
Multidisciplinární práce ve škole 

Kdo jsme? 

Jak (ne)vypadnout ze školy?Jak (ne)vypadnout ze školy?

Pro koho jsme?

Nevíš, jak dál se školou? Nevíš kam na střední? 

Vybral/a jsi si špatný obor střední školy a chceš to změnit?

Někdy se cítíš tak špatně, že nemůžeš jít do školy, nebo se tam soustředit? 

Potřebuješ studovat i pracovat? Nebo potřebuješ pracovat namísto studovat?

Trávíš čas raději za školou než v ní? Štve tě něco ve škole, doma či s kamarády?

Školní prospěch není žádná sláva? Máš pocit, že jsi v průšvihu, který nejde řešit?

Jsme tu pro všechny, kteří by chtěli dostudovat, ať už to znamená školu úspěšně

dokončit, změnit nebo z ní odejít. 

Jsme tu pro tebe například, jestli odpovíš ano na některou z následujících otázek:

Jsme tým lidí (pěti pracovníků*ic), který chce, abys chodil nebo chodila do školy,

která tě baví a k něčemu ti je. Nabízíme ti pomoc se školou nebo ve chvílích, kdy se

něco děje a prostě nevíš, jak dál. Co to může být?
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Sejdeme se ve škole, venku či jinde (klidně i online) dle domluvy.

Napoprvé si popovídáme o tom, co je pro tebe důležité a co bys

potřeboval/a, aby šly věci lépe a domluvíme se na spolupráci.
 

Promluvíme si s lidmi, kteří jsou kolem tebe (rodiče, učitelé, kámoši …),

abychom znali i jejich pohled, ale o tom budeš vědet.

Budeme se s tebou potkávat a ty budeš ten nebo ta, kdo bude říkat, co

potřebuješ a spolu budeme plánovat, co se bude dít dál.

Seženeme lidi, kteří ti pomůžou a podpoří tě, v čem budeš potřebovat.

Mohou to být lidé z neziskovek, vrstevníci, terapeut, trenér, lektor,

prostě kdokoli.

Trochu čekáme, že nám pomůžeš, protože bez tebe toho mnoho

nezařídíme.

Když se naplní naše dohoda, zhodnotíme naší spolupráci a rozloučíme

se.

Předem se spolu domluvíme a pak dle dohody v průběhu spolupráce s tebou informujeme rodinu
a školu o tom, jak spolupráce probíhá, přizýváme jejich zástupce do spolupráce a snažíme se o

jejich aktivní zapojení. Ptáme se na podněty a zpětnou vazbu na naší práci.

Jak to bude probíhat?

Pokud se ti tahle nabídka líbí...

zavolej nebo napiš smsku 

napiš mail 

vyber si a kontaktuj jednoho z nás

 721 584 292 (i přes whats up)

 slukova@streetwork.cz

 www.streetwork.cz/kontakty
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