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Chceme dítě. Rychle prosím.
„V kojeneckých ústavech a dětských
domovech je přeci tolik opuštěných dětí.
Pořád se o tom píše. Proč to všechno tak
dlouho trvá? Můžeme to nějak ovlivnit?“
To jsou velmi časté otázky, které nám,
sociálním pracovnicím ve Stopě čápa, po-
kládají zájemci o náhradní rodinnou péči.
Nyní se na ně pokusíme odpovědět.
V první řadě je třeba podat žádost

a projít přípravou žadatelů o náhradní
rodinnou péči. Sociální pracovnice měst-
ského úřadu žádost v časovém úseku ně-
kolika dní zkompletuje a odešle na Krajský
úřad. Krajský úřad ji společně s dalšími
žádostmi předá subjektu, který realizuje
přípravy. Teď záleží na rychlosti onoho
subjektu (někdy je to sám Krajský úřad)
a počtu dalších žadatelů. Pak je důležité,
kdy proběhne odborné psychologické po-
souzení psycholožkou Krajského úřadu.
Během jednoho roku se realizuje něko-

lik bloků příprav žadatelů o náhradní ro-
dinnou péči – dle rozhodnutí Krajského
úřadu. V našem kraji to bývá 4 – 6 bloků
po cca 16 - 20 žadatelích. V případě na-

plněné kapacity, musí zájemci vyčkat ve virtuální
frontě, dostane se na ně až další rok. I taková je
real ita. Tohle všechno je ale často ta kratší část. Mno-
hem delší může být po absolvování přípravy čekání
na dítě. A jak je to možné?

Velmi záleží na tom, jaké představy
o dítěti zájemci mají a zda jsou tyto před-
stavy reálné. Je třeba si uvědomit, že ro-
diče, kteří děti do ústavů odkládají, budou
pravděpodobně z různých sociálně nevy-
hovujících a náročných podmínek. Maminky
často užívají v těhotenství alkohol a jiné
návykové látky. Někdy tito rodiče své děti
zanedbávají, týrají nebo zneužívají, jsou
ve výkonu trestu, někdy výchovu prostě
nezvládnou. To na dětech pochopitelně
zanechává nesmazatelné následky. Velmi
často jsou do ústavů umisťovány souro-
zenecké skupiny, jed ináčci jsou spíše
výjimkou. V neposlední řadě je také pod-
statné, jestli zájemci čekají na dítě, které
je možné osvojit, nebo mají zájem o pě-
stounskou péči. Aby bylo možné dítě osvo-
jit, musí být tzv. právně volné. A to spousta
dětí, umístěných v ústavní péči, není.
Z výše popsaného vyplývá, že pokud

jsou to žadatelé o osvojení zdravého mi-
minka, většinového etnika, jedináčka, bu-
dou čekat poměrně dlouho, než se takové
dítě v systému objeví. Řádově 3 - 5 let.
Pokud se rozhodnou pro pěstounství, se
všemi nároky, které na ně budou kladeny,
a budou ochotní dát domov sourozencům,
dítěti staršímu 8 let, možná dokonce dítěti
se zdravotním omezením, pak se hned po
přípravě mohou chystat.

pokračování na straně 3

Zroj: https://www.maxpixel. net/Sweet-Baby-Finger-Hands-Cute-Human-Small-Child-3289174



Aktivita je součástí individuálního projektu „Služby
sociálníprevence v Královéhradeckém kraji IV“, který
je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Vedoucí Centra Síťovka
Mgr. Kateřina Výtisková
Mobil. : 777 807 051
E-mail: centrum.sitovka@salinger.cz

Síť pro společnou řeč
Pracovnice Síťovky se obrátily na Hra-

decké centrum pro osoby se sluchovým
postižením o.p.s., které nabízí profesionální
tlumočnické služby poskytované v rámci
sociální služby klientům zdarma. Schůzky
začaly pravidelně probíhat ve trojstranném
složení: rodina – sociální pracovnice Centra
Síťovka – tlumočnice do znakového jazyka.
„Tlumočnice se staly přirozenou součástí
našich schůzek, ukázaly nám, jak s rodi-
nami komunikovat, poskytly rodinám
podporu v orientaci v sociálních vztazích
a zároveň jsou vstřícné a věnují rodinám
potřebný čas“, popisuje Lucie Cejnarová
přínos spolupráce s tlumočnickou službou.

