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ÚVODNÍ SLOVO
Milí pøátelé, spolupracovníci, kolegové, donátoøi a vùbec vsichni, kteøí jste právì otevøeli tuto výroèní zprávu.
Ohlíím-li se v souvislosti s Èeskou asociací streetwork (neboli ÈAS) za rokem 2002, bezprostøednì mne
napadají dvì vìci - jedna z nich souvisí s minulostí a ta druhá má co do èinìní s pøítomností.
Tou první skuteèností je fakt, e v roce 2002 se asociace doila pìti let svého trvání. Protoe sám
pøedsedám ÈASu od roku 1999, mám radost ze vsech vìcí, které se za tìch pìt let povedly, a u se
jedná o spoluvytvoøené konference, vzdìlávací kurzy, spolupráci na bulletinu Éthum nebo - a to jsem
pøedevsím rád - etablování terénní práce v nasí zemi.
Tou druhou skuteèností je to, e se v roce 2002 podaøilo realizovat velký vzdìlávací program Gabriel,
urèený pro pracovníky s neorganizovanými dìtmi a mládeí, který vznikl zásluhou obrovské práce
nìkolika mých kolegù. A nebyl to vlastnì jenom vzdìlávací program, ale dìla se vùbec celá øada
aktivit, které se toèily okolo nízkoprahových zaøízení pro dìti a mláde.
A tyhle mé dvì asociace s rokem 2002 vlastnì ve zkratce pøedznamenávají, o èem je souèasná ÈAS vytváøí prostor pro programy streetwork a nízkoprahových zaøízení pro dìti a mláde.
Výroèní zpráva, kterou dríte v rukou, ve zkratce popisuje, co se v roce 2002 v ÈAS èinilo. Protoe je
pøipravovaná stejnì jako ostatní výroèní zprávy, nenajdete v ní informace o tom, co se nestihlo, co se nám
nedaøí anebo co nás momentálnì trápí. Koneckoncù ten nejvìtsí problém není tìké pojmenovat, protoe ho mají
vsechny srovnatelné organizace: je to málo aktivních lidí na spoustu práce.
Já jako pøedseda této organizace mám ze vsech výsledkù, kterých se nám nejen v roce 2002 podaøilo dosáhnout,
obrovskou radost - a vezmi èert, e si nìkdo myslí, e by to mohlo být lepsí. Jsem vdìèný vsem svým kolegùm a
spolupracovníkùm, e jsme dokázali alespoò nìco. Ti, co køièí a kritizují, by jistì dosáhli více - bohuel se zatím
nepøipojili. Tak snad pøístì.
Dìkuji vsem, kteøí pøiloili ruku anebo jinak pøispìli, a pøeji nám vsem do dalsích let hodnì sil a spoustu aktivních
spolupracovníkù a stìdrých donátorù.

