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Na ulici se pracuje!

Vážení přátelé, příznivkyně a příznivci ČAS,
rok 2018 byl významný dalším rozšířením členské základny ČAS, což je tím
nejlepším a nepřesvědčivějším důkazem, že Asociace pracuje ve prospěch svých
členů, ke kultivaci a podpoře oboru nízkoprahových sociálních služeb, tedy za
účelem, za kterým byla založena. Důležitým milníkem v práci Asociace byla
realizace mediální kampaně Na ulici se pracuje! PR služeb bylo dlouho dluhem
vůči členům ČAS a jsem velmi ráda, že jsme díky podpoře Evropské unie,
konkrétně Evropského sociálního fondu, mohli oslovit veřejnost i stakeholdery
s kampaní, která představuje streetwork a kontaktní práci s dětmi
a dospívajícími, Prostřednictvím kampaně jsme mohli hovořit i o tématech,
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která trápí a provází děti a dospívající v naší části světa.
Asociace nabírá na síle a daří se realizovat nejen projekty, ale také další cíle
strategického plánu. V pěti krajích vznikla pozice regionálního koordinátora
ČAS, chce tak být blíže spolupráci se samosprávami a především blíže
poskytovatelům služeb a jejich zaměstnancům.
Děkuji všem členům ČAS, Správní radě a Revizní komisi ČAS a přeji příjemné
čtení o práci Asociace v roce 2018.

								Martina Zikmundová, ředitelka ČAS

Týden nízkoprahových
klubů v roce 2018
V týdnu od 24. do 30. září 2018 se konala v 11 krajích
(celkem v 69 městech) České republiky řada akcí jako
například dny otevřených dveří, kreativní a sportovní
workshopy, přednášky, graffiti jamy, filmové projekce,
koncerty a festivaly či třeba komunitní piknik.
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Celkem v rámci Týdne proběhla bezmála stovka akcí v nízkoprazích, a to
všechno s cílem upozornit na práci a význam těchto zařízení, kam mohou
děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli
registrací či poplatků. Týden nízkoprahových klubů již podvanácté
pořádala Česká asociace streetwork a 72 nízkoprahových klubů pro děti
a mládež z celé republiky. Vše najdete na portálu streetwork.cz

→ http://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3014/tyden-nizkoprahovych-klubu-2018-prehledem

Výroční cena ČASovaná
Bota
Výroční ceny za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv.
ČASované boty za rok 2017, byly uděleny ve dvou kategoriích: Osobnost roku
a Tým roku – Cena Bohemia Energy.
Cílem každoročního udílení sošky s botou symbolizující prošlapanou obuv
streetworkera je upozornit na náročnost profese a poděkovat těm, kteří
obor dále posouvají. Vítězi ročníku 2017 byli vyhlášeni v rámci slavnostního
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večera, jenž byl součástí programu velké oborové konference ČAS Terénní
a nízkoprahové programy 2018.
Nejlepším pracovním týmem v oblasti nízkoprahových programů se stal tým
PARTYHARMreduction – Program No Biohazard, Progressive o.p.s. V kategorii
Osobnost roku byla vítězkou zvolena Zuzana Šťastná z nízkoprahového klubu
Likusák, organizace Ratolest Brno, z.s. O nominacích rozhodovalo hlasování
pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 15 došlých
návrhů pro 8 osobností a 6 týmů.

→ http://www.streetwork.cz/archiv/clanky/detail/2774/kam-putuje-casovana-bota-zname-viteze

