POZOR,
NA ULICI SE
PRACUJE
Streetworkeři pracují za méně než 20 tisíc korun měsíčně.
Kvalitní lidé odcházejí z oboru.
Praha – Nízké platy pracovníků nízkoprahových a terénních služeb a hrozící nedostatek kvalitních
lidí v oboru – na to se nyní snaží poukázat Česká asociace streetwork, která tyto služby v Česku
zastřešuje. Tomuto tématu se mimo jiné bude věnovat na své oborové konferenci, která se uskuteční
21. a 22. června v Praze na Novotného lávce.

V současné době v Česku nízkoprahové a terénní programy poskytuje okolo šesti stovek zařízení. Jejich pracovníci musí
podle zákona o sociálních službách splňovat přísné kvalifikační požadavky. Více než polovina streetworkerů sdružených pod
asociací má vysokoškolské vzdělání v oborech jako sociální práce, sociální pedagogika nebo psychologie. Přesto jejich plat
nepřesáhne dvacet tisíc korun měsíčně ani ve větších městech, kde je jejich práce paradoxně nejvíce potřeba.
„Člověk na pozici streetworkera nastupuje v průměru za 17500 korun, což je opravdu směšné ohodnocení. Setkáváme se
s nedostatkem lidí a jejich velkou fluktuací. Pokud se platy nezvýší, tak se obávám, že nebudeme mít téměř nikoho, kdo tuto práci
bude chtít dělat,“ varuje ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová. „Jejich práce je pro společnost zcela nezbytná,
státu svou prací šetří miliony a spoustě rodičů zachraňují jejich ratolesti,“ dodává s tím, že 80 procent služeb cílí na rizikové
chování dětí a mládeže.
Na rozsah práce v kontrastu s neadekvátním ohodnocením upozorní i oborová konference, kterou Česká asociace
streetwork pořádá příští týden (21. a 22. června 2018) v Praze. Konferenci, kde vystoupí i zahraniční odborníci, mezi nimi
například Stefan Schützler z berlínské organizace Gangaway, jenž se specializuje na problematiku radikalizace u dnešní
mládeže, zahájí socioložka Jiřina Šiklová. Účast přislíbili i zástupci rezortu práce a sociálních věcí. „Samozřejmě nás těší, že
ministerstvo práce a sociálních věcí přikládá tomuto tématu váhu. Potřebujeme však také podporu krajů, měst a obcí,“ konstatuje
Martina Zikmundová.

V rámci konference proběhne mj. udílení výroční ceny s nadsazeným názvem ČASovaná bota. Cenu za speciální přínos
oboru asociace uděluje ve dvou kategoriích – osobnost a pracovní tým. Veřejné hlasování nominovalo na osobnost roku
tři ženy. Vítězku odborná porota vyhlásí ve čtvrtek 21. června 2018. Ta získá vedle uznání v podobě ceny také symbolickou
finanční odměnu 10 tisíc korun. Tým pak 30 tisíc korun.
Metoda práce streetworku se v České republice začala rozšiřovat hned po revoluci. Streetworkeři sami vyhledávají své
klienty na veřejných i méně dostupných místech a pomáhají jim řešit jejich nepříznivou životní situaci.

ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK je střešní organizací poskytovatelů nízkoprahových služeb. Ty jsou
snadno dostupné lidem a většinou zcela zdarma. Mimo to vede ČAS i mnoho vlastních projektů. Na
podzim loňského roku spustila projekt Streetwork online, v rámci něhož vznikl portál jdidoklubu.cz. Práci
streetworkera tak asociace přenesla i do online prostředí. Děti, které tráví svůj čas primárně v internetovém
prostředí, tak mohou využít nízkoprahové služby i tam. ČAS v České republice funguje od roku 1997.
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