Jan Èechlovský, pøedseda ÈAS
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Poslání a cíle
Èeská asociace streetwork (dále jen ÈAS) je profesní organizace streetworkerù a kontaktních
pracovníkù nízkoprahových programù, která se zabývá odbornou diskusí, tvorbou metodiky a
vzdìláváním.
Byla zaloena v dubnu 1997 pùvodnì jako odborná profesní organizace sdruující odborníky
z praxe i teoretických pracovis pùsobících v oblasti streetwork. Jedním z hlavních motivù
zaloení asociace byla snaha sjednotit pracovníky pracující metodou tzv. sociální práce na ulici streetwork v systému státní správy i v nestátní sféøe.
ÈAS si hned na zaèátku vytkla nìkolik hlavních cílù:
zvysovat a rozsiøovat kvalitu mobilní terénní sociální práce
podporovat výmìnu odborných informací a zkuseností z oblasti streetwork
zprostøedkovávat odbornou komunikaci mezi svými èleny
organizovat profesní setkání, konference, semináøe a jiné vzdìlávací akce
podporovat a organizovat vzdìlávání a výcvik v oblasti streetwork
V posledních dvou letech (2001 - 2002) se v rámci ÈAS vytváøí prostor pøedevsím pro realizaci aktivit spojených
s nízkoprahovými zaøízeními pro dìti a mláde.
Souèasné poslání ÈAS by se dalo vyjádøit v následujících bodech:
vytváøet klima pro práci v oblasti streetwork a nízkoprahových programù
podporovat pracovníky v této oblasti, pøispívat k jejich odbornému a profesnímu rùstu
fungovat jako aktivní platforma pro diskuse o problémech vztahujících se ke kontaktní práci s dìtmi a mládeí,
s uivateli drog, s minoritami a dalsími skupinami
prosazovat zájmy oblasti streetwork a nízkoprahových programù
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Struktura ÈAS a její orgány
Èeská asociace streetwork mìla k 31. 12. 2002 celkem 27 èlenù.
V roce 2002 bylo pøijati tøi noví èlenové, dva èlenové z ÈAS vystoupili. Aktivnì se do èinnosti v roce 2002
zapojilo 20 èlenù (aktivní úèastí se rozumí úèast na VH, aktivita v pracovních skupinách, apod.).
Nejvyssím orgánem ÈAS je valná hromada. V roce 2002 se valná hromada sesla dvakrát - 11. èervna
2002 a 10. prosince 2002.
Výkonným orgánem ÈAS je výkonný výbor. Výkonný výbor byl zvolen na valné hromadì v prosinci 2001
na období 2001 - 2003.
Výkonný výbor tvoøí:
pøedseda
Jan ÈECHLOVSKÝ
místopøedseda Alena VOSÁHLOVÁ
hospodáø
Martina ZIKMUNDOVÁ
tajemník
Petr HRDINA
tajemník
Jiøí STANÍÈEK
Revizním orgánem ÈAS je revizní komise, která byla zvolena rovnì na valné hromadì v prosinci 2001
na období 2 let.
Revizní komise:
pøedseda
Petr SYROVÝ
èlen
Libor TICHÝ
Dalsími orgány ÈAS byly pracovní skupiny asociace:
pracovní skupina pro supervize
koordinátor Michal ZAHRADNÍK
pracovní skupina NZDM
koordinátor Ales HERZOG
rada vzdìlávacího programu Gabriel
koordinátor Ales HERZOG
pøípravný výbor pro vytvoøení Výroèní ceny ÈAS za práci v oblasti streetwork
a nízkoprahových programù
koordinátor Michal ZAHRADNÍK
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Èinnost ÈAS v roce 2002
Vzdìlávací programy Gabriel - G1 a G2
Nejvýznamnìjsí aktivitou ÈAS v roce 2002 byla realizace vzdìlávacího programu pro pracovníky
s neorganizovanými dìtmi a mládeí, který se uskuteènil s finanèní podporou z programu
Gabriel NROS.
Vzdìlávací program byl urèen zaèínajícím i zkuseným pracovníkùm a pøihlásilo se do nìj 97 lidí.
Z nich bylo vybráno a nastoupilo 41 lidí a kurz dokonèilo celkem 34 pracovníkù (83%).
Vzdìlávací program byl rozdìlen na dva kurzy dle odborné nároènosti: kurz pro zaèínající
pracovníky (dokonèilo 16 pracovníkù) a kurz pro zkusené pracovníky (dokonèilo 18 pracovníkù). Oba
dílèí kurzy byly dále èlenìny na èást vzdìlávací, výcvikovou a návykovou. Témata kurzu tvoøily ètyøi
základní vzdìlávací okruhy: I. projektová práce, management a fundraising; II. pracovník a zaøízení; III. uivatel
slueb; IV. uivatel slueb a pracovník. Rozsah kadého kurzu byl 100 hodin lektorované èásti (vzdìlávací a
výcvikové) a 40 hodin návykové èásti, projekt fakultativnì obsahoval i jednodenní semináø s nìmeckými lektory.
Pøíprava vzdìlávacího programu probíhala od prosince 2001, samotný vzdìlávací program bìel od bøezna do øíjna
2002.
Jestì v roce 2002 zaèal být pøipravován s finanèní podporou v rámci programu Gabriel NROS dalsí vzdìlávací
program, zamìøený na oblast pracovníkù s neorganizovanými dìtmi a mládeí.
Do programu G2 se pøihlásilo dohromady 55 lidí. Z nich bylo pøijato celkem 38 lidí, program dokonèilo celkem 38
lidí (100%).
Vzdìlávací program G2 byl rozloen na dva kurzy - kurz pøímé práce s dìtmi a mládeí (absolvovalo 20
pracovníkù) a kurz pro vedoucí (absolvovalo 18 pracovníkù).
Kurz pøímé práce byl èlenìn na èást vzdìlávací, výcvikovou a návykovou, obsahová témata kurzu byla rozdìlena
do okruhù: projektová práce a fundraising, pracovník a instituce, uivatel slueb, uivatel slueb a pracovník.
Rozsah kurzu byl 120 hodin vzdìlávací a výcvikové èásti a 30 hodin návykové èásti.
Kurz pro vedoucí se skládal ze tøí dílèích èástí - workshopu zamìøeného na oblast managementu a øízení týmu,
workshopu zamìøeného na posílení stability a sobìstaènosti zaøízení a semináøe "Øízení projektového cyklu". Rozsah
kurzu byl 75 hodin.
Vzdìlávací program dále obsahoval návstìvu nízkoprahových zaøízení v Chemnitz a mìl být zakonèen dvoudenní
konferencí.
Pøíprava vzdìlávacího programu probíhala od záøí 2002, samotný vzdìlávací program zaèal v prosinci 2002 (bìel
a do dubna 2003, konference se konala v kvìtnu 2003).
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Hlavním cílem celého vzdìlávacího projektu bylo zvýsit odborné a osobní kompetence pracovníkù s
neorganizovanými dìtmi a mládeí a posílit dlouhodobou udritelnost a stabilizaci nízkoprahových klubù.
V prùbìhu obou vzdìlávacích programù (2001 - 2003) byly uskuteènìny následující aktivity:
Kurz pro zaèínající pracovníky s neorganizovanými dìtmi a mládeí (leden - øíjen 2002, 140 vzdìlávacích hodin)
Kurz pro zkusené pracovníky s neorganizovanými dìtmi a mládeí (leden - øíjen 2002, 140 vzdìlávacích
hodin)
Workshop s nìmeckými lektory na téma "Práce s neorganizovanými dìtmi a mládeí v Nìmecku" (záøí
2002,10 hodin)
Rejstøík a adresáø zaøízení pracujících s neorganizovanými dìtmi a mládeí v Èeské republice (duben
2002, obsahuje 92 zaøízení)
Kurz pøímé práce s neorganizovanými dìtmi a mládeí (prosinec - duben 2003, 150 hodin)
Kurz pro vedoucí zaøízení pracující s neorganizovanými dìtmi a mládeí (únor - duben 2003, 75
hodin)
Semináø s výjezdem do nìmeckých zaøízení zamìøený na téma práce s neorganizovanými dìtmi a
mládeí v Nìmecku (duben 2003, 25 hodin)
Konference na téma "Práce s neorganizovanými dìtmi a mládeí" (kvìten 2003)
Kurzy realizované v rámci projekty byly èlenìny na:
Vzdìlávací èást - poskytovala frekventantùm pøehled a orientaci v odborných pøístupech, poznatcích a
zkusenostech. Slo o teoretické pøehledy, ale pøedevsím o metodologické a metodické koncepty a zpùsoby
jejich aplikace. Formami výuky byly lektorované pøednásky a workshopy
Výcvikovou èást - byla zamìøena na nácvik osobních dovedností, procvièení poznatkù získaných ze vzdìlávací
èásti pod vedením lektorù, aplikaci poznatkù v modelových situacích. Formami výuky byly výcvikové workshopy,
bálintoidní skupiny a dalsí formy výcviku
Návykovou (sebeorganizaèní) èást - byla zamìøena na aplikaci získaných dovedností a rozvoj kompentence
frekventantù - ovìøení a rozsíøení poznatkù ve skuteèné praxi - obsahovala napø. stá v jiném zaøízení, vedení stáe a
psaní fiktivního projektu (v rámci fiktivního grantového øízení), hodnocení fiktivního projektu, tvorba SWOT analýzy,
pøíprava prezentace vlastního zaøízení