Co se podařilo
S ohledem na specifické potřeby jed-

notlivých členů rodiny jsme zavedli systema-
tický postup práce, rodiny jsou v kontaktu
pouze s jedním sociálním pracovníkem,
který má přehled o plánovaných aktivitách
a je v úzkém kontaktu s tlumočníkem. Spo-
lečně také chodíme na jednání na úřadech.
Díky spolupráci Centra Síťovka s Hra-

deckým centrem pro osoby se sluchovým
postižením se podařilo umožnit neslyšícím
rodinám rozhodovat se o svých záleži-
tostech a žít běžným životem s využitím
všech možností, které se jim nabízí.

Pár tipů na závěr
S lidmi se sluchovým postižením komu-

nikujte nejlépe v přítomnosti tlumočníka.
Ne každý neslyšící umí odezírat a doro-
zumět se s vámi písemně, čeština je pro
ně cizí jazyk, mateřštinou je jazyk znakový.
Pokud je na jednání tlumočník, veďte
jednání s neslyšícím, mluvte přímo na něj,
ne na tlumočníka. Oslovujte neslyšícího
přímo. Neříkejte tlumočníkovi, aby něco
nepřekládal, dle etického kodexu musí
tlumočit vše.

Hradecké centrum prostřednictvím
své činnosti napomáhá začlenění osob se
sluchovým postižením do jejich přiroze-
ného prostředí, umožnuje jim kontakt
v komunitě a usiluje o zmírněnípřekážek,
které musí tyto osoby v běžném životě
zvládat.

Centrum Síťovka poskytuje pomoc
a podporu rodinám s dětmi za účelem
překlenutí tíživého životního období. Pů-
sobí v regionu Hradec Králové.
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Spolupráce City Jam 2018
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý
pomeranč pořádá 10. ročník akce pro rodiny s dět-
mi City Jam s názvem „Užijme si společný den! “.
Netradiční odpoledne plné sportovních, volnoča-
sových, tvořivých i preventivních aktivit vypukne
4. září 2018 od 14: 00 do 18: 00 hodin na hřišti ve
Formánkově ulici na Moravském předměstí. Cílem
letošního jubi lejního ročníku je nejen informovat
Královéhradeckou veřejnost o činnosti sociálně pre-
ventivní služby NZDM Modrý pomeranč a poukázat
na různé možnosti trávení volného času, nýbrž se
také pobavit a strávit společně příjemné odpoledne.
Těšíme se na Vaši účast. Tak tedy 4. září na vidě-
nou.
Na akci Vás srdečnou zvou pracovníci NZDM

Modrý pomeranč.

beze slov

Centrum Síťovka se před více než rokem
rozhodlo stát pomyslným symbolem zá-
chranné sítě, kterou může někdy potře-
bovat opravdu každý. Smyslem této sítě
je naučit kl ienty účinně komunikovat
a řešit své problémy. Na základě spolu-
práce vznikla celá řada sítí a některé z nich
jsou opravdu pevné. Třeba jako ta mezi
neslyšícími rodinami, tlumočnicemi do
znakové řeči a sociální pracovnicí Centra
Síťovka.

Jak to celé začalo
Lidé se sluchovým postižením mají svůj

vlastní jazyk, který se odlišuje od mluve-
né češtiny, mají svou komunitu, kde se
cítí být doma. Většina slyšících se s nimi
neumí dorozumět, myslí si, že neslyšící umí
odezírat a dobře psát. Jednání na úřadech,
u lékaře, v bance či j inde probíhají bez
přítomnosti tlumočníka. Neslyšící rodiny
v tíživé životní situaci často neví, kam se
obrátit, opakovaně jim někdo říká, co mají
dělat, ony však neví jak. Potýkají se s čas-
tým střídáním sociálních pracovníků, neko-
ordinovanou prací s návaznými sociálními
službami, ztrácí přehled o dění, které je
kolem nich.