Projekt Streetwork online
v roce 2018
Streetwork online rozvíjí unikátní formu terénní práce pomoci
dětem v ohrožení prostřednictvím internetu především díky portálu
→ www.jdidoklubu.cz
Nabízíme dětem a mladým lidem bezpečný prostor, prevenci, kontakt, atraktivní aktivity,
aktivizaci a možnost využívat poradenství prostřednictvím chatu. Hlavním partnerem
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je společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České
republice.
Roční návštěvnost portálu činila 120175 unikátních anonymních uživatelů, v klubu
se registrovalo více než 730 uživatelů. Počet článků překročil číslo 630, videa a soutěže
mají sledovanost v řádech desetitisíců. Pracovní doba poradenského chatu byla 5 hodin
denně 5 dní v týdnu. Kromě chatu s návštěvníky jsou každý měsíc zařazována preventivní
témata. Návštěvníci zde naleznou zajímavé články o věcech, které právě hýbou světem
nebo jsou spjaté s obdobím dospívání, galerii plnou tematických i zábavných videí, hernu
s odkazy na nevšední a naučné onlajnovky nebo soutěže o lákavé ceny. Atraktivní ceny
nám věnovala společnost BaSys CS. S provozem portálu nám pomáhá Petr Vyhnálek
→ www.neziskovky.com. V roce 2018 jsme také obdrželi grant na téma finančního
vzdělávání od společnosti ČSOB.
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Mezinárodní projekty
V oblasti zahraniční spolupráce probíhaly v roce 2018
následující projekty, podpořené z programu Evropské unie
Erasmus+:

Projekt CAS Visits (plným názvem „Exchange of Good Practice between
Professional Youth Streetworkers in the EU“ č.proj. 2016-3-CZ01-

týmu (prosinec 2018), jehož tématem byla zejména práce na elektronické

KA205-034282) navazuje na předchozí aktivity České asociace streetwork, z.s.

publikaci s příklady dobré praxe. Projekt končí v dubnu 2019.

v oblasti zahraniční spolupráce.
Jak je u programu Erasmus+ obvyklé, projekt je zaměřen na vzájemnou

Raising NEET’s Talent – Street based youth work – projekt kolegů ze
Slovinska a Portugalska, ČAS je partnerem. Díky projektu absolvovali tři

výměnu zkušeností partnerských organizací z různých zemí Evropy, konkrétně

pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (konkrétně Ponton, z.s.,

České republiky, Rakouska, Španělska, Nizozemí a Německa. Zapojené

Plzeň; Proxima Sociale o.p.s., Praha a Salinger, z.s., Hradec Králové) dvě týdenní

organizace pracují s ohroženou mládeží metodami kontaktní sociální práce

školení základů terénní práce s mládeží (v angličtině). Školení se odehrála v září

(streetwork).

ve slovinské Ljubljani a v listopadu v portugalském Lisabonu, účastnilo se jich

V roce 2018 se uskutečnilo zbývajících sedm z celkem osmi krátkodobých
stáží (1 týden), vždy jedna v ČR a poté recipročně v každé partnerské
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V roce 2018 také proběhlo v Grazu druhé a závěrečné setkání projektového

zemi. Stáže byly zaměřené na práci s mládeží a aktuální témata, jako je

vždy téměř čtyřicet lidí ze Slovenska, Slovinska, Francie, Belgie, Portugalska,
Španělska, Estonska, Bulharska, Chorvatska a ČR).
Elastic (Exchange and Learning for Adult Socialworkers: Training Ict

nezaměstnanost mladých, radikalizace a migrace. Účastníci a účastnice stáží

Competences) je projekt kolegů z Itálie, ČAS je partnerem. Záměrem projektu

sepsali zprávy s příklady dobré praxe (budou zveřejněny ve volně dostupné

je zvýšit dovednosti sociálních pracovníků v oblasti moderních technologií.

elektronické publikaci, a díky tomu bude možné dostat zkušenosti z různých

V roce 2018 proběhla školící setkání ve Varšavě, Santanderu a v Praze, účastnili

zemí Evropy ke každému, kdo bude mít o aktuální poznatky v oboru kontaktní

se pracovníci kanceláře ČAS. Aktivity projektu budou ukončeny v červnu 2019.

sociální práce zájem).

Projekt Je dobré být
v ČAS
Od 1. listopadu 2016 do 31. října 2018 realizovala
Česká asociace streetwork, z.s. projekt “Je
dobré být v ČAS”, registrační číslo projektu
CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_041/0002231. Projekt byl
podpořen z Operačního programu Zaměstnanost ESF, a byl
spolufinancován Evropskou unií.
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Cílem projektu bylo zkvalitnění činnosti oborové střešní organizace Česká

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1

Inovace systému vzdělávání
V roce 2018 pokračovala odborná práce s garantem aktivity Petrem Matouškem
na procesu upgradu vzdělávacího systému asociace a výsledným produktem byl
návrh nového systému vzdělávání. V rámci klíčové aktivity proběhly hospitace
6 vzdělávacích programů.
KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 2

