Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS)
www.streetwork.ecn.cz

Informace o akcích ČAS v období květen - prosinec 2004
V období od pololetní valné hromady byly realizovány tyto akce:
27. května

Seminář "DDM versus NZDM", IDM Praha
Pořádáno ve spolupráci Institutem dětí a mládeže (IDM MŠMT). Účastnilo se cca 30 osob. Za ČAS na semináři
vystoupili Jan Čechlovský, Jindřich Racek a Aleš Herzog.
17. června

Vzdělávací a společenské setkání u příležitosti udělení výroční ceny ČASOVANÁ BOTA,
Klub Vrtule Kobylisy.
Účastnilo se celkem 114 osob. Proběhly 3 panelové diskuse: „První kontakt“, „Vztah s klientem“, „Jak dlouho jde
dělat tuto práci“. Vrámci společenského večera proběhl turnaj ve stolním fotbale. Účastnický poplatek činil 50 Kč
(členové ČAS 40 Kč), náklady akce byly uhrazeny z vybraných prostředků.
10. října

Dopracování Etického kodexu, Jaroměř
Pracovní setkání se uskutečnilo v Milíčově domě v Jaroměři. K účasti a zaslání připomínek byla vyzvána celá
odborná veřejnost. Setkání se zúčastnili: Jiří Staníček, Michal Zahradník, Lenka Kulichová, Jan Syrový, Aleš
Herzog, Václav Duchek. Na setkání byl přepracován vlastní text Etického kodexu.
Cestovné účastnikům hradil ČAS.
28. - 30. října

Intervizní seminář "Nízkoprahově orientovaná práce s mládeží"
Šlo o třídenní seminář vedený lektory Petrem Klímou a Alešem Herzogem, místem konání Jůnův statek Praha.
Seminář byl určen zkušeným pracovníkům. Celkem se účastnilo 20 osob, účástnický poplatek činil 2100 Kč
(pracovníkům ze zařízení - členů ČAS byla poskytnuta sleva 250 Kč). Účastníci museli jako svůj vklad zpracovat
kasuistiku.Seminář se zabýval především těmito tématy:
- čím klient v NZDM prochází (4 jádra pozic klient x zařízení (pracovník) - pozorovatel, návštěvník, pasažér, klient)
- co je kontinuální práce s klientem v NZDM
- střetávání a koexistence odlišných skupin klientů v rámci zařízení, téma „prostoru“
- smysl a funkce pravidel v NZDM, vztah klient x pravidla
- náhled na klienta skrze jeho potřeby
- náhled na klienta skrze pocity, chování, emoce
Náklady semináře byly uhrazeny z účastnického příspěvku. ČAS vložil jako „slevu“ částku
Kč.
3. - 5. listopadu

Dopracování standardů NZDM, Krompach
Došlo k revizi starých standardů NZDM. Při tvorbě standardů se vycházelo se starých standardů, ze standardů
MPSV a ze Standardů NZDM Královéhradeckého Kraje. Byla přitom zvolena varianta, že se pouze doplňovaly
(upřesňovali, specifikovali) stávající standardy MPSV, neměnil se jejich text, z důvodu kompatibility.
Dopracování se zúčastnili: Aleš Herzog, Jindra Racek, Martina Zimmermannová, Bára Jindrová, Ivan Košteyn, Petr
Neumann, Lucie Baštecké. Možnost zúčastnit se dopracování byla vyhlášena formou veřejné výzvy, zájem však
byl velmi malý.
Cestovné a strava účastníkům byla uhrazena z grantu, který obdrželi Proxima Sociale a Diakonie Rokycany v
rámci Pilotních projektů MPSV.
9. listopadu
Seminář Certifikace supervize v rámci ČAS, Magistrát Hl. Města Prahy

Seminář byl výstupem činnosti Odborné rady pro supervizi, která pracovala ve složení Petr Klíma, Danuše
Struková, Přemysl Suchomel, Michal Zahradník. V rámci semináře byl představen systém supervize v rámci ČAS.
Poté následovali příspěvky z praxe či podněty k zamyšlení od žádatelů o certifikáty metodika a supervizora ČAS.
Nad příspěvky byla vedena diskuse. Setkání se zúčastnili členové Odborné rady + 10 žadatelů o certifikát.
Součástí bylo udělení prvních certifikátů supervizorům a metodikům ČAS.
15. listopadu

