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Česká asociace streetwork, z.s. (*1997)
• Sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby v celé ČR (TP, 

NZDM, KC, NDC, SAS)

• Podpora kvality

• Vzdělávání Institutu kontaktní práce

• Sdílení dobré praxe

• Mezinárodní spolupráce

• Zavádění inovací

• Lobování

• PR a kampaně

• Hodnoty



Současnost

• 101 členských zařízení ČAS

• Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou
pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

• Ukotvení NZDM v legislativě: NZDM existuje dle Zákona o
sociálních službách 108/2006 Sb. Služba sociální prevence - §
53 108/2006 Sb.



Regionální aktivity

• 9 krajů

• V kontaktu s nízkoprahovými službami, úřady, školami, dalšími 
institucemi

• Síťování, metodická podpora, vzdělávání

• Stále větší zaměření na propojování služeb a institucí, důraz na 
spolupráci – práce s celou rodinou, v celém systému 

• Hlavní témata služby, duševní zdraví, školství

• Covid nám dal příležitost ukázat sílu sociálních služeb



Nízkoprahové služby v době pandemie

• 1. vlna – zavřené dle nařízení vlády, hledaly cesty, jak být ve
spojení s klienty – online, telefon, setkání v terénu

• 2. vlna – i díky jednání ČAS zůstaly služby otevřené, primárně
se zaměřovaly na podporu při distanční výuce – prostory,
individuální výuka, asistence při výuce, úkoly, vyzvedávání,
informace, distribuce materiálu a techniky – školní pomůcky,
počítače, potravinová pomoc, roušky apod.

• Individuální poradenství, sociální práce



Nový projekt na podporu vzdělávání ohrožených dětí v době 
pandemie

• Krizový fond na pomoc dětem a rodinám ohroženým chudobou
a domácím násilím Nadace České spořitelny podpořil projekt
České asociace streetwork

„Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
v době pandemie COVID-19“.



• Rozhodli jsme realizovat projekt, který by nereagoval pouze na
jednu část problému, ale zajistil by podporu všech oblastí, kde
dle současných zkušeností dochází k selhání.

• Hlavním cílem projektu je individuální podpora dětí a
dospívajících v přístupu ke vzdělávání prostřednictvím
poskytnutí techniky, připojení, doučujícího a spolupráce
několika zainteresovaných subjektů.



V rámci projektu byly realizovány primárně tyto 
aktivity:

• vytvoření lokální sítě pomoci dětem a jejich rodinám při
školní přípravě (zapojením dobrovolníků, pracovníků obce,
OSPOD a škol) a to prostřednictvím sociálních služeb (NZDM,
SAS, TP)

• posílení role NZDM jako koordinátora pomoci v lokalitě

• poskytnutí nutného vybavení (notebooky) pro možnost online
doučování ve spolupráci s iniciativou Česko Digital

• vytvoření metodiky pomoci ohroženým dětem pro období krize,
např. druhé vlny epidemie



• Současnou krizi vidíme také jako příležitost, jak školy se
sociálními službami rychleji propojit a naučit spolupracovat.

• Profitovat z toho budou také samotné rodiny, které budou přes
svého člena ve spojení se sociální službou a může tak dojít ke
zprostředkování podpory a pomoci přímo rodičům.

• Docílíme toho, že škola si vyzkouší koordinovanou pomoc u
konkrétních žáků a tím získá zkušenost pro příští využití.
Učitelé se spojením se sociální službou naučí detekovat znaky
sociálního vyloučení, zjišťovat je a požádat sociální službu o
pomoc a podporu pro tyto žáky a studenty.

• Učitelé se naučí vnímat širší sociální kontext svých žáků.



Projekt tedy zahrnoval dva směry:

A) Směr k dětem

B) Směr k institucím



Zároveň po celou dobu projektu byl kladen důraz na 
celkový smysl projektu.

• Smyslem projektu bylo primárně vyhledat děti, které nebyly v kontaktu se
školou v době distanční výuky.

• Vyhledání dětí bylo možné za pomoci terénních programů, terénních
pracovnic a pracovníků za pomoci školy, za pomoci jiných sociálních
služeb, jiných institucí (neformální vzdělávání) nebo OSPOD.

• Zpracování plánu doučování. Plán doučování byl ideálně zpracován ve
spolupráci s dítětem, se školou a rodinou. Doučování probíhalo ideálně za
pomoci dobrovolníků – buď v NZDM, jiné sociální službě nebo v rodině,
pokud to umoňuje epidemiologická situace (možné využítí online).

• A současně probíhala sociální práce s dětmi s rodiči, bylo-li potřeba (např.
ukotvení kontaktu mezi soc. službou a rodinou, pomoc v dluhové
problematice, dávkách, podpora rodin v době pandemie (srozumitelnost
informací o pandemické situaci včetně orientace ve vládních opatřeních),
využití možných podpor od státu, psychosociální podpora apod.).



Statistika

Počet 

zapojených 

organizací

Počet 

tabletů

Počet 

notebook

ů

Počet PC 

včetně 

monitorů

Počet 

SIM karet 

s 

datovým 

tarifem

Počet 

podpořenýc

h dětí

35 23 74 25 20 443



• 30 NZDM si ponechalo část techniky v klubu a zde je využívána cca 300 dětmi.
Ostatní technika byla rozdělena do 84 rodin, ve kterých ji využívá 143 dětí.