Syllaby z obou vzdìlávacích programù vyjdou v jednom z èísel bulletinu Éthum v roce 2003.
Dalsí informace o vzdìlávacích programech jsou k dispozici na webových stránkách http://gabriel.wz.cz.
Programy "Vzdìlávacího programu Gabriel" byly øízeny radou projektu, do její práce se zapojili: Alena Vosáhlová
(organizaèní pracovník kurzù a hospodáø), Petr Klíma (autor základního curricula kurzù a garant 1. èásti projektu), Jan
Èechlovský, Michal Zahradník, Hedvika Máchová, Blanka Korèisová, Inga Kaskelyte, Lenka Naèeradská a Ales Herzog
(realizátor projektu a organizaèní pracovník kurzù). Dohled nad realizací projektu mìl Výkonný výbor Èeské asociace
streetwork.
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Cyklus jednodenních semináøù
Od ledna 2002 se v prostorách praského magistrátu rozbìhl cyklus jednodenních odborných
semináøù, kterým je vyhrazeno kadé druhé úterý v mìsíci. Cyklus navazoval na myslenku, která
vznikla na konferenci "Terénní práce s mládeí - souèasnost a budoucnost" v roce 2001.
Od zaèátku roku se konaly následující semináøe:
leden 2002
semináø "Nízkoprahové kluby pro vsechny? aneb dovedeme pracovat s Romy?"
únor 2002
panelová diskuse "Sociální asistenti po osmi letech aneb Jak se daøí terénní práci
ve státní správì a samosprávì?"
bøezen 2002
semináø "Prevence zneuívání syntetických drog (Ectasy harm reduction)"
èerven 2002
7. valná hromada ÈAS
listopad 2002
semináø "Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde II."
prosinec 2002 8. valná hromada ÈAS
V cyklu pravidelných odborných semináøù se pokraèuje i v roce 2003. Od ledna 2003 jsou facilitátory semináøù
Martina Zimermannová a Lukás Prùcha.

