TISKOVÁ ZPRÁVA
Nízkoprahové kluby pro děti a mládež - fotovýstava v Novoměstské radnici
Praha, 3. září 2007 - Ve dnech 5. – 23. září 2007 proběhne v prostorách Novoměstské
radnice v Praze 2 výstava fotografií Petra Rošického, která dokumentuje aktivity
pracovníků nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Ti se v období 2005 – 2007
vzdělávali v rámci společného projektu Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v České asociaci
streetwork (ČAS).
Hlavním cílem dvouletého projektu, který končí 30. září 2007, je uvést do praxe ucelený
systém profesního vzdělávání pracovníků sociálních služeb typu streetwork a nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež tak, aby byly posíleny jejich schopností a dovedností poskytovat
sociální služby. Poskytované služby pak zajišťují integraci uživatelů do běžného života a tím
následně zvyšují šance na jejich umístění na trhu práce.
Hlavní cílové skupiny, kterým je projekt určen jsou na jedné straně mimopražští pracovníci
sociálních služeb a dobrovolníci zařízení sdružených v ČAS, na straně druhé mimopražští
poskytovatelé sociálních služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením sdružení v ČAS.
Realizátoři projektu jsou Národní vzdělávací fond, o.p.s. – Centrum pro kvalitu v sociálních
službách (NVF-CEKAS) a Česká asociace streetwork. Projekt je uskutečňován v rámci
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a je podpořen z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Celkový rozpočet projektu činí 5 996 880 korun.
V rámci projektu se konaly vzdělávací kurzy pro pracovníky a odborníky mimopražských
zařízení sdružených v ČAS po celé ČR. Systém zahrnuje také vzdělávací program pro
školitele, supervizory a pro hodnotitele kvality sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů
služeb. Pro účely vzdělávání vypracovává tým CEKAS první odbornou publikaci o
problematice streetwork a nízkoprahových klubů pro děti a mládež a vytváří také
multimediální CD. Za účelem zvyšování kvality sociálních služeb vedoucích k sociální
integraci na principu existujících standardů kvality realizátoři projektu podpoří a rozvíjejí
systém hodnocení kvality sociálních služeb v rámci ČAS.
Další cíle projektu spočívají například v přípravě dobrovolníků a nových pracovníků pro práci
v nízkoprahových zařízeních a terénních sociálních programech, ve zvyšování odborné a
osobní kompetence pracovníků při práci s neorganizovanými dětmi a mládež a streetworkerů.
Chceme také připravit a realizovat vzdělávací kurzy pro supervizory a hodnotitele kvality
poskytovaných sociálních služeb v rámci ČAS a podporovat rozvoj mimopražských pracovišť
a kvalitu služeb pomocí pravidelné, fundované supervize pracovníků a projektů, která bude
součástí vzdělávacího programu. Během projektu se dosud těchto 4 typů vzdělávacích kurzů
(pro dobrovolníky, pro začínající a pokročilé pracovníky a pro supervizory) zúčastnilo 178
osob.
Projekt by také měl podporovat v mimopražských zařízeních systém hodnocení kvality
sociálních služeb České asociace streetwork s cílem seznamovat její členské organizace s
procesem řízení kvality poskytovaných služeb. Během projektu proběhlo celkem 33 dvou až
třídenních hodnocení kvality v jednotlivých zařízeních.
V neposlední řadě si tým realizátorů projektu stanovil za cíl rozšířit působnost pražské
kanceláře ČAS pro koordinaci a rozvoj vzdělávání na ostatní kraje.
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