
 Terénní program (TP) 

                     OPEN STREET Dlouhá   
 

KDO JE STREETWORKER? 

Vyškolený terénní pracovník, který kontaktuje  

mladé lidi ve věku od 6 – 26 let, přímo na  

ulici a nabízí nejen sociální služby. Můžu Ti  

zaručit anonymitu, takže je to bezpečné!  

            Stojím na Tvé straně ulice.  

     

   CO ZNAMENÁ STREETWORK ?              

Streetwork je terénní sociální práce s  Kontakt: 

jednotlivci či skupinami osob vykonávaná 775 096 712 

ve tvém přirozeném prostředí. Ulice, parky, 

lavičky, restaurační zařízení, vchody, nádraží 

apod. Mnoho z Vás zažívá obtížné životní  Email: 

situace, které třeba nedokážete řešit. Možná    

že nechcete nebo třeba nevíte jak. Hlavním   

cílem streetworku je navázat kontakt, důvěru 

a pak zprostředkovat pomoc nebo se setkávat    Aktuální pracovní  

a aktivně trávit společně s Vámi volný čas.   dobu najdeš na:  

             

  POSLÁNÍ TP  

OPEN STREET Dlouhá pomáhá lidem ve  

věku 6 – 26 let z Dlouhé ulice v Bruntále 

řešit problémy, nudu a to, co je v životě 

štve, bez rozdílu v barvě pleti, vyznání,  

myšlení, finančního stavu peněženky a 

životního stylu.  
 

     … DOST MLADÁ na to, abych pochopil (a) tvůj 

                         problém… 

         …DOST STARÝ na to, abych ho uměl (a) vyřešit… 

                          ZADARMO, ANONYMNĚ, BEZPEČNĚ  



CO OD STREETA MŮŽEŠ ČEKAT PRINCIPY SLUŽBY: 

Pokec o každodennosti o dobrých i  Nízkoprahovost 

špatných věcech – kontaktní práce. Anonymita 

Nabídka pomoci, rady a podpory, když Bezplatnost 

jsi v průšvihu. Jasná pravidla 

Poradenství, informační servis. Odpovědnost 
Pomoc obstarat, vyjednat akci, kterou Profesionalita 

bys chtěl uspořádat. Důvěra 

Kontakt s institucemi (úřady, škola). Respekt 

Zprostředkování návazné péče. Osobní přístup 

Doprovodná služba. Partnerský přístup 

Akci, zábavu, volnočasové aktivity.   

 
 CÍLE TP  
Chodit na Dlouhou ulici a vyhledávat zájemce o službu / klienty, 

Všímat si toho, co se děje na ulici a reagovat na to, 

Vyhledat a kontaktovat děti a mládež z lokality Dlouhá, které mají problémy se školou, 

nebo jsou ohroženy nepříznivou životní situací (šikana, rasismus, nuda a další), 

Dělat aktivity, které povedou k podpoře samostatnosti a kladného způsobu života klientů, 

Dělat rozhovory o věcech, které mladé lidi zajímají, nebo s nimi experimentují (drogy, 

alkohol, cigarety, sex, agrese atp.) bez toho, abychom je soudili, 

Podpořit akce, na kterých mohou všem ukázat, co umí a potkat se s novými lidmi, 

Podat informace o tom, co se v Bruntále děje – kulturní, sportovní, společenské akce, 

Podpořit mladé lidi ve vlastních pozitivních aktivitách a nápadech dle jejich zájmu, 

Nabídnout soubor společenských činností (kultura, sport, výlety, rozhovory o 

problémech a o tom, co mladé lidi zajímá atp.), 

Předat informace společnosti o tom, jaké mají mladí lidé zájmy, co je baví a co jim v 

Bruntále třeba chybí, 

Poskytnout radu, pomoc, podporu a informace vedoucí k uplatňování práv, zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (poskytujeme doprovod na úřady, pomáháme s 

vyplňováním žádostí nebo formulářů, poskytujeme asistenci při kontaktu s policií, SPOD, 

městským úřadem atp.). 

 

 

CO OD STREETA NEČEKEJ 

Nepůjčím ti peníze. • Nedám ti cigáro ani alkohol 

Jsem v práci. • Nedám si s tebou loka ani práska. • 

Nebudu se s tebou scházet mimo pracovní dobu. • 

Nepůjdu s tebou pařit. • Nebudu tě kontaktovat,  

Pokud budeš hodně pod vlivem nebo agresivní. 