Seminář Jak se daří terénní práci s mládeží?, Magistrát Hl. Města Prahy
Semináře se zúčastnilo celkem 45 účastníků. Seminář byl moderován Alenou Vosáhlovou. Výstupem ze semináře
byl materiál, mapující silné a slabé stránky, které si stávající streetworkeři ve své práci uvědomují a také mapující
jejich potřeby.

Informace o aktivitách ČAS
Asociace v období od pololetní valné hromady realizovala tyto dlouhodobé aktivity:

A) Práce výkonného výboru
Výbor se v rámci období sešel celkově 4. Setkání byla koncipována jako otevřená všem členům i nečlenům
asociace. Místa byla koncipována tak, aby se navštěvovala jednotlivá zařízení členů asociace (Jižní pól Praha,
Klídek Hradec Králové, Vrtule Praha-Kobylisy, PVC Blansko).
Výkonný výbor zvlášť avizovaných akcí řešil:
-

-

-

Dopisy institucím
Byl vypracován oficiální dopis informující o změnách v ČAS všechny relevantní instituce (státní správu,
odborná sdružení, velké poskytovatele sociálních služeb). Rozeslán na 25 adres dopisem a na cca 300
adres mailem.
Programové prohlášení členům ČASu
Výbor vypracoval text, v němž vymezil, o co bude v rámci své činnosti usilovat, a co očekává od členské
základny. Dopis byl rozeslán členům.
Spolupráce s Českou radou humanitárních organizací
Česká rada humanitních organizací požádala ČAS o aktivní zapojení se do pracovních skupin, které by
měly pracovat na vnitřních předpisech pro účely zákona o sociálních službách. Výbor nominoval zástupce
ČAS do těchto skupin:
2.7. terénní programy pro marginální skupiny a sociálně vyloučené komunity
2.8. nízkoprahové služby pro děti a mládež

B) Výroční cena ČASOVANÁ BOTA
Letošní kampaň Časované boty byla připravováno od dubna do června 2004. Cena byla realizována ve dvou
kategoriích: Pracovník a zařízení.Celkem bylo podáno 20 návrhů.
O udělení ceny rozhodovala Rada ceny. Ta nejdříve vybrala 8 nominovaných (5 v kategorii pracovník a 3
v kategorii zařízení a posléze vítěze každé z kategorií.:
Ceny (plastiky „Bota“ + oblečení od firmy Levi Strauss) byly předána na tiskové konferenci Praze v budově
Magistrátu Hl. města Prahy za účasti zástupců rady ceny a paní Táni Hlavaté (zástupce Nadace VIA).
Do realizace se zapojili:
Pracovní skupina ceny: Simona Zatloukalová (PR manager), Martina Pojmonová, Aleš Herzog
Autor plastiky – ceny: Michal Zahradní
Rada ceny: Bára Jindrová, PaedDr. Petr Klíma, Jiří Staníček, Jiří Libra, Martina Pojmonová, Petr Syrový, Václav
Duchek
Přehled realizovaných kroků
- schůzka Výkonného výboru ČASu – stanovení základního rámce programu, příprava projektu – 4.3. 2004.
- schůzka Rady ceny - stanovení formy průběhu ceny, systému rozhodování, rozdělení úkolů (8.4 2004)

-

-

rozeslání tiskové zprávy o vyhlášení nominací na Výroční cenu + podrobné info o oboru a ceně (26.4.)
rozeslání „Zpravodaje Časované boty“ – speciálních novin s informacemi o ceně. Zpravodaj byl doručen
jak do zařízení nízkoprahových služeb (80 drogových programů, 80 NZDM, další zařízení), tak dalším
odborníkům (30), relevantním pracovníkům krajských úřadů a státním institucím (ministerstva). Celkem
bylo rozesláno přes 500 zpravodajů na 230 adres
uzávěrka pro příjem návrhů na nominace a jejich zpracování (23.5)
Rada ceny rozhodla o nominovaných a vítězích (8.6.)
příprava pozvánky na TK k Vyhlášení ceny + tiskových podkladů pro novináře
rozeslání pozvánky na TK
TK – Vyhlášení ceny (17.6.)
Společenské setkání u příležitosti udělení Výroční ceny (17.6)
monitoring médií.
zpracování výstupů a závěrečné zprávy kampaně (srpen)
hodnotící schůzka k realizaci kampaně (1. září Hradec Králové).