„Chtěli jsme to změnit", říká sociální
pracovnice Centra Síťovka Lucie Cejnarová,
„i pro nás bylo zahájení spolupráce s ne-
slyšícími rodinami setkáním s odlišným
způsobem dorozumívání a porozumění
světu. Co jsme měli společného, bylo to,
že chceme spolupracovat. “

Zdroj: https://www.maxpixel.net/Sweet-Baby-

Finger-Hands-Cute-Human-Small-Child-3289174
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Komunitní centrum ZIP
nezavírá ani o prázdninách!
Dětem se sice blíží letní prázdniny a s tím spojené
volno, a le Komunitním centrum ZIP nezavírá .
Pracovnice dál pokračují v sociální práci a také na
prázdniny chystají několik akcí nejen pro děti, ale
i jejich rodiče.
S přicházejícím létem pracovníci Komunitního cen-

tra ZIP pokračují v poskytování sociální služby rodi-
nám s dětmi. Navštěvují je u nich doma a řeší s nimi
např. hledání práce či nového bydlení. S prázdninami
přichází pro rodiče i nová výzva, jak zabavit děti bě-
hem dvou měsíců a jak vše zvládat v rámci jedné
místnosti, kterou často mají k dispozici. I s tímhle
se snaží pracovníci pomoci, a proto přichází s několika
akcemi, které jsou určené jak dětem, tak i celým
rodinám.
Jednou z chystaných akcí je „Přežití“, které KC ZIP

realizuje již několikátým rokem. „Přežití“ je mezi dět-
mi velmi oblíbené, v průběhu roku se o ní často zmi-
ňují a těší se, až se opět vyrazí. Děti se společně
s pracovnicemi komunitního centra vydávají do pří-
rody, kde je čeká několik aktivit. Všichni pak společně
přespí venku a vrací se až druhý den dopoledne. Vel-
ká část dětí si na této akci poprvé vyzkouší dobrodruž-
ství, kterým je přespání ve stanu a jinde než doma.

Dále také Komunitní centrum ZIP plánuje dva výlety
mimo Hradec Králové pro celé rodiny. Jedním z nich bude
výlet do Krňovického skanzenu a druhým návštěva Zoo-
parku ve Stěžerech. V Hradci Králové během prázdnin
s dětmi navštívíme nově vybudovanou Lesní tělocvičnu
U Pytláka, kde mohou děti využít svou energii a vyzkoušet
jednu z dalších aktivit, které jim Hradec Králové nabízí.
Již tradičně se bude na začátku prázdnin konat akce k ukon-
čení školního roku a na závěr také loučení s prázdninami.
Cílem plánovaných akcí je ukázat rodinám možnosti, jak

trávit volný čas a podpořit tím je samotné k uskutečňování
podobných volnočasových aktivit.

Vedoucí Komunitního centra ZIP
Mgr. Šárka Zbiňová
Mobil: 774 80 70 52
E-mail: kc.zip@salinger.cz

pokračování ze strany 1
Děti, kterým chtějí pomoci, jsou možná už na cestě k nim. Rodinná péče
dělá zázraky a děti z ústavů často rozkvetou už po pár týdnech v rodině.
Děti, které byly diagnostikovány jako nevzdělavatelné, absolvují základní
i střední školu. Ty, co byly v ústavní péči „nezvladatelné“ se naučí se důvě-
řovat a milovat. Ale je to dřina.
Úkolem nás sociálních pracovnic je tuto realitu popsat bez růžových

brýlí a provést žadatele těmito nelehkými kroky. V ústavech je opravdu

mnoho dětí, které potřebují pomoc, které mají právo vyrůstat v rodi-
ně. Zájmem přípravy žadatelů ale není „přemlouvat“ někoho, aby
se rozhodl pro něco, s čím není ztotožněn. Naopak. Sociální pracov-
nice Stopy čápa žadatele seznámí s real itou a pomáhají překonat
i náročné situace, které výchova dítěte může přinést. Ta dřina ale
za dětský úsměv stojí!

Chceme dítě. Rychle prosím.