Inovace metodické podpory a poradenství
směrem k členským zařízením

asociace streetwork (ČAS). Projekt nám pomohl nastavit nový systém
vzdělávání pro pracovníky nízkoprahových sociálních služeb, umožnil připravit

V průběhu roku 2018 proběhlo 17 hodnocení kvality u vybraných členských

metodickou podporu poskytovatelům sociálních služeb a zprostředkovat

zařízení.

výměnu zkušeností v rámci ČR i sdílet dobrou praxi v ČR a zahraničí. Podpora
projektu tedy směřovala k České asociace streetwork, z.s., a podpoře jejích

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č.3

členských zařízení a zaměstnanců těchto zařízení.

Výměna zkušeností v rámci ČR
V roce 2018 proběhlo 5 dvoudenních výměn zkušeností ve vybraných členských
zařízení.

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 4

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 6

Posílení personálních zdrojů – agenda členské
základny

Výměna zkušeností a dobré praxe při
dvoudenním setkání

Koordinátorka členské základny byla zapojena do všech klíčových aktivit, které

V roce 2018 ve dnech 21.–22. 6. v Praze proběhlo dvoudenní setkání

byly cíleny na členskou základnu.

"Terénní a nízkoprahové programy 2018 – SPOLUPRACUJEME" s 80 lektory
a 50 odbornými příspěvky a workshopy. Na akci bylo přítomno celkem

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5

264 osob. Zúčastnilo se i 11 zahraničních hostů z Německa, Holandska, Anglie,

Spolupráce s veřejnou správou

Slovenska. Výstupem aktivity je online sborník příspěvků.

V roce 2018 byly realizovány tři kulaté stoly – v Plzeňském, Jihočeském a Zlínském

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 7

kraji. Setkání se zúčastnili zástupci z řad poskytovatelů nízkoprahových sociálních

Podpora participace členské základny
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služeb a zástupci veřejné správy příslušných krajů, kteří tak měli možnost sdílet
navzájem své zkušenosti a plánovat další vzájemnou spolupráci.

v roce 2018 proběhlo jednodenní setkání se členskou základnou v Brně, v rámci
kterého byl realizován seminář na téma Komunikace efektivity a dopadů práce
nízkoprahových služeb. Setkání členské základny se zúčastnilo 29 zástupců
členských zařízení.

Projekt Čas pro ČAS
(2016–2018)
Od 1. září 2016 Česká asociace streetwork, z.s. realizovala
projekt „Čas pro ČAS“, registrační číslo projektu
CZ.03. 3. 48/0.0/0.0/15_031/0001893. Projekt je
podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt
skončil 31. srpna 2018. Projekt byl zaměřen na posílení
a profesionalizaci kanceláře České asociace streetwork.

Ačkoli většina aktivit proběhla v minulém roce, rok 2018 byl vrcholem
projektu, protože byla spuštěna kampaň na podporu terénní a nízkoprahové
sociální práce s názvem Na ulici se pracuje! Ke kampani vznikla microsite
→ www.pracenaulici.cz a hlavním tématem kampaně byla kontaktní
práce s dětmi a mládeží se všemi aspekty, které k ní patří. Kampaň měla přes
150 mediálních výstupů, zapojena do ní byla všechna členská zařízení ČAS,
v rámci kampaně vznikly plakáty stickery, pohlednice, kampaň se objevila
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Cílem bylo posílit kapacitu organizace vzrůstem odbornosti pracovníků,

v hromadné dopravě v pěti českých městech a také v inzerci celostátních

vyladěním vnitřních procesů organizace a nastartováním vnějšího působení

periodik.

organizace za využití odborné práce expertů z oblasti byznysu. Cílovou
skupinou projektu byly zaměstnanci ČAS a vedení organizace.
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Vzdělávaní České
asociace streetwork,
z. s. v roce 2018
Ke dni 31. 12. 2018 je celkový počet
akreditovaných vzdělávacích programů 21
Počet úspěšně proškolených účastníků v rámci otevřených kurzů a kurzů na
klíč za rok 2018 (tj. počty účastníků, kteří splnili podmínky kurzů a získali
certifikát) celkem 361