Bližší informace jsou k dispozici v závěrečné zprávě o realizaci ceny na www.streetwork.ecn.cz
Aktivity byly hrazeny z grantu od Nadace VIA a (13.000,-), v malé míře pak z asociace (známky pro rozesílání
zpravodajů atd.). Práce členů Rady ceny a Pracovní skupiny ceny byla bezplatná, práce PR managera byla
honorovaná.

C) Spolupráce s Nadáciou mládeže Slovenska (NMS)
Pokračovala spolupráce z roku 2003, kdy ČAS poskytl odborníky a know-how slovenské nadaci. Za ČAS byl jako
hodnotitel v rámci grantového kola této nadace vyslán Aleš Herzog.
Rut Erdélyiová, programová ředitelka Nadacie mládeže Slovenska (NMS) zaslala ČASu dopis s poděkováním za
podporu a pomoc při implementaci filozofie a metodiky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na Slovensku.
NMS od loňského roku realizuje na Slovensku program "Snižujeme prahy", který podporuje vznik lokálních
NZDM.
Práce hodnotitele grantového kola byla honorovaná slovenskou stranou.

D) Pracovní skupina pro dodefinování NZDM
Skupin pracovala v rámci celého roku 2004, měla celkem 5 pracovních setkání. Výstupem její práce je
„POJMOSLOVÍ NZDM“, zveřejněné v říjnu k veřejnému připomínkování.
Členy skupiny v období od května do teď byli: Aleš Herzog, Jindra Racek, Martina Zimmemannová, Bára Jindrová,
Ivan Košteyn, Jan Syrový, Michal Novotný. Práce členů skupiny nebyla hrazena.

E) Odborná rada pro supervizi
Odborná rady pracovala ve složení: Petr Klíma, Danuše Struková, Přemysl Suchomel, Michal Zahradník.
Rady vypracoval dva materiály, které popisují systém supervize a certifikaci supervizorů a metodiků v rámci ČAS vymezení jednotlivých stupňů, podmínky k jejich dosažení, průběžné podmínky, nároky na supervizi v organizacích
atd. Materiály byly schváleny Výkonným výborem ČASu. Byla vydána výzva jednotlivcům, aby si zažádali o udělení
certifikátu v rámci zjednodušených podmínek tzv. grandparenting procesu. Došlo celkem 14 žádostí, které Rada
vyhodnotila a udělal 5 certifikátů na stupeň metodik-mentor a 6 certifikátů na stupeň supervizor-tovaryš.
Certifikaci na stupeň Supervizor - tovaryš získali:
- Jan Čechlovský, Petr Neumann, Jiří Staníček, Alena Vosáhlová, Michal Zahradník, Iva Zezulová.
Certifikaci na stupeň Metodik-mentor získali:
- Aleš Herzog, Bára Jindrová, Lenka Kulichová, Jindřich Racek, Martina Zimmermannová.
Odborná rada pokračuje ve své práci přípravou další výzvy k zaslání žádostí o certifikaci a také přípravou
vzdělávání pro streetworkery. Práce Rady byla částečně hrazena z prostředků ČASu v rozsahu cca 13000 Kč
celkem.

