
Streetwork na ZŠ 
aneb když nejde 
hora k Mohamedovi 

Veronika Šamánková, Vladimír Kácha 



 Jak to celé vzniklo 

 Proč pracujeme právě na ZŠ 

 Čeho se držíme při spolupráci se ZŠ 

 Jak streetwork na škole vypadá 

 Výhled do budoucnosti  

 



 Rok 2015 konference ČAS 

 Inspirace ze zahraničí - Skandinávie 

 Projekt „Přestávka“ na Praze 9 

 Pražská pracovní skupina Župan 

 Dobrý vztah se ZŠ Květnového 

vítězství 

 Zahájení projektu  v říjnu 2016 



Zachycení dětí, které mohou být ohrožené a jinak na ně „nedosáhneme“ 

Práci je možné si vykazovat běžným způsobem X práce na sociálních 

sítích  

Pauza mezi vyučováním je vhodná doba ke kontaktu  

Pravidelné  setkávání – větší efektivita  

 



= NEJSME KONKURENTI, 
ALE 

 PARTNEŘI 

Navazujeme na dobrý vztah se školou   

Prezentace našich služeb, stanovení 
odpovědných osob, vytvoření 
manuálu práce na ZŠ  

Nesuplujeme činnost pedagogů ani 
výchovný dozor.  

Doplňujeme další možnou podporu, 
kterou děti mohou získat ve škole  

 



 Zásady nízkoprahovosti: možnost 
anonymity, dostupnost, mlčenlivost, 
dobrovolnost. 

 Aktivní oslovování a navazování 
důvěry  

 
 

 Spolupracujeme s Klubem Jižní 
pól 

 
 Pravidelné vyhodnocování 

spolupráce se školou 
 



 



 Možné snížení cílové skupiny 
(práce s celým 2. stupněm) 

 Rozšíření do dalších škol na 
Praze 11 (nyní testujeme 
efektivitu na druhé ZŠ) 

 Zajištění vlastního financování 
projektu  



„Byli jsme Ti někdy s něčím nápomocni?“ 
 

„Je dobře, že pomáháte“. 

„Venku je celkem horko, tak buďte opatrní se svým zdravím (smajlík)“. 

„Jste mega divní, nechci se svěřovat lidem, které neznám“. 

„Děkuji, že pomáháte lidem, kteří to potřebují a nikdo jiný jim nechce pomoct“. 

 

 

„Je něco, co nám chceš vzkázat?“ 

„Ano , zvýšení sebevědomí, dobrý pokec (já se jinak moc nesvěřuji nikomu)“. 

„Ano, mohla jsem se vám svěřit o vztahu mě a mé polovičky“. 

„Ne , protože máma mi říkala, že se nemám bavit s cizími lidmi“. 

„Ano, s problémem, který jsem měla ve třídě s kámoškama“. 

 



Děkujeme  
za pozornost 

Proxima Sociale o.p.s. 
Rakovského 3138/2 
143 00 Praha 4 – Modřany 