Semináø "Na ulici" o streetworku v ÈR, SR, SRN a Maïarsku
Èeská asociace streetwork se podílela na pøípravì druhé èásti semináøe "Na ulici", kterou v èervnu 2002 poøádalo
koordinaèní centrum èesko-nìmeckých výmìn mládee Tandem (první èást probìhla v listopadu 2001 v Nìmecku).
Cílem semináøe bylo uspoøádat ve vybraných zaøízeních pro dìti a mláde tématicky orientované workshopy a
pøednásky pro terénní sociální pracovníky z Èeské republiky, Slovenska, Nìmecka a Maïarska.
Semináø se konal v termínu 23. - 29. èervna 2003 ve mìstech Praha, Brno a Bratislava. Ze semináøe vysel sborník
"Na ulici - streetwork v ÈR, SR, SRN a Maïarsku".

Vydávání bulletinu Éthum

V roce 2002 byla vydána celkem tøi èísla:
èíslo 33/2002 celé se vìnovalo oblasti nízkoprahových zaøízení pro dìti a mláde - redakènì na tomto
èísle spolupracoval Ales Herzog a pracovní skupina NZDM, bulletin byl finanènì podpoøen
z programu Gabriel NROS
èíslo 34/2002 vyslo pod názvem "Terénní programy pro uivatele drog" jako shrnutí diplomových prací,
které se zabývaly problematikou terénních programù s uivateli drog, autorù Jiøího Staníèka,
Petra Hrdiny a Luïka Kalouska, ze zmínìných prací sestavil Jan Èechlovský
èíslo 35/2002 celé se vìnovalo problematice domácího násilí
Éthum slouí k výmìnì zkuseností z oblasti sociální práce a prevence - v nasem pøípadì zejména
k výmìnì poznatkù o streetwork a nízkoprahových programech pro odborníky z øad profesionálù
i dobrovolníkù. Èlenové ÈAS dostávají bulletin Éthum zdarma.

Èinnost v oblasti NZDM
Pracovní skupina NZDM pùsobila v rámci ÈAS od zaèátku roku 2001. V prùbìhu roku 2001 pracovala na
tvorbì standardù NZDM, v prosinci roku 2001 vytvoøila a zveøejnila materiál "Standardy nízkoprahových
zaøízení pro dìti a mláde" v pracovní verzi urèené k pøipomínkování.
V roce 2002 byl pøipravován projekt pilotních rotaèních podpùrných auditù, který mìl probìhnout v zaøízeních, které
se k ovìøování vypracovaných standardù v praxi pøihlásily. Projekt rozvojových auditù se nakonec uskuteènil v první
polovinì roku 2003.
Z èinnosti oblasti NZDM vysly dva písemné výstupy:
V bøeznu 2002 byl vydán bulletin Éthum èíslo 33/2002, který se vìnoval oblasti NZDM (viz pøedchozí kapitola).
V øíjnu 2002 byl vydán Rejstøík a adresáø zaøízení pracujících s dìtmi a mládeí v Èeské republice. Rejstøík vznikl v
rámci projektu Vzdìlávací program Gabriel ÈAS s finanèní podporou z programu Gabriel NROS. Rejstøík pøinesl
aktuální seznam nízkoprahových klubù (NZDM), otevøených klubù, klubù pøi skole, komunitních klubù a dalsích
zaøízení v ÈR.
V roce 2002 se pracovní skupina ani jednou nesesla a v listopadu 2002 byla na semináøi "Nízkoprahová zaøízení pro
dìti a mláde II." èinnost pracovní skupiny NZDM v rámci ÈAS ukonèena.