F) Projekt zaměřený na vzdělávání
Příprava se odehrává ve spolupráci s CEKAS (www.cekas.cz). Domluva probíhá s Irenou Tomešovou a Alenou

Valečkovou. Kontaktní osobou za ČAS je Jindřich Racek
Projekt obsahuje:
- Kurz (nebo 2 kurzy) pro začínající pracovníky NZDM a street, obdobný Gabrielu (ale rozsah navýšen na
150 h)
- Kurz (nebo 2 kurzy) pro zkušené pracovníky NZDM a street, obdobný Gabrielu (ale rozsah navýšen na 150
h)
- Ochutnávkové dvoudenní kurzy pro dobrovolníky, nováčky a zvědavce z oboru NZDM
- Vyškolení auditorů NZDM a realizaci auditů v členských zařízeních ČAS, supervize těchto auditů
- Vzdělávání supervizorů (velký kurz 130 h) v rámci systému Supervize ČAS
- Sepsání a vydání kvalitní učebnice o NZDM a terénní sociální práci
- Zřízení a fungování kanceláře ČASu, která by se starala o síťování, distribuci informací v oboru atd.
Rozpočet projektu bude !!! několik milionů Kč !!!!.
Předpokládané rozdělení rolí v rámci projektu:
CEKAS (www.cekas.cz) - projekt podá svým jménem, bude vést účetnictví, finanční toky, bude zaměstnavatelem
pracovníků, zajistý průběžnou a závěrečnou zprávu a vyúčtování.
ČAS - bude garantovat odbornou stránku projektu, dodá konkrétní osoby pro realizaci aktivit (koordinátory, lektory).
V rámci projektu bude obsazovat ČAS tyto role týmu:
- Odborný garant - půjde o práci na celý úvazek (dobře placenou). Jde o hlavního odborného koordinátora
projektu, který zajišťuje věci za ČAS, jedná s CEKAS. Do této pozice musíme nominovat odborníka, který
zná náš obor, má kontakty a koordinační zkušenosti.
- Asistent odborného garanta - koordinátor kanceláře ČASu - půjde o práci na celý úvazek. Zajišťují chod
kanceláře ČASu, připravuje některé podklady.
- Vedoucí vzdělávání pro začínající pracovníky - půjde o Dohodu o provedení práce, má na starosti kurzy
pro začínajících, je na nich přítomen jako průvodce, kontroluje plnění úkolů. Do pozice musíme nominovat
zkušeného pracovníka z oboru, nejlépe obeznámeného s Gabrielem.
- Vedoucí vzdělávání pro zkušené pracovníky - půjde o Dohodu o provedení práce, má na starosti kurzy
pro zkušené, je na nich přítomen jako průvodce, kontroluje plnění úkolů. Do pozice musíme nominovat
zkušeného pracovníka z oboru, nejlépe obeznámeného s Gabrielem.
- Vedoucí dobrovolných auditů - půjde o Dohodu o provedení práce, má na starosti vyškolení auditorů,
realizaci dobrovolných auditů a supervizi auditů, dopracovává sebehodnotící inventář. Do pozice musíme
nominovat zkušeného pracovníka z oboru, nejlépe obeznámeného s proběhlými Dobrovolnými audity
NZDM a s inspekcemi MPSV.
- Vedoucí vzdělávání supervizorů - půjde o Dohodu o provedení práce, má na starosti vyškolení
supervizorů. Do pozice musíme nominovat zkušeného supervizora.
Bylo domluveno:
- že projekt (i když bude ve fázi rozpracování a nebude dokončen) bude předložen valné hromadě ke
schválení.
- že na místa v projektu uděláme výběrové řízení a už teď budeme avizovat lidem, kteří by byli ochotni v
rámci projektu pracovat, aby se ozvali.
Pokud by projekt získal podporu, jeho realizace by začala nejdřív v II. polovině příštího roku. Přípravné aktivity
nejsou hrazeny.

G) Program specifické prevence v NZDM
Jde o vytvoření a etablování nového modelu prevence drogových závislostí v NZDM, který byl navržen Alešem
Herzogem a schválen ČAS na Valné hromadě jako aktivita ČAS. Proběhla prezentace modelu na AT konferenci
v Měříně a také jednání s jedním z významných poskytovatelů drogových služeb. Připravuje se publikace modelu
v bulletinu Éthum. Dále budeme iniciovat jednání na Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Práce na
přípravě není hrazena.