Projekt Nové výzvy pro
streetwork
Od 1. září 2018 začala Česká asociace
streetwork, z.s. realizovat nový projekt "Nové
výzvy pro streetwork", registrační číslo projektu
CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/17_071/0007649.
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Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost a poběží do 31. srpna 2020. Projekt je zaměřen na podporu
rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách prostřednictvím realizace
rozvojového auditu, metodické podpory, pracovních setkání a návazného
vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů, odborných stáží a výměny
zkušeností. Dále projekt vytváří sítě jako platformy pro spolupráci služeb mezi
sebou, s veřejnou správou a s orgány SPOD. Projekt dále přispívá k propagaci
sociální práce a osvětě, které nepříznivé životní situace mohu nízkoprahové
sociální služby řešit.

Členskou základnu asociace v roce 2018 tvořilo 98 zařízení a 23 individuálních členů.
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Správní rada pracovala ve složení: Jan Špaček, předseda, Jaroslava Janíčková, místopředsedkyně, Zuzana Šťastná, členka,
Regina Kuncová, členka, Jakub Havlíček, člen.
Revizní komise: Ondřej Ferdan, Martin Pazlar, Jan Vališ.

Instituce a lidé,
kterým vděčíme za
úspěšný rok a patří
jim naše poděkování:
BaSys CS, Bohemia Energy, Dům světla Česká společnost AIDS
pomoc, Dům zahraniční spolupráce, Dynamo International, EAPN
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ČR, Evropský sociální fond, Magistrát Hlavního města Prahy, městská
část Praha 1, Městská část Praha 7, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Nadace Komerční banky,
a.s. – Jistota, nakladatelství Portál, Petr Vyhnálek a Jan Zapotil.

ČAS, z. s. 2018
NÁKLADY
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KČ

Spotřební materiál
Cestovné včetně zahraničních stáží
Stravné – zahraniční stáže
Lektorné – služby, vedení SWOL, supervize,
Sociologická analýza SWOL
Telefon, internet, poštovné, reklama FB
Nájemné, energie, pronájmy, ubytování zahraniční stáže
Erasmus – platby partnerům
Poplatky za akreditace
Ostatní náklady (právní služby, služby externistů)
Náklady na reprezentaci, kampaň streetwork
Účetnictví, finanční audit
kurzové ztráty, bankovní poplatky
Dary projekt finanční gramotnost, Časovaná Bota
Ostatní daně a poplatky
Osobní náklady

104541,08 Kč
392961,49 Kč
101538,95 Kč
1539967,24 Kč
1193600,00 Kč
98459,11 Kč
632093,73 Kč
281852,50 Kč
11000,00 Kč

Celkem

9126430,95 Kč

Hospodářský výsledek

VÝNOSY

KČ

Tržby z kurzů, seminářů
Úroky, kurzový zisk
Dary, nadační příspěvky – Bohemia Energy, ČSOB, KB
Členské příspěvky
Dotace MPSV
ostatní příjmy
Jiné ostatní výnosy

1430926,87 Kč
4329,26 Kč
577488,01 Kč
178000,00 Kč
6617576,84 Kč
4612,41 Kč
1,93 Kč

Celkem

8812935,32 Kč

912122,02 Kč
118460,00 Kč
46445,83 Kč
90000,00 Kč
2905,00 Kč
3600484,00 Kč

-313 495,63 Kč

Česká asociace streetwork, z. s.
Senovážné náměstí 24
110 00 Praha 1
telefon:

+420 774 913 777

→ asociace@streetwork.cz
Kancelář ČAS 2018:

→ www.streetwork.cz
→ www.jdidoklubu.cz
→ www.restartshop.cz

Martina Zikmundová, ředitelka a odborná garantka projektu OPZ
Martina Zimmermannová, finanční manažerka a odborná pracovnice
Klára Šmejkalová, koordinátorka aktivit projektu OPZ a vzdělávání ČAS
Karolína Panušková, mezinárodní spolupráce
Jiří Kocourek, manažer projektu Streetwork online
Michaela Burdová, administrátorka portálu streetwork.cz

IČ:

67778372

Číslo účtu: 135 751 370/0300

Zdena Honsová Filípková, odborná pracovnice
Lenka Čuprová, sociální média
Lucie Nemešová, tisková mluvčí