Na pøípravì bulletinu pro sociální prevenci, pomoc a intervenci Éthum se spoleènì podílejí Sdruení pro sociální
prevenci a pedagogiku Éthum, Sdruení pro rozvoj komunitní práce v ÈR Kopra, Sdruení pro rozvoj sociální práce
v trestní justici a Èeská asociace streetwork. Spoleènì je bulletin vyuíván od roku 1998.
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Výroèní cena

Hospodaøení

Na valné hromadì dne 10. prosince 2002 doslo k vytvoøení "Výroèní ceny pro poulièní a klubové
pracovníky", kterou bude ÈAS kadoroènì vyhlasovat a udìlovat.

Hospodaøení ÈAS bez vzdìlávacích programù:
Pøíjmy:
z toho

Smyslem ceny je:
ocenit dobrou práci v oblasti streetwork a nízkoprahových programù, ocenit dosaené výsledky
zvýsit kredit neznámého oboru a profese "poulièních a klubových pracovníkù"
vytvoøit nástroj cyklického srovnávání kvality
motivovat a povzbuzovat zaèínající pracovníky a udrovat kontinuitu profese

Výdaje:
z toho

Symbolem ceny je "bota zalitá v dlaební kostce" (vytvoøil Michal Zahradník).
V nultém roèníku byla cena udìlena Alenì Vosáhlové za mimoøádný pøínos pro oblast streetwork a
nízkoprahových programù.

Spolupráce ÈAS s dalsími subjekty
Nejvýznamnìjsím partnerem ÈAS je od roku 2001 Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS).
NROS v rámci programu Gabriel v letech 2001 - 2003 finaènì podpoøila dva vzdìlávací programy - vzdìlávací
program G1 èástkou 568.325,- Kè a vzdìlávací program G2 èástkou 489.300,- Kè.
Na konci roku 2002 byl ve spolupráci s NROS pøipravován projekt rozvojových auditù (projekt byl realizován v první
polovinì roku 2003 a NROS jej podpoøila èástkou 117.350,- Kè).
Velmi dobrá spolupráce probíhá od roku 1999 s Ministerstvem práce a sociálních vìcí ÈR. V letech 1999 - 2001
spolupracovala Èeská asociace streetwork na pøípravì akreditací a standardù sociálních slueb, èlenové ÈAS byli
v pracovní skupinì, která pøipravovala standardy sociálních slueb pro oblast "kontaktní práce".
V roce 2002 se na základì spolupráce dostaly do materiálu MPSV "Typologie sociálních slueb" následující typy
sociálních slueb: terénní programy pro uivatele drog (zkratka SW), nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde (DM)
a kontaktní centra (KC). Tato typologie sociálních slueb byla souèástí ádostí o poskytnutí finanèních prostøedkù ze
státního rozpoètu nestátním neziskovým subjektùm na sociální sluby pro rok 2003.
Na pøelomu 2002 a 2003 se èlenové ÈAS podíleli na vytváøení typových pozic v sociálních slubách, pøedevsím na
typové pozici kontaktního pracovníka.
Do tøetice se patøí zmínit spolupráci s Magistrátem hlavního mìsta Prahy, která probíhá od roku 2001. Díky
magistrátu, který nám bezplatnì pùjèuje své prostory, jsme mohli v roce 2002 poøádat cyklus pravidelných
jednodenních semináøù, ale ji o rok døíve také konferenci "Terénní práce s mládeí - Souèasnost a budoucnost"
a v roce 2003 konferenci "Práce s neorganizovanými dìtmi a mládeí".

16.860,48 Kè
èlenské pøíspìvky
prodej bulletinù Éthum
úroky na bankovním úètu

10.500,00 Kè
6.080,00 Kè
280,48 Kè

27.698,40 Kè
tisk bulletinu Éthum è. 34/2002
lektorská èinnost
spravování a nájem web. stránek
nákup odborných publikací
cestovné
poplatky na bankovním úètu
postovné

12.000,00 Kè
5.250,00 Kè
4.250,00 Kè
2.100,00 Kè
1.994,40 Kè
1.226,00 Kè
878,00 Kè

