klubů pro děti a mládež
přineslo výtěžek ve výši 502 000
Kč. Tuto částku si rozdělily
kluby v regionech, kde se
koncerty konaly. Turné pro
nízkoprahy II navštívilo 3 750
diváků na jeho čtyřech zastávkách v Kolíně, Blansku, Chebu a
Ostravě. Cílem benefičního
turné bylo představit a podpořit
nízkoprahové kluby pro mládež.
Na místě konání koncertů měly
kluby informační stánky,
na velkoplošných obrazovkách
se promítaly krátké klipy
ze života klubů. Před hlavními
hvězdami večera vždy vystoupila
i jedna místní skupina, která
vzešla právě ze zkušebny nízkoprahového klubu. Večery
moderoval Pavel Anděl. Během
dvou ročníků přišlo na turné
podpořit nízkoprahové kluby již
téměř 10 tisíc diváků. Pořadatelům se tak podařilo získat
na rozvoj nízkoprahových klubů
celkem 1 054 000 Kč.

klub pro děti a mládež PVC
Blansko Sdružení Podané ruce,
o.s., v kategorii Osobnost roku
byl oceněn Radek Skřivan,
terénní sociální pracovník
Terénních programů Jižák
občanského sdružení Proxima
Sociale. Zvláštní Cenu Správní
rady za mimořádný přínos
obdržel Petr Syrový, vedoucí
Oddělení prevence a rozvoje
sociálních služeb Městské části
Praha 13. Přestože cena byla
vyhlášena na jaře 2009, uděluje
se mimo jiné za skutky z roku
2008, a tak informace o udílení
patří i do této výroční zprávy.
Dalšími nominovanými na
Časovanou botu byly a čestné
uznání obdržely: Helena Kotová,
vedoucí Nizkoprahového klubu
pro děti a mládež PVC Blansko,
Sdružení Podané ruce, o.s. a
Martina Stavjaníková, ředitelka
Unie Kompas (Zlín), Rozkoš
bez rizika, o.s. (Praha) a Nízkoprahový klub Likusák, o.s.
Ratolest Brno.

Více než 70 nízkoprahových klubů pro děti
a mládež ze 47
měst celé ČR uspořádaly nejrůznější akce
pro veřejnost přímo
v komunitách,
ve kterých působí.

Informační kampaň
Na podzim roku 2008 jsme
začali připravovat informační
kampaň, která na jaře roku 2009
vyvrcholí Regionální informační
kampaní krajských pracovních
skupin. V rámci stejného projektu jsme začali připravovat
natáčení dokumentárního filmu
Čekárna na dospělost, který
bude o dětech a mladých lidech,
kteří navštěvují nízkoprahové
kluby.

Časovaná bota za rok 2008
Výroční cenu za největší přínos
v oboru nízkoprahových sociálních služeb v kategorii Pracovní
tým roku získal Nízkoprahový

Děkujeme za podporu
Instituce, kterým vděčíme
za úspěšný rok a patří jim
naše poděkování:
Centrum pro kvalitu a standardy
v sociálních službách
Centrum sociálních služeb a
prevence Praha
Dynamo International

Evropský sociální fond
Hl. m. Praha
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Nadace Vodafone ČR
Národní vzdělávací fond
V neposlední řadě patří velké
poděkování všem členským

zařízením a individuálním členům
asociace za jejich odvedenou
práci a přínos oboru.
Seznam členů ČAS najdete
na stránkách oborového portálu
StreetWork.cz na adrese
www.streetwork.cz/
clenska_zakladna.

Turné pro nízkoprahy
II navštívilo 3 750
diváků na jeho čtyřech
zastávkách v Kolíně,
Blansku, Chebu a
Ostravě.

Správní rada a Revizní komise České asociace streetwork, o.s.
Správní rada
Martina Zimmermannová - Předseda Správní rady ČAS - statutární zástupce; Helena Kotová - Místopředseda Správní rady ČAS - personální oblast ČAS; Markéta Lukáčová - Člen Správní rady - vzdělávací oblast
ČAS; Regina Babická - Člen Správní rady - členská základna a hodnocení kvality ČAS; Josef Soukal - Člen
Správní rady - strategické plánování ČAS
Revizní komise
Věra Růžičková; Dan Cieślar; Aleš Herzog

Obsazení Kanceláře ČAS (2008-2009)
Jindřich Racek - ředitel kanceláře, odborný garant projektů OPPA - vzdělávání a OPLZZ - zahraniční
spolupráce; Klára Šmejkalová - koordinátorka projektů OPPA - vzdělávání; Martina Zikmundová koordinátorka projektů OPLZZ - zahraniční spolupráce; Jiří Kocourek - koordinátor PR aktivit - projekt
VPOHO

Hospodaření České asociace streetwork, o.s. v roce 2008
Sídlo organizace:
Rakovského 3138
143 00 Praha 12

ČAS

JPD3

JPD3 CSS
Praha

OPPA

CELKEM

Spotřeba

12 548,00

0,00

2 270,00

27 640,00

42 458,00

Materiálu

10 492,00

Náklady ČAS 2008

IČ: 67778372
č.ú.: 135 751 370/0300

DHIM
Služby
Cestovné

778,00
26 862,00

2 068 563,40

34 294,50

64 110,50

2 709,50

64 141,00

26 343,00

26 343,00

Reprezentace

5 864,90

Ostatní služby

1 892 618,50

3 025,00

Pronájem

79 559,00

28 560,00

56 000,00

Služby poštovní

13 091,00

Služby telekomunikační

Kancelář ČAS:

2 270,00

2 056,00

13 319,50

2 193 341,90

8 141,00

Osobní náklady

236 552,76

126 554,44

265 747,72

Ostatní náklady

52 270,42

605,00

647,00

142 131,08

770 986,00

Náklady celkem

2 369 934,58

161 453,94

332 805,72

196 114,08

3 060 308,32

Tržby vlastní výkony

545 488,00

Tržby z prodeje služeb

544 608,00

0,00

0,00

0,00

545 488,00

161 453,94

332 805,72

196 114,08

2 426 620,32

161 453,94

332 805,72

196 114,08

161 453,94

332 805,72

196 114,08

53 522,42

Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1
T: +420 774 912 777
E: asociace@streetwork.cz

Příjmy ČAS 2008

Tržby prodej zboží
Ostatní výnosy
úroky
Nadace Vodafone ČR

880,00
1 736 246,58
2 252,64
1 733 972,94

zaúčtování fondů
Navštivte oborový portál
o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních www.StreetWork.cz

Jiné výnosy
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem

21,00
88 200,00
2 369 934,58

88 200,00
3 060 308,32

