
Česká asociace streetwork, z.s. 
(ČAS)
Vznikla v r. 1997

dobrovolná, profesní, nevládní nezisková organizace

odborná organizace sdružující a zastupující nízkoprahové sociální služby 

terénní programy (13)

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (72)

kontaktní centra (4)

nízkoprahová denní centra (1)

Programy pracují metodou kontaktní práce

90 členských zařízení



NZDM a TP 
mladí lidé 6-26 let v nepříznivé sociální situaci

Identifikované problémy s bydlením

Pokud bydlí s rodiči: 

Ubytovny (10-12tis za místnost, WC kuchyňka na chodbě) sdílí místnost, postel s 
dalšími, holobyt, dezolátní stav

Vysoké finanční náklady na úkor potřeb dětí 

Velký počet osob v jedné jednotce (i 10 ve 2+1)

Časté stěhování

Nemožnost nájmu adekvátního bydlení – překážka kauce, diskriminace



NZDM a TP 
mladí lidé 6-26 let v nepříznivé sociální situaci

Identifikované problémy s bydlením - následky

Žádné soukromí – únava, roztěkanost

Žádný prostor pro přípravu do školy – vliv na školní prospěch, úspěšnost

Handicap ve vrstevnických vztazích – návštěvy, trvalost vztahu, pouze sociálně 
vyloučení vrstevníci, šikana, posměch

Omezené příležitosti při trávení volného času a neformálního vzdělávání

Zdravotní následky – špatná hygiena, permanentní stres

Psychické následky – agrese, apatie



NZDM a TP 
mladí lidé 6-26 let v nepříznivé sociální situaci

Identifikované problémy s bydlením

Pokud bydlí samostatně: 

Velmi těžké najít bydlení – finanční důvody (kauce)

Náročné uspět na trhu práce – nekvalifikace, špatné návyky, naivita – práce „na 
černo“

Sdílí bydlení s vrstevníky, partnery, prarodiči

Nestále bydlení, přespávání

Nemožnost najít bydlení mezi 15-18lety



Adekvátní a důstojné bydlení 
nelze řešit bez řešení 

problematiky dluhů a exekucí!



• Restart Shop 1 – Biskupská 1, Praha 1

• Restart Shop 2 Komunardů 14, Praha 7

• Tréninková, podporovaná pracovní místa (mladí lidé bez kvalifikace, druhá generace 
nezaměstnaných, klienti a klientky sociálních služeb – NZDM, azylové domy, domy na půl cesty, 
lidé po výkonu trestu, rodiče samoživitelé, ex závislí, příslušníci etnických menšin)

• Ohroženi bezdomovectvím, permanentní stres, z ulice se do práce chodit nedá

• Zdravotní potíže, pracovní neschopnosti, opakované dramatické životní události, dluhy, exekuce

www.restartshop.cz



www.pracenaulici.cz

Na ulici se pracuje!



Kontakty:

Mgr. Martina Zikmundová

Česká asociace streetwork, z.s.

Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1

www.streetwork.cz

asociace@streetwork.cz

zikmundova@streetwork.cz

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


Děkuji za pozornost 