• Dále v projektu byly zapojeny organizace i rodiny, které sehnaly techniku
prostřednictvím vlastních donorů, zapůjčením od škol či pomohly rodinám
zakoupit techniku z prostředků mimořádné okamžité pomoci z úřadu práce. Tyto
organizace sdílí případy dobré praxe a zapojily se do tvorby metodiky a
spolupráce v regionu.

• V neposlední řadě je též důležité, že se do projektu nezapojila pouze NZDM, ale i
jiné druhy sociálních služeb – již uvedené SAS, azylové domy či terénní program,
nízkoprahová denní centra.

• V projektu se podařilo zapojit organizace napříč ČR, zapojeny byly tyto kraje:
Středočeský, Vysočina, Liberecký, Ústecký, Moravskoslezský, Jihomoravský,
Plzeňský a Hlavní město Praha.



Současná situace a problémy, na které 
reagujeme
• Stálé obavy a přítomnost distanční výuky – tedy využívat, vše 

co jsme se naučili

• Předčasné odchody ze vzdělávání – 15 let a výše

• Nenaučené návyky, absence řádu, pozornosti

• Zhoršené duševní zdraví dětí a mladistvých, malá dostupnost 
odborné pomoci

• Absence sociálních dovedností

• Menší aktivita rodičů – zvykli si na pomoc



Závěry a další doporučení

• Nezastupitelnost sociálních služeb

• Posílení inkluze

• Zavedení pozice sociálního pedagoga

• Zvýšení dostupnosti péče o duševní zdraví

• Spolupráce napříč resorty

• Systémová spolupráce

• Pokračujeme v aktivitách, sháníme techniku, naplňujeme vizi 
ČAS 2030.



Budoucnost NZDM

NZDM v roce 2030 je službou, která spolupracuje se všemi

relevantními osobami a institucemi, především s OSPOD, rodinou a

školou, je jim rovnocenným partnerem. Je lídrem a iniciátorem

případové práce s klienty. Aktivně vyhledává a oslovuje klienty,

pracuje s nimi na všech místech, kde se pohybují. Pracovníci NZDM

jsou odborníky na období dětství, dospívání a potřeby s tím

související. NZDM poskytuje spektrum služeb, které umožňují

klientům převzít zodpovědnost za svůj život. NZDM je prostor, kde

vyslyší hlas dítěte...



Diskuze - spolupráce

• Jaké vnímáte příležitosti ve spolupráci?

• Jaké vnímáte omezení ve spolupráci?

• Jaké jsou naše silné stránky, které spolupráci podporují?

• Jaké jsou naše slabé stránky, které spolupráci oslabují?

• Vaše další podněty…



NZDM spolupracuje

• Rodina, Škola, OSPOD, Střediska volného času, zájmové
vzdělávání, Probační a mediační služba, Kurátor, Policie, státní
zastupitelství, Městská police – strážníci, Lékaři, zdravotnická
zařízení, Psychologové, Psychiatři

• To, s kým NZDM spolupracuje, se odvíjí od potřeb klienta,
řešení jeho situace. Nemusíme spolupracovat se všemi, pouze
s relevantními subjekty. Jsou případy, kdy ani spolupráce není
nutná a na řešení situace se podílí pouze pracovníci a
pracovnice zařízení.



Hodnoty ČAS

Tyto hodnoty jsou sdílené členskými zařízeními ČAS, jejich pracovnicemi a pracovníky a
individuálními členkami a členy ČAS.

Prestiž

• To, co děláme, je profesionální práce, ne dobrovolnictví. Má svou hodnotu a cenu.

• Jsme si vědomi hodnoty své práce a nebojíme se si říci o její ocenění.

Odvaha

• Máme odvahu hledat cesty a realizovat je. Máme odvahu být sami sebou. Máme odvahu
postavit se za své hodnoty.

Svoboda

• Svoboda je důležitou součástí naší práce. Máme svobodu ve stanovování cílů, ve volbě
postupů. Přijímáme zodpovědnost, kterou s sebou svoboda nese.

Osobní růst

• Osobní růst a vlastní rozvoj jsou nástrojem naší práce a zároveň jejím benefitem.



Hodnoty ČAS
Porozumění

• Podporujeme porozumění mezi lidmi, sounáležitost a sdílení. Jsme spolupracující.

Smysl

• To, co člověk dělá, má mít smysl. Vidíme smysl v tom, co děláme.

Přijetí

• Přijímáme každého člověka bez podmínek takového, jaký je.

• Každý má právo na pomoc, podporu, stejnou kvalitu života

• Nesoudíme, zda si za své problémy člověk může, nebo nikoli, důležité je pouze to, že
potřebuje pomoc

Opravdovost

• Věříme tomu, co říkáme navenek, děláme to.

Nadhled

• Máme humor a nadhled, nebereme se zas tak vážně, jsme pokorní.



Děkuji za pozornost!

Mgr. Helena Kotová, 608 742 309, kotova@streetwork.cz

www.streetwork.cz, asociace@streetwork.cz

http://www.streetwork.cz/
mailto:asociace@streetwork.cz

