Ubytovna Brněnská prošla velkými změnami
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Hradec Králové – Ubytovna Brněnská již půl roku funguje s novými pravidly. Díky
tomu Komunitní centrum ZIP prohloubilo spolupráci jak s klienty, tak s úředníky
Magistrátu města Hradec Králové. A výsledky se dostavily. Díky pravidelné práci
v rodinách se 90% dětí předškolního věku podařilo zařadit do systému mateřských škol.
„Brněnská“ je v současné době jediná městská ubytovna v Hradci Králové. V uplynulém roce
zde došlo k zásadním změnám, které přispěly ke zlepšení bytových podmínek místních
obyvatel a prohloubily spolupráci neziskového sektoru a Magistrátu města Hradec Králové.
Zásadní změnou je přechod režimu ubytovny od 1. 7. 2016 pod Oddělení koncepcí a sociální
práce. To nově rozhoduje o uzavírání a prodlužování smluv. Dalšími změnami je otevření
druhé poloviny ubytovny a přijetí nové směrnice, která upravuje postup pro ubytovávání
nových žadatelů a ubytovací řád. Došlo také k zpřísnění režimu celé ubytovny a k zavedení
vrátnice s 24 hodinovým režimem. Salinger byl jedním z žadatelů o úpravu staré směrnice.
„Velmi jsme tuto změnu uvítali. Nová směrnice nám přinesla větší prostor pro sociální práci
a také se prohloubila naše spolupráce s pracovníky Magistrátu města Hradec Králové,“
pochvaluje si Šárka Zbiňová, vedoucí komunitního centra ZIP, které na Brněnské terénně
působí.
Pracovníci komunitního centra začali na ubytovně zavádět nový systém pravidelných
konzultací s dospělými klienty, který měl usnadnit pracovnicím i klientům vzájemnou
spolupráci. Podařilo se. Pracovnice v současné době dojíždí na ubytovnu pravidelně třikrát
týdně. V rámci poradenství v rodině jsou nejčastěji řešeny zakázky zahrnující přípravu dětí do
školy, hledání práce či bydlení, základní finanční poradenství (dluhy, splátkové kalendáře,
hospodaření domácnosti). Cílem poradenství není jen rychle vyřešit daný problém, ale
především zapojit klienta do jeho řešení, naučit ho využívat vlastní schopnosti, věřit si a být
samostatným. Kromě poradenství Salinger pracuje s dětmi školního věku na přípravě do
školy. Tu pravidelně navštěvuje průměrně 12 dětí. V rámci této aktivity probíhá i hra
„Putovní pohár“, kdy je jednou za měsíc oceněn nejúspěšnější školák. Tato aktivita v dětech
podněcuje snahu ke zlepšení školních výsledků.
„V uplynulém roce se nám podařilo práci na ubytovně zintenzivnit a dát jí určitý řád. Nyní
spolupracujeme s 15 rodinami a již jsou vidět první úspěchy. Díky pravidelné práci
v rodinách se podařilo 90 % dětí předškolního věku zařadit do předškolního vzdělávání
v mateřských školách,“ říká vedoucí KC ZIP Šárka Zbiňová.
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Komunitní centrum ZIP již jedenáct let pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v situaci,
kterou nejsou schopny vlastními silami řešit. Komunitní centrum ZIP je jedním ze šesti
středisek Salingeru, z.s., které již devatenáct let realizuje služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji a prorodinné politiky v Hradci Králové.