Hospodaøení ÈAS - vzdìlávací program Gabriel G1
Pøíjmy:
z toho

Výdaje:
z toho

648.882,00 Kè
NROS
pøíspìvek úèastníkù vzdìlávání
Úroky

568.325,00 Kè
80.000,00 Kè
557,00 Kè

648.882,00 Kè
osobní náklady

30.960,00 Kè

(lektoøi, organizaèní pracovníci, zahranièní lektoøi)

materiálové náklady
nemateriálové náklady

5.105,00 Kè
240.291,20 Kè

(ubytování, stravování, spoje, kopírování, úèetnictví, sluby Agnes, vydání Rejstøíku a bulletinu Éthum, pronájmy)

ostatní náklady
stravné úèastníkù
vratné motivaèní èástky úèastníkùm
bankovní poplatky
usetøeno a vráceno NROS
pøesun do Gabriela 2

34.934,70 Kè
56.000,00 Kè
19.200,00 Kè
1.143,00 Kè
35.948,10 Kè
25.300,00 Kè

Hospodaøení ÈAS - vzdìlávací program Gabriel G2
Pøíjmy:
z toho

Výdaje:
z toho

386.600,00 Kè
NROS - Gabriel 2
ROS - pøesun z Gabriela 1
pøíspìvek úèastníkù vzdìlávání

289.300,00 Kè
25.300,00 Kè
72.000,00 Kè

39.403,70 Kè
osobní náklady

13.300,00 Kè

(lektoøi, organizaèní pracovníci)

materiálové náklady
nemateriálové náklady

1.060,20 Kè
21.207,70 Kè

(ubytování, stravování, spoje, kopírování, úèetnictví)

ostatní náklady

3.835,80 Kè

Vsem tøem partnerùm dìkujeme.
Zbytek programu G2 byl realizován v roce 2003 (celkový rozpoèet programu je 630.000,00 Kè).
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Podìkování

Kontakt

Dìkujeme vsem!

sídlo

Èeská asociace streetwork
Rakovského 3138
143 00 Praha 12 - Modøany

e-mail
web

cas-street@email.cz
http://www.streetwork.ecn.cz
http://gabriel.wz.cz

IÈO
èíslo úètu

67778372
135751370/0300, ÈSOB Praha

statutární zástupce

Jan Èechlovský, pøedseda ÈAS
Tyrsovo námìstí 565
537 01 Chrudim
jan.cechlovsky@chrudim.cz
+420-777-621-036

Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti a pøedevsím koordinátorce programu Gabriel Hedvice
Máchové, Ministerstvu práce a sociálních vìcí a Magistrátu hlavního mìsta Praha za jejich
podporu a pomoc,
èlenùm výkonného výboru Jeníkovi Èechlovskému, Petru Hrdinovi, Jiøímu Staníèkovi, Alence
Vosáhlové a Martinì Zikmundové za jejich dosavadní vedení organizace,
dalsím spolupracujícím èlenùm Alesi Herzogovi, Petru Klímovi, Michalu Zahradníkovi a Martinì
Zimmermannové za jejich aktivitu a èinorodost,
vsem ostatním èlenùm Robertu Èernému, Janu Drnkovi, Zuzanì Kráèmarové, Michalu Milotovi, Petru
Syrovému, Liboru Tichému, Ivì Zezulové, Jakubu Chudomelovi, Karlu Presslovi, Alenì Helebrantové, Tomási
ákovi, Janì Rùièkové, Pavlu Plaèkovi, Jurovi Valnohovi, Blance Korèisové, Báøe Jindrové, Lukási Prùchovi a
Martinu Holisovi za jejich vìtsí èi mensí zapojení se do dìní,
nìkterým jejich organizacím, zejména R-R Praha, Proximì Sociale Praha, Sananimu Praha, Laxusu Hradec Králové,
Sanci pro Tebe Chrudim, Klubu Hurá Kamarád Pardubice a Prevcentru Blansko za pochopení a podporu nasí
èinnosti,
dalsím partnerùm jako Sdruení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku Éthum, Koordinaènímu centru èeskonìmeckých výmìn Tandem Plzeò, Vyssí odborné skole sociálnìpedagogické a teologické Jabok Praha, sdruení
Agnes, Mìstskému centru sociálních slueb a pomoci v Praze, obèanskému sdruení Ratolest Brno a vsem dalsím
a dalsím za vsechno, co pro nás udìlali.
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Èíslo registrace sdruení:
Èeská asociace streetwork byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ÈR dne 5. kvìtna 1997
pod èíslem jednacím: II/S - OVS/1 - 32674/97 - R.
